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media em casa #3

 

Tik Tok é uma rede social muita usada pelos mais novos para
produzir e publicar vídeos. Muitos pais desconhecem a sua
existência e não se apercebem que os filhos a usam. Podendo
ser uma forma de expressão de crianças e jovens, também os
pode expor a riscos para os quais é importante alertá-los, para
que façam um uso seguro e informado. O que propomos é muito
simples: pais, irmãos mais velhos, outros familiares e
professores, conversam com as crianças sobre o TikTok para
saber como é que  usam a rede, que tipo de vídeos produzem e
que medidas de segurança podem tomar. Peçam para ver alguns
deses vídeos e aproveitem para conhecer o ambiente dessa rede.

 

As crianças usam ou conhecem a rede social TikTok?
Que tipo de vídeos produzem e partilham? E que tipo de
vídeos veem?
O que fazem na rede social e com quem contactam?
Conhecem os riscos e problemas que tem colocado a nível
mundial?
Que configurações de privacidades estão a ser usadas?

 

"Guia para pais sobre o TikTok", Frannie Ucciferri,
Common sense media (traduzido para português);
TikTok impede menores de 16 de enviar mensagens
privadas e dá mais controlo aos pais", Público, Karla
Pequenino, 17 abril 2020;
"TikTok: três anos bastaram para uma aplicação chinesa
se tornar um fenómeno global", Público, Karla Pequenino,
2 janeiro 2020.

 Para saber mais sobre o TikTok (links em anexo):

 

Pais e outros familiares;
Professores de todos os níveis de ensino e áreas.

conhecer os usos que as crianças fazem do Tik Tok;
promover o uso informado e seguro da plataforma;
aumentar a segurança das crianças na rede alertando
para alguns dos seus riscos, nomedamente a
possibilidade de violação da privacidade dos seus
utilizadores.

 
  Com o objetivo de:


