
ENTRE OS 9 E OS 12 ANOS

ENTRE OS 6 E OS 9 ANOS

ENTRE OS 3 E OS 6 ANOS

ANTES DOS 3 ANOS

Vigiar a utilização 
dos ecrãs

Privilegiar videojogos 
com vários jogadores

Televisão sem imagens  
de violência

Privilegiar os ecrãs inte-
rativos sob a supervisão 
de um adulto

Os tablets são opcionais:
•  Curtos períodos  
 (10 min/dia)
•  Supervisão de  
 um adulto
• Um só objetivo: jogar

Atividades  
de estimulação  
dos 5 sentidos

O tablet não substitui  
os brinquedos  
tradicionais

Interação humana 
indispensável

Não colocar ecrãs 
no quarto

Limitar os videojogos  
e de preferência jogar 
em família

A televisão é  
desaconselhada

A criança precisa de descobrir as suas capacidades sensoriais e manuais.

A criança precisa de descobrir o mundo que a rodeia na sua companhia!

Evitar os telejornais 
para adultos

Primeiros passos  
na Internet com  
acompanhamento

Utilização moderada 
de videojogos

Visionar de forma autónoma 
com um adulto por perto

Primeiro smartphone 
pessoal

Idade da autonomia

Evitar que a criança utilize a Internet sozinha  
antes dos 9 anos

Evitar oferecer uma consola individual antes dos 6 anos

Evitar a televisão antes dos 3 anos

  Resolução intuitiva das tarefas
  Aprendizagem por tentativa e erro
  Capacidade de  antecipação  

 e avaliação da experiência

Seja qual for a faixa etária, esteja 

sempre disponível para conversar e 

privilegie os ecrãs interativos.

Entre os 3 e os 12 anos, respeite as 

classificações etárias dos videojogos e 

filmes. Estabeleça regras claras sobre o 

tempo de ecrã permitido.

Ecrãs interativos:

Informações 
úteis

A criança precisa de descobrir o mundo e as relações interpessoais.

A criança precisa de descobrir as regras do jogo social.

Abril 2021
Fonte:  La règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron
www.yapaka.be/livre/livre-grandir-avec-les-ecrans-la-regle-3-6-9-12 
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A PARTIR DOS 12 ANOS
O(a) adolescente distancia-se cada vez mais das referências familiares.

Desligar a 
rede wi-fi à noite

Continuar a  
conversar com  
o(a) adolescente

Rever as regras aplicadas 
à utilização dos ecrãs 
consoante for necessário

As necessidades  
evoluem com  
o tempo

Evitar as redes sociais antes dos 13 anos

OS ECRÃS
EM FAMÍLIA

Gerir, educar e acompanhar
Este cartaz propõe uma linha de conduta que os pais podem  
adaptar às suas necessidades e à maturidade dos filhos.

http://www.yapaka.be/livre/livre-grandir-avec-les-ecrans-la-regle-3-6-9-12


Contacte a linha de apoio BEE SECURE atra-
vés do nº 8002 1234 Crianças, jovens, pais, 
assim como professores e educadores en-
contrarão ajuda e conselhos sobre todos os 
âmbitos dos novos media. O apoio telefóni-
co é gratuito e anónimo.

Mais informações em bee-secure.lu

Este póster propõe uma linha de conduta que os pais podem  
adaptar às suas necessidades e à maturidade dos filhos.

Gerir, educar e acompanhar

OS ECRÃS
EM FAMÍLIA

Contribua para a luta contra os conteú-
dos ilegais online: se encontrar conteúdos  
na Internet que lhe pareçam ilegais,  
pode denunciá-los anonimamente em  
https://stopline.bee-secure.lu. Os conteú-
dos ilegais consistem na apresentação de 
abuso sexual de menores, conteúdos racis-
tas, revisionistas e discriminatórios, assim 
como conteúdos relacionados com propa-
ganda terrorista.

La traduction portugaise de cette publication a été réalisée avec le soutien de :
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