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O Ministério da Educação lançou o E-escolinha − Guia para Pais e Educadores,
destinado a auxiliar os pais no apoio aos filhos na utilização do computador portátil
Magalhães.
De acordo com as sugestões apresentadas neste guia, da autoria do Centro de Competência da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, os pais devem acompanhar de perto as
actividades realizadas pelos filhos no computador e inseri-las no contexto familiar.
Este acompanhamento é considerado essencial para que as crianças possam tirar o melhor partido
deste portátil e desenvolver hábitos de uso seguro das novas tecnologias. Assim, os pais devem
conversar frequentemente com os filhos sobre o computador e a Internet, pedindo-lhes que
partilhem aquilo que sabem fazer.
É importante que as crianças usem o computador junto dos pais, mesmo que estes estejam a
realizar outras tarefas, e que as actividades a desenvolver sejam inseridas no ambiente familiar,
utilizando, para tal, os programas previamente instalados no Magalhães.
Os programas podem ser utilizados para fazer convites de aniversário, produzir postais de Natal ou
para gerir a mesada através de uma folha de cálculo, enquanto a Internet pode ser aproveitada
para a organização de fins-de-semana, preparação de visitas a museus ou para escrever a
familiares.
Com o intuito de proteger as crianças dos eventuais riscos associados à Internet, os pais podem
definir quais os programas que os filhos devem usar e controlar quando e como é feito esse
acesso.
Este recurso a programas para bloquear o acesso a determinadas páginas na Internet é
necessário, mas não deve ser o único meio utilizado para preparar as crianças na utilização segura
desta ferramenta.
Com o objectivo de preparar os filhos para uma utilização segura e responsável da Internet, os
pais devem definir um conjunto de regras, em colaboração com as crianças, mantendo uma
atitude de abertura e de diálogo para as questões que possam vir a surgir no decurso da utilização
do Magalhães.

