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Ofício nº 255/20 

Assunto: Dicas de Segurança- sala de aula virtual 
     

 
 

Poços de Caldas, 28 de agosto de 2020. 
  
 

Ilustríssima Senhora,  
      

   Tendo em vista a implementação inesperada de aulas virtuais com o 

ensino remoto que se instaurou em razão da pandemia, o que perdura muito mais tempo do 

que o imaginado por todos, sirvo-me do  presente para informar que diversas salas de aulas 

virtuais têm sido atacadas e invadidas em todo o Brasil, inclusive nesta cidade. Muitas vezes 

os invasores além de acessar e-mails e dados dos usuários inserem e propagam conteúdo 

ofensivo ou pornográfico. 

    

   Preocupados com a segurança das plataformas online que possibilitam 

o aprendizado à distância e  a fim de preservar a integridade das crianças, adolescentes e até 

mesmo demais usuários da rede, encaminho em anexo a Cartilha do Ministério Público de 

Minas Gerais – Navegar com Segurança para que seja divulgada ao maior número de pessoas 

possíveis, em especial escolas públicas e privadas. 

 

   Ao ensejo, levando em consideração que esses ataques ocorrem por 

meio de compartilhamento de conteúdo, solicito que seja feita a conscientização dos 

responsáveis pelo ambiente escolar para que participem de maneira a garantir um ambiente 

de aprendizado mais seguro, seguindo as dicas: 

Professor: 

- limite as configurações de compartilhamento de conteúdo; 

- controle o ingresso dos participantes na sala de aula virtual; 

 
Ilustríssima Senhora 

Maria Helena Braga 

Secretária Municipal de Educação  

Poços de Caldas/MG 
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- faça o convite apenas por e-mail ou grupos fechados; 

- não compartilhe os links da aula em redes sociais;  

- mantenha o sistema operacional e software atualizados; 

- habilite a verificação em duas etapas; 

- utilize o antivírus. 

 

 Aluno: 

- jamais compartilhe links de acesso à sala de aula; 

- proteja sua informação pessoal; 

- utilize antivírus e mantenha o software atualizado; 

- proteja a sua senha e habilite a verificação em duas etapas; 

- não clique em links enviados por desconhecidos; 

- nunca faça download de softwares não recomendados. 

 

 Escola: 

- utilize plataformas com segurança recomendada; 

- mantenha políticas de uso claras e atualizadas; 

- converse com todos os interessados sobre os riscos online; 

- gerencie as permissões para criação das salas de aulas virtuais. 

 

 Pais: 

- verifique se o seu filho segue as recomendações de segurança; 

- sempre que possível acompanhe as atividades online; 

- habilite os recursos de controle parental; 

- configure a privacidade na plataforma; 

- mantenha o antivírus e software atualizados. 

 

    Sendo só para o momento e esperando ter contribuído para melhoria e 

segurança do ensino não presencial,, subscrevo, renovando protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

 

 

    

DANIELA VIEIRA DE ALMEIDA TREVISAN 
Promotora de Justiça 
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