Circular DIR. 04/2019
Assunto: Alerta sobre Jogos/Games.
Brasília, 20 de março de 2019.
Prezadas famílias,

Percebemos (nós, educadores, e vocês, pais) o avanço da tecnologia e, com ela, os seus
pontos positivos, que muito colaboram com a vida moderna, mas também os pontos de
fragilidade, cujas consequências nem sempre são agradáveis aos seus usuários.
As crianças, os adolescentes e os jovens utilizam aplicativos e “games” em diversos
contextos e, infelizmente, nem sempre têm discernimento quanto ao conteúdo e aos perigos
presentes em muitos desses recursos.
Atualmente estamos acompanhando pela mídia um jogo chamado “A Momo”. Ela ficou
conhecida em 2018, depois um vídeo chamado “Desafio Momo”, que envolvia roubo de
informações pessoais, incitação ao suicídio e extorsão. Na nova versão, a personagem macabra
aparece inesperadamente no meio dos vídeos infantis, como uma espécie de propaganda, e
ensina as crianças a como encontrar objetos cortantes em casa e, na sequência, como cortar os
próprios pulsos.
O “game” vem gerando preocupação nas famílias e também em nós educadores.
Nós, educadores, temos consciência do quanto a tecnologia é importante e positiva no
processo ensino-aprendizagem, porém nossos alunos, seus filhos, sempre precisam de
orientação e de supervisão. A criança ter domínio do aparelho celular não significa que ela
tenha maturidade para reconhecer situações de perigo. É importante que os responsáveis
monitorem a rotina dos filhos nas redes sociais e fiquem atentos a mudanças de
comportamentos, tais como isolamento e sentimento de tristeza prolongado, e a indícios de
comportamentos depressivos. Além disso, é preciso ficar alerta caso perceba-se, na criança ou
no adolescente, a manifestação da falta de projetos e de planejamentos futuros e a recorrência
de falas negativas e de temas relativos que vão contra a vida. Diante de alguns desses sintomas,
ressaltamos a importância da busca de ajuda profissional.
Reiteramos a necessidade do diálogo, da presença, do cuidado e da convivência fraterna
entre amigos e familiares.
O Colégio Madre Carmen Sallés continuará reforçando cada vez mais os projetos de
valorização da vida.
Façamos o bem comum acontecer!
Atenciosamente,

Irmã Iracema Paes
Diretora Geral

Maria Anisail Alves
Diretora Pedagógica
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