
Navegação segura 
nos Chromebooks 
para as famílias
Em um mundo conectado, o controle parental 
de dispositivos e redes sociais é essencial para 
gerenciar o acesso seguro de seu filho à internet.

Saiba mais sobre o Family Link em:
support.google.com/families

Com essa vinculação de contas da criança e do responsável para iniciar a 
utilização do Family Link, o responsável poderá:

● ter acesso ao relatório de atividades de aplicativos/softwares;

● acessar um ambiente de curadoria de educadores, com sugestões de aplicativos 
educacionais que possuem critérios de instalação, como, por exemplo, objetivos 
educacionais e idade;

● monitorar em quais dispositivos a conta do filho é acessada;

● bloquear à distância o equipamento a qualquer momento, seja para limitar o uso da 
criança ou suspender o uso do Chromebook em caso de extravio;

● encontrar o Chromebook em tempo real, caso haja disponibilidade de internet, a partir da 
localização do dispositivo.

Saiba mais em:
edu.google.com/products/chromebooks

Gerenciamento do e-mail da 
criança no Chromebook

Nos Chromebooks, você pode usar o Family 
Link, que é um aplicativo de controle familiar 
usado para configurar e gerenciar uma conta 
destinada a uma criança menor de 13 anos. 
Para isso, você precisa de uma conta no Gmail 
com a qual poderá realizar, então, a vinculação 
entre as contas. 

https://support.google.com/families
https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/chromebooks/
https://families.google.com/supervision/intro?hl=pt-BR


O Google ainda disponibiliza o programa Seja 
Incrível na Internet para auxiliar as crianças e 
suas famílias a aprenderem um pouco mais 
sobre segurança e cidadania on-line.

Ele conta com um Guia para a Família, que 
fornece às famílias as ferramentas e os 
                     recursos para aprenderem sobre
                                     segurança e cidadania
                                    em casa de forma
                                   on-line. Esse guia foi 
                                 criado para facilitar a
                                incorporação e a prática de
                               bons hábitos digitais na
                              vida cotidiana dos
                             indivíduos.  Embalado com 
                            ideias boas, ele ajudará você
                           e seus filhos a discutirem,
                          aprenderem e pensarem
                         juntos sobre segurança on-line.

Toda vez que a criança quiser instalar um 
aplicativo no Chromebook, necessitará de 
aprovação do responsável, que pode ou 
aprovar a instalação pelo aplicativo do 
Family Link, ou digitar a senha dele no 
dispositivo da criança, podendo instalar ou 
desinstalar aplicativos, permitir ou não o 
acesso, bem como compras, e ocultar 
aplicativos no dispositivo.

Com o Family Link, é possível gerenciar o 
tempo de uso do Chromebook, com 
duração de sessão e hora-limite, o que 
garante o período máximo de uso e 
também o horário máximo que o 
dispositivo poderá permanecer ligado.

Saiba mais em:
edu.google.com/products/chromebooks

As crianças podem aprender a ser 
incríveis na internet brincando com a 
Interland, uma aventura on-line com 
quatro jogos desafiadores que ensinam 
as principais lições de segurança digital 
na prática.

Acesse o “Seja Incrível na Internet” em:
g.co/SejaIncrivelnaInternet

Incentive a Cidadania Digital com o “Seja Incrível na Internet”

Aprovação de apps e 
extensões para a criança no 
Chromebook

Definição de limites de tempo 
de uso de apps da Play Store 
para a criança no Chromebook

https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/pt-br-all/hub/pdfs/2020/Google_SejaIncri%CC%81velNaInternet_FamilyGuide.pdf
https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/chromebooks/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/pt-br_br/interland/
http://g.co/SejaIncrivelnaInternet

