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Ofício nº. 003/2017-DDE/CSFS/IFC 
 

São Francisco do Sul/SC, 24 de abril de 2017. 
 
Aos Senhores 
Pais e/ou Responsáveis 
dos alunos do Ensino Médio Integrado 
 
Assunto: Exposição e vulnerabilidade dos jovens nas redes sociais 
 

 
Prezados Senhores, 

 
 Diante das preocupantes notícias que envolvem risco à vida e à saúde física, mental e emocional 
de crianças, adolescentes e jovens, o campus São Francisco do Sul quer, neste momento, reforçar ainda 
mais a parceria entre a escola e a família. 

Como sempre, toda a equipe ligada à Direção de Desenvolvimento Educacional está 
acompanhando os estudantes, por meio de cuidadosa observação por parte dos professores e dos 
servidores de apoio, de forma a proporcionar, também na escola, um ambiente de escuta e de acolhimento. 
O campus, além de seu caráter educativo, oferece espaços para o diálogo e para a reflexão a respeito de 
temas ligados às experiências próprias à faixa etária de sua comunidade acadêmica, seja por meio de 
debates em sala de aula, de campanhas de orientação e de projetos acadêmicos que envolvem a 
participação dos alunos. 

Dentro de casa, por sua vez, cumpre ressaltar à família a necessidade do monitoramento dos 
filhos, especialmente no que se refere à forma como acessam a internet, com particular ênfase para as 
redes sociais. O diálogo aberto entre pais e filhos é a melhor maneira para uma boa orientação e, diante 
das diversas notícias veiculadas e da proporção que tomaram nos diferentes ambientes sociais, os pontos 
centrais que devem ser trazidos à discussão e à reflexão envolvem o comportamento do jovem nas redes 
sociais. Nossos alunos precisam entender a gravidade e as consequências de situações de exposição e 
vulnerabilidade no ambiente virtual e a família tem papel central nesse momento de reflexão. Para isso, 
também o campus São Francisco do Sul, conforme as demandas trazidas pelos alunos, abrirá espaço 
para discussão e esclarecimento sobre os assuntos, porém evitará o tom alarmista, uma vez que aqui se 
busca discutir acerca dos aspectos do desenvolvimento comportamental e social, da funcionalidade do 
uso da internet, da privacidade e da segurança na rede.  

A Direção de Desenvolvimento Educacional mantém-se à disposição para eventuais 
esclarecimentos e está pronta a realizar intervenções de apoio, sempre que verificada sua necessidade 
ou a pedido da família. 

 
Atenciosamente. 

 


