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Uma carta escrita pelos pais 
que trabalham na Snap Inc.
Caros pais e responsáveis,

Seu filho ou sua filha adolescente criou uma conta 
do Snapchat. E agora? Você sente uma certa 
desconfiança. Por que seu filho ou sua filha usaria um 
aplicativo em que a maioria do conteúdo é apagado 
por padrão? As plataformas sociais estão em constante 
desenvolvimento e entendemos que pode ser difícil 
acompanhar as tendências. É natural ter dúvidas e 
preocupações, e esperamos que este guia seja útil 
para você aprender sobre o Snapchat e que se torne 
um material para instruir e empoderar seu filho ou filha.

Entendemos que você quer garantir que seu filho 
ou filha esteja protegido e bem informado ao usar 
nosso aplicativo. Nosso objetivo é oferecer aos jovens 

um espaço para que eles possam expressar sua 
criatividade e autenticidade. O Snapchat é diferente 
das redes sociais tradicionais, pois o aplicativo foi 
criado para ser um modo divertido de manter contato 
com seus amigos próximos, não com desconhecidos.

variedade de parceiros de segurança ativos, deixamos 
claro para os jovens que a segurança deles é nossa 
prioridade. 

Criamos este guia para os pais com o objetivo de 
oferecer informações adicionais que possibilitem que 
você e sua família se expressem de maneira segura, 
aproveitem o momento, aprendam sobre o mundo 
e se divirtam juntos. Esperamos que este guia seja 
útil e ajude você a iniciar conversas transparentes e 
honestas com seu filho ou filha sobre o que eles fazem 
on-line. 

Lembre-se: estamos aqui para ajudar você e seus 
filhos!

 - Pais que trabalham na Snap Inc.

Ao contrário de outras plataformas, não permitimos 
comentários públicos e nossas configurações padrão 
definem que os Snapchatters só podem receber 
mensagens das pessoas que adicionaram como 
Amigos. 

Além de ser um lugar para falar com os amigos, o 
Snapchat é ótimo para manter a família conectada. 
Ele ajuda as pessoas a usarem a criatividade para se 
comunicar de um jeito divertido e casual! É um local 
para as pessoas se divertirem (sem preocupações, 
como listas de tarefas ou lembretes para lavar a louça). 
No Snapchat, você pode enviar fotos engraçadas e 
aproveitar o presente (sem entupir o rolo da câmera!). 
Use o Snapchat para tirar fotos do seu pet enquanto 
seu filho estiver na escola, ou adicione nossas Lentes 
para zoar com seu filho ou sua filha! 

Sabemos que qualquer aplicativo que facilita 
a comunicação tem a possibilidade de sofrer 
violações, e é por isso que dedicamos nosso tempo 
e concentramos nossos recursos e energia para a 
segurança de nossa plataforma (e continuaremos 
fazendo isso). Com nossa ferramenta abrangente 
de denúncia, diretrizes comunitárias e uma grande 

"Por que meu filho/
minha filha quer usar 
um aplicativo em que a 
maioria do conteúdo é 
apagado por padrão?"
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Como pai ou educador, você pode conhecer 
o Snapchat por ser um aplicativo de câmera 
e envio de mensagens que é uma das formas 
preferidas de comunicação dos jovens com 
seus amigos atualmente. Desde o início, nos 
concentramos em ajudar amigos reais a se 
conectarem mesmo quando estão longe, e 
se sentirem confortáveis ao expressar seus 
sentimentos no momento. O Snapchat foi 
criado como uma ferramenta para que as 
pessoas se sentissem confortáveis para se 
expressarem com suas câmeras.

O Snapchat foi intencionalmente criado para 
ser diferente das redes sociais tradicionais e 
para que fosse muito mais seguro para nossa 
comunidade. Nós incentivamos pais e filhos 
a conversarem regularmente sobre o uso 
adequado do Snapchat e outras plataformas, 
e é por isso que preparamos este guia.

3

Snapchat para 
iniciantes

O que é o Snapchat?
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Perguntas mais frequentes
Com nossa câmera, criamos a possibilidade de as pessoas 
se expressarem usando ferramentas criativas. Elas podem 
dizer muito mais com um único Snap do que por meio de 
uma mensagem de texto limitada. No Snapchat, as pessoas 
podem se expressar com autenticidade com quem elas 
mais se importam. Confira algumas respostas às perguntas 
mais comuns: 

1  Como o aplicativo funciona?

Após criar uma conta e seu Bitmoji, comece a explorar! 
O Snapchat tem 5 abas (da esquerda para a direita): Mapa, 
Chat, Câmera, Histórias e Holofote. O Snapchat abre na 
câmera. 

Basta tocar no ícone da câmera para tirar uma foto ou 
segurá-lo para fazer um vídeo. Você pode enviar fotos ou 
vídeos, chamados "Snaps", aos seus amigos. O aplicativo 
foi projetado de modo a não facilitar o envio de mensagens 
de estranhos. Por padrão, ao criar sua conta você não 
poderá receber mensagens de quem não adicionou como 
amigo. 

Seja você 
mesmo!

2  Podem me contar mais sobre os 
Snaps? 

Os Snaps são feitos para uma 
comunicação rápida e fácil, como as 
conversas da vida real! É por isso que, 
quando você manda um Snap para um 
amigo, o Snap é apagado por padrão, 
assim como as palavras faladas em 
uma conversa. Acreditamos que isso 
aumenta o nível de autenticidade das 
conversas que vemos no Snapchat 
todos os dias.

Lembrem-se: apesar de os Snaps terem sido criados para 
serem apagados por padrão, seus amigos ainda podem 
tirar print, gravar a tela ou capturar com outro aparelho.

3  O que são os padrões de segurança da 
Snap? 

Todos os  usuários  do Snapchat devem cumprir com os  
Termos de Serviço   e as  Diretrizes Comunitárias  da Snap, 
que proíbem discurso de ódio, 
discriminação, informações falsas, 
bullying, assédio, conteúdo violento, 
entre outros. A Snap tem equipes 
dedicadas, que criam e aplicam 
estas políticas. 

Para saber mais sobre como 
protegemos nossos usuários, 
consulte nosso Centro de 
Privacidade.

4  Existe uma idade mínima para criar 
uma conta? 

Sim. Ninguém com menos de 13 anos pode criar uma 
conta ou usar o Snapchat, e nossos serviços não são 
direcionados para menores de 13 anos. Caso você tenha 
um filho/a com menos de 13 anos que use o Snapchat, 
entre em contato conosco com o nome de usuário 
correspondente e uma comprovação de seu vínculo. 

Você controla com quem compartilha seu 
conteúdo, como o compartilha e por quanto 
tempo ele pode ser visualizado no Snapchat.

24HR

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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    Nos dedicamos para criar 
Diretrizes eficazes, protegendo 
os Snapchatters e oferecendo 
um ambiente seguro e 
divertido para a criatividade e 
a expressão individual. Sempre 
que seu filho ou filha tiver 
alguma preocupação com 
segurança, deve reportá-la.

5  Como posso manter meu filho seguro 
no Snapchat? 

O Snapchat foi intencionalmente criado para ser diferente 
das redes sociais tradicionais e para que seja muito mais 
seguro para nossa comunidade. O Snapchat é um local 
para se conectar e comunicar com amigos e pessoas 
que você ama, mas é importante saber como manter a 
segurança. Recomendamos que você consulte nosso 
Centro de Segurança para saber mais sobre Nossas 
Políticas, Nossa Equipe e informações para Pais e 
Educadores. Algumas dicas úteis para seus filhos são: criar 
uma senha forte, verificar o e-mail e o número de celular, 
aceitar solicitação de amizade apenas de pessoas que eles 
conheçam na vida real e ler nossas Diretrizes Comunitárias, 
para que eles ajudem seus amigos a seguirem estas 
diretrizes também! 

6  Como faço para relatar uma 
Preocupação com Segurança? 

Nós facilitamos o contato da nossa comunidade por 
meio de denúncias dentro do aplicativo e comentários 
fora da plataforma para identificar usuários e conteúdos 
inadequados. Os usuários podem denunciar qualquer 
conteúdo por meio das denúncias no aplicativo, de nosso 
portal de suporte e da conta de Suporte do Snapchat no 
Twitter. Tomamos as medidas necessárias de acordo com 
nossas Diretrizes Comunitárias e coletamos opiniões para 
melhorar o Snapchat. 

Observação: se você achar que alguém está em perigo 
imediato, entre em contato com as autoridades locais na 
mesma hora.

"Só aceite 
solicitações de 
amizade das pessoas 
que você conhece 
na vida real."

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/report-abuse-in-app
https://twitter.com/snapchatsupport
https://twitter.com/snapchatsupport
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       Chat: 

Desde o início, nos concentramos em 
ajudar amigos reais a se conectarem 
mesmo quando estão longe, e a se 
sentirem confortáveis ao expressar seus 
sentimentos no momento. O Snapchat 
permite chats com texto, áudio, foto e 
vídeo, além de chamadas telefônicas ou 
por vídeo. As mensagens são apagadas 
por padrão, e os usuários não podem 
receber mensagens particulares de quem 
não são amigos.

       Câmera: 

O Snapchat abre automaticamente na Câmera. É lá que 
você faz os Snaps, que são vídeos ou fotos. Após criar 
um Snap, você pode adicionar camadas com ferramentas 
criativas como Filtros, textos, adesivos, anexos, entre 
outros. Um Snap pode ser: 

• Enviado no Chat

• Salvo nas Memórias

• Adicionado à Minha História ou usado 
para criar uma História Privada ou 
Personalizada 

• Apagado

Para mais informações sobre quando o Snapchat apaga 
Snaps e Chats, visite nosso artigo de suporte aqui. 
Consulte a página 12 para saber mais sobre os termos!

       Histórias: 

É onde os Snapchatters podem ver Histórias de Amigos, 
de Criadores e da comunidade Snapchat como um 
todo! Também é lá que você pode conferir e assistir aos 
conteúdos das assinaturas do Descubra e da opção "Para 
você".

       Holofote: 

O Holofote destaca os 
Snaps mais divertidos 
criados pela comunidade 
Snapchat. Explore 
deslizando para cima e 
para baixo para conferir 
o conteúdo. Ao ver algo 
interessante, toque no 
coração para adicionar 
como Favorito e 
personalizar seu feed!

Como usar o Snapchat
Principais recursos

Para ajudá-lo a navegar pelo aplicativo, confira alguns 
princípios básicos do Snapchat abaixo. Para a lista 
completa de recursos, consulte o Glossário do Snap na 
página 12.

Primeiro, o mais importante: há mais coisas para fazer no 
Snapchat do que só mandar mensagens por foto e vídeo.  
O aplicativo tem 5 abas (da esquerda para a direita): Mapa 
de Snaps, Chat, Câmera, Histórias e Holofote.

      Mapa de Snaps:  

O Mapa de Snaps conecta nossa comunidade aos seus 
melhores amigos e a diferentes locais em todo o mundo. 
Assim como acontece com todos os nossos produtos, o 
Mapa de Snaps foi criado com a privacidade em mente, 
e o compartilhamento de localização está desativado por 
padrão para todos os usuários. Quando um Snapchatter 
abre o Mapa de Snaps pela primeira vez, solicitamos 
que ele escolha com quem quer 
compartilhar sua localização: com 
todos os amigos, com alguns 
amigos personalizados ou com 
ninguém (Modo Fantasma). Os 
locais no Mapa de Snaps permitem 
que os Snapchatters vejam horários 
comerciais e avaliações, e façam 
pedidos de entrega ou retirada de 
produtos.

https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
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Nossos princípios de privacidade

Privacidade no Snapchat

No Snap, sua privacidade é prioridade. Sabemos 
que devemos ganhar sua confiança a cada vez 
que usa o Snapchat, ou qualquer um de nossos 
produtos. Por isso, tratamos suas informações de 
maneira diferente da maioria das empresas de 
tecnologia.

Apesar de nossos produtos estarem em constante 
desenvolvimento, nossos princípios de privacidade 
permanecem os mesmos:

• Nós nos comunicamos de maneira honesta e 
transparente

• Você escolhe como quer se expressar

• Criamos o aplicativo pensando na privacidade

• Você controla suas informações

Para saber mais sobre como sua privacidade é 
nossa principal prioridade, consulte nosso Centro 
de Privacidade, onde encontrará mais detalhes 
sobre nossos princípios de privacidade, nossa 
política de privacidade e, se estiver procurando 
por um resumo dos principais problemas, leia "Sua 
privacidade explicada".

https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-center
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4  Fique entre amigos : o Snapchat foi feito 
para você manter contato com seus amigos próximos. 
Recomendamos que você só adicione ou aceite solicitação 
de amizade de pessoas que você conheça na vida real. 
Reforce a seus filhos que não é seguro se encontrar com 
alguém que conheceram on-line!

5  Verifique suas configurações de 
privacidade : escolha na sua configuração quem 
pode enviar Snaps para você, ver suas Histórias ou sua 
localização no Mapa de Snaps. Por padrão, apenas Amigos 
podem entrar em contato diretamente ou visualizar sua 
História.

6  Personalize sua localização no Mapa : 
você pode escolher compartilhar sua localização com 
todos os amigos que adicionou, com apenas um grupo 
pequeno de amigos ou ligar o Modo Fantasma quando 
quiser sumir do mapa! O Mapa de Snaps só atualiza sua 
localização quando você usa o aplicativo e só compartilha 
a localização com as pessoas com quem você escolheu 
compartilhar! 

7  Mude quem pode ver sua História : a 
configuração de privacidade padrão é para que apenas 
os Snapchatters que você adicionou como amigo vejam 
sua História. As configurações de privacidade definidas no 
momento em que você postou um Snap em sua História 
permanecem para aquele Snap, mesmo se você alterar as 
configurações posteriormente.

8  Denuncie abuso no Snapchat : você sempre 
pode denunciar abusos no Snapchat, incluindo assédio, 
bullying ou qualquer outra preocupação com segurança. 
Se alguém estiver deixando você desconfortável, você 
pode bloquear o Snapchatter e sair de qualquer chat em 
grupo. Para denunciar, pressione e segure um Snap ou 
História e toque no botão "Denunciar Snap". 

9  Diferença entre remover e bloquear 
amigos : quando você remove alguém da sua lista de 
amigos, a pessoa não consegue ver suas Histórias privadas, 
mas ainda pode ver seus conteúdos definidos como 
públicos. Dependendo das configurações de privacidade, 
a pessoa também pode conversar ou criar Snaps com 
você. Ao bloquear um amigo, ele não consegue ver suas 
Histórias, enviar Snaps ou Chats.

Como manter a segurança no Snapchat

Dicas de segurança úteis
O Snapchat é um local para se conectar e se comunicar 
com amigos e pessoas que você ama, mas é importante 
saber como manter a segurança. Recomendamos que você 
consulte nosso Centro de Segurança para saber mais sobre 
Nossas Políticas, Nossa Equipe e informações para Pais e 
Educadores. Lembre-se de que o Snapchat foi feito para 
usuários a partir de 13 anos de idade.

Também oferecemos suporte no aplicativo para Snapchatters 
que estejam passando por uma crise emocional ou de saúde 
mental, ou que estejam curiosos para saberem mais sobre 
estes temas e sobre como podem ajudar amigos que estejam 
passando por isso. Nossa ferramenta “Here For You” oferece 
recursos de segurança, desenvolvidos com especialistas, 
para quando os Snapchatters procurarem por determinados 
tópicos, como ansiedade, depressão, estresse, luto, 
pensamentos suicidas e bullying.

Confira algumas dicas para se manter seguro no Snapchat!

1  Escolha uma senha forte : selecione 
uma senha com no mínimo 8 caracteres e não inclua 
informações pessoais como seu nome, nome de usuário, 
número de telefone ou data de nascimento. Faça uma 
combinação de números, símbolos e letras maiúsculas e 
minúsculas em sua senha. Não a compartilhe com outras 
pessoas e não use a mesma senha em outros aplicativos ou 
sites. 

2  Verifique seu e-mail e número de 
celular : verifique se o endereço de e-mail e o número 
de celular associados à sua conta estão corretos nas 
configurações do Snapchat.

3  Configure a autenticação de dois 
fatores : este é um recurso de segurança opcional para 
verificar que é mesmo você que está entrando na sua 
conta do Snapchat! Assim sua conta ficará mais segura. 
Saiba mais aqui.

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://support.snapchat.com/en-US/a/enable-login-verification
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Headspace Mini : o Headspace 
e a Snap têm uma parceria para 
oferecer aos Snapchatters acesso 
a meditações guiadas e práticas 
de mindfulness diretamente pelo 
aplicativo. Com o Headspace Mini, 
os Snapchatters poderão fazer 
exercícios de meditação com os 
amigos e enviar mensagens de 
motivação para levar um estímulo aos 
amigos que precisarem. Este recurso 
só está disponível em alguns países.

Here For You : uma ferramenta na Busca que contém 
materiais localizados e conteúdos de organizações 
profissionais sem fins lucrativos, exibidos quando alguém 
digita palavras associadas a crises. Os tópicos de Busca 
incluem depressão, ansiedade, luto, bullying, positividade 
corporal, saúde mental LGBTQ e muito mais. 

Denúncia dentro do aplicativo : nossa 
ferramenta de denúncia dentro do aplicativo permite 
que os Snapchatters nos alertem de forma anônima 
quando estiverem com receio de que algum amigo 
esteja em risco de fazer algum mal a si mesmo. Também 
enviamos materiais à pessoa que enviou o alerta à Snap e 
à pessoa que está recebendo apoio dentro do aplicativo, 
encaminhando-os para a página do Site de Suporte, com 
o contato de linhas diretas em mais de 20 países e idiomas 
para casos de crise e automutilação.

Em 2017, lançamos recursos de crise no aplicativo para 
membros de nossa comunidade. Esta intervenção aparece 
como uma mensagem do Suporte do Snapchat. Nossa 
equipe de operações de execução de leis entrará em 
contato proativamente com as autoridades se acreditar, de 
boa fé, que haja uma ameaça iminente à vida. O Snapchat 
não é um serviço profissional de intervenção em saúde 
mental. Se um amigo ou ente querido estiver em perigo, 
entre em contato com serviços de emergência como a 
linha direta de prevenção de suicídio, a Crisis Textline nos 
EUA, ou disque 190. 

Canal do Descubra "Safety Snapshot" : 
incentive seu filho a assinar o "Safety Snapshot", 
um programa do Descubra voltado para ensinar os 
Snapchatters sobre segurança digital e maneiras 
importantes de manter sua conta do Snapchat segura! 
Este canal só está disponível em alguns países.

Página de recursos : consulte nosso Centro de 
segurança para ver uma lista completa dos materiais e 
parceiros de segurança para vocês e seus filhos! 

Toque e segure 
dentro do aplicativo 
para escanear

Pensando em você
Recursos de bem-estar

A Snap é profundamente comprometida com a segurança 
e o bem-estar de sua comunidade. Empregamos equipes, 
tecnologias, políticas e parcerias para manter nossos 
Snapchatters seguros, saudáveis e bem informados.

Trabalhamos com especialistas do setor e agências não 
governamentais para oferecer materiais e apoio aos 
Snapchatters que precisam. Para ver uma lista completa 
dos nossos Parceiros de segurança, acesse Parceiros de 
segurança.

O Snapchat oferece materiais e recursos de bem-estar 
dentro do aplicativo para ajudar seus filhos caso eles 
estejam procurando apoio emocional ou queiram apenas 
conversar! Nossos recursos de bem-estar foram criados 
para ensinar e capacitar os membros da comunidade 
Snapchat para que possam ajudar seus amigos que 
possam estar passando por dificuldades relacionadas à 
saúde mental! 

Crisis Text Line: temos uma parceria com a Crisis 
Text Line, permitindo que os Snapchatters que moram 
nos EUA conversem gratuitamente com um conselheiro 
treinado em crises. O serviço está disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana. Basta enviar a palavra KIND para 
741741, ou buscar por Crisis Text Line dentro do aplicativo! 
Se você estiver fora dos EUA, consulte nossos Recursos de 
segurança para mais informações. 

https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-center/
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://www.snap.com/en-US/safety/safety-team
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
https://support.snapchat.com/en-US/a/Snapchat-Safety
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• Como eu posso ter certeza de que só meus Amigos 
estão vendo o que eu posto?

• Qual é seu jogo favorito no Snap?

Como reconhecer uma preocupação:

É importante saber quais comportamentos você deve estar 
de olho quando tem um filho ou filha adolescente. Estes 
comportamentos podem indicar que ele ou ela está tendo 
problemas on-line e precisa de apoio adicional dos pais, 
de um conselheiro ou outro adulto. Você percebeu alguma 
das atitudes a seguir?

• Diferença de personalidade (mais ansioso, com medo 
ou raiva)

• Seu filho evita ter conversas sobre tecnologia 

• Seu filho evita usar o telefone ou laptop

• Seu filho está se afastando dos amigos e familiares

• Mudança de comportamento na escola (notas baixas, 
pouca atenção, dormir durantes as aulas)

• Pensamentos de automutilação

Caso tenha percebido alguma destas atitudes, converse 
com seu filho adolescente e busque ajuda de um 
profissional, ou consulte nossa ferramenta “Here for You”. 
Em momentos urgentes de crise, fale que a Crisis Text Line 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basta 
enviar a palavra KIND para 741741 nos EUA. Temos uma 
parceria direta com eles para garantir que a comunidade 
Snapchat tenha suporte gratuito e confidencial de 
conselheiros treinados em crise. 

Como praticar atividades  
que gerem bem-estar:

O Snapchat foi criado para que as pessoas só vejam o que 
você quer compartilhar, pelo tempo que você desejar. 
Também desenvolvemos novos produtos e recursos com 
nossa abordagem de segurança desde a concepção e 
ajudamos a comunidade a acessar recursos e ferramentas 
preventivas de bem-estar quando algum membro da 
comunidade ou seus amigos estiverem passando por uma 
crise de saúde mental.

Sabemos que é importante conseguir se comunicar com 
seus filhos sobre o uso do Snapchat. Por isso, fizemos 
uma parceria com especialistas da MindUP, Crisis Text 
Line e Pais que trabalham na Snap para elaborar maneiras 
de começar uma conversa e se conectar com seu filho 
adolescente por meio do Snap, reconhecer possíveis 
comportamentos preocupantes e praticar atividades que 
gerem bem-estar dentro do aplicativo! 

Envolva-se
Criar sua própria conta do Snapchat pode ajudá-lo 
a entender o aplicativo e se conectar com seu filho 
adolescente. 
Dica quente: peça para seu filho ensiná-lo a usar o 
Snapchat! 

Veja algumas perguntas divertidas para 
fazer a conversa fluir:

• Posso ver como é seu Bitmoji?

• Quer criar uma história privada em família ou um chat 
em grupo para nós?

• Qual filtro você mais usa? 

• Qual é seu programa favorito no Descubra? Quais será 
que eu vou gostar? 

• Como é a função de melhores amigos no Snapchat? 

• Com qual amigo você manteve a função Foguinho por 
mais tempo? 

• Eu consigo salvar um Snap? Para onde ele vai quando 
eu salvo? 

• Como fico no Modo Fantasma no Mapa de Snaps? 

• Qual é sua guia favorita do aplicativo? 

2:23

anxiety

Here For You

Cancel

Here For You
Whatever you’re going through, we’re here for you.

Headspace
Breathe. Relax. Check in on friends.

Feeling down?
Here For You · February 7, 2020

MINI
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Após conversar com seu filho 
adolescente:

Agora que você e seu filho estão profissionais em se 
comunicar sobre o Snapchat, é uma boa ideia fazer um 
acordo para o futuro, garantindo que vocês sempre tenham 
essas conversas! Criar um acordo nas redes sociais pode 
até mesmo ajudar a manter a privacidade e a confiança 
de ambos os lados. Ao fazer estas promessas, você pode 
ajudar a promover a confiança entre as partes. 

Confira algumas formas de começar uma conversa e 
incentivar uma comunicação saudável com seu filho ou 
filha adolescente, ajudando no desenvolvimento de hábitos 
saudáveis na internet e nas redes sociais: 

• crie rituais de conversa, separe um tempo para 
conversar e ouvir, como durante as refeições em 
família

• Inclua seu filho na conversa, fazendo perguntas como 
"o que você acha disso?" e respondendo às ideias do 
seu filho com a mente aberta

• Dedique-se a ouvir de verdade, eliminando distrações e 
mantendo o contato visual

• Combine com seu filho um horário durante o dia que 
inclua um "intervalo" das redes sociais ou do telefone 

• Fale abertamente sobre os riscos e preocupações on-
line, oferecendo atitudes práticas para lidar com os 
riscos on-line, como bloquear e denunciar

Confira algumas diretrizes fundamentais para ajudar seu 
filho adolescente a manter a segurança e o bem-estar nas 
redes sociais:

• É importante compartilhar seus posts nas redes sociais 
com seus amigos íntimos. Aceite apenas solicitações 
de amizade das pessoas que você realmente conhece

• Sempre se pergunte: "O que minha avó diria?" antes de 
postar!

• Não seja um mero espectador: se algo o deixar 
desconfortável, denuncie! 

• Aja sempre dentro das diretrizes comunitárias de 
gentileza

"
"

Sempre temos a 
possibilidade de trazer 

mais alegria e bem-
estar para nossas vidas, 

por meio de hábitos 
mentais positivos, como 
a prática de mindfulness, 
expressando gratidão e 
agindo com gentileza. 

- Molly Stewart Lawlor, PhD

Confira algumas maneiras de 
acompanhar seus filhos:

• Você costuma usar o Headspace para meditar?  
Pesquisas apontam que a meditação ou a prática de 
mindfulness podem reduzir o estresse e melhorar o 
bem-estar

• Se você precisasse denunciar alguém no Snapchat, 
saberia como fazer?

• Você assiste o canal do Descubra "Safety Snapshot", 
dedicado à segurança?

• Você assina o "Here for You"? Ele pode ser encontrado 
ao buscar "Here For You" na barra de busca no 
Snapchat

• Você sente que pode conversar com alguém, e sabe a 
quem buscar, caso algo o incomode no Snapchat?

• Você sabe quais recursos estão disponíveis para apoiá-
lo no Snapchat?

• Quanto tempo você passa no aplicativo? 

• Você se sente sobrecarregado ao usar o aplicativo? 
O que você faz quando se sente assim?
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Adicionar Rápido:  as recomendações de amigos 
no Adicionar Rápido são baseadas em alguns fatores, como 
quem já é seu amigo e o conteúdo de quem você assina.

Busca:  ao digitar na Busca, aparecerão diferentes coisas 
e você poderá encontrar o que é mais relevante para você, 
como encontrar amigos ou consultar a ferramenta "Here for 
You". 

Chat:   envie chats por vídeo, ligação ou texto para seus 
amigos de verdade.

Câmera:   onde você manda Snaps para seus amigos, 
sejam fotos ou vídeos!

Descubra:   confira notícias e entretenimento de 
qualidade, inclusive os programas originais da Snap e da 
mídia tradicional.

Estrelas do Snap:  os criadores (como influenciadores 
e celebridades) que têm um grande público terão uma estrela 
dourada. Você pode assinar a conta desses Criadores. 

Ferramentas criativas:   após criar um Snap, você 
pode adicionar adesivos, textos, rabiscos e muito mais. 

Filtros:   deslize para a direita em um Snap e as opções de 
Filtro aparecerão para você adicionar efeitos de cor, exibir 
informações de local, inserir seu Bitmoji, mostrar o que você 
está fazendo e muito mais.

Foguinhos:  geralmente representado por um emoji 
de   ao lado do nome do seu Amigo na tela de Chats, 
é um registro de quantos dias o foguinho (ou seja, Snaps 
trocados entre vocês dois) durou. Os Foguinhos do Snap 
foram desenvolvidos como uma forma leve e divertida de 
reconhecer com quem você está trocando mais Snaps!

História Personalizada:   escolha os amigos 
para criar sua História Personalizada! Quem entrar poderá 
adicionar a esta História e ver outros membros. 

História Privada:   as Histórias Privadas permitem 
que os Snapchatters criem uma História que só será 
compartilhada com uma quantidade selecionada de Amigos.

Holofote:  descubra o mundo do Snapchat em um só 
lugar e veja as perspectivas em toda a nossa comunidade 
nessa plataforma de entretenimento

Jogos e Minis do Snap:  os jogos são uma maneira 
divertida de interagir com seus amigos no Snapchat! Os 
Minis do Snap são atividades curtas feitas para amigos, como 
planejar uma noite de filme ou de jogos. 

Lentes:   toque em um rosto para abrir o carrossel de 
Lentes. As Lentes adicionam efeitos 3D, objetos, personagens 
e transformações nos seus Snaps.

Mapa de Snaps:  veja o que está acontecendo, 
encontre seus amigos e se inspire para novas aventuras nesta 
guia. O compartilhamento de localização está desligado por 
padrão. Você decide se quer compartilhar sua localização 
com os amigos ou se quer ficar na sua, no Modo Fantasma.

Memórias:   coleção pessoal de Snaps e Histórias de um 
Snapchatter, salvas em suas Memórias.  

Minha História:   uma série de Snaps reproduzidos 
em ordem cronológica que os amigos podem visualizar por 
24 horas. Você pode escolher a opção de compartilhar com 
Todos, Meus Amigos ou uma lista personalizada de pessoas. 

Modo Fantasma:   quando ativado, seus amigos não 
podem ver sua localização no Mapa de Snaps!

Nossa História:   uma coleção de Snaps enviados de 
diferentes Snapchatters em toda a comunidade. Os Snaps 
apresentados em Nossa História são conteúdo público e 
podem ser mostrados nos Mapas de Snaps e até mesmo fora 
da plataforma. 

Serviços de Localização:   o Snapchat usa sua 
localização para recursos como Filtros, Busca, Mapa de 
Snaps, Publicidade e muito mais. Se estiver ativado, sua 
localização será atualizada quando você abrir o Snapchat.   

Snapcode:  o Snapcode é um tipo especial de imagem, 
que você pode escanear com o Snapchat para fazer coisas 
diferentes, como adicionar novos amigos ou destravar Filtros 
e Lentes.

Só pra mim:   este recurso é encontrado nas Memórias 
e permite que um Snapchatter mova Snaps e Histórias salvas 
em suas Memórias para a guia "Só pra mim", que exige um 
código para ser visualizada.
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