Social Dilemma Parent Email_PORTUGUESE

Olá pais e responsáveis legais de alunos do distrito BPS,
Os alunos da classe de aulas de Gestão e Liderança Empresarial da escola de ensino médio de Barnstable
(BML) assistiram recentemente o documentário da Netflix intitulado 'The Social Dilemma' (O dilema social) e
ficaram muito preocupadas com o que assistiram. O documentário concentra-se em dois problemas principais
das redes sociais:
1. Os algoritmos que estes aplicativos utilizam são projetados para aumentar o tempo gasto pelo usuário na
tela para acessar seus dados pessoais com a finalidade de monetização.
2. Que os usuários desses aplicativos estão sendo manipulados por incentivos perversos de empresas que
podem distorcer o senso de realidade dos usuários.
Nossas turmas elaboraram um projeto intitulado "Dilema Social de Barnstable", na tentativa de educar pais e
alunos a respeito do impacto prejudicial que a tecnologia está exercendo sobre os jovens. Nosso slogan "será
que o buraco é ainda mais embaixo?" reflete a assustadora realidade de que nossos jovens estão gastando cada
vez mais tempo em seus dispositivos pessoais e menos tempo interagindo em tempo real com seus colegas.
Dados nacionais têm revelado que como resultado destes dispositivos pessoais, vários efeitos perturbadores e
nocivos surgiram, como aumentos significativos de suicídios entre adolescentes, depressão, ansiedade e estresse
(https://www.humanetech.com/the-social-dilemma). Nossas turmas estão tentando determinar o impacto em
nossa comunidade BPS, já que estamos preocupados com estes dados e estamos em busca de maneiras de apoiar
tanto os estudantes quanto os pais enquanto eles percorrem suas trajetórias digitais.
Nós, estudantes de BML, estamos pedindo que você dedique alguns minutinhos para preencher a pesquisa em
anexo para nos ajudar a entender melhor o risco e exposição de nossos estudantes às redes sociais, bem como as
estratégias que vocês estão usando em seus lares para ajudar a guiar seus filhos através deste perigoso mundo
digital. Os resultados desta pesquisa ditarão nossos próximos passos enquanto exploramos meios de informar e
apoiar nossa comunidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossos professores, a senhora Maurice e o
senhor Jansen, cujas informações de contato estão listadas abaixo. Obrigado por seu tempo e apoio!
Barnstable's Social Dilemma Parent Survey link (link da pesquisa aos pais sobre o Dilema Social)
Obrigado,
Dilema Social de Barnstable
‘Será que o buraco é ainda mais embaixo?’
Missão:
O projeto "Dilema Social de Barnstable" visa informar nossa comunidade sobre os perigos potenciais das
redes sociais na saúde social e emocional de indivíduos, enquanto disponibilizamos orientações sobre como
gerenciar um equilíbrio saudável da influência digital.
jansen_brent@mybps.us

maurice_monice@mybps.us

