Mães, Pais e/ou Responsáveis:
precisamos conversar sobre o WhatsApp
Com a constante utilização dos recursos tecnológicos em nossas vidas, partilhamos com os senhores
este texto (retirado da fonte acima citada), com o objetivo de refletirmos de modo criterioso sobre o
uso do WhatsApp, especialmente no âmbito escolar. Boa leitura!
Por Fernanda Flores
http://www.vila.com.br/blog/?p=12932
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