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1 de outubro de 2021 
 
 
Prezados pais e responsáveis, 
 
No mês de setembro, muitas escolas em todo o estado e país experimentaram dificuldades associadas a um 
desafio na internet publicado na plataforma de mídia social "TikTok" que incentivava os jovens a se 
envolverem em comportamentos destrutivos e inseguros. A tendência é chamada de "Devious Licks" com a 
palavra "desonesto" significando "inaceitável" ou "inapropriado" e "lambe" sendo usada como gíria para "um 
roubo rápido ou outro ato ilegal". 
 
O desafio de setembro encorajou os estudantes a vandalizar os banheiros públicos. Foi noticiado em muitos 
veículos de comunicação que isto levou a uma destruição generalizada em muitas escolas públicas. Aqui em 
Hudson, temos sido poupados de muitos dos danos mais caros, mas sabão nas saboneteiras foram retirados 
pelos alunos dos banheiros de nossas escolas.    
 
Recentemente, a próxima lista de potenciais " Devious Licks" (que pode ser encontrada abaixo) foi publicada 
on-line, e os comportamentos da lista são mais perigosos, mais inapropriados e mais criminosos.  
Qualquer estudante que cause dano físico ou psicológico a um colega ou funcionário, relacionado a estes 
desafios, será disciplinado perante a política distrital. Favor observar que alguns destes desafios são 
considerados ações criminais e acusações criminais, fora do âmbito do distrito escolar e podem ser apresentadas 
ao departamento de polícia de Hudson. 
 
Por esses motivos precisamos da sua ajuda! 
 
Pedimos que as famílias façam parceria conosco conversando com seus filhos sobre estas tendências, 
especialmente se lhes for permitido operar as suas próprias contas na mídia social. Os seguintes conselhos são 
copiados do Common Sense Media, um site respeitável que oferece uma biblioteca de orientação para 
estudantes e famílias sobre uma variedade de tópicos sobre filmes, televisão, tecnologia e internet. 
 
Em um article  que orienta os pais a conhecer e abordar os desafios on-line, como "Devious Licks", a 
organização recomenda o seguinte:  
 
Fale sobre isso. Embora não possamos estar sempre com nossos adolescentes para evitar comportamentos 
perigosos, nossas palavras podem realmente permanecer com eles. Diga: "Se alguma vez você quiser fazer um 
desafio na Internet, verifique comigo primeiro". 
Faça-os pensar. Ajude seu filho a pensar sobre os desafios e se eles estão seguros ou têm riscos potenciais. 
Diga: " Analise e descubra onde as coisas podem estar dando errado" 
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Reconheça a pressão dos colegas. As crianças de hoje pensam nas 
personalidades da internet como seus colegas, portanto, ver as 
crianças no YouTube fazendo um desafio pode influenciar seu filho. 
Diga: "Por que você quer fazer isso? Este é um vídeo que você 
realmente gostaria de ser divulgado no mundo"? 
 
Fique (um pouco) por dentro. Pergunte a seu filho sobre o que está 
acontecendo na vida deles quando não estão distraídos - mesmo 
quando parecer que eles não querem que você perceba. Às vezes as 
crianças estão mais dispostas a falar sobre o que está acontecendo 
com outras crianças do que com elas mesmas, portanto, faça 
perguntas os sobre amigos, escola e tendências. Uma vez aberta a 
conversa, você pode ter uma idéia do que o seu filho pensa sobre a 
última loucura - e se eles estão seguros. Mantenha a mente aberta e 
intervenha se você estiver preocupado. Diga: "Você consideraria 
fazer umas coisas dessas se alguém lhe pedisse? Quais você faria ou não faria”? 
 
Modelo responsável pelos hábitos on-line. Alguns pais são os que filmam seus filhos realizando estes 
desafios, portanto, certifique-se de que seu envolvimento envie a mensagem que você pretende. Hoje pode ser 
inofensivo, mas amanhã pode ser mais perigoso. Ajude seus filhos a fazer a distinção para que eles possam 
permanecer seguros. Diga: "Vamos fazer um desafio engraçado juntos, mas só o filmaremos se você quiser e só 
o compartilharemos com a família". 
 
Agradecemos a atenção de todos para esta questão e esperamos que nossa comunidade possa responder 
coletivamente para demonstrar o melhor dos valores que nosso distrito mantém como comunidade escolar. 
 
 
Sinceramente, 
 
Marco C. Rodrigues 
Dr. Marco C. Rodrigues 
Superintendente das Escolas 
 
Jason W. Medeiros  
Dr. Jason W. Medeiros 
Diretor da Hudson High School 
 
Jeffrey T. Gaglione  
Mr. Jeffrey T. Gaglione 
Diretor da Quinn Middle School 


