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Políticas de Utilização Aceitável  

das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

Acordo de Utilização / Regras de Segurança Digital (eSafety) 

Alunos 2º e 3º ciclos 

 

 Compreendo que estas regras aplicam-se quando utilizo a rede da escola, equipamento da 

escola, ou quando estou em sites relacionados de algum modo com o agrupamento, mesmo que 

esteja fora da escola. 

     Só irei usar em tempo de aula as tecnologias de informação e comunicação na escola, 

incluindo a Internet, e-mail, vídeo digital, tecnologias móveis, etc. para fins escolares e apenas 

quando autorizado pelos professores.        

 Não vou fazer download ou instalar software em equipamento da escola, nem quando acedo 

com a rede da escola (noutro equipamento). 

Só vou fazer login na conta institucional  (com domínio @espjs.edu.pt) com o meu próprio 

nome de usuário e senha. 

 Não vou revelar as minhas senhas a ninguém, exceto aos meus encarregados de educação 

ou a alguém responsável por mim. 

 Vou ter o cuidado de comunicar neste meio (TIC) com alunos, professores ou outras pessoas 

de modo responsável e sensato. 

 Eu serei responsável pelo meu comportamento correto ao usar a Internet. Isso inclui sites 

a que acedo e a linguagem que eu uso. 

 Não vou deliberadamente navegar, fazer download, upload ou partilhar  material que possa 

ser considerado ofensivo ou ilegal. Se eu acidentalmente me deparar com este tipo de material 

irei comunicar o fato imediatamente ao meu professor. 

 Eu não vou dar nenhuma informação pessoal, como nome, número de telefone ou endereço. 

Nem vou marcar encontros com alguém a menos que isso faça parte de um projeto escolar 

aprovado pelo meu professor. 
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  Vou garantir que a minha atividade online, tanto na escola como fora desta, não 

desrespeite ou ofenda de algum modo a minha escola, funcionários, alunos ou outros. 

    Sei que posso ser penalizado se publicar fotos não autorizadas de colegas ou professores. 

   Caso seja vítima de cyberbullying (ou tenha conhecimento que algum colega é vítima) irei 

informar o meu Diretor de turma para que possa agir em conformidade com a situação. 

  Eu vou respeitar a propriedade de trabalho dos outros on-line em todos os momentos, assim 

como ter em atenção os direitos de autor. 

 Não vou tentar enganar o sistema de filtros de internet. 

 Entendo que meu uso da Internet e de outras tecnologias relacionadas podem ser 

monitorizadas e disponibilizados aos meus professores. 

 Eu entendo que estas regras foram criadas para me manter seguro e que se as transgredir 

(não forem seguidas) serei responsabilizado e penalizado, e o/a meu/minha encarregado(a) de 

educação / responsável será contatada. 

  Tenho consciência que poderei ter alvo de um processo disciplinar, como consequência das 

minhas ações e de acordo com a gravidade das mesmas, caso não cumpra as regras 

apresentadas. 

    Em caso de dúvidas sobre este assunto irei procurar informação ou explicações junto dos 

professores, através do Projeto de Segurança Digital ou a sites adequados, por exemplo: 

  http://www.internetsegura.pt/  

http://seguranet.pt/  

  http://comunicaremseguranca.sapo.pt/;  

    Sei que devo seguir também as indicações para utilização de locais com regras específicas 

neste âmbito, tais como, Biblioteca Escolar, aulas de TIC. 

 

Esta não pretende ser uma lista exaustiva e recordamos a todos os alunos e encarregados 

de educação que a utilização das TIC deve ter em consideração a filosofia da escola – o 

Regulamento Interno, outras políticas relevantes e a lei vigente.  

 

 

http://www.internetsegura.pt/
http://seguranet.pt/
http://comunicaremseguranca.sapo.pt/
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Políticas de Utilização Aceitável  

das Tecnologias de Informação e Comunicação -Alunos 

 

Declaro que li, compreendi e aceito cumprir as Políticas de Utilização Aceitável para as TIC destinadas 

aos alunos da Escola.  

Turma Nº Nome (legível) Assinatura Data 
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Políticas de Utilização Aceitável  

das Tecnologias de Informação e Comunicação 

Encarregados de Educação 

 

Declaro que tomei conhecimento e concordo com as Políticas de Utilização Aceitável para as TIC 

destinadas aos alunos da Escola.  

Turma Nº Nome do aluno (legível) 
Assinatura do Encarregado de 

Educação 
Data 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


