
 
Política de Utilização Aceitável das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

para alunos 

Ao ler esta Política de Utilização Aceitável (PUA) declaro que: 

➢ Compreendo que estas regras se aplicam quando utilizo a rede de Internet ou qualquer equipamento 

informático na escola. 

➢ Qualquer equipamento, dispositivo ou ferramenta relacionados com as TIC só pode ser utilizado para fins 

escolares e sempre com autorização do professor responsável, incluindo o acesso à internet. 

➢ De acordo com o Regulamento Interno cumpro as regras relativas à utilização de telemóveis ou outro 

dispositivo móvel na escola. 

➢ Não darei nenhuma informação pessoal, como nome, número de telefone ou endereço, nem vou marcar 

encontros com alguém conforme a Política de Segurança Digital. 

➢ Não revelo as minhas senhas de acesso a ninguém, exceto aos meus encarregados de educação ou a alguém 

responsável por mim. 

➢ Estou proibido de realizar downloads ou instalar software em equipamento da escola, exceto com autorização 

expressa do professor responsável. 

➢ Ao utilizar as TIC, só comunico com alunos, professores ou outras pessoas de modo sensato e respeitoso, sendo 

responsável pela correção do meu comportamento ao utilizar a Internet, incluindo os sites a que acedo e a 

linguagem que utilizo. 

➢ Não vou navegar, fazer download, upload ou partilhar material que possa ser considerado ofensivo ou ilegal. 

Ao deparar-me com esse tipo de material, comunicarei o facto imediatamente ao professor responsável. 

➢ Irei respeitar os direitos de autor e a propriedade intelectual do trabalho de outros. 

➢ Vou garantir que a minha atividade online, na escola ou fora dela, não desrespeite ou ofenda alunos, 

funcionários, professores, a minha escola ou outros. 

➢ Estou proibido e serei penalizado se publicar fotos não autorizadas de colegas, funcionários, professores ou 

outros membros da escola. 

➢ Caso seja vítima de cyberbullying ou tenha conhecimento que alguém que o seja é meu dever e obrigação 

informar um professor, funcionário ou o órgão de gestão. 

➢ Utilizarei a Internet respeitando os filtros existentes e as regras gerais definidas, sabendo que a minha 

utilização será monitorizada pelo responsável pela rede. 

➢ Entendo que estas regras foram criadas para minha segurança e, caso não as cumpra, serei responsabilizado e 

penalizado de acordo com a gravidade dos meus atos, além de ser dado conhecimento ao meu encarregado 

de educação. 

➢  Entendo que estas são as regras gerais a adotar na escola, mas que cada espaço pode ter regras específicas 

pelo que devo consultar o regulamento de utilização de cada sala. 

➢ Em caso de dúvidas sobre assuntos relacionados com a segurança na internet e a utilização responsável e 

segura dos equipamentos, irei procurar informação ou ajuda junto dos professores, através da Política de 

Segurança Digital ou em sites adequados como, por exemplo: 

http://www.internetsegura.pt/ http://seguranet.pt/   http://www.esafetylabel.eu/ 

Aprovado em conselho pedagógico de dia 23 de novembro de dois mil e vinte e dois. 

O Diretor  

_____________________________________________________ 

(Ângelo Miguel Pereira Dias) 
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