
 

ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

Formulário para Uso Digital Autorizado 
 

Eu li a Política para Uso Digital Autorizado e entendo que sou responsável por todas as minhas ações quando 

utilizo os recursos tecnológicos das Escolas Públicas New Bedford (NBPS). Concordo em seguir as regras contidas nesta 

política e que a utilização destes recursos será apenas para fins educativos. Também compreendo que, se infringir alguma 

das regras, posso perder o privilégio de utilizar estes recursos e posso enfrentar outras ações disciplinares determinadas 

pela NBPS ou pelo seu agente. 

 
Concordo em seguir todas as regras para usar os recursos tecnológicos das Escolas Públicas de New Bedford. Isto inclui, 

mas não se limita ao seguinte: 
 

• Não vou verificar e-mails pessoais a não ser que o meu professor me tenha autorizado quando está relacionado com um 

trabalho escolar. 

• Não utilizarei programas de chat ou mensagens instantâneas que não façam parte do ensino na sala de aulas. 

• Não vou participar em ciberbullying ou magoar outros, incluindo fazer ameaças ou enviar textos eletrónicos ou imagens que 

possam ser potencialmente prejudiciais ou magoar os outros. 

• Não escreverei intencionalmente encima de ou danificarei quaisquer recursos tecnológicos. 

• Não tentarei interferir com o sistema de segurança do dispositivo ou da rede da escola. 

• Não vou alterar nenhuma configuração do dispositivo, como: proteção do ecrã, ecrã do dispositivo, resolução do ecrã ou 

ícones, etc. 

• Não vou descarregar ou instalar programas a não ser que seja com a autorização do meu professor. 

• Não entrarei em pastas, ficheiros ou contas de utilizador de outra pessoa. 

• Não vou entrar na informação da conta de outro utilizador. 

• Não partilharei nenhum nome de conta de utilizador ou senhas que me possam ser dadas. 

• Só utilizarei jogos educativos, programas ou Websites aprovados pelo meu professor. 

• Só ouvirei música ou verei vídeos relacionados com a minha tarefa e aprovado pelo professor. 

• Só farei uma pesquisa na Web com a autorização e orientação do professor. 

• Não plagiarei utilizando as ideias ou o trabalho de terceiros sem a devida citação ou a autorização do proprietário de 

material protegido pelos direitos de autor. 

• Se eu abrir um site inaceitável por acidente, vou desligar o ecrã e notificar o professor imediatamente. 

• Não darei informações pessoais sobre mim, ou sobre outros (como nome verdadeiro, morada ou número de telefone) na 

Internet, o que pode permitir que uma pessoa me localize. 

• Não vou arranjar maneira de conhecer alguém que conheci online sem o conhecimento dos meus pais. Se alguém me pedir 

para conhecê-los, notifico o meu pai, mãe, ou outro adulto de confiança. 

• Direi ao meu pai, mãe, ou a outro adulto de confiança se algo ou alguém online me faz sentir desconfortável ou ameaçado, 

ou se eu receber conteúdo eletrónico inadequado que possa ser prejudicial para mim ou para os outros. 

 

Ao assinar, concordo em seguir a Política de Uso Digital Autorizado das Escolas Públicas de New Bedford e 

compreendo as sanções que foram descritas nesta política. 
 

Nome do Aluno(a):                                                                           # ID:                                           

                     

Assinatura do Aluno(a): ________________________________________ Data: ______________________ 

       

Um dos pais ou encarregado deve assinar abaixo. 
 

Eu, ____________________________, pai/mãe/encarregado de ___________________________, li e compreendo o 

Formulário de Uso Digital Autorizado, que o meu filho(a) assinou para usar os recursos tecnológicos das Escolas Públicas de 

New Bedford. Concordo com o conteúdo deste acordo e que o meu filho(a) ficará vinculado aos termos do acordo. Assumo 

total responsabilidade e obrigação, tanto legal como financeira, pelas ações do meu filho(a), previstas ou não. Liberto as Escolas 

Públicas de New Bedford, os seus funcionários, administradores e/ou seus agentes, de responsabilidade e/ou consequências 

resultantes do uso e/ou uso indevido destes recursos.  Também compreendo e concordo com a necessidade da NBPS partilhar 

informações dos estudantes com empresas de software educacional (lista disponível no Website da NBPS) como necessário 

para que o meu aluno aceda e participe na aprendizagem online.  A NBPS não partilhará informações pessoalmente 

identificáveis com fornecedores de terceiros, a menos que exista um "interesse educativo legítimo" para os nossos alunos. 

  

Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado:  ____________________________________    Data:  __________________ 


