
POLÍTICA DE USO DIGITAL HABILITADO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 
 

Eu li a Política de Uso Digital Habilitado e compreendo que sou responsável por todas as minhas ações enquanto uso os 

recursos de tecnologia das Escolas Públicas de New Bedford. Estou de acordo em seguir as regras que se encontram nesta 

política e usarei estes recursos para motivos educacionais sòmente. Também compreendo que se não sigo as regras, 

poderei perder o privilégio de usar estes recursos e poderei sofrer outras ações disciplinárias segundo a determinação das 

Escolas Públicas de New Bedford ou do seu agente. 

Estou de acordo em seguir todas as regras para o uso dos recursos de tecnologia das Escolas Públicas de New 

Bedford. Isto inclui, mas não se limita ao seguinte: 
• Não vou ler o meu correio electrónico (email) pessoal a não ser que tenha a autorização do professor e   o email 

está relacionado ao meu trabalho. 

• Não usarei programas de chat ou mensagens instantâneas. 

• Não usarei os computadores para motivos de cyberbullying ou para fazer mal aos otros, incluindo fazer 

ameaças ou enviar textos electrónicos ou imagens que potencialmente podem causar prejuízo aos outros. 

• Não escreverei ou causarei prejuízo intencional em qualquer parte dos computadores. 

• Não causarei prejuízo intencional aos sistemas informáticos ou rede de computadores. 

• Eu nunca tentarei eludir o sistema de segurança dos computadores da escola. 

• Eu não modificarei os ajustes dos computadores tais como: o protector de tela, fundo do computador 

(desktop background), resolução da tela ou ícones. 

• Eu não vou descarregar ou instalar programas nos computadores da escola. 

• Eu nunca vou abrir sem autorização as pastas ou arquivos de outra pessoa 

• Eu nunca vou compartir as senhas que me possam dar. 

• Eu usarei sòmente jogos educacionais, programas ou sítios de Internet aprovados pelo meu professor(a). 

• Eu só vou ouvir música ou ver videos relacionados aos meus trabalhos e aprovados pelo meu 

professor(a). 

• Eu só vou fazer pesquisas na rede do Internet com a autorização e a orientação do meu professor(a). 

• Eu não vou plagiar ao usar as ideias ou o trabalho dos outros sem usar as citações apropriadas ou a 

autorização do autor dos materiais registados com direitos de autor. 

• Se eu vou a um sítio de Internet que não é aceitável acidentalmente, eu apagarei o monitor e notificarei o 

professor(a) imediatamente. 

• Eu não lhes darei a minha informação pessoal nem a dos outros a ninguém (tal como, o nome veradeiro, 

endereço ou número de telefone) na Internet, o qual poderá permitir que uma pessoa possa localizar-me. 

• Não me vou encontrar com ninguém que conheci na Internet sem o conhecimento dos meus pais. Se 

alguém sugere um encontro, eu notificarei os meus pais ou outro adulto de confiança. 

• Eu contarei aos meus pais ou a outro adulto de confiança se algo ou alguém na Internet me incomoda ou 

ameaça, ou se eu recebo conteúdo electrónico inapropriado que potencialmente podería causar prejuízo ou magoar 

os outros. 

Ao assinar, afirmo que estou de acordo em seguir a Política de Uso Digital Habilitado das Escolas Públicas de 

New Bedford e compreendo as consequências que se descrevem nesta política. 
 

Nome do Estudante: _________________ ______  #ID do Aluno(a) de NBPS: ___________ 
     

Assinatura do Estudante: ___________________________________ Data: ________________ 
 

Um dos pais ou encarregado tem que assinar abaixo. 

 
Eu, ______________________________, pai/mãe/encarregado de_____________________________, li e 

compreendo a Política de uso Digital Habilitado a qual foi assinada pela minha criança para desse modo poder 

usar os recursos de tecnologia das Escolas Públicas de New Bedford. Estou de acordo com o conteúdo deste 

acordo e que a minha criança será obrigada a cumprir com os termos deste acordo. Aceito a responsabilidade e a 

obrigação tanto legal como financeira, pelas ações da minha criança sem ter em conta se é previsto ou não. 

Dispenso as Escolas Públicas de New Bedford, o seu pessoal, administradores, e/ou os seus agentes, da obrigação 

e/ou consequências que possam resultar do uso e/ou abuso destes recursos. 

____________________________________  __________________ 
Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado    Data 

 


