Internet e Política de Uso de Tecnologia
Os computadores e a Internet estão disponíveis a alunos e professores para realçar o currículo e promover a excelência
educacional. O uso de computadores da escolar e a Internet é um privilégio não um direito e o acesso será fornecido àqueles
que aceitam agir em uma maneira ponderada e responsável. As informações enviadas ou recebidas por e-mail, a Internet ou
outros meios disponíveis pelo computador a alunos e professores são propriedade das Escolas Públicas de Barnstable e
podem ser acessados a qualquer hora pelas Escolas Públicas de Barnstable para a inspeção. No caso de que uma inspeção
revelar que esta política foi violada de alguma forma ou que o privilégio de usar o computador e a Internet está sendo
violado de alguma forma, a providência apropriada será tomada contra o indivíduo ou os indivíduos envolvidos. As
violações serão encaminhadas a um administrador da escola para disciplinar ou para ação legal. Os administradores
estabelecerão as conseqüências pelo uso impróprio que inclui, mas não é limitado à privação do Computador/Uso da
internet. Algumas conseqüências podem ser baseadas em políticas estabelecidas no Guia do Aluno. A lei Federal e do
Estado pode incluir outras violações.
Os usuários não podem...
1. Mudar de alguma forma a configuração de um computador ou rede sem a permissão dos funcionários instrutivos.
2. Danificar ou vandalizar computadores, sistemas de computador ou redes.
3. Violar as pastas de outro, trabalho ou arquivos ou usar senha de alguém.
4. Intencionalmente desperdiçar recursos, tais como papel, cartuchos de tinta, fitas, espaço de armazenamento, disquetes,
etc.
5. Usar computadores/internet para qualquer propósito que é inconsistente com o propósito educacional destinado.
6. Usar computadores/internet para brincar de jogos não-educacionais ou outras atividades não-acadêmicas.
7. Usar computadores/internet para fins comerciais.
8. Usar computadores/internet para politicagem.
9. Participar de qualquer tipo de teleconferência ou bate-papo sem a permissão dos funcionários instrutivos.
10. Usar e-mail sem permissão/supervisão dos funcionários instrutivos.
11. Enviar, exibir, ou receber mensagens ofensivas, fotos (gravuras, etc...), ou outra meio que é difamatório, abusivo,
obsceno, profano, sexualmente orientado, ameaçador, racialmente ofensivo ou destinado a assediar.
12. Usar computadores/internet para a transmissão de material na violação do regulamento de Massachusetts ou dos
Estados Unidos. Isto inclui, mas não está limitado a material obsceno e ameaçador ou com direitos autorais, ou materiais
protegidos por segredo comercial.
13. Baixar arquivos, programas ou juntar-a listservs ou grupos de notícias sem permissão expressa de funcionários
instrutivos.
14. Instalar software pessoal ou shareware em qualquer computador distrital.
Etiqueta da Internet
Espera-se que usuários sigam as regras da etiqueta da internet. Estas incluem mas não estão limitadas ao seguinte:
1. Ser educado e apropriado nas suas mensagens
2. Usar Linguagem apropriada. Xingar e usar linguagem obscena é rigidamente proibido.
3. Os alunos não podem revelar nome próprio, endereço ou número de telefone ou aqueles de outras pessoas pela Internet.
4. Os professores/funcionários não podem revelar informações pessoais do aluno pela Internet.
5. Ser ponderado com outros que usam a rede.

POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DA INTERNET
Resumo
A Internet é uma rede de comunicações eletrônica que oferece recursos vastos, diversos e inigualáveis. A nossa meta em
prestar este serviço a professores, funcionários e por fim A alunos, é promover excelência educacional nas Escolas Públicas
de Barnstable facilitando compartilhamento de recurso, inovação e comunicação.
Com o acesso ao computadores e pessoas no mundo inteiro também vem a disponibilidade de material que não pode ser
considerado ser de valor educacional no contexto do ambiente escolar. Pode ser que haja algumas comunicações materiais
ou individuais, que não são convenientes para as crianças com idade escolar. O Distrito das Escolas Públicas de Barnstable
considera informações coletadas da Internet na mesma maneira que materiais de referência identificados pelas escolas.
Especificamente, o distrito apóia recursos que realçarão o ambiente de ensino com a orientação controlada dos professores
e funcionários. A exploração e a manipulação de recursos são incentivadas. Contudo, é impossível controlar todos os
materiais em uma rede global e um usuário industrioso pode descobrir informações impróprias.
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Nas escolas, o acesso e uso do aluno `a Internet estará disponível só através de uma conta do professor/funcionário e, como
tal, deve estar sob orientação do professor e controlado como qualquer outra atividade de sala de aula.
A supervisão direta é exigida.
O Distrito escolar, contudo, não pode prevenir a possibilidade que alguns usuários possam acessar material que não é
consistente com a missão educacional, metas e políticas do distrito escolar, visto que o acesso à Internet pode ser obtido
fora do ambiente escolar.
Diretrízes
O acesso à Internet é coordenado por uma associação complexa de agências do governo e redes regionais. A operação da
Internet confia fortemente na conduta correta dos usuários, que devem aderir a diretrízes rígidas. O acesso à Internet é um
privilégio, não um direito. Se um usuário distrital violar alguma das cláusulas de uso aceitáveis resumidas neste documento,
a sua conta será encerrada e o futuro acesso será negado. Algumas violações também podem constituir uma ofensa
criminosa e podem resultar em ação legal. Qualquer usuário que violar estas cláusulas, leis aplicável do estado e leis
federais, ou divuldas (afixadas) em salas de aula e das políticas distritais, está sujeito a perdas de privilégio de acesso e
qualquer outra opção Disciplinar Distrital.
Uso Aceitável
• Deve ser em apoio de ensino e pesquisa consistente com a política distrital.
• Deve ser consistente com as regras apropriadas a qualquer rede que é usada/acessada.
• Uso não autorizado do material com direitos autorais é proibido.
• Material ameaçador ou material obsceno é proibido.
• Uso para atividades comerciais não é aceitável.
• Anúncio de produto ou politicagem são proibidos.
Privilégios
O acesso à Internet não é um direito, mas um privilégio. O uso inaceitável resultará em cancelamento da conta. O
treinamento será fornecido a cada individuo que solicitar uma conta.
Etiqueta da Internet
• Seja ducado.
• Não use linguagem vulgar nem obscena.
• Não se garante que o correio eletrônico seja confidencial.
• Não interrompa intencionalmente a rede ou outros usuários.
• Nunca revele o seu endereço ou número de telefone (ou dos outros).
• Obedeça as regras em geral aceitas da etiqueta da rede.
Segurança
• Se você identifica um problema de segurança, notifique um administrador de sistema imediatamente.
• Não mostre nem identifique um problema de segurança para outros.
• Não revele a sua senha da conta nem permita que outra pessoa use sua conta.
• Não use a conta de outra pessoa.
• As tentativas para entrar na internet como outro usuário resultarão em cancelamento de privilégios.
• Qualquer usuário identificado como um risco de segurança ou que tem um histórico de problemas com outros
sistemas de computador pode ser negado acesso.
• O usuário deve notificar o administrador do sistema distrital de qualquer mudança nas informações sobre a conta. O
usuário pode ser exigido ocasionalmente a atualizar a matrícula, senha e informações sobre a conta para continuar
o acesso à Internet.
Vandalismo/Assédio
Vandalismo e/ou assédio resultarão em cancelamento da conta do usuário transgressor. O vandalismo é definido como
qualquer tentativa maliciosa de prejudicar ou destruir dados de outro usuário, Internet ou outras redes. Isto inclui, mas não
fica limitado, criar e/ou transferir vírus de computador. O assédio é definido como incômodo persistente de outro usuário
ou a interferência no trabalho de outro usuário. Isto inclui, mas não é limitado a envio da correspondência (email)
indesejável.
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Punições
Qualquer usuário que violar estas cláusulas aplicável do estado e leis federais ou publicadas em sala de aula e de regras
distritais está sujeito à perda de privilégios da internet e qualquer outra opção Disciplinar Distrital, incluindo acusação
criminosa.
Os administradores da escola e distritais farão a determinação final quanto ao que constitui o uso inaceitável e a decisão
deles é final.
Desobrigação
O Distrito das Escolas Públicas de Barnstable não faz nenhuma garantia de qualquer tipo, seja expressa ou subentendida,
pelo serviço que está fornecendo. O Distrito das Escolas Públicas de Barnstable não será responsável por nenhum dano que
um usuário possa sofrer, inclusive perda de dados. O Distrito não será responsável pela exatidão ou qualidade de
informações obtidas através desta conexão da Internet.
O Web site do Distrito das Escolas Públicas de Barnstable é destinado a oferecer um ambiente eletrônico para melhorar a
comunicação entre professores, alunos, funcionários, administração e a comunidade. A autorização da internet será
incentivada e apoiado em todas as escolas. O material do aluno publicado em World Wide Web deve refletir os altos
padrões educacionais do Distrito das Escolas Públicas de Barnstable.
Diretrízes e Procedimentos
Para assegurar a segurança dos nossos alunos as Escolas Públicas de Barnstable tem uma política de uso aceitável aprovada
estabelecida. As políticas adicionais da Internet e as diretrízes foram desenvolvidas para proteger ainda mais os alunos. As
diretrízes seguintes e os procedimentos devem ser seguidos:
1. Os alunos devem ter assentos especificados nas salas dos computadores
2. Os computadores são colocados em uma sala de modo que o professor possa ver todas as telas (se isto não for possível
acesso à Internet será negado)
3. Os alunos assinam um contrato para uso do computador
4. Um software de filtração (Ciberpatrulha) será instalado na internet
5. Os pais/tutores devem assinar a política de uso aceitável para a criança acessar a Internet
6. Os pais/tutores devem dar a permissão para publicar fotos do aluno ou trabalho de sala
7. Os mestres da web (Internet) da escola devem seguir (obedecer) as Escolas Públicas de Barnstable
Diretrízes e Procedimentos Distritais da Página da Web
Deve observar-se que as diretrízes seguintes asseguram a exatidão e a segurança de informações distritais no Web site.
1. Nenhuma informação pessoal do aluno, tais como sobrenome, endereço residencial, e número de telefone podem ser
publicados (divulgados) no Web site. Os alunos devem apresentar um fomulário de permisssão assinado do seu
pai/mãe/tutor dando permissão para publicar o trabalho do aluno.
2. Pedidos para publicar material no site das Escolas Públicas de Barnstable devem ter aprovação prévia da Diretora e
Superintendente Assistente. Depois da aprovação, os materiais devem ser apresentados em html em disco ao Coordenador
de Tecnologia do Distrito ou ao Mestre encarregado da Web na escola.
3. As fotografias e as imagens usadas devem ter a permissão por escrito dos pais de não só a pessoa ou organização que
possui a imagem, mas de qualquer pessoa ou pessoas incluídas dentro da imagem.
4. Uma carta de direitos autorais proíbindo a cópia de todo o trabalho deve aparecer no Web site.
5. Todo o material com direitos autorais usado deve ter a permissão por escrito expressa da pessoa ou organização que
possui os direitos autorais.
6. Os logotipos ou marcas de comércio usadas devem ter permissão por escrito da pessoa ou organização que possui a
marca de comércio.
7. Todas as home pages oficiais devem ter pelo menos um link de volta à home page do Distrito. O ícone de logotipo do
Distrito é o link sugerido para voltar.
8. As informações diretivas do aluno e professores não podem ser publicadas.
9. Os alunos não terão acesso ao servidor Distrital para transferir nem editar informações.
10. O criador da home page é responsável por garantir que as informações contidas nela sejam de padrões editoriais mais
altos (grafia, pontuação, gramática, estilo, etc.). As informações devem ser efetivamente exatas e atuais. Se os erros forem
observados, o Coordenador de Tecnologia Distrital ou Mestre encarregado da Web da escola deve ser comunicado para
fazer as correções necessárias.
* Deve-se observar que o nome do Distrito das Escolas Públicas de Barnstable ou o logotipo não podem ser usados em
uma página pessoal da Web sem a permissão da Superintendente
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Todas as cláusulas e termos, como especificado neste documento, são aplicáveis a todos os usuários da rede. Estas
estipulações refletem um acordo das partes e devem ser governadas e interpretadas conforme as leis da Commonwealth of
Massachusetts e os Estados Unidos da América.

Responsabilidade na Internet
Entendo e obedecerei a Política de Uso Admissível da internet das Escolas Públicas de Barnstable. Além disso, entendo
que qualquer violação desta Política de Uso Admissível da Internet é antiética e pode constituir uma ofensa criminosa. Se
eu cometer qualquer violação, os meus privilégios de acesso serão revogados (cancelados), ação disciplinar distrital e/ou
ação legal apropriada podem ser tomadas.
Assinatura do Usuário: ____________________________________________ Data:___________________________
Assinatura do Pai/Mãe/Tutor: _______________________________________ Data:___________________________
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