Directiva para o uso conveniente da internet
e da rede informática escolar
Fundamentação
Todos os alunos procuram utilizar as TI para reforçar os conhecimentos ao longo
da sua aprendizagem, interagindo com a Internet. Os professores devem dirigir os
alunos para sites apropriados, cujo uso contribua para a aprendizagem e melhore
a qualidade da sua experiência educativa. Para proteger os alunos dos perigos
inerentes, é da responsabilidade do pessoal da escola a efectivação das
medidas apropriadas para os preservar dos riscos de livre acesso a conteúdos
existentes na Internet e simultaneamente encorajá-los à utilização sempre que as
vantagens sejam evidentes.
Objectivos
A escola, através da utilização da Internet de forma estruturada e supervisionada,
visa:
 Encorajar os alunos a acederem à Internet se isso for benéfico e se essa
utilização ajudar à sua compreensão dos conteúdos e especificações
subordinadas do Curriculum da Irlanda do Norte
 Assegurar que os alunos adquiram capacidades que lhes sejam úteis não só na
escola mas também na vida adulta, na educação e formação contínua e no
emprego.
 Proteger os alunos de experiências indesejáveis e/ou más influências ao
utilizarem a Internet.
 Encourages pupils to work with due consideration of other users when using
computer equipment.
 Formar os alunos nas boas práticas de utilização da Internet e da rede
informática
Linhas de Orientação
Todos os professores devem possuir os conhecimentos e experiência necessários
para acompanhar a utilização dos meios pelos professores. Os professores devem
actualizar os seus conhecimentos de forma regular, para poderem orientar os seus
alunos para conteúdos apropriados na Internet. Fora da escola, os
pais/encarregados de educação têm uma responsabilidade em relação a essa
orientação idêntica à normalmente exercida em relação a meios de informação
como a televisão, os telemóveis, o cinema, a rádio ou os CDs.
O pessoal tem todo o prazer em aconselhar os pais que tenham preocupações
acerca da utilização doméstica de computadores para acesso à informação.
 A escola proporciona acesso filtrado e controlado à Internet a alunos e ao
pessoal. No entanto, nenhum serviço de filtragem é completamente
impossível de ultrapassar, pelo que os professores se devem assegurar de que
os alunos se comportam de forma responsável.

 É disponibilizado aos pais um exemplar da Directiva escolar para o uso
conveniente da Internet, mediante pedido.
 Os alunos e o pessoal são informados de que a escola pode manter e mantém
registos dos sites por eles visitados, das buscas que efectuem na Internet e do
correio electrónico que recebam.
 Os alunos e o pessoal são informados de que os ficheiros e as comunicações
na rede escolar são monitorizados. Embora se respeite e proteja a privacidade
normal através do controlo por palavras-passe, os utilizadores devem estar
conscientes de que os ficheiros armazenados nos computadores da escola
não se consideram absoluta e incondicionalmente privados.
Aconselha-se os alunos a:




Utilizar os recursos de correio electrónico para comunicar com outros alunos e
escolas em que essa actividade faça parte do trabalho escolar.
Utilizar a Internet para a pesquisa e investigação sobre assuntos escolares.
Desenvolverem as suas competências em TIC e a capacidade de
investigação em geral.

Não é permitido aos alunos:
 Copiar, guardar e/ou redistribuir conteúdos protegidos por copyright, sem
autorização. Se os alunos não tiverem a certeza se o conteúdo é ou não
protegido por copyright, os professores dão-lhes a informação necessária para
os orientar
 Assinar quaisquer serviços ou encomendar quaisquer bens ou serviços
 Jogar jogos de computador ou frequentar sites de "chat" interactivos
 Utilizar a rede de forma que perturbe o seu uso por outros utilizadores
 Descarregar software ou outros ficheiros sem autorização
 Carregar software em qualquer computador da escola, salvo se essa
actividade for aprovada por um professor
 Enviar e-mails inapropriados
 Publicitar, partilhar ou distribuir informações pessoais sobre qualquer utilizador
(como morada da residência, endereço de e-mail ou número de telefone)
 Utilizar a palavra-passe de outro utilizador ou permitir que utilizem a sua
 Comunicar a outros qualquer informação, ou encetar qualquer actividade
que possa resultar na perda ou em danos para os trabalhos de outros alunos
 Utilizar os serviços de Internet proporcionados pela escola na ausência de
qualquer professor
 Buscar, enviar, copiar ou exibir informações ou imagens ofensivas
 Utilizar linguagem obscena, discriminatória ou racista ou molestar, insultar ou
atacar outrém
 Danificar os computadores, os sistemas informáticos ou as redes
 Utilizar o equipamento informático escolar para qualquer actividade que viole
normas ou directivas da escola

