
Carta	definindo	as	condições	de	utilização	dos	serviços	da	rede	Internet	no	
interior	do	EP	Gland	–	Turmas	5	–	8P	

Pais,	representantes	legais	e	professores	são	responsáveis	em	conjunto	por	estabelecer	as	regras	que	
a	criança	deve	seguir	no	uso	desse	média.	Nesse	sentido	a	Direcção	do	EP	Gland	apoia	e	respeita	o	
direito	que	cada	família	tem	em	aceitar	ou	recusar	que	a	sua	criança	consulte	a	internet.	

Por	outro	 lado,	a	fim	de	definir	de	forma	clara	algumas	condições	de	utilização,	o	acesso	à	rede	só	
será	facultado	às	crianças	que	leram	e	aprovaram	a	presente	Carta.	Para	as	crianças	de	menos	de	18	
anos,	a	assinatura	de	um	representante	legal	é	indispensável.	

Para	 concluir,	 tendo	 em	 conta	 o	 uso	 regular	 que	 alguns	 alunos	 fazem	 das	 plataformas	 de	 troca	
(WhatsApp,	 Instagram,	 Snapchat,	 Facebook,	 Twitter,	 ...)	 e	 dos	 problemas	 que	 podem	 resultar,	
aconselhamos	todas	as	famílias	a	adotar	em	todo	ou	em	parte	o	presente	código	de	comportamento	
igualmente	em	casa	para	o	uso	da	Internet.	

	

Código	de	comportamento	:	

1. O	 acesso	 à	 internet	 é	 um	 privilégio	 e	 não	 um	 direito.	 Nesse	 sentido,	 cada	 aluno	 (a)	 que	 não	
respeite	o	presente	código	de	comportamento	poderá	ver	retirada	a	sua	autorização	de	acesso	à	
rede	 	 na	 escola	 e	 ser	 sujeito	 (a)	 a	 castigos	 por	 parte	 da	 direção.	 Os	 pais	 serão	 desde	 logo	
informados.	

2. Não	 é	 permito	 o	 acesso	 à	 Internet	 sem	 a	 presença	 de	 um	 professor	 ou	 sem	 um	 projeto	
pedagógico	definido	por	um	professor.	

3. A	 Internet	 só	 pode	 ser	 utilizada	 no	 âmbito	 de	 pesquisas	 educativas	 e	 informativas,	 trabalhos	
pedagógicos	ou	propósitos	de	criatividade.	É	proibido	qualquer	outro	uso.	

4. Os	seguintes	actos	não	são	permitidos	no	âmbito	escolar	:	
-	acesso	a	redes	de	diálogo	em	directo	(chat	rooms)	ou	a	redes	sociais	(Facebook,	...)	
-	descarregamento	de	programas,	música	ou	videos	não	livre	de	direitos		
-	pesquisa	propositada	de	conteúdos	eróticos,	pornográficos	ou	incitando	o	ódio	racial	(cf	art	197	
e	261	do	código	penal)	
	
Caso	 um	 aluno	 veja	 afixado	 no	 seu	 computador	 um	 dos	 conteúdos	 acima	 sem	 o	 pedir	 de	
propósito,	 o	 professor	 deverá	 ser	 avisado	 de	 imediato	 a	 fim	 de	 permetir	 a	 retoma	 rápida	 do	
trabalho	em	curso.	

5. A	linguagem	grosseira	e	a	indelicadeza	não	são	mais	toleráveis	na	Internet	que	na	vida	de	todos	
os	dias.	Nomeadamente,	a	difamação	é	punida	pelo	código	penal	(cf	art	173).	

6. Nunca	 divulgar	 informações	 privadas	 tais	 como	 numero	 de	 telefone,	 morada,	 e-mail	 ou	
fotografia.	Sejam	elas	privadas	ou	de	outrem,	para	além	de	serem	sem	o	seu	consentimento	ou	
dos	seus	pais.	

7. Nunca	 esquecer	 que	 qualquer	 pessoa	 pode	 publicar	 seja	 ou	 que	 for	 na	 internet,	 e	 por	
consequinte,	as	informações	encontradas	nem	sempre	são	exactas.	A	única	forma	de	se	garantir	
a	relevância	de	uma	informação	é	efectuando	pesquisas	junto	de	diferentes	fontes.	

8. É	 fundamental	 respeitar	 os	 direitos	 de	 autor	 na	 reprodução	 de	 textos	 e	 imagens	 retirados	 da	
internet	(cf	lei	suíça	sobre	o	direito	de	autor	de	9	de	Outubro	de	1992).	

9. Resulta	dos	pontos	7	e	8,	bem	como	dos	princípios	 fundamentais	da	pesquisa	de	documentos,	
que	é	obrigatório	assinalar	e	mencionar	as	referências	dos	sites	internet	onde	foram	encontradas	



as	informações.	É	em	especial	válido	quando	se	trata	de	utilizar	essas	informações	no	âmbito	de	
uma	apresentação.	

10. O	armazenamento	em	discos	rígidos	de	musica	ou	de	videos	passível	de	uma	licença	comercial	é	
estritamente	proibido	se	for	fora	de	um	projecto	pedagógico	claramente	definido	pelo	professor.	

11. O	 uso	 de	 uma	 pen	 USB	 ou	 outro	 meio	 de	 armazenamento	 móvel	 privado	 está	 igualmente	
proibido	caso	seja	fora	de	um	projecto	pedagógico	claramente	definido	pelo	professor.	

12. É	proibido	e	passível	de	um	castigo	qualquer	tentativa	de	acesso	a	zonas	não	autorizadas	na	rede	
(pasta	de	um	colega,	pasta	de	um	professor,	...).	

13. O	aluno	toma	o	maior	cuidado	do	material	informático	colocado	ao	seu	dispor.	

Publicação	na	internet	:	

1. No	âmbito	de	projectos	pedagógicos,	o	 	nome	próprio	do	aluno	será	o	único	dado	pessoal	que	
poderá	ser	publicado	nas	páginas	do	site	internet	do	EP	Gland	(ep-gland.ch).	
	

2. Além	 disso,	 nesse	 site	 podem	 aparecer	 fotografias	 não	 nominativas.	 As	 fotografias	 não	
mencionarão	em	caso	algum	o	nome	próprio	do	aluno	ou	dos	alunos	que	nela	se	encontram.	No	
caso	de	ser	necessário	mostrar	uma	fotografia	nominativa,	um	pedido	especial	será	transmitido	
ao	aluno	para	receber	a	assinatura	dos	pais	ou	dos	seus	representantes	legais.	

	
3. Os	trabalhos	escolares	realizados	pelos	alunos	no	âmbito	de	um	curso	estão	susceptiveis	de	ser	

publicados	no	 site	web	do	EP	Gland	acompanhados	unicamente	do	nome	próprio	do	aluno.	O	
aluno	ou	os	 seus	pais	 permanecem	no	entanto	 livres	de	pedir	 a	 retirada	da	publicação	de	um	
trabalho.	

	
Esta	carta	bem	como	outros	documentos	de	referência	estão	disponiveis	na	internet	:	

http://www.ep-gland.ch	
	

Talão	a	entregar		

à	professora	/	ao	professor	titular	da	turma	

CARTA	INTERNET	DO	EP	GLAND	2018-2019	–	TURMAS	5-8P	

	

Apelido	:	____________________		Nome	:___________________________Turma	:	____________	

	

Pelo	presente,	certifico	que	tomei	conhecimento	da	carta	relativa	ao	código	de	comportamento	e	à	
publicação	na	rede	do	EP	Gland	e	autorizo	o	meu	filho	/	a	minha	filha	a	utilizar	a	rede	internet	ao	seu	
dispor	na	escola.	

Lugar,	data	e	assinatura	de	um	representante	legal	:	_______________________________________	

Comprometo-me	 a	 respeitar	 o	 código	 de	 comportamento	 e	 pretendo	 obter	 o	 direito	 de	 aceder	 à	
rede	internet	ao	dispor	na	escola.	

	

Lugar,	data	e	assinatura	do	aluno	:	______________________________________________________	


