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Diretriz de Uso Aceitável da Rede Interligada de Computadores 
(network) Para os Alunos das Escolas Públicas de Martha’s 

Vineyard. 
 

 
 
 
Conceito de Redes e os sistemas cobertos por esta diretriz 
 
Três níveis básicos de redes são cobertos por esta diretriz. A área de rede local/Local 
Area Network (LAN) consiste de todos os computadores interligados em rede nas 
escolas públicas de Martha’s Vineyard. A área de rede ampliada/Wide Area Network 
(WAN) consiste da rede interligada de computadores conectando todas as escolas da 
ilha, e no futuro, outras instituições da ilha. O terceiro nível de rede é a nossa conexão 
à Internet. Dentro de cada uma dessas redes, todo equipamento mecânico (hardware), 
programa (software) e periféricos relacionados, utilizados para conectar a rede de 
computadores, ou sendo parte da mesma, estão incluídos nesta diretriz. Além disso, 
todos os computadores comprados ou arrendados pelas escolas públicas de Martha’s 
Vineyard deverão ser incluídos nesta diretriz. 
 
Orientações 
   
O acesso à rede de computadores das escolas públicas de Martha’s Vineyard é somente 
para atividades com fins educacionais. Este acesso inclui as conexões feitas em 
qualquer escola pública da ilha, através de conexão discada ou outro acesso oferecido, 
ou através da Internet. Abaixo estão as categorias de atividades aceitáveis e não 
aceitáveis para as redes mencionadas acima. 
 
A.   GERAL 
 
1. Todos os usuários da rede de computadores são representantes das escolas 

públicas de Martha’s Vineyard e deverão apresentar-se como tal; 
2. O acesso é apenas para uso educacional; 
3.   Todos os usuários deverão se comportar de maneira responsável e ética ao 

utilizar a rede de computadores; 
4. Os alunos só poderão acessar a Internet sob a supervisão de um de um 

professor ou de um funcionário; 
5.   O uso da Internet pelos alunos será apenas para propósitos educacionais 

aprovados; 
6.   Atividade em todos os níveis da rede de computadores está sujeita aos 

regulamentos das escolas públicas de Martha’s Vineyard, assim como a todas as 
leis estaduais, federais e internacionais aplicáveis; 
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7.   Apesar de todas as medidas de segurança tomada, saiba que às vezes 
informações na rede de computadores podem ser acessadas. Não coloque 
informações na Internet que você não quer que outros tenham acesso (por 
exemplo, número de cartão de crédito, números de conta corrente em banco, 
etc); 

8.   O uso não-autorizado de materiais protegidos por direitos autorais é proibido; 
9. Não assine nenhuma lista de correio ou mala direta ou qualquer tipo de serviço 

que irá baixar um grande número de mensagens de correio eletrônico na sua 
caixa de entrada, sem a prévia autorização de um administrador de sistema ou 
da área de tecnologia; 

10. Acesso a salas de bate-papo, vídeo conferências e similares só poderão ser 
utilizados com a permissão de um professor ou de um funcionário e sob 
supervisão direta dos mesmos; 

11. Caso uma conta de e-mail seja aberta para um usuário, esta pessoa fará uso 
dela para fins educacionais, somente; 

12. As escolas públicas de Martha’s Vineyard reservam-se o direito de examinar, 
modificar ou remover todas ou quaisquer informações armazenadas nos 
computadores que são parte da rede, a fim de garantir que todos os usuários 
estejam em conformidade com esses regulamentos. 

 
 
B.   SEGURANÇA 
 
1. Use somente contas designadas para você; 
2. Todos os usuários com uma conta terão uma senha – não revele a sua senha 

para ninguém e jamais use a senha de um outro usuário – você será responsável 
por todas as atividades registradas na sua conta; 

3. Se você acha que alguém acessou sua conta ou possui informações sobre a sua 
conta, notifique o administrador de sistema ou um funcionário da área de 
tecnologia  imediatamente.  

4. Se você identificar qualquer problema de segurança, notifique somente um 
administrador de sistema, um funcionário da área de tecnologia ou um 
administrador das escolas públicas de Martha’s Vineyard. Não mostre ou 
identifique um problema de segurança para outros usuários. 

 
 
C.  VANDALISMO/DESTRUIÇÃO/ACESSO NÃO AUTORIZADO Á DADOS OU 
ARQUIVOS/ASSEDIO 
  
 
1. Não faça transferência de arquivos (upload, download) ou use qualquer 

programa de computador (software) ou equipamento mecânico (hardware) que 
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grave ou dá acesso a senhas ou outras informações que permitam acesso não-
autorizado ao computador ou à conta; 

2. Não faça transferência de arquivos (upload, download) de qualquer programa 
malicioso ou outro programa criado para destruir ou, de alguma forma, 
comprometer a operação de qualquer computador, servidor, sistema de rede ou 
dados armazenados. 

 
 
D.   RESPONSABILIDADES 
 
1. Todos os usuários são responsáveis por suas contas e atividades relacionadas às 
mesmas; 
2. Os usuários estão sujeitos a todas as leis aplicáveis quando utilizando a rede de 

computadores. A violação a qualquer uma dessas leis poderá resultar em ação 
disciplinar ou legal dentro das escolas públicas de Martha’s Vineyard assim como 
de autoridades legais externas; 

3. Os usuários não pesquisarão ou participarão de qualquer atividade na rede que 
seja obscena, ameaçadora ou contrária aos objetivos educacionais. 

 
 
E.   PENALIDADES 
 
1. Qualquer usuário que violar estas normas poderá perder o privilégio de utilização 

da rede de computadores, temporária ou permanentemente.  
2. Os usuários estão sujeitos à todas as outras regras e leis aplicáveis quando 

utilizando as redes de computadores, podendo ser punidos de acordo com os 
regulamentos das escolas públicas de Martha’s Vineyard, bem como processados 
criminalmente; 

3. Os usuários podem ser responsabilizados por quaisquer custos financeiros 
resultantes de ações maliciosas ou intencionais que venham a causar dano a 
qualquer aspecto do sistema operacional da rede. 

4. Os administradores da escola e do distrito farão as determinações finais sobre o 
que constitui o uso inaceitável da rede. Eles irão comandar todas punições 
cobertas por esta diretriz e pelos regulamentos da escola 

 
As escolas públicas de Martha’s Vineyard não oferecem garantias de nenhuma forma, 
sejam explícitas ou implícitas, pelos serviços prestados. As escolas públicas de Martha’s 
Vineyard não serão responsáveis por nenhum dano que um usuário possa sofrer, 
inclusive a perda de dados. As escolas públicas de Martha’s Vineyard não serão 
responsáveis pela precisão ou qualidade das informações obtidas através da Internet ou 
outras conexões da rede de computadores. 
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Eu entendo e obedecerei à política do uso aceitável da rede de computadores das 
escolas públicas de Martha’s Vineyard. Eu entendo que qualquer violação desta política 
é antiética e pode constituir uma ofensa criminal. Caso eu cometa qualquer violação, 
possam meus privilégios de acesso ser revogados, possa eu ser financeiramente 
responsável por danos causados através de ações maliciosas ou deliberadas, e ação 
distrital disciplinária e/ou ações legais apropriadas possam ser tomadas.  
 
 
_______________________________  _______________________________ 
          ASSINATURA DO ALUNO                NOME COMPLETO DO ALUNO 
 
 
 
 
Eu,__________________________, pai e/ou responsável do aluno supracitado, 
concordo em assumir todas obrigações que possam resultar pelo uso dos serviços da 
rede de computadores das escolas públicas de Martha’s Vineyard pelo meu/minha 
filho(a), conforme explicado no parágrafo que abre este documento. (para todos os 
alunos menores de 18 anos). 
 
  
 
_____________________________  ___________________________________ 
ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL     NOME COMPLETO DO PAI OU RESPONSÁVEL 
(caso o aluno seja menor de 18 anos)  
 
 
 
_____________________________ 
DATA 
 
 


