Termo de responsabilidade para uso de recursos tecnológicos no ambiente educacional
Eu,

________________________________________________________________,

responsável

pelo(a) aluno(a) ________________________________________________________________, pelo
presente, declaro que estou ciente de que o COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA disponibilizará
acesso à internet para cada aluno no ambiente educacional, para fins educativos, e reafirmo meu dever de
observar e fazer cumprir as cláusulas do contrato de prestação de serviços educacionais.
Nesse sentido, tenho ciência que o acesso à internet é exclusivamente para fins didáticos e que seu
uso de forma irregular poderá comprometer a instituição de ensino.
Assim, reconheço que as normas para uso de recursos tecnológicos visam permitir a utilização de
dispositivos móveis da instituição e particulares (tablets, notebooks, celulares, smartphones, etc.) de
maneira ética e responsável.
Com efeito, para todos os recursos tecnológicos, tenho conhecimento que é vedado:
 acessar ou armazenar conteúdo impróprio, de natureza ilegal ou antiética, configurando crime
virtual. Crimes virtuais são os delitos praticados por meio da internet que possam ser
enquadrados na legislação penal brasileira e seguem as punições previstas na Lei. Os menores
infratores estão sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;
 utilizar o nome da instituição de ensino ou sua marca (logotipo) para criar ou participar de redes
sociais ou outros ambientes virtuais;
 divulgar documentos particulares da instituição de ensino ou de autoria de seus professores sem
a devida autorização;
 utilizar, revelar ou divulgar qualquer informação interna, que tenha conhecimento prévio, em
razão do seu relacionamento com a instituição de ensino;
 publicar quaisquer imagens (foto e vídeo) envolvendo pessoas (professores, alunos, funcionários
e pais) ou situações ligadas à instituição de ensino, exceto com a prévia autorização dos mesmos.
Em caso de descumprimento de qualquer uma dessas regras, estou ciente de que o(a) estudante
pelo(a) qual sou responsável estará passível às medidas disciplinares, não necessariamente nesta ordem:


advertência oral;



advertência por escrito;



suspensão de aula;



suspensão de dias de aula;



transferência compulsória.
Brasília, ______ de __________ de _______.
__________________________________________
(Assinatura do(a) responsável legal)
____________________________________________________________________________________________

(Nome do(a) estudante)

