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ANEXO IV
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR ALUNOS NO AMBIENTE EDUCACIONAL

O CENTRO EDUCACIONAL MISSÃO DE SÃO PEDRO, instituição de Ensino inscrita no CNPJ sob
o nº 32.103.673/0002-44, a partir deste momento apenas denominada como MISSÃO estabelece aqui
diretrizes de uso de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (Recursos de TIC) que devem
ser observados pelos alunos, pais e responsáveis legais.
a) São considerados Recursos de TIC os smartphones, celulares, tablets, computadores portáteis, pen
drivers, discos externos, vídeo game portáteis, tocadores de MP3, correio eletrônico educacional
(E-mail), acesso à internet sem fio, desktops da sala de TIC (Missão Digital, a Intranet e o portal
educacional do MISSÃO e do Sistema de Ensino Positivo.
Sempre que utilizarem esses Recursos de TIC dentro das dependências do MISSÃO, ou para acessar
suas informações de forma remota, pais, responsáveis legais e alunos devem observar e fazer cumprir
as seguintes regras:
Condições de Acesso:
a. A assinatura deste Termo pelo aluno e/ou seu responsável legal.
b. Conhecer e agir de acordo com o Regimento Interno e outras normas do MISSÃO.
c. Pautar seu comportamento nos bons costumes, na boa-fé, na ética e nos princípios de honestidade,
verdade e transparência, em atenção às leis em vigor no Brasil.
d. O acesso aos serviços e dispositivos fornecidos pelo MISSÃO, devem ser sempre realizados com o
uso de identidade digital única e intransferível, distribuída no formato de login e senha.
e. Proteger os dispositivos particulares que, de alguma forma, sejam utilizados para acessar os
conteúdos e serviços fornecidos pelo MISSÃO com uso de métodos de bloqueio e ferramentas ou
programas de antivírus e firewall.
Cuidados com o conteúdo acessado:
f. Os serviços, dispositivos e informações fornecidas pelo MISSÃO precisam ser utilizados no estado
em que encontram.
g. Todo o conteúdo presente nos serviços e dispositivos fornecidos pelo MISSÃO foi preparado pelos
colaboradores e professores da escola e parceiros, e foram disponibilizados para finalidade
exclusivamente educacional, de acordo com o ano escolar do aluno.
h. O conteúdo é disponibilizado aos pais, responsáveis legais e alunos com as devidas licenças e
autorizações para seu uso educacional e complementar às atividades escolares, não podendo haver
desvio de uso ou propósito dos mesmos.
i. Outros conteúdos acessados fora do Portal Positivo e dos ambientes virtuais da escola, devem ter
seus direitos autorais e licenças de uso respeitados. O aluno deve sempre fazer a devida citação de
fonte e autoria ao utilizá-los.
j. O conteúdo oferecido no Portal e ambientes virtuais do MISSÃO também devem ter seus direitos
autorais protegidos, a exemplo da citação da fonte de forma apropriada.
k. Em caso de dúvida sobre o uso de qualquer material, o aluno, ou seu responsável, deve consultar a
Coordenação Pedagógica do MISSÃO, ou, em última instância, o criador do conteúdo.

O que pode ser feito com os Recursos Educacionais
l. Os Recursos de TIC, fornecidos pelo MISSÃO, devem ser usados apenas para fins educacionais e
didáticos, para aperfeiçoamento do aprendizado, acompanhamento e desenvolvimento do aluno
dentro da proposta pedagógica da escola.
m. Alunos, pais e responsáveis legais têm direito de acesso e licença de uso aos conteúdos
disponibilizados pelo MISSÃO, renovados anualmente pelo contrato de matrícula.
Responsabilidade do Aluno e de seu Responsável Legal:
n. Ler e conhecer este Termo de Uso, o Regimento Escolar e outros documentos normativos do
MISSÃO.
o. Não revelar, divulgar ou autorizar o uso de terceiros da sua identidade digital usada para acessar os
Recursos de TIC fornecidos e/ou acessos disponibilizados pelo MISSÃO.
p. Os responsáveis legais devem conhecer quaisquer elementos de identificação fornecidos ao aluno,
assumindo o compromisso de confidencialidade referente à identidade digital do aluno.
q. Os responsáveis legais respondem pelo seu uso e acesso, e também dos alunos, aos Recursos de
TIC fornecidos pelo MISSÃO, a exemplo de computadores, correio eletrônico e internet, e
também do equipamento particular utilizado durante o período de permanência na escola.
r. Ter uma postura ética, segura e legal na internet, mídias sociais e no uso dos Recursos de TIC
fornecidos pelo MISSÃO.
s. Orientar o aluno quanto à publicação de material que possa atentar contra o projeto pedagógico,
direitos, imagem e reputação do MISSÃO e terceiros.
t. Orientar o aluno quanto ao uso dos Recursos de TIC, se abstendo de publicar conteúdo de qualquer
forma ofensino, ilícito, obsceno, pronográfico, antiético ou contrário à moral e aos bons costumes,
que possa configurar ato infracional ou ato ilícito, bem como de acessar conteúdo ou ambientes
digitais que não sejam adequados para a sua idade.
u. Respeitar os nomes comerciais, marcas e/ou outros sinais distintivos do MISSÃO, não os
utilizando para a criação ou participação em mídias sociais, fóruns de discussão, salas de bate-papo
ou associando conteúdos particulares à escola sem sua autorização prévia.
v. Orientar o aluno a não utilizar celular, smartphone, tablet ou qualquer outro recurso tecnológico
em período de aula, exceto se autorizado previamente pelo docente e com propósito
exclusivamente educativo.
w. Estar ciente que o uso não autorizado de dispositivos tecnológicos que possam de alguma forma
perturbar o ambiente da aula, gerar dispersão ou oferecer qualquer risco de segurança ou bem-estar
para os alunos, está sujeito a advertência e aplicação de medida disciplinar.
x. Estar ciente ainda que dispositivos particulares usados de forma imprópria podem ser apreendidos
pela Direção e entregue somente ao responsável legal, com assinatura formal de advertência do
aluno.
Informações finais:
y. O MISSÃO não se responsabiliza pelo dano, perda, desaparecimento, furto e/ou extravio dos
Recursos de TIC particulares, ocorridos em suas dependências físicas.
z. O MISSÃO pode revogar o acesso aos Recursos de TIC institucionais a qualquer tempo e sem
aviso prévio.
aa. O MISSÃO monitora todo o acesso e uso de seus Recursos de TIC institucionais para garantir a
finalidade educacional, bem como manter um ambiente seguro e saudável de ensino, com
atendimento do seu projeto pedagógico.
bb. O não cumprimento dos compromissos estipulados neste instrumento, ainda que por mera tentativa
de burla, sujeitará o violador às medidas legais cabíveis, sem prejuízo de que o mesmo e/ou seu
responsável legal venha a arcar pessoalmente com os danos morais e materiais dela decorrentes,
além das sanções pedagógicas, administrativas, civis, infracionais ou penais cabíveis.

cc. Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas à Direção e/ou Coordenação Pedagógica, através de
telefone (2621-3256), email (secretaria@missaodesaopedro.org.br) ou pessoalmente, agendando
uma visita.
dd. As disposições acima entram em vigor a partir do dia 16 de outubro de 2017.
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE
Eu, ____________________________________________________________________________ pelo
presente confirmo que estou ciente do conteúdo deste Termo de Responsabilidade de Uso de Recursos
de Tecnologia da Informação e Comunicação por Alunos no Ambiente Educacional, e reafirmo eu
dever de observar e fazer cumprir as cláusulas aqui estabelecidas, assim como por meu livre e expresso
consentimento, estou ciente do monitoramento institucional que é realizado através de ferramentas de
vigilância física e digital, com a finalidade de garantir maior segurança para a instituição e para todos os
integrantes do corpo Docente, Alunos, Pais, Responsáveis Legais e demais membros da comunidade.
São Pedro da Aldeia, _______ de ____________________________________ de __________.
_______________________________________________________
Assinatura do Responsável Legal
CPF: _________________________
RG: __________________________

