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TEACHER TECHNOLOGY ACCEPTABLE USE POLICY

All school staff (Teachers, and Administration,) who have access to school technology devices,
Internet, and /or email privileges will be required annually to sign the TECHNOLOGY ACCEPTABLE
USE AGREEMENT FOR STAFF which requires them to agree to the school’s Technology
Acceptable Use Policy, as well as following statements, on an annual basis before they may use
school equipment or services:
1. I will only use the software to which I have been granted express rights by the school
administration.
a. I will let the IT department know that I am using any free online platform and,
exactly, each student and or teacher data I am using on this online platform.
2. I will not copy unauthorized software onto the local drive or the network drive.
3. I agree to keep any patent, copyright, or license restrictions that may relate to the use of the
computing facilities, products, programs, or documentation. I agree not to copy, disclose,
modify, or transfer any such materials that I did not create without the express consent of the
original owner or copyright holder. I agree not to use EAR School’s computing facilities to
violate the terms of any Software license agreement, or any applicable local, state, or federal
laws.
4. I agree not to use EAR School’s computing facilities for any purpose other than that for
which it was intended.
5. I will not use my privileges to access other computing facilities to which the American School
of Recife is connected without appropriate approvals to do so.
6. I will immediately report any student violation of the Technology Acceptable Use Policy. I
understand that not doing so may result in penalties and repercussions.
7. I will ensure that there is no food or beverages near the computer.
8. I will report immediately to my supervisor any physical vandalism (e.g., damaged mouses,
missing keys from the keyboard, rearranged keys, etc.) I understand that by not doing so,
my class will be held responsible for the damage.
9. I will not download any material which is not directly related to my job responsibilities or does
not add value in the instructional process to a network or local hard drive.
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10. I will not access JupiterED (learning management system) in the presence of any pupil,
except when such access is to discuss individual Student performance and the information
visible to the students related solely to that individual student's performance.
11. I will not share my password with any student or use it in the presence of any pupil.

12. I understand that in transmitting and/or receiving email communications or saving
information on school-owned equipment, there should be no expectation of privacy or
confidentiality. This communication, information, and/or data stored on or through the use of
school-owned equipment/services may be accessed by the EAR Administration at any time
in case it is needed.
13. I understand the EAR Administration can access, review, copy, delete, or confiscate any
information, messages, or data sent, received, or stored through/on school
equipment/services at any time in case it is needed. He/she also has the right to disclose or
share such information, messages, or data with any party inside or outside the school whom
he/she deems appropriate in case it is needed.
14. I understand that if I am part of an online social network including, but not limited to,

Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. the following activities are prohibited:
a. Improper fraternization with pupils using Facebook and similar internet or social

b.
c.
d.

e.

networking sites and/or violating through online means the provisions and spirit of
appropriate staff/student relations as defined in Board Policy on Staff/Student
Relations.
The posting of items with sexual content.
The posting of items exhibiting or advocating the use of drugs.
The posting of items exhibiting and/or advocating the use of alcohol or the
participation in legalized gambling or other games of chance when such items may
be accessible by those who are currently enrolled as pupils in the American School
of Recife.
The posting of any information regarding a student or employee of the school, or
any information regarding the academic ability or potential of any sub-segment of
pupils.

15. I understand that the provisions contained in this agreement also apply to any personally
owned technology which I may choose to, but will not be required to, utilize on school
property. I also agree that any personal technology which I choose to bring on school
property shall be at my own risk and that the American School of Recife shall not provide
any technical support for such technology. A staff member is solely responsible for all
charges incurred by usage at any time.
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16. I understand that violation of any provision of the Technology Acceptable Use Policy or the
Technology Acceptable Use Agreement for Staff may result in the curtailment of the privilege
of using school technology, an official reprimand, and/or legal action.
17. This agreement remains in force as long as I make use of EAR School’s computing facilities
or services.

School Year: _______________

I have read, understand, and will abide by the EAR School’s Technology Acceptable Use Policy and
the agreements listed in the Technology Acceptable Use Agreement for Faculty & Staff. I realize that
violation of these provisions may result in disciplinary and/or legal action.

Teacher/Staff Member’s Name: ________________________________________________
(Print Last Name, First Name)

Teacher/Staff Member’s Signature: ____________________________ Date: ____________
Position (Title/Dept.): ________________________________________________________

This agreement must be signed annually and submitted to your building principal before you will be
permitted to use any technology equipment or services in the American School of Recife.

Rua Sá e Souza, 408 | Boa Viagem
Recife PE Brazil | CEP 51030-065
+55 81 3341.4716
CNPJ 10.833.408/0001-06

POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE TECNOLOGIA DO PROFESSOR

Todos os funcionários da escola (professores e administração) que têm acesso aos dispositivos de
tecnologia da escola, privilégios de Internet e / ou e-mail serão requisitados anualmente a assinar o
TERMO DE USO APROPRIADO DA TECNOLOGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS que exige que eles
concordem com a Política de Uso Aceitável de Tecnologia da escola bem como as seguintes
declarações, anualmente, antes de usarem o equipamento ou serviços escolares:
1. Vou usar apenas o software para o qual tenho direitos expressos concedidos pela
administração da escola.
a. Informarei ao departamento de TI que estou usando qualquer plataforma online
gratuita e, exatamente, cada dado de aluno e/ou professor que estou usando nesta
plataforma online.
2. Não copiarei software não autorizado na unidade local ou na unidade de rede.
3. Eu concordo em manter a quaisquer restrições de patente, copyright ou licença que possam
reportar ao uso dos recursos de computação, produtos, programas ou documentação. Eu
concordo em não copiar, divulgar, modificar ou transferir quaisquer materiais que eu não
criei sem o consentimento expresso do proprietário original ou detentor dos direitos autorais.
Eu concordo em não usar as instalações de computação da Escola Americana do Recife
para violar os termos de qualquer contrato de licença de software ou quaisquer leis locais,
estaduais ou federais aplicáveis.
4. Eu concordo em não usar as instalações de computação da Escola Americana do Recife
para qualquer propósito diferente daquele para o qual foi destinado.
5. Não usarei meus privilégios para acessar outras instalações de computação às quais a
Escola Americana do Recife esteja conectada sem as aprovações apropriadas para isso.
6. Vou relatar imediatamente qualquer violação do aluno da Política de Uso Aceitável de
Tecnologia. Eu entendo que não fazer isso pode resultar em penalidades e repercussões.
7. Garantirei que não haja alimentos ou bebidas perto do computador.
8. Vou relatar imediatamente ao meu supervisor qualquer vandalismo físico (por exemplo,
mouses danificados, teclas ausentes do teclado, teclas reorganizadas, etc.) Eu entendo
que, ao não fazer isso, minha classe será responsabilizada pelos danos.
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9. Não irei baixar nenhum material que não esteja diretamente relacionado às minhas
responsabilidades profissionais ou que não agregue valor no processo instrucional para
uma rede ou disco rígido local.

10. Não acessarei o JupiterED (sistema de gerenciamento de ensino) na presença de nenhum
aluno, exceto quando tal acesso for para fins de discussão do desempenho individual do
aluno e das informações visíveis para os alunos relacionados exclusivamente ao
desempenho daquele aluno individual.
11. Não vou compartilhar minha senha com nenhum aluno ou usá-la na presença de nenhum
aluno.
12. Eu entendo que ao transmitir e/ou receber comunicações por e-mail ou salvar informações
em equipamentos de propriedade da escola, não deve haver expectativa de privacidade ou
confidencialidade. Esta comunicação, informação e/ou dados armazenados no ou através
do uso de equipamentos/serviços de propriedade da escola podem ser acessados pela
Administração da EAR a qualquer momento caso seja necessário.
13. Eu entendo que a Administração da EAR pode acessar, revisar, copiar, excluir ou confiscar
qualquer informação, mensagem ou dados enviados, recebidos ou armazenados através /
no equipamento / serviços da escola a qualquer momento caso seja necessário. Ele(a)
também tem o direito de divulgar ou compartilhar tais informações, mensagens ou dados
com qualquer pessoa dentro, ou fora da escola que ele / ela considere apropriada caso
seja necessário.
14. Eu entendo que, se eu fizer parte de uma rede social on-line incluindo, mas não se limitando
a, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., que as seguintes atividades são proibidas:
i.

A confraternização imprópria com alunos usando o Facebook e sites semelhantes da
Internet ou de redes sociais e / ou violação on-line significa as disposições e o espírito
das relações entre funcionários/alunos.

ii. A postagem de itens com conteúdo sexual.
iii. A postagem de itens exibindo ou defendendo, uso de drogas, discurso de ódio, etc.
iv. A postagem de itens exibindo e / ou defendendo o uso de álcool, ou a participação em
jogos de azar legalizados ou outros jogos de azar, quando tais itens possam ser acessados
por aqueles que estão atualmente matriculados como alunos na Escola Americana de
Recife.
v. A publicação de qualquer informação a respeito de um aluno ou funcionário da escola, ou
qualquer informação sobre a capacidade acadêmica ou potencial de qualquer subsegmento
de alunos.
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15. Eu entendo que as disposições contidas neste acordo também se aplicam a qualquer
tecnologia de propriedade pessoal que eu possa escolher, mas não serei obrigado a, utilizar
na propriedade da escola. Eu também concordo que qualquer tecnologia pessoal que eu
escolher levar para a propriedade da escola será por minha própria conta e risco e que a
Escola Americana de Recife não fornecerá nenhum suporte técnico para tal tecnologia. O
membro da equipe é o único responsável por todas as despesas incorridas pelo uso a
qualquer momento.
16. Eu entendo que a violação de qualquer disposição da Política de Uso Aceitável de
Tecnologia para Funcionários pode resultar na redução do privilégio de usar tecnologia
escolar, reprimenda oficial e / ou ação legal.
17. Este acordo permanece em vigor enquanto eu fizer uso das instalações ou serviços de
computação da Escola Americana do Recife.

Ano escolar: ______________

Eu li, entendi e cumprirei a Política de Uso Aceitável de Tecnologia da Escola Americana do Recife
e os acordos listados no Contrato de Uso Aceitável de Tecnologia para Corpo Docente e
Funcionários. Sei que a violação dessas disposições pode resultar em ação disciplinar e / ou legal.

Nome do professor / funcionário: ________________________________________________
(Nome Completo)

Assinatura do professor / funcionário: ____________________________ Data: ____________
Cargo (Título / Departamento): _______________________________________________________

Este acordo deve ser assinado anualmente e submetido ao diretor do prédio antes de você ter
permissão para usar qualquer equipamento de tecnologia ou serviços na Escola Americana de
Recife.

