NETIQUETA
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A «netiqueta» é um conjunto de regras sociais de comportamento e
comunicação na internet.

Biblioteca Escolar / Centro
de Recursos Educativos

Algumas regras de Netiqueta:
1. Evita enviar mensagens exclusivamente em maiúsculas (GRITAR).
2. Escreve de forma correta, sem erros, com acentos e pontuação.
3. Procura ser o mais claro possível nas suas mensagens.
4. Trata os outros como gostarias de ser tratado.
5. Nunca escreves nada para outra pessoa que não lhe dissesses cara a
cara.
6. Numa conversa coletiva, não interrompas com um assunto diferente.
7. Não trates de assuntos privados em público.
8. Nunca ajas de forma imediata nem agressiva às coisas que nos
incomodam.
9. Nunca respondas com palavrões, mesmo que os outros sejam maleducados. Caso alguém insista nessas práticas, deve ser ignorado.

Na internet, não sejas um troll!
Para outras informações ou pesquisar no catálogo
em linha, podes consultar a página da BE em:

lermos.net

Direitos e deveres
na internet

Na internet, tens direito:
À PRIVACIDADE
Tens direito a que os teus dados pessoais não sejam divulgados sem a
tua autorização e que a tua vida não seja publicitada ou devassada.
Tens direito a que não se publiquem factos, escritos ou imagens que te
dizem respeito, sem a tua autorização.
Tens direito a que outros não criem e usem contas de correio
eletrónico (email), ou em redes sociais, com o teu nome,
abusivamente, como se fosses tu a fazê-lo.
AO RESPEITO
Tens direito a expressar as tuas ideias, defendendo os teus pontos de
vista.
Tens direito a que todos os que se referem a ti não te insultem, nem te
difamem, nem te ameacem.
Tens direito a que os outros respeitem o teu bom nome e a tua imagem,
bem como a circunstância de pertenceres a um país, um grupo, uma
etnia ou uma religião.
A NÃO SER AGREDIDO
Na Internet tens direito a não ser incomodado, provocado, insultado,
discriminado ou ridicularizado.
Tens direito a não ser "gozado" pelas tuas características físicas, pela
tua aparência, pela tua nacionalidade, pela tua raça ou etnia, ou pela
tua religião.
Tens direito a não ser humilhado ou intimidado.
À SEGURANÇA
Tens direito a que não interfiram no teu computador ou telemóvel e a
poder utilizá-los sabendo que outros não vão saber dessa utilização
nem intervir nela.
Tens direito a que aquilo que legitimamente guardas no telemóvel ou
no computador não seja visto, retirado, apagado ou destruído por
outros.

http://www.internetsegura.pt/linha-ajuda

A NÃO VER TEXTOS OU IMAGENS QUE TE OFENDAM OU
AGRIDAM
Tens direito a navegar sem te deparares com sites ou imagens de
violência, discriminação de qualquer natureza, ou pornografia.
A NÃO SER ENGANADO
Na Internet tens direito a não receber mensagens enganadoras e a não
ser enganado com negócios que parecem fantásticos.
Tens direito a não ser invadido por vírus e outros programas que te
avariam o computador.
A NÃO SER ASSEDIADO OU MOLESTADO
Na Internet tens direito a não ser abordado por adultos, mesmo que se
façam passar por jovens, com propósitos desta natureza.
A QUE AS TUAS OBRAS E CRIAÇÔES SEJAM
RESPEITADAS
Tens direito a que as fotografias, textos teus, ou vídeos por ti
realizados e que colocas na Internet não sejam utilizados ou
modificados por outros sem a tua autorização.
Da mesma forma, não podes usar abusivamente, sem a autorização dos
autores, fotografias, textos, músicas ou vídeos.
A APRESENTAR QUEIXA
Quando fores vítima de um crime, tens o direito a denunciar este
crime. A denúncia, ou queixa, é a forma própria de reagir contra um
crime…
...mesmo que não conheças a identidade do suspeito.
...mesmo que o suspeito seja menor.

in «Tu e a internet, (ab)uso, crime e denúncia». Procuradoria-Geral da República.

