
Política de uso e de postagem no site capnaquarentena 
 

À comunidade escolar 

 

Criado para nos conectar durante o período de distanciamento social causado pela 

Covid-19, o site institucional CAp na Quarentena é a escola neste momento. Portanto, 

a fim de manter sua proposta pedagógica e de garantir um ensino público, laico, de 

qualidade, que respeite a diversidade de nossa comunidade e que fomente a prática da 

alteridade, relacionamos alguns princípios que deverão ser observados. 

 

Pedimos que todas e todos os membros da comunidade escolar leiam atentamente o 

texto a seguir.  

 

Orientações para postagem:   

 

- é fundamental registrar-se como membro da comunidade; 

- apenas serão aceitos registros de membros que se identifiquem pelo seu nome real 

ou social, registros com nomes fantasia ou falsos serão removidos pelo administrador; 

- todas as postagens e contribuições feitas neste espaço virtual devem ser identificadas, 

por meio do registro como membro; da mesma forma, postagens sem identificação 

serão removidas pelo administrador; 

- são proibidas postagens com conteúdo que:  

a) tenha caráter racista, machista, misógino, LGBTQI+-fóbico; 

 b) possua qualquer tipo de intolerância religiosa; 

c) seja preconceituoso com estrangeiros e com brasileiros de quaisquer regiões 

do país; 

d) fomente o bullying contra colegas ou a discriminação de qualquer tipo 
(social, linguística, de bairros do Rio / cidades do Estado do Rio); 

e) faça alusão à propaganda (positiva ou negativa) partidária; 

f) possua informações falsas (as famosas "fake news") ou incorretas; 

g) esteja em desacordo com a valorização da diversidade, com a prática 

pedagógica, com o fomento ao respeito e com a construção do conhecimento 

científico.  

- as postagens e ou indicações de conteúdo, quando não forem de autoria própria, 

devem vir acompanhadas da fonte da informação;  

 



As postagens que não estiverem de acordo com as orientações apresentadas acima e 

que não contribuam para o projeto coletivo que estamos construindo aqui poderão ser 

excluídas. Os responsáveis serão comunicados e lembrados que estamos em um novo 

ambiente escolar.    

Participem! 

#FiqueEmCasa  

#FiqueNoCAp  

#CApNaQuarentena 


