
Escolas Públicas de Barnstable
Barnstable High School 
Inicia o Programa 1:1!

8ª-12ª série
Apresentadoras:
Kristen Harmon, Superintendente Assistente
Bethann Orr, Diretora de Tecnologia
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Propriedade do Distrito : 
Responsabilidade Compartilhada

HP G6 EE (Edição 
Educacional)...Construído para 
suportar o uso dos alunos

Os alunos são obrigados a sempre 
manter as capas 

Os alunos mantêm o laptop por 3 
anos (Cuide bem dele!)

Os alunos podem levar os laptops de casa para a 
escola para completar o trabalho escolar

10 horas de bateria 2



Seguro “Worth Avenue:” 
Seguro Opcional
(fortemente recomendado)
● Ano letivo 2018-2019  $14.00
● Ano letivo 2019-2020 $20.00
● Pagamento online

 Os concertos mais comuns: telas, 
teclados, teclas

Programa de Alimentacao Grátis ou  
Preço Reduzido): (o distrito cobrirá o 
custo do seguro)
*Veja detalhes, concertos sem limite

Se o seguro opcional não for 
comprado, as famílias serão 
responsáveis pelo custo dos reparos:

Trocar laptop - $230.00
Concerto de tela - $50.00
Concerto do teclado/mouse - $40.00
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Famílias fazem pagamentos online (link está no site)
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“GoGuardian,” Monitoramento e Filtragem
GoGuardian: A melhor escolha para escolas para manter os alunos seguros quando usam 
tecnologia

Os laptops serão monitorados e filtrados enquanto estiverem na escola e em casa

Apenas 1 login: ALUNO, @ mybps.me (nenhuma outra conta do Google)

Use apenas para fins educacionais

Sem jogos, redes sociais, Netflix

Toda palavra-chave, pesquisa, visita ao site, vídeo do YouTube assistido, arquivo e tempo de 
uso, podem ser revisados pela equipe técnica e pela administração da escola 
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Responsabilidade e Expectativas dos Alunos 
e Familiares
● O laptop é emitido para o estudante durante 3 anos (O mesmo! Cuide bem dele!)
● As capas devem permanecer no computador
● Os alunos devem lembrar de trazer-lo todos os dias
● Carregue a bateria todas as noites
● Estabeleça rotinas seguras / boas (perto da porta, perto da mochila, não leve para a cama)
● Sem comida ou bebida
● Sem adesivos
● Os alunos seguem a Política de Uso Aceitável do BPS (manual do aluno) e as Expectativas 

do Aluno e da Família para o Uso do Chromebook
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Alunos e Famílias: 
Revise as Expectativas do Estudante e da 
Família (documento completo)

O estudante e o membro da família 
preenchem o formulário on-line para 
aprovação

Isso permitirá que o distrito emita o laptop 
para o aluno.

Começaremos a emitir laptops para os 
alunos dia 7 de fevereiro de 2019.

Se o seguro opcional for 
comprado, preencha o 
processo de seguro on-line 
até 31 de março de 2019.

Famílias no programa de 
Alimentação Grátis ou Preço 
Reduzido (sem custo)
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Para SAIR do programa Chromebook 1: 1
● As famílias fornecem tecnologia igual a um laptop 

Chromebook (ou melhor)
● Um telefone não é igual a um Chromebook para fins 

educacionais
○ Recursos do distrito exigem tamanho de tela mínimo 

(interativos)
○ Ergonomia / teclado (síndrome do túnel cárpico, etc)
○ Tensão ocular
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Acesso à Internet em casa (se não disponível)

● Biblioteca da escola: horas extendidas
● Biblioteca da cidade
● Estabelecimentos: Starbucks, Panera Bread, etc
● Famílias no plano de alimentação: Comcast 

Internet Essentials: Internete da Comcast a 
custo reduzido (informações no site)
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Escolas Públicas de Barnstable
Departamento de Tecnologia
Programa Chromebook 1: 1

Escolas Públicas de Barnstable
www.barnstable.k12.ma.us

Perguntas & Respostas
Para mais informações, você pode entrar em contato com 
Bethann Orr, Diretora de Tecnologia: orr_bethann@mybps.us ou 
ligue para 508-790-6445 ramal 1150
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http://www.barnstable.k12.ma.us

