
Letter to BPS families of PreK-Grade 11 students_PORTUGUESE 

 
Comunicado às famílias de alunos da pré-escola-11ª série do distrito BPS 

 

 

Este comunicado foi enviado para você pelo departamento de tecnologia do distrito escolar para disponibilizar 

algumas informações essenciais a respeito dos computadores Chromebook emprestados pelo distrito. Por 

favor leia com muita atenção. 

 

1. O distrito tomou a decisão das famílias manterem os computadores Chromebook (ou iPads, em 

algumas situações limitadas) em casa no decorrer do verão devido a aprendizagem prolongada de 

verão. 

2. A frequência dos dias de troca de computadores Chromebook após o término oficial das aulas (18 de 

junho) diminuirá para um período quinzenal. O primeiro dia de trocas no decorrer do verão será no dia 

1 de julho, e posteriormente no dia 15 e 29 de julho e 5 e 19 de agosto. 

3. Por favor cuide bem de seu computador Chromebook: 

 

PERMITIDO NÃO PERMITIDO 

- Usar o seu computador Chromebook 

para fins educacionais.  

- Não use o computador próximo de líquidos 

ou alimentos.  

- Certificar-se de usar o computador 

Chromebook em uma superfície estável. 

 

- Se você recebeu seu computador 

Chromebook com uma capa de proteção, 

NÃO remova a capa. 

 

- Não leve o computador para a praia ou ao 

ar livre. 

- Certifique-se de manter o computador 

carregado.  

- Não transporte seu computador para fora do 

estado ou do país. 

- Desligue o computador completamente 

pelo menos uma vez por semana; dobrar 

a tela só fecha o computador e não o 

desliga. 

- Não transporte o computador com a tela 

aberta.  

- Quando não estiver usando o 

computador, guarde-o em um local 

seguro e protegido.  

- Não empreste o computador Chromebook 

para ninguém.  

 

4. Se você for mudar para outro distrito escolar, certifique-se de contatar seu diretor (a) por e-mail para 

combinar a devolução de seu computador Chromebook. 

5. Caso você for novo aluno (a) no distrito, contate seu diretor (a) por e-mail para combinar como buscar 

um computador Chromebook emitido para você. 

 

Se você tiver problemas para acessar ou utilizar os aplicativos envie um e-mail para o nosso suporte: 

edtechhelp@mybps.us Qualquer problema com o hardware do computador (partes/funcionamento) envie um 

e-mail para infrastructure@mybps.us. 

 

Perguntas mais frequentes (FAQ) estão postadas na página Barnstable Family Resource Pages , a qual pode 

ser encontrada navegando na sequência: Teaching & Learning > Educational Resources > BPS Remote 

Learning Plans > Family Resources > Technology FAQ During Remote Learning. 
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