
 
Contrato de dispositivos móveis de alunos do K-5 série 

 
● O uso da Internet e de seu dispositivo móvel (iPad / Chromebook) é um privilégio. 

Espera-se que você sempre seja um cidadão digital responsável. O dispositivo 
fornecido para você pela escola deve ser usado apenas para fins educacionais. 
 

● Você deve fazer login em sua conta do Google para usar o dispositivo. 
 

● Você não pode ouvir música ou assistir filmes sem a permissão do professor. Você 
não pode jogar nenhum jogo neste dispositivo, a menos que seu professor permita. 
(YouTube, Netflix, etc) 
 

● Você não pode tirar fotos, gravar vídeos ou fazer gravações de áudio de ninguém 
(alunos ou professores) sem permissão. 

 
● Você é responsável por trazer seu dispositivo para a escola e levá-lo de volta para 

casa todos os dias. Não temos unidades adicionais para emprestar na escola. 
 

● Carregue o aparelho à noite e deixe o carregador em casa (para não perdê-lo!) 
Totalmente carregado, esse aparelho tem bateria de 10 horas. 
 

● Você deve cuidar bem do seu dispositivo móvel: Cuide bem dele. 
○ Mantenha a CAPA DE PROTEÇÃO no dispositivo o tempo todo. 
○ Transporte o dispositivo com cuidado. 
○ Mantenha alimentos e bebidas longe do dispositivo. 
○ Use seu iPad ou Chromebook em uma superfície sólida (como uma escrivaninha 

ou mesa). 
○ Desligue seu dispositivo PELO MENOS uma vez por semana. 
○ Se o dispositivo precisar de limpeza, peça ajuda ao professor ou a um membro 

de sua família. 
● Se você acha que seu dispositivo não está funcionando adequadamente, entre em  

contato com seu professor (a) imediatamente. 
 

Compreendo todas as regras acima para usar meu dispositivo emitido pela escola. Eu 
concordo em seguir essas regras e entendo que qualquer uso indevido de meu iPad ou 
Chromebook pode resultar em uma consequência comportamental e/ou perda do privilégio de 
uso do meu dispositivo. 


