
Folha de informações sobre dispositivos móveis do aluno para famílias do
HP Chromebook Rollout

6º ao 7º ano do2021 SchoolYear

● Os alunos devem fazer login na Conta do Google para usar o dispositivo. NÃO use o “modo
Convidado”. Este dispositivo é monitorado e filtrado pelo Securly. (As famílias podem visitar o
Securly para saber mais sobre como ele funciona visitando este sitee ver a política de
privacidade aqui.)

● O dispositivo fornecido a você pela escola deve ser usado apenas para fins educacionais.
○ Discuta com seu filho o que significa ser um “cidadão digital” e o que significa usar um

dispositivo de tecnologia como um ALUNO NA ESCOLA em vez de qualquer
tecnologia que ele possa usar em casa. Senso comum / O que os pais precisam saber
(commonsense.org) tem vários recursos para famílias. Se a escola e a casa
proporcionam uma frente unida sobre ALUNOS, ESCOLA E DISPOSITIVOS
ESCOLARES, podemos fornecer suporte adequado para que os alunos aprendam as
habilidades de cidadania digital.

● Incentive seu filho a desenvolver uma rotina em torno do uso da tecnologia:
○ Seu filho é responsável por trazer o dispositivo para a escola todos os dias. Não há

empréstimo para usar durante o dia, portanto, seu filho ficará em desvantagem se
esquecer o dispositivo. Peça ao aluno para manter o dispositivo próximo à mochila,
perto da porta, etc. O Chromebook tem uma capa de nível militar, mas as telas ainda
podem quebrar se colocadas em uma mochila cheia de livros. A capa tem uma alça se
eles optarem por carregar o Chromebook para a escola.

○ Carregue o aparelho à noite, e deixe o carregador em casa, totalmente carregado,
esse aparelho tem bateria de 10 horas.

○ Não permita que seu filho leve o Chromebook para a cama com ele!
● Nós encorajamos você a ensinar seu filho a cuidar de seu dispositivo móvel; descobrimos

que se as expectativas são ensinadas, as crianças estão à altura do desafio!
○ Mantenha a TAMPA aberta o tempo todo.
○ Transporte o dispositivo com cuidado.
○ Mantenha alimentos e bebidas longe do dispositivo.
○ Use seu Chromebook em uma superfície sólida (como uma escrivaninha ou mesa).
○ Desligue seu dispositivo pelo menos uma vez por semana. (Portanto, as atualizações

podem ser aplicadas)
○ Limpe a tela SOMENTE com um pano macio ou tecido feito especificamente para

telas LCD. (Consulte o folheto adicional.)
○ O teclado pode ser limpo e higienizado com um lenço com álcool (COVID) ou um

lenço feito especificamente para hardware de tecnologia.
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https://www.securly.com/filter
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https://www.commonsense.org/


● As Escolas Públicas de Barnstable estão sugerindo fortemente que as famílias optem pela
cobertura de seguro opcional através do WORTH INSURANCE. (Dispositivo BIS = HP G 811)

○ O seguro cobre reparos ilimitados. Este é um programa voluntário e as famílias são
incentivadas, mas não obrigadas, a participar. Se o seguro não for adquirido, as
famílias serão financeiramente responsáveis   por todos os danos e perdas até o custo
total de substituição associado a tais perdas ou danos do Chromebook / Apple iPad e
serão faturados por meio do MYSCHOOLBUCKS. O distrito recomenda que as
famílias façam um pagamento direto ao Worth Ave Insurance para sua tranquilidade
durante todo o ano letivo.

○ As famílias serão financeiramente responsáveis   pelo conserto de eventuais quebras
(telas, líquidos, danos em teclas e teclados, etc). Portanto, é imperativo que os alunos
sejam ensinados a usar este dispositivo com responsabilidade. Por exemplo, um
Chromebook perdido ou perdido custará $ 200,00 para substituir, um carregador
custará $ 35,00 para uma substituição, um reparo de tela, aproximadamente $ 80,00 -
$ 100,00.

○ É altamente recomendável adquirir um seguro do Chromebook, pois podem ocorrer
danos acidentais. (O acidente nº 1 é uma tela quebrada!) Com uma tela quebrada, o
seguro vale a pena ficar tranquilo!

○ Caso algum defeito seja descoberto, este formulário deve ser preenchido e o
Chromebook será consertado o mais rápido possível.

○ NOTA: Entre em contato com o departamento de tecnologia imediatamente se este
dispositivo for perdido. O dispositivo pode ser rastreado com segurança, desde que o
dispositivo ainda tenha energia. O dispositivo pode ser colocado em “modo perdido”
com informações sobre sua devolução.

Depois que a documentação for lida por você e discutida com seu filho, preencha este formulário de
confirmação que indica que você leu a documentação. Observe que seu aluno não receberá um novo
Chromebook até que este formulário seja enviado.

● Nota: Siga as instruções fornecidas na documentação do Chromebook BPS HP para atualizar
manualmente o sistema operacional do seu dispositivo.

● Observação: você pode assistir a um vídeo introdutório sobre Chromebooks na educação no
YouTube:

○ https://www.youtube.com/watch?v=QbZ8KDFfCyE
○ https://www.youtube.com/watch?v=mSbZQNJwPuI

● Observação: Flash (Flash player) não será mais atualizado ou suportado a partir de 1º de janeiro de 2020. O
HTML5 substituiu o Flash. Isso significa que alguns arquivos INTERATIVOS podem não funcionar corretamente
se a empresa e / ou fornecedor não tiver mudado para HTML5. Entre em contato com o professor de seu filho se
isso ocorrer.
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