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Com a finalidade de gerenciar abrangentemente o uso dos computadores Chromebook
emprestados pela escola, e para auxiliar no aumento da segurança dos alunos na
internet, a escola de ensino médio de Barnstable escolheu um produto de segurança
online intitulado GoGuardian.
O programa GoGuardian opera na segurança de nossos próprios computadores
Chromebooks gerenciados e em navegadores Chrome quando logados na conta
educacional da escola, no serviço Google Suite em outros computadores, tanto na
escola quanto em casa. Com o programa GoGuardian, seu filho (a) poderá utilizar seu
computador designado com mais segurança e para fins educacionais.
Mais de 2,000 escolas e distritos escolares utilizam o programa GoGuardian, e o
instituto educador global (Global Educator Institute) endossou o produto GoGuardian
versão professores.
Escolhemos o programa GoGuardian para:
● Auxiliar na proteção de seu filho (a) contra materiais online danosos e
inapropriados, assim como exigido pela lei de proteção às crianças na rede
(CIPA),
● Foco na experiência de aprendizagem de seu filho (a) e recursos online
adequados à faixa etária do aluno (a),
● Compreender rapidamente quais páginas seu filho (a) está acessando na rede
ao utilizar o computador gerenciado pela escola,
● Acessar visualmente e responder ao progresso de seu filho (a) durante as aulas,
distribuir facilmente recursos online para o seu filho(a).
O programa GoGuardian coleta certas informações pessoais identificáveis a respeito
de seu filho (a). Cada distrito escolar detêm responsabilidade total destas informações
estudantis pessoais identificáveis e podem deletá-las a qualquer momento. O programa
GoGuardian não aluga ou vende as informações pessoais identificáveis dos alunos,
nem usa tais informações para fins lucrativos ou de publicidade. Além disso, o
programa GoGuardian assinou o compromisso de privacidade estudantil (Student
Privacy Pledge).
Para mais informações detalhadas sobre o programa GoGuardian você pode visitar a
página do programa GoGuardian na rede, ou visitar diretamente a página de uso e
termos do serviço e política de privacidade do programa GoGuardian.
Quais são as responsabilidades da escola: Nosso distrito escolar selecionou o
programa GoGuardian para aumentar a segurança dos alunos na rede e para ajudar
nossos administradores de tecnologia para melhor gerenciarem nossos computadores
Chromebook. Trabalharemos com o seu filho (a) para ajudar a ensiná-lo (a)
responsabilidade e segurança digitais.
Quais são as responsabilidades de meu filho (a): Pedimos que o seu filho (a) utilize
o seu computador Chromebook emprestado pela escola para fins educacionais.
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Detalhamos as responsabilidades de seu filho (a) na politica de uso aceitável da
escola, a qual ele/ela, bem como todos os estudantes, assinaram em concordância e
detém a expectativa de obedecê-la.
Quais são minhas responsabilidades como pai/mãe/responsável legal? Quando o
seu filho (a) estiver fora da propriedade escolar, você é responsável pela supervisão do
acesso e uso da internet de seu filho (a). Da 8ª-12ª série, os computadores
Chromebooks podem ser levados para casa para a continuação da aprendizagem. Em
alguns casos, em aparelhos que pertencem ou que são gerenciados pela escola,
utilizaremos os produtos GoGuardian para bloquear certas página consideradas
danosas ou que causam distração ao ensino, (videojogos, mídia social, Netflix, etc),
mesmo quando os aparelhos forem usados fora da escola.
Incentivamos-vos debater as regras de uso adequado da internet com o seu filho (a), e
reforçar as lições de cidadania e segurança digitais com ele/ela. Também incentivamos
veemente que você relate imediatamente qualquer potencial cyberbullying
(provocações/assédios contínuos na rede) ou outras questões sensíveis para
administradores escolares.
Estamos aqui para responder prontamente qualquer dúvida questionada.

