Family $ Student Chromebook Expectations_PORTUGUESE

O uso do computador Chromebook é uma excelente e empolgante oportunidade para os
alunos. No entanto, com essa oportunidade, existe um número de riscos potenciais. De modo a
proteger os alunos desses riscos potenciais, alunos e famílias devem debater o tema de
segurança na internet e a obrigação do aluno (a) de ser responsável ao utilizar a internet. Por
favor revise as expectativas abaixo em conjunto com o seu filho (a).
●

●

●

●

●

●

●

Concordo em obedecer à política de uso aceitável do distrito BPS e as expectativas de
uso do computador Chromebook do estudante, consequentemente obedecendo a leis
locais, estaduais, e federais. Concordo que o uso de dispositivos de tecnologia do
distrito BPS é somente para fins educacionais.
Concordo que o uso de dispositivos eletrônicos das escolas públicas de Barnstable é
um privilégio. Sou responsável pelo cuidado apropriado de meu computador
Chromebook emprestado pela escola. Tenho ciência que este dispositivo será
emprestado para mim pelos próximos três anos, enquanto eu for aluno (a) do distrito
BPS.
Concordo em proteger todas as minhas contas e senhas designadas pela escola. Não
compartilharei essas informações com nenhum outro estudante, incluindo senhas de
email.
Concordo que eu nunca compartilharei informações pessoais na internet. Além disso,
caso eu for indagado sobre informações pessoais ou assediado de qualquer modo,
concordo em reportar imediatamente o ocorrido para meus pais, professores e/ou
funcionário da escola. Confiarei em um adulto para contar o ocorrido caso algo
potencialmente perigoso ocorra na rede.
Não postarei nada que eu não gostaria que fosse visto por meus pais, professores,
oficiais de admissão à faculdade ou futuros empregadores. Concordo em somente usar
a internet com responsabilidade e não ser nocivo com ninguém. Concordo que o email
(ou qualquer outra comunicação por meio do computador) deve ser usado para uma
comunicação apropriada, legítima e responsável.
Concordo que eu não instalarei, baixarei nem utilizarei qualquer programa não
autorizado pelo departamento de tecnologia do distrito BPS. Não removerei programas
ou arquivos de meu computador Chromebook da escola. Isto inclui o programa Go
Guardian que monitora e filtra o computador emprestado.
Tenha ciência que todos os arquivos salvos em meu computador móvel não serão
privados. Os funcionários escolares possuem autorização para a qualquer momento
revisar os laptops e ou arquivos. Serei cuidadoso (a) com a quantidade de tempo gasto
no computador e irei equilibrá-lo com outras atividades em minha vida. Tenha
conhecimento que nem tudo que vejo ou leio é verídico, e pensarei a respeito para
saber se a fonte ou pessoa é de confiança. Concordo em analisar e compreender
qualquer coisa antes de baixá-la ou preencher pesquisas. Ajudarei meus pais a
compreender o porquê dos meios de comunicação serem tão importantes para mim.
Demonstrarei para meus pais como usar as ferramentas que eu gosto caso eles
estiverem interessados em aprender. Irei reconhecer que a minha segurança e bemestar é mais importante para os meus pais do que qualquer outra coisa. Retornarei meu
computador Chromebook e todos seus acessórios no último dia de aula do ano letivo,
ao concluir meus estudos/sair do distrito das escolas de Barnstable ou quando
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requisitado (a) pelo departamento de tecnologia da escola.

Em troca, meus pais concordam em:
●
●
●
●

Fornecer supervisão e limites a respeito do uso do computador Chromebook em casa.
Permitir que eu trabalhe com independência nas atividades acadêmicas e aprenda a
partir de meus erros.
Antes de dizer “não,” converse comigo a respeito do que lhes preocupa e por que.
Respeitar minha privacidade e conversar comigo se houver alguma preocupação.

Diretrizes de cuidado/manutenção adequados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Manterei alimentos e bebidas longe do computador Chromebook
Serei o ÚNICO usuário do computador Chromebook emprestado pela escola
Fornecerei o nível de cuidados ao meu computador Chromebook que eu forneceria ao
meu bem de maior estima.
Não tentarei fazer reparos em meu computador Chromebook emprestado, caso fique
danificado ou com pane.
Não irei vandalizar a aparência do computador Chromebook: Proibido colocar qualquer
tipo de adesivo (com exceção dos adesivos colocados pelo distrito escolar).
Transportarei o computador Chromebook com cuidado para casa e para a escola.
Manterei a tela limpa utilizando uma flanela macia, seca e antiestática ou com um
limpador de telas apropriado.
Sempre manterei a capa de proteção em meu computador Chromebook emprestado.
Cuidarei de meu computador Chromebook e de modo algum o danificarei
intencionalmente.

Através do preenchimento deste formulário você reconhece e concorda em obedecer todos os
termos das expectativas para alunos e famílias no uso do computador emprestado pela escola,
assim como descritos acima. Os pais e responsáveis legais assumirão qualquer
responsabilidade financeira por danos causados não cobertos pela garantia do aparelho, assim
como descrito acima.
Caso você gostaria de obter mais informações sobre a segurança online de seu filho (a), você
pode entrar em contato com Bethann Orr, diretora de tecnologia, email orr_bethann@mybps.us
ou para buscar mais recursos envie um email para Beth Knittle, knittle_beth@mybps.us. Além
disso, como pais por favor seja aberto e de apoio a medida que seu filho (a) comece a
aprender e explorar utilizando o computador Chromebook. A administração escolar pode
atualizar e/ou editar as diretrizes de uso do computador Chromebook à medida que essa
iniciativa avança e surgem novas ideias e questões.

