Student & Family Responsibilities-Portuguese
Escola de ensino médio de Barnstable
Os laptops Chromebooks devem ser armazenados em um local seguro:
●
●
●
●
●
●

Calor ou frio extremo pode danificar os computadores Chromebook
Não deixe dentro de automóveis ou exposição do Sol
Os computadores Chromebook devem ser armazenados em um local seco
Os alunos não devem comer ou beber próximo dos computadores Chromebook
Nenhum objeto deve ser colocado dentro do Chromebook ao fechá-lo
Os computadores Chromebook devem ser mantidos longe do alcance de crianças e
animais de estimação

Cuidados e manutenção dos computadores Chromebook:
●
●
●
●

●

Os computadores Chromebook somente devem ser limpos com uma flanela de
microfibra
Os alunos não devem se debruçar/ recostar ou aplicar qualquer pressão em cima do
computador Chromebook fechado
Os computadores Chromebook não devem ser transportados abertos ou segurados
pela parte da tela.
Os computadores Chromebook pertencentes ao distrito escolar nunca devem ser
levados a uma assistência técnica particular fora da escola para efetuar reparos ou
manutenção.
Os alunos e famílias são exclusivamente responsáveis pelos custos de reposição no
caso de computadores Chromebook danificados intencionalmente.

Os alunos devem levar seus computadores Chromebook à escola diariamente:
●
●

Os alunos devem carregar a bateria de seus computadores Chromebook na noite
anterior.
Os alunos sendo desmatriculados do distrito devem retornar o computador Chromebook
para a secretaria de tecnologia.

Uso em casa:
●
●
●

●

Os computadores Chromebook são para fins educacionais tanto na escola quanto em
casa.
Por favor converse com o seu filho(a) a respeito das regras de segurança na internet e
o que você considera como uso apropriado em casa.
O programa GoGuardian fornece monitoramento e filtragem na internet em
concordância com a lei de proteção a crianças no uso da rede (CIPA). O programa está
ativo no computador tanto na escola quanto em casa.
Por favor leia cuidadosamente nossas expectativas aos pais e alunos no uso dos
computadores Chromebook.

