
 

Rev.-Portuguese-DS 9-19 

 

 
 
 

 
 
 

Atlantis Charter School 
Regulamentos de Utilização Aceitável 

de Dispositivos emitidos pela Escola para os Alunos 
 

 

Por favor leia e reveja os seguintes regulamentos do uso aceitável (AUP). Este, quando assinado, 
torna-se um contrato juridicamente vinculativo. Todos os alunos e pais devem assinar o AUP 
para receber um Chromebook pessoal a ser usado para fins educacionais. 

 

Introdução 
 
A Atlantis Charter School (ACS) acredita no valor educacional dos alunos terem acesso à tecnologia. 
O nosso objetivo, ao fornecer estes recursos tecnológicos, é apoiar a instrução e promover o 
aprendizado dos alunos. 
 
É importante que os alunos e os pais notem que todos os Chromebooks distribuídos aos alunos são 
de propriedade exclusiva da Atlantis Charter School. Os Chromebooks não são, em momento algum, 
considerados como propriedade do aluno(a). 
 
Responsabilidade do Utente 

 

Os alunos são responsáveis pelos cuidados com o Chromebook emprestado, os quais foram emitidos 
pela escola. O uso da tecnologia da escola é um privilégio e deve ser tratado como tal. Todos os alunos 
devem seguir os regulamentos de uso aceitável e inaceitável identificados abaixo. 
 A perda ou dano a um Chromebook, como resultado do não cumprimento de todas os regulamentos 
listados abaixo, fará com que o aluno(a) e sua família sejam financeiramente responsáveis pelo custo 
total de reparo ou substituição do Chromebook. Isso inclui perda ou dano de um Chromebook que 
ocorreu aquando sem vigilância, aberto ou enquanto outra pessoa estiver usando o seu Chromebook. 
Os alunos não devem permitir que outros alunos usem ou emprestem o seu Chromebook em 
qualquer momento. 

 
Regulamentos de uso aceitável 
 
• É esperado que eu traga o Chromebook que me foi designado para a aula, todos os días, 

carregado totalmente com o meu carregador de bateria. 

• Transportarei o meu Chromebook com cuidado o tempo inteiro durante o dia escolar. 

• Se eu tiver permissão para levar o meu Chromebook para casa, transportarei o Chromebook com 

cuidado, irei guardá-lo num local apropriado em casa e irei trazê-lo para a escola diariamente e 

totalmente carregado. 

• Protegerei o meu Chromebook num armário fechado quando não estiver em uso na escola. 

• Devolverei o Chromebook ao carrinho móvel apropriado, no horário designado, e carregarei o 

dispositivo com segurança. 

• Terei o cuidado de remover todos os objetos antes de fechar a tampa do Chromebook. 



 

Rev.-Portuguese-DS 9-19 

 

• Manterei o meu Chromebook longe de qualquer comida ou bebida. 

 

 

 

 

 

•  Usarei meu Chromebook apenas para tarefas ou atividades relacionadas à escola e durante os 

períodos apropriados em locais aprovados. 

• Só participarei e incentivarei discussões positivas e construtivas se for permitido o uso de 

tecnologias de comunicação ou colaboração. 

• Citarei fontes ao usar páginas e recursos online para pesquisa. 

• Irei fazer o backup dos dados importantes de acordo para que não sejam armazenados apenas no 

meu Chromebook. 

• Manterei todas as senhas pessoais confidenciais e não as compartilharei com outros alunos. 

• Sempre usarei as tecnologias da escola de uma maneira que seja segura e respeitosa para mim e 

para os outros. 

• Alertarei imediatamente um professor, um membro da equipa ou administrador se houver 

conteúdo inapropriado, ameaçador ou prejudicial. Isso pode incluir imagens, mensagens, 

postagens etc. 

• Relatarei qualquer problema com o meu Chromebook ao Sr. Mike Dauphin por e-mail 

imediatamente em miked@atlantiscs.org. Se isso não for possível, devido a danos no 

Chromebook, eu alertarei um administrador sobre os danos antes do final do dia letivo. 
 

Regulamentos da Utilização Inaceitável 
 

• Não usarei ou permitirei que outras pessoas usem o Chromebook emitido pela minha escola a 

qualquer momento. 

• Não alterarei nem removerei etiquetas de identificação nos dispositivos emitidos pela escola. 

• Não adicionarei adesivos, decalques ou qualquer outra decoração personalizada ao meu 

dispositivo escolar. 

• Não vou expor o meu Chromebook a temperaturas extremamente frias ou quentes (não deixe 

perto de um aquecedor ou de um carro durante a noite, por exemplo). 

• Não carregarei, baixarei ou alterarei nenhum software ou hardware em nenhum dispositivo 

escolar. 

• Não usarei nenhuma tecnologia escolar ilegalmente de maneira que viole as leis e estatutos 

federais, estaduais ou locais ou busque informações sobre essas atividades usando qualquer 

tecnologia escolar. 

• Não tentarei ignorar os mecanismos de filtragem da escola. 

• Não danificarei ou farei qualquer coisa que possa danificar dispositivos de tecnologia da escola, 

redes ou dados da escola. 

• Não tentarei comprar, vender ou anunciar nada usando um dispositivo escolar. 

• Não violarei as leis de direitos autorais publicando ou distribuindo material protegido por 

direitos autorais não autorizado. 
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• Não vou plagiar o conteúdo que encontrar online. 

• Não compartilharei a minha senha com outras pessoas nem pedirei a outras pessoas que 

compartilhem as suas senhas. 

 

 

 

 

 

• Não usarei a tecnologia da escola para enviar ou receber spam ou correntes. 

• Não vou me envolver em nenhum comportamento que possa ser interpretado como 

inapropriado, desrespeitoso, intimidador ou de assédio. usando tecnologias da escola. 

• Não usarei linguagem inapropriada, obscena ou depreciativa em nenhum dispositivo da escola. 

• Não tentarei acessar, enviar ou exibir nenhuma imagem ou conteúdo ofensivo ou inapropriado. 

• Não publicarei informações de identificação pessoal sobre mim ou sobre os outros. 

• Não levarei nenhuma tecnologia da escola a um serviço de computador externo para reparo ou 

substituição. 

 

Entendo que as informações acessadas ou armazenadas na rede NÃO são privadas. Os 

administradores de rede ou o seu representante têm o direito de acessar as informações 

armazenadas em qualquer diretório de utentes, disco rígido, disco / memória flash ou correio 

eletrônico. O software de gerenciamento e monitoramento de rede será usado para acesso 

aleatório a contas individuais para rever o progresso educacional e para fins de segurança. Os 

alunos devem sempre se lembrar de que a escola tem o direito de acessar o conteúdo a qualquer 

momento em qualquer dispositivo ou tecnologia escolar. 
 

Devolvendo Chromebooks 
 
Os alunos deverão entregar os Chromebooks e o carregador de bateria emitidos pela escola no 

horário designado no final do ano letivo. Se não entregar o Chromebook, o aluno e a família 

serão responsáveis financeiramente pelo custo total da substituição do dispositivo. A ACS 

também pode enviar um relatório de propriedade roubada ao Departamento da Polícia de Fall 

River relatando os equipamentos não devueltos. 
 
Transferência e Saída de Alunos 
 
Os estudantes que transferirem ou sairem da ACS devem entregar todos os dispositivos e 

carregadores de bateria emitidos pela escola antes de sair. Todas as transcrições de notas da 

escola serão retidas aos alunos que não entregarem todo o equipamento emitido pela escola ou 

que não fornecerem uma compensação de substituição total para o dispositivo e o equipamento 

antes de sair.  
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Atlantis Charter School 
Regulamentos de Utilização Aceitável 

 
 

 
 
 
Estudante: 
 
Li e recebi e li o contrato em anexo, compreendo e concordo plenamente com todos os 

regulamentos estabelecidos no Regulamentos de Utilização Aceitável. 
. 
 
 

Assinatura do Estudante                                                                                                                      Data 

 
 
 
 
Pai/Mãe ou Responsável: 
 
Como pai/mãe ou responsável pelo o aluno(a) menor que assinou acima, recebi e li o contrato 
em anexo e compreendo e concordo plenamente com todas os regulamentos estabelecidos nos 

Regulamentos de uso aceitável. 
 

 

 

 
 

Assinatura do Pai/Mãe or Responsável                                                                                                  Data 


