
 

Participação em Serviços de Aprendizado Remoto Online 

 

O Serviço de Aprendizado Remoto Online a seguir está sendo fornecido pelas Escolas Públicas 

de Marlborough, em conjunto com os esforços do Distrito para garantir a educação continuada 

dos alunos do Distrito durante esse período sem precedentes de fechamento de escolas devido à 

pandemia do COVID-19 e de acordo com o Governador do Commonwealth (Estado) em relação 

à proibição da instrução educacional pessoal até 4 de maio de 2020. 

 

Ao acessar e permitir que sua criança participe dos Serviços de Aprendizado Remoto 

Online através das Escolas Públicas de Marlborough, você reconhece que analisou e 

concorda com os seguintes termos e condições: 

 

• Você entende e concorda que a imagem e a voz de sua criança serão transmitidas 

pela Internet e para os computadores e residências de outros alunos e que as 

Escolas Públicas de Marlborough não podem assegurar ou garantir total 

confidencialidade da voz ou imagem de sua criança durante a participação nos 

Serviços de Aprendizagem Remoto Online. 

•  Você entende e concorda que você, sua criança e qualquer pessoa presente em sua 

casa são proibidos de disseminar, gravar, capturar e / ou divulgar materiais, 

informações e / ou imagens disponibilizadas a você ou à sua criança através dos 

Serviços de Aprendizado Remoto Online sem a autorização prévia por escrito das 

Escolas Públicas de Marlborough. 

•  Você e sua criança não concederão ou facilitarão o acesso de terceiros aos 

Serviços de Aprendizado Remoto Online fornecidos por ou através das Escolas 

Públicas de Marlborough. 

•  Você entende e reconhece que as regras e expectativas estabelecidas nas políticas 

das Escolas Públicas de Marlborough e no manual do aluno da escola de sua 

criança se aplicam e estão em vigor durante todos os serviços de aprendizado 

remoto fornecidos por ou através das Escolas Públicas de Marlborough. 

•  Você concorda em não interromper ou interferir em nenhuma sessão do Serviço 

de Aprendizado Remoto Online em que sua criança esteja participando. 

•  Você entende e reconhece que a Política de Rede de Computadores e de Uso 

Aceitável da Internet das Escolas Públicas de Marlborough e a Política de Redes 

Sociais se aplicam a qualquer indivíduo que acesse ou participe dos Serviços de 

Aprendizado Remoto fornecidos por ou através das Escolas Públicas de 

Marlborough. 

 

Ao permitir que sua criança acesse e / ou participe dos Serviços de Aprendizado Remoto 

Online, você reconhece e concorda com os termos e condições estabelecidos acima. 


