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      Guia dos Dispositivos dos Computadores e Contrato de Uso da Rede das Escolas Públicas de Marlborough 
 
Historico 
As Escolas Públicas de Marlborough esta comprometida em preparer os estudantes atuais com as habilidades de 
ter sucesso e competir com a sociedade global do século 21. Isso significa fornecer a cada estudante um acesso a 
tecnologia, educação e recursos para compartilhar informações, conduzir pesquisa, resolver problemas e ser 
inovativo. O distrito escolar pretende a realizar isso implementando tecnologia 1-1 para todos os estudantes das 
séries 3-12. A tecnologia é  uma ferramenta ponderosa para a aprendizagem de nivel superior e a criação dessa 
conecção através desse meio é fundamental. Os liders do geverno tem pedido para todas as escolas “acelerar a 
transição para a idade digital integrando a rede social, simulações e monitoração, testes online, instrução de 
conecção da web e perquisa, e eBooks” para a sala de aula. Essa é a nossa visão e missão para as crianças de 
Marlborough. 

 
Proteção 
O seguinte guia estabelece as regras e regularmentos para os estudantes usarem dispositivos 1-1 e expectações 
associadas com o uso de computadores como ferramenta educacional. O uso desses dispositivos é para 
propósito educacional que são relacionados a sala de aula. O uso e proteção desses dispositivos são governados 
pelo Ato de Proteção da Internete para Crianças [CIPA], precisando que os distritos escolares asegure contra 
atividades não apropriadas pelos estudantes durante o dia escolar. Enquanto estiver usando esses dispositivos na 
propriedade da escola, há uma conecção dos dispositivos de internete sem fio que é fornecida e monitorada 
pelas Escolas Públicas de Marlborough. É fornecido aos estudantes dispositivos 1-1 e é preciso a concordar a não 
tentar mudar a monitoração e filtro do processo do software mantido pelo distrito escolar, e é requerido a 
respeitar a Politica de Uso Aceitavel da Internete das Escolas Publicas de Marlborough a todos os momento. 
Qualquer uso inapropriado dos dispositivos 1-1 pode reultar na suspensão do privilegio ou revocação. 

 
Responsabilidade 
Os estudantes são responsaveis a ter um comportamento bom na network dos computadores da escola. Os 
estudantes devem concordar em agir em maneira consideravel e responsavel. A permissão dos pais é requerida e 
tanto os pais como estudantes devem assinar o Acordo de Usagem de Dispositivo de Computador e Rede das 
Escolas Publicas de Marlborough. O acesso e uso dos computadores escolares é um direito e o acesso implica 
responsabilidade. É esperado que os estudantes usuarios irão obedecer os padrões do distrito e honrar o acordo 
assinado. Além das clarificações como os padrões, o distrito não é responsavel por restritar, monitorar ou controlar 
as comunicações dos individuos que usam a rede depois do dia escolar, considerando que a tarefa dos pais e 
estudantes é aderir essas normas sob responsabilidades de um “cidadão digital”. 

 
O cuidado e proteção dos dispositivos atribuídos pelas Escolas Públicas de Marlborough serão de responsabilidade 
dos estudantes e pais. É esperado que os estudantes e pais devolve ou repare qualquer qualquer dispositivo 
danificado ou perdido. Os estudantes são também responsaveis por cuidar de qualquer material fornecido com o 
dispositivo, incluindo mas não limitado a cabo, periféricos, capas, software (se permitido), e taxas de internet/rede. 
Todos os materiais não consumiveis emitido pelo distrito serão retornados na mesma hora do dospositivo, e na 
mesma condição de quando eles foram entregues inicialmente. Os estudantes não podem midificar o dispositivo. 
Não pode haver o uso do dispositivo por outros individuos enquanto estiver atribuido pelo estudante. Os 
estudantes irão aderir aos termos e condições estabelecidas da Politica de Usagem de Aceitavel da Internet das 

Escolas Publicas de Marlborough e o Acordo do Uso do Dispositivo de Computador e Rede. A falha em cumprir 
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com os termos da Politica de Uso Aceitavel e o Acordo de Uso da Rede do Computador pode resultar na revogação 
do privilegio. 
 
 
Proibições 
Os estudantes estão proibidos do seguinte: 

1.   Usar a senha de outro estudante ou permitir que alguem uso a senha atribuida. 
2.   Acessar, modificar ou anular pastas, trabalho e arquivos de outra pessoa. 
3.   Acessar ou participar sem autorização de conta dos outros ou personificar ou forjar materiais 

relacionados ao distrito. 
4.   Obter acesso a contas, websites, serviços ou dispositivos não permitidos pela MPS 
5.   Acessar e/ou distribuir mateiais sexo explicito, lascivo ou sugestivo. 
6.   Mandar ou mostrar mensagens ou figuras ofensivas. 
7.   Uso de linguagem obscena. 
8.   Concordar em conhecer alguem on line sem a aprovação dos pais ou guardiões. 
9.   Responder a contatos não solicitados on-line. 
10. Adquirir bens ou serviços on-line através da network das Escolas Públicas de Marlborough. 
11. Re-mandar mensagens mandadas a eles sem permissão da pessoa que mandou a mensagem. 
12. Mandar informações privadas sobre eles mesmos ou outra pessoa. 
13. Download qualquer arquivo ao menos que preciso para o trabalho relacionado a escola. 
14. Publicar cartas ou “spamming;” que pode irritar ou mandar mensagem não necessárias a outras pessoas. 
15. Copiar ideias ou escritas dos outros e apresenta-las como se fosse do proprio aluno, pois isso é plagio e 

será tratado como tal. 
16. Usar dispositivos eletronicos ou recursos da rede para assédio, bullying, insultar ou atacar outros, 

incluindo plataformas de midia social. 
17. Perder recursos do sistema intencionalmente. 
18. Tentativa de passar pelo sistema de segurança. 
19. Danificar o computador, sistema do computador ou network do computador. 
20. Empregar redes para proposito comercial. 
21. Violar a lei federal, estadual, local e comum, estado criminal ou leis incluindo mas não limitado a 

diretos de copia, leis de difamação e calunia. 

 
Anexos 

1.   Politica de Usagen Aceitavel da Internet das Escolas Públicas de Marlborough 7.970 
2.   Politica de Midia Social das Escolas Públicas de Marlborough 7.980 
3.   Politica de Acordo de Uso de Rede do Computador das Escolas Publicas de Marlborough 7.981 
4.   Acordo de Uso dos Dispositivos do Computador e Rede das Escolas Públicas de Marlborough 
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       Acordo do Uso do Dispositivo do Computador e da Rede das Escolas Públicas de Marlborough 
 

Eu tenho lido a Politica de Comitê Escolar 7.970 [Uso Aceitavel da Internet], 7.980 [Midia Social], e 7.981 [Acordo do 
Uso da Rede do Computador], e o Acordo do Guia o Uso do Dispositivo do Computador e Rede, e entendo que o 
Uso da Internet e dos computadores pessoais são designados somente para propósitos educacionais. Eu entendo 
que a violação das Politicas do Comitê Escolar 7.970, 7.980 ou 7.981, ou da Concordancia do Dispositivo do 
Computador e Rede, irá resultar em uma ação disciplinaria, a revocação do privilegio da minha criança, e/ou a 
confiscação de qualquer material inapropriado ou ilegal obtido através da Conecção da Internet das Escolas 
Públicas de Marlborough. Eu entendo que a transferencia de qualquer material pode resultar em uma ação legal. 
Eu também entendo que é inmpossivel para as Escolas Públicas de Marlborough restringir o acesso de todos os 
materiais controversiais. Eu não vou segurar a responsabilidade de um professor ou das Escolas Públicas de 
Marlborough, nem responsaveis legias para materiais distribuidos ou adquiridos da rede por mim ou pela minha 
criança. 

 
Eu concordo em denunciar qualquer uso indevido do sistema de informação para o professor ou diretor das Escolas 
Públicas de Marlborough. 

 
Eu concordo em aceitar todas as obrigações financeiras e legais que possam resultar do uso da rede de 
computadores das Escolas Publicas de Marlborough, computadores pessoais ou conecção da Internet  da minha 
criança. Eu aceito a responsabilidade de supervisionar a minha criança quando não estiver em ambiente escolar. 

 
Eu concordo em aceitar a responsabilidade plena para qualquer abuso inapropriado, incluindo mas não limitada 
a, minha criança mandar e/ou receber informações que indicam ou sugerem pornografia, solicitação antiética 
ou ilegal, racismo, sexismo,  bullying, ou linguagem inapropriada bem como outros problemas destacados no 
regularmento e politica local, estadual e federal. 

 
Eu tenho revisado e explicado com a minha criança as condições desse acordo. Eu aceito todas as 
responsabilidades destacadas da politica, do guia e da acordo. Eu entendo que assinando esse acordo, eu estou 
reconhecendo a aceitação de toda a rede do Comitê Escolar e as exigencias e responsabilidades da politica dos 
dispositivos. 

 
Nome do Usuário    

 

 
 

Assinatura do Usuário    
 

 
 

Nome dos Pais/Guardião    
 

 
 

Assinatura dos Pais/Guardião    

(necessário se a criança for menos de 18 anos de idade) 

 
Data   ___________________________________________________________ 


