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Marietta City School 

Formulário de Acordo 1: 1 para Alunos / Pais 

Marietta City Schools (MCS) acredita que a tecnologia é um componente crítico no ambiente de 

aprendizagem de hoje e que todos os alunos devem ter acesso adequado a um dispositivo de 

computação. Para ajudar a facilitar isso, a MCS implementará um programa opcional de distribuição de 

Chromebook para alunos. 

O dispositivo que seu filho está recebendo é uma ferramenta educacional e deve ser usado para essa 

função. O não cumprimento das regras de uso aceitável da Internet da MCS e dos termos abaixo, 

resultará na perda dos privilégios de levar o dispositivor para casa. 

Antes que um aluno receba permissão para levar seu dispositivo de tecnologia designado para casa, 

tanto o aluno quanto seus pais / responsáveis devem concordar com os termos abaixo. 

Termos e Condições: 

• O aluno receberá um Chromebook, bateria e fio para carregar o dispositivo. 

• O aluno cumprirá a Política de Uso Aceitável da Internet do MCS, IFBG e os Recursos de Rede e 

Computadores do MCS - Diretrizes de Uso Aceitável do Estudante, Política IFBG-E1 

• A titularidade legal do equipamento pertence ao distrito e deve permanecer sempre com o 

distrito. Seu direito de possuir e usar o equipamento é limitado e condicionado ao total 

cumprimento deste Contrato. 

• A posse do dispositivo pelo aluno termina na data de coleta definida pela escola, a menos que 

seja cancelada antes pelo distrito, ou se o estudante sair do distrito. 

• Os pais / responsáveis / alunos devem relatar qualquer equipamento perdido, roubado ou 

danificado para a escola imediatamente. Para equipamentos roubados, um boletim de ocorrência 

deve ser preenchido. 

• Se o equipamento for perdido ou danificado, seja intencionalmente ou devido a negligência, o 

aluno pode estar sujeito a ação disciplinar e os pais / responsáveis serão responsáveis pelo custo do 

reparo ou substituição de acordo com a seguinte estrutura de preços: 

Tela rachada / danificada:     $ 80 

Teclado quebrado / danificado:    $ 40 

Perda do carregador:     $ 30 

Perdido / danificado além do reparo:   $ 250 

Bolsa perdida / danificada (se fornecida):     $ 15 
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O seguro contra acidentes está disponível para ser comprador pelos pais / responsáveis por $ 29,95 / 

dispositivo / ano. Para obter mais informações sobre isso, visite nosso website em 

https://www.marietta-city.org/Page/3667 

O seguro inclui: 
 
• Um filtro para que a atividade do aluno na web seja monitorada por 24 horas por dia usando o 

aplicativo de software GoGuardian. 

• Qualquer pesquisa que o aluno necessite fazer será monitorada quanto ao material impróprio ou 

prejudicial durante o horário das 6h00 às 16h00 usando o aplicativo de software GoGuardian. Os sites 

de pesquisa que serão identificados incluem, mas não se limitam a: 

o Pesquisas relacionadas a situações sexuais 

o Pesquisas sobre ferir a si mesmo 

o Pesquisas sobre ferir outras pessoas 

 
A administração escolar do aluno será alertada sobre quaisquer pesquisas inadequadas conduzidas. Se 

necessário, medidas disciplinares podem ser tomadas. Os pais / responsáveis também são incentivados 

a monitorar o uso do aluno quando estiver fora da escola. 

 

• Qualquer atividade que viole a Política de Uso Aceitável da Internet do MCS ou a Política de Diretrizes 

de Uso Aceitável dos Recursos de Computadores e Rede do MCS - IFBG-E1 do MCS deve ser relatada a 

um administrador escolar. A ação disciplinar, se houver uma, para os alunos e outros usuários deve ser 

consistente com as políticas e procedimentos padrão do distrito. Violações da política podem constituir 

causa para revogação de privilégios de acesso, suspensão de acesso aos recursos eletrônicos do Distrito 

MCS, outra ação disciplinar escolar e / ou outra ação legal ou criminal apropriada incluindo restituição, 

se apropriado. 

________________________________________ 

☐ Eu concordo com os termos e condições descritos acima e gostaria que meu filho participasse do  

programa MCS 1: 1. 

☐ Não desejo que meu filho participe do programa MCS 1: 1. 

 

Nome do aluno: ______________________  ID do aluno #__________________________ 

Pais / Responsáveis: _____________________________________________________________ 

 

https://www.marietta-city.org/Page/3667

