
 

Distrito de Escolas Públicas de Providence 
Providence, Rhode Island 

Contrato de Uso da Internet para Alunos e seus Pais/Responsáveis 

O ALUNO 

Eu li, compreendo e concordo em cumprir com a Política de Uso Aceitável da Internet do 
Distrito de Escolas Públicas de Providence, de acordo com os termos dessa solicitação de acesso 
à rede, e com as regras do Distrito de Escolas Públicas de Providence para o uso aceitável desses 
recursos. 

Compreendo que sou o único responsável por todas as cobranças e taxas incorridas pelo uso da 
rede, incluindo telefone externo, impressão e compras de mercadorias feitas através da rede. O 
DEPP não faz parte de tais transações, e não será responsável por quaisquer custos ou danos, 
diretos ou indiretos, decorrentes das transações feitas na rede pelo usuário. 

Além disso, reconheço que os dispositivos eletrônicos do Distrito de Escolas Públicas de 
Providence pertencem inteiramente ao Distrito, e que quaisquer arquivos, registros, e-mails e 
outros meios de comunicação podem ser examinados, editados ou deletados pelo Distrito a 
qualquer momento, de acordo com as políticas e regulamentos do Distrito de Escolas Públicas de 
Providence. Geralmente, e-mails com contas pessoais não são inspecionados sem o 
consentimento de quem os enviou ou recebeu, exceto conforme necessário para investigar 
alguma denúncia. 

Também compreendo que, se vier a cometer alguma violação, meus privilégios de acesso podem 
ser revogados, e que ações disciplinares ou legais podem ser tomadas. Em relação ao uso da rede 
de internet do Distrito de Escolas Públicas de Providence e ao acesso a outras redes públicas, eu, 
por meio deste, isento o Distrito de Escolas Públicas de Providence e seus membros, 
funcionários e agentes do Conselho Escolar, de quaisquer reclamações e danos decorrentes do 
meu uso ou incapacidade de usar a rede. 

Compreendo que o uso do dispositivo é um privilégio e não um direito. Compreendo também 
que quaisquer violações das diretrizes acima acarretarão em uma suspensão imediata dos meus 
privilégios com o dispositivo e, que como resultado disso, medidas disciplinares podem ser 
tomadas. 

Nome Completo do Aluno   

Assinatura do Aluno  Data da Assinatura 
  



 

Distrito de Escolas Públicas de Providence 
Providence, Rhode Island 

PAI/MÃE/RESPONSÁVEIS 

Sou o(a) responsável legal do aluno(a) mencionado acima. Li, compreendi e concordo com os 
termos de uso da Política de Uso Aceitável da Internet do Distrito de Escolas Públicas de 
Providence, com as regras, regulamentos e termos de uso registrados acima. Por meio deste, dou 
permissão para que meu filho(a) utilize os serviços de internet fornecidos pelo Distrito de 
Escolas Públicas de Providence. Compreendo que meu filho(a) precisa cumprir os regulamentos 
e termos de uso. Também compreendo que há chances do meu filho(a) acessar informações 
inapropriadas para menores na internet, e que todos os esforços por parte do corpo docente e dos 
funcionários da escola serão feitos para restringir o acesso a tais informações, mas que meu 
filho(a) é o responsável final por não acessar esse tipo de conteúdo. 

Nome Completo dos 
Pais/Responsáveis Legais 

  

Assinatura dos 
Pais/Responsáveis 

 Data da Assinatura 
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