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Equipes, Confiança e Transparência 

Termos de Uso 
Os alunos e seus pais/responsáveis legais devem cumprir com as políticas e regulamentos 
relacionados ao uso de dispositivos eletrônicos do DEPP, em todo o tempo, tanto nas 
propriedades da escola quanto fora. Qualquer falha em cumprir com os regulamentos pode 
resultar em uma ação disciplinar e na perda dos direitos em acessar os dispositivos e recursos 
eletrônicos do Distrito. Todos os dispositivos e acessórios devem ser devolvidos a escola, em 
bom estado, antes do último dia letivo, exceto quando o prazo de entrega se encerrar antes desta 
data, por determinação de algum funcionário do Distrito, ou devido a saída do aluno da escola. 

Responsabilidade 
1 Se a propriedade for danificada, perdida ou roubada, o professor do aluno ou a 

administração da escola devem ser contatados imediatamente. 
2 Em caso de roubo, vandalismo e outros atos criminosos, um boletim de ocorrência deve ser 

feito, com uma cópia entregue à escola. 
3 O aluno e/ou seus pais/responsáveis legais serão responsáveis pelo custo do 

conserto/substituição do dispositivo se: 
a O dano for devido a negligência ou ação deliberada. 
b O dispositivo for perdido ou roubado devido a negligência ou ação deliberada. 
c O dispositivo não for devolvido ao Distrito no final do ano letivo. 

Monitoramento e Rastreamento do Dispositivo  
1 Todos os dispositivos possuem um software instalado para rastreá-los em caso de perda ou 

roubo. Esse software pode rastrear a movimentação e o uso do dispositivo, tanto dentro 
quanto fora das propriedades do Distrito. 

a O rastreamento será ativado apenas em caso de perda ou roubo do dispositivo, ou 
para ajudar em investigações relacionadas à segurança dos alunos. 

2 Todos os dispositivos que forem levados para fora das propriedades do Distrito devem 
incluir um software de filtragem na internet. Esse software é instalado para garantir a 
segurança do aluno. 

a O software de filtragem pode rastrear o uso do dispositivo tanto dentro quanto fora 
das propriedades do Distrito. 

b Tentativas de desligar ou desabilitar o software de filtragem são proibidas e serão 
consideradas uma violação desta política. 

Diretrizes Gerais sobre o Uso dos Dispositivos 
• Os alunos não devem ter uma expectativa de privacidade. O Distrito pode monitorar 

qualquer informação armazenada ou enviada do/para o dispositivo. 
• Os dispositivos serão etiquetados com o selo Aprovado pelo Distrito. Essa etiqueta não 

deve ser removida por nenhum motivo. 
• Os alunos e/ou pais/responsáveis legais devem notificar o professor do aluno ou a 

administração da escola se o dispositivo não estiver funcionando da forma correta. 
• Os documentos e arquivos neste contidos não podem ser deletados por outra pessoa a não 

ser seu criador/proprietário original. 
• Conteúdos inapropriados não podem ser armazenados, enviados ou acessados no 

dispositivo. 
• Os alunos devem fazer o login no dispositivo com o próprio usuário e senha. 
• Os alunos não podem compartilhar seu usuário e senha com outros alunos. 
• Cada dispositivo é atribuído a apenas um aluno por vez. Os alunos jamais devem “trocar” 

ou “compartilhar” seu dispositivo com outro aluno.  



• Se não estiverem funcionando corretamente, os dispositivos móveis devem sempre ser 
entregues à algum funcionário do Distrito para reparo. Por favor, não tente consertar o 
dispositivo sozinho. Qualquer tentativa de reparo do dispositivo por algum funcionário não 
autorizado resultará na responsabilização do aluno e seus pais/responsáveis em consertar o 
dispositivo. 

Responsabilidades 
Alunos 
• Os alunos são responsáveis pelo dispositivo emprestado a todo momento, seja dentro ou 

fora da escola. 
• Os alunos são responsáveis por trazer o dispositivo emprestado para a escola todos dias. 
• Os alunos não podem emprestar o dispositivo ou qualquer componente do dispositivo para 

outros alunos por razão nenhuma. 
• Os alunos são responsáveis pelo nível de bateria do dispositivo diariamente. 
• Os alunos são responsáveis por revisar e cumprir as políticas individuais da escola e do 

Distrito. 

Pais 
• Os pais/responsáveis legais são responsáveis pelo monitoramento do uso do dispositivo 

pelo seu filho(a) quando fora das propriedades do Distrito. 
• Os pais/responsáveis legais são responsáveis por revisar a Política de Uso Aceitável de 

Dispositivos do DEPP com seus filhos(as) 

Procedimento de Devolução do Dispositivo 
No fim do ano letivo ou antes disso, se assim determinado pelo Distrito, os alunos devem 
devolver o dispositivo eletrônico e todos os seus acessórios para a escola. 
Os dispositivos e seus acessórios serão inventariados e inspecionados em relação a qualquer 
dano. Os alunos serão responsabilizados por quaisquer partes perdidas/extraviadas. 
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