
 
 

Maynard Escola Pública 
Política de aceitação de tecnologia e compromisso dos alunos 

 
Este formulário deve ser preenchido pelo aluno e pelos pais de todos os participantes do 
programa 1: 1.  
 

➔ Eu vou cuidar bem da minha tecnologia. 
➔ Garantirei que meu dispositivo esteja protegido por um caso apropriado. 
➔ Nunca deixarei meu dispositivo sem vigilância. 
➔ Nunca emprestarei meu dispositivo a outras pessoas. 
➔ Vou saber onde meu dispositivo está o tempo todo. 
➔ Carregarei a bateria do meu dispositivo diariamente. 
➔ Manterei alimentos e bebidas longe do meu dispositivo, pois eles podem causar danos. 
➔ Não desmontarei nenhuma parte do meu dispositivo ou tentarei qualquer reparo. 
➔ Vou usar meu dispositivo de maneiras apropriadas para a escola. 
➔ Não colocarei decorações (por exemplo, adesivos, marcadores etc.) no dispositivo.  
➔ Não desfigurarei nem removerei nenhum inventário ou decalque oficial da Maynard do 

dispositivo.  
➔ Entendo que meu dispositivo está sujeito a inspeção a qualquer momento sem aviso 

prévio e permanece propriedade das Escolas Públicas de Maynard. 
➔ Seguirei as políticas descritas na Política de uso aceitável. Arquivarei 
➔ um relatório policial em caso de roubo, vandalismo ou outros atos criminosos. 
➔ Serei responsável por todos os danos ou perdas causados por negligência ou abuso.  
➔ Devolverei o dispositivo e o cabo de alimentação em boas condições de trabalho à 

minha escola o mais tardar no meu último dia de aula.  
➔ Entendo que qualquer violação das políticas pode resultar em detenções, suspensão, 

negação de privilégios de estudante e / ou multas monetárias.  
➔ Estou assumindo a responsabilidade por qualquer dano, destruição ou perda do 

dispositivo atribuído.  
➔ Eu instalarei apenas os aplicativos apropriados da escola. Entendo que jogos, redes 

sociais, streaming de vídeo etc. não serão instalados a menos que aprovados por um 
professor. 

➔ Todos os reparos no dispositivo serão coordenados com o departamento de tecnologia. 
Os reparos necessários por defeito de fabricação não serão cobrados. O primeiro caso 
de dano acidental não será cobrado. Os reparos necessários devido a uso indevido ou 
negligência serão cobrados com base na idade do dispositivo e na extensão dos danos.  

 
____________________________ ____________________________ 
Nome do aluno Nome dos pais ou responsáveis 
 
____________________________ ____________________________ 
Assinatura do aluno Assinatura dos pais ou responsáveis  
 
____________________________ ____________________________ 
Data Data 

 


