
 
 

CFSD Uso com Proposito de Tecnologia para ensino a distancia 

 

Pais/Responsaveis de Educacao  

 

O distrito está crescendo na plataforma de ensino a distância e  nossos educadores estão familiarizando  com as 

aplicações e maneiras para engajar os estudantes neste processo, é importante  compartilhar e relembrar algumas 

dicas para ajudar melhor a proteger a seguridade e informação  Por favor lembra que seguridade e segurança  é 

coisa mais  importante do districto quando estiverem usando tecnologia da escola.  Quando a sua criança estiver a 

usar equipamento emprestada pela escola (Chromebook or tablet), por favor tenha em mente as seguintes 

informações: 

 

1. Tenha certeza que o estudante está entrando com o correio electrónico  designado pela escola (e.g., 

000000000@cfschools.net) 

2. Supervisiona sempre as actividades do  computador do estudante quando estiver em casa e seja um 

participante activo na aprendizagem deles. 

3. O equipamento do distrito deve ser somente usando para trabalho escolar. 

4. O distrito usa dois filtros de internet - GoGuardian and Bark for Schools – essa duas plataformas é 

compatível com as regulamentos  federais para monitorear uso do equipamento do estudante com um só 

propósito manter nossos estudantes seguros e prevenir  qualquer actividade  ou  acção em que o 

estudante pode estar em risco e necessita intervenção ou  suporte.  

5. Denúncia sempre algo suspeitoso   ou malicioso no computador aos professores  immediatamente. 

6. Estabeleça uma  rotina como o equipamento emprestado e guardado quando e onde deve ser usado . 

7. Camera e microfone e permitido SOMENTE para proposito educational  durante as classes a  distancia 

designados pelos professores .  Professores serão permitidos ver o estudante,  o pano de fundo onde o 

estudante está e qualquer outra coisa que passa naquele pano de fundo quando a câmera ou microfone 

estiver ligado durante as classes ao vivo. 

8. Pais que não querem que as suas crianças usem a câmera ou microfone devem notificar o professor que 

não têm permissão e  que os pais serão responsáveis para desligar os mesmos cada vez que uma sessão 

de aula começa . 

9. Quando o computador nao esta sendo usado  para ensino a distância e regulamento do distrito não 

monitorear  áudio ou vídeo do computador 

10. Toda correspondência electrónica entre estudantes e professores deve ser feita via correio electrónico 

autorizada pelo districto pela conta de  email accounts terminando com “@cfschools.net”. O distrito 

monitoriza  the Google Suite activities usando programa  the Bark for Schools . 

 

Se tiverem qualquer pergunta ou preocupação, por favor chama ao Departamento de Tecnologia de CFSD : 

 

Email: cf-technology@cfschools.net 

Telephone Hotline: 401-721-2897 
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