Danbury Public Schools
Danbury, Connecticut 06810
Pais,
As Escolas Públicas de Danbury tem o prazer the anunciar o estabelecimento de Serviços de
Internet na Hayestown Avenue School. Conforme vocês devem saber, o Internet consiste de milhões de
usuários de computador em quase todos os países do mundo. As Escolas Públicas de Danbury aprovaram
recentemente uma Acceptable Use Policy (Diretriz de Uso Aceitável) para ser usada como guia para o uso
dos computadores e dos programas em sua Rede Geral.
Para que todos os estudantes e professores possam navegar com segurança no Internet, é
necessário que todos concordem com certas “regras do jôgo.” A Diretriz de Uso Aceitável é uma lista de
regras e responsabilidades para os estudantes usuários do Internet em nossas escolas. Para que a sua
criança possa usar o Internet na escola, você tem que dar sua autorização, assinando o formulário Parent
Notification and Permission (Notificação e Autorização dos Pais), em anexo. Os estudantes que não
tiverem autorização, não poderão usar o Internet, mesmo que o resto da turma esteja participando de uma
atividade via Internet. Você já deve saber que existem no Internet matérias e mensagens inapropriadas que
sua criança podería acessar, apesar de toda as nossas precauções. Por favor, leve isso em consideração
quando decidir se assina ou não o formulário de autorização.
Em nossas escolas elementares, elaboramos um procedimento para o Internet de forma a torná-lo
de uso fácil e tão seguro quanto possível.
• O uso do Internet pela sua criança será estritamente supervisionado pelos professores.
• O Connecticut Education Network, um programa de filtragem do Internet, elimina muitos
acessos inadequados.
• Cada computador dispõe um programa de proteção com uma senha que só libera o Internet
para uso após ter sido ativada pela professora. Isso dá à professora a garantia de que nenhum
estudante tenha acesso ao Internet sem permissão ou objetivo.
• Os computadores da elementary schools irão acessar o Internet através do próprio web site da
escola:
(http://www.danbury.k12.ct.us/elemweb/index.htm).
• O home page da escola inclue pontos de seleção para crianças que acessam somente sites
“seguros para crianças.” Incluídos nêsses sites estão Yahooligans, AOL Kids Only e Kids
Search.
• Todos os estudantes da elementary irão receber treinamento especial para aprender a usar o
Internet de modo responsável. “Surfar” e o uso de sites de bate-papo não serão permitidos.
• Na maior parte do treinamento, os estudantes acessarão diretamente um site, bookmark, ou
URL específico.
O formulário de autorização faz também três perguntas: Podemos usar a foto, trabalho e o nome
de sua criança no Internet? Garantimos a você que nós nunca iremos divulgar uma foto individual do
rosto completo de uma criança, com o seu nome impresso abaixo. O propósito dessas perguntas é para
que possamos usar em nossa home page da escola, fotos dos estudantes em grupo, numa excursão, ou
participando de uma atividade na escola. As escolas não irão identificar fotos com o nome de qualquer
estudante. Gostaríamos também de divulgar trabalhos interessantes ou excepcionais de nossos estudantes
em nossa home page para partilharmos com o resto do mundo.
A medida que nossos estudantes se encaminham ao middle school, daí ao high school e ao college,
o Internet se torna a melhor fonte para informação atualizada em muitos tópicos. Vai ser praticamente
impossível para os estudantes do high school fazerem seus trabalhos e projetos escolares sem usarem o
Internet para pesquisar. Acreditamos ser importante preparar nossos estudantes por mostrarmos a êles
maneiras seguras de usar o Internet para realizarem seus trabalhos.
Favor assinar o formulário anexo e enviá-lo para a escola essa semana. O texto completo das
Diretrizes de Uso Aceitável está disponível mediante pedido ao gabinete da escola.
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Danbury Public Schools
Acceptable Use Policy
Notificação aos Pais e Autorização
Autorizo_____________________________________________a participar do uso da Internet, uma
rede global de comunicação, através dos systemas de computação das Escolas Públicas de Danbury.
Estou ciente de que êle/ela irão ter acesso às maiores rêdes da Internet por todo o mundo e que êsse
acesso foi projetado somente para fins educativos. Estou ciente também que êle/ela irão receber
instruções sôbre o uso adequado dêsse recurso.
Reconheço que a Internet contém material inapropriado para fins escolares, e apoio a posição do
distrito escolar de que os estudantes são responsáveis por não acessar tais materiais. Tal uso
inaceitável irá resultar na suspensão de todos os previlégios. Irei isentar a Danbury Public Schools
de qualquer responsabilidade por materiais impróprios ou informação de qualquer tipo,
conseguido por êle/ela através do uso da Internet na escola.
Eu aceito total responsabilidade por aconselhar sôbre o uso da Internet, inclusive determinando e
comunicando padrões para ele/ela seguir ao selecionar, partilhar ou explorar informação ou mídia.
Eu aceito total responsabilidade por supervisionar minha criança ao fazer uso do E-mail e da
Internet fora da escola e concordo em atribuir à Danbury Public Schools, seus agentes e
funcionários, total isenção por qualquer acesso inadequado de recurso global de informação que
minha criança estabeleça. Certifico que a informação contida nêste formulário está correta e
entendo que, uma vez assinado, êsse documento passa a exercer poder legal sôbre mim.
Periodicamente, os trabalhos dos estudantes são exibidos de várias maneiras, inclusive publicação
no web site da escola e/ou distrito. Portanto, além da permissão dada à minha criança, eu autorizo a
Danbury Public Schools a:
usar a foto de minha criança

Sim

Não

usar o trabalho de minha criança

Sim

Não

usar o primeiro nome de minha criança

Sim

Não

Informações adicionais sôbre uso adequado de tecnologia estão disponíveis através das fontes
abaixo.
Pais ou Responsáveis Nome:
Assinatura:

Data___/___/_______
IMPORTANTE

A Danbury Public Schools Acceptable Use Policy (Normas de Uso Adequado da Internet) estão
disponíveis na íntegra na escola de sua criança ou podem ser solicitadas para serem enviadas para sua
casa. Você pode também acessá-la no web site (http://www.danbury.k12.ct.us) Os estudantes não
poderão usar a Internet sem que os pais ou responsáveis assinem a autorização acima e enviem para
suas escolas. Essa autorização permanece em vigor até que a criança deixe a escola ou até que os pais
ou responsáveis a revoguem por escrito. Os estudantes dos níveis 6 – 12 têm também que assinar o
Contrato do Estudante (Anexo).
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