
 

DISTRITO ESCOLAR REGIONAL DE PENTUCKETApresentação da 
Carta deInternet 

 
 
Prezado Pai / Responsável, 
 
O Distrito Escolar Regional de Pentucket (doravante denominado “Distrito”) estabeleceuRede e Internet 
serviços depara funcionários e alunos de suas escolas. 
 
“A Internet é uma rede global que fornecerá a seu filho acesso a uma ampla gama de informações 
de todo o mundo. Seu filho também será capaz de se comunicar com pessoas em todo o 
mundo. O uso da Internet para projetos educacionais ajudará a preparar o seu filho para succes em vida 
e obra do21.século   
 
É possível que seu filho encontre material na Internet que você considere questionável. O filtro de 
firewall da escola e a Política de Uso Aceitável do Distrito restringem o acesso a 
materiais inapropriados no ambiente escolar. Pode haver tipos adicionais de materiais na Internet que 
não estão de acordo com seus valores familiares. Gostaríamos de incentivá-lo a usar isso como uma 
oportunidade para 
ter uma discussão com seu filho sobre os valores da sua família e sua expectativa sobre como esses 
valores 
devem orientar as atividades de seu filho enquanto ele está na Internet. 
 
Os níveis de acesso à Internet fornecidos ao seu filho variam de acordo com o objetivo educacional e a 
idade do seu filho. Os vários níveis de acesso são descritos a seguir: 
 

1. World Wide Web: todos os alunos terão acesso guiado à Web através dos computadores em 
rede do Distrito. 

 
2. Acesso à sala de aula: os alunos terão acesso ao e-mail apenas por meio da conta da sala de 

aula do professor. 
 
Você tem a opção de solicitar que seu filho não tenha acesso aos serviços, exceto sob a supervisão 
direta de um professor para a introdução em sala de aula. Para exercer as suas opções, volte a 
preencher o formulário da página seguinte, devidamente preenchido e assinado por si e pelo seu filho, 
para o professor do seu filho. Entre em contato com s se tiver alguma dúvida ou preocupação. 
 

Atenciosamente, 
 
 
Pentucket Regional School Distrct 
Administration 


