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O PRSD acredita no apoio ao uso seguro e responsável de todas as tecnologias online e digitais para ensino e
aprendizagem.
À medida que convidamos professores e colegas para a casa uns dos outros virtualmente, esperamos que todos os alunos sejam 
bons cidadãos digitais que demonstrem e pratiquem o uso seguro, responsável e legal da tecnologia de maneira positiva.

Espera-se que os alunos demonstrem comportamento escolar apropriado em todas as sessões virtuais. Essas sessões são uma 
extensão da sala de aula e, como tal, aplicam-se todos os manuais e normas do distrito.
Os alunos e familiares não compartilharão os links / acesso às sessões remotas com outros nem convidarão ou permitirão 
que outros participem dos serviços remotos, sem o consentimento expresso do distrito escolar. Além disso, esperamos 
que todos em cada família envolvidos em uma sessão respeitem a confidencialidade do aluno em todos os momentos. 
Como tal, pedimos que, sempre que possível, os pais / responsáveis   garantam que, além do aluno, nenhum outro 
indivíduo esteja ativamente observando ou participando durante as sessões ao vivo. Isso é um esforço para evitar que 
terceiros obtenham, mesmo acidentalmente, qualquer informação pessoal identificável sobre qualquer outra criança.

A frequência ao ensino a distância é obrigatória. Durante o Hybrid, para os participantes em regime totalmente remoto, o 
atendimento será realizado diariamente por meio de modalidades que podem variar conforme as séries. Se o Distrito for em 
modelo totalmente remoto - será feita a participação em cada aula. Os alunos devem ser pontuais e apresentar virtualmente 
através de vídeo e áudio.
Os alunos devem manter os fones de ouvido durante todas as sessões remotas ao vivo, para que possam continuar a se comunicar com 
seus professores e colegas, em particular e com o mínimo de distrações. Entre em contato com o diretor do seu filho se isso for uma 
dificuldade ou preocupação.

Ao permitir que seu filho participe de sessões virtuais ao vivo, você está reconhecendo que existem limitações de 
privacidade adicionais que podem não estar presentes em um ambiente de sala de aula presencial. Se você tiver dúvidas 
relacionadas à privacidade, envie um e-mail para o diretor do seu filho.
A gravação de qualquer parte de qualquer sessão por qualquer outra parte que não seja o professor que conduz a sessão é 
estritamente proibida. Isso inclui a postagem de trechos de ou sobre uma sessão em qualquer forma de mídia social. Se o 
professor gravar uma sessão ao vivo, ele avisará a classe com antecedência.
A equipe do PRSD reserva-se o direito de encerrar a participação de qualquer aluno em uma sessão ao vivo se sua presença, a de 
um pai / responsável, ou qualquer terceiro ou atividade, causar uma interrupção do processo educacional durante a sessão de 
Aprendizagem Remota. Se uma sessão for encerrada, os pais serão notificados pelo professor e o distrito pode determinar meios 
alternativos para fornecer a oportunidade de aprendizado.
A Política de Uso Responsável do PRSD e a Política do Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying do PRSD ainda estão em 
vigor quando implementamos este Plano de Aprendizagem Remota.
Ao permitir que seu filho participe de sessões virtuais ao vivo, os pais / responsáveis   concordam com os termos e 
condições declarados acima. Se você discordar desses termos e condições, deverá nos fornecer uma notificação por 
escrito enviando um e-mail ao diretor de seu filho. Se você estiver em desacordo, o distrito determinará meios 
alternativos para atender às necessidades educacionais de seu filho.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - corte e devolva a seção abaixo para o professor da sala de aula do seu filho - - - - - - - - - - - - - - -

Eu li e concordo com o Expectativas do aluno e da família em relação à cidadania digital positiva e à 
confidencialidade termos declarados acima

Assinatura dos pais: _______________________________________ 
Assinatura do aluno: ______________________________________

Encontro: _________________________

Escola: ________________________________________________

Nível de ensino: ___________________________

Traduzido do Inglês para o Português - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/pt/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

	Date: 
	School: 
	Grade Level: 
	Student Signature: 
	Parent Signature: 


