
AKF - Comunicação sobre a aprendizagem online 

Diretrizes, expectativas e notificação à família 

 

Como parte da nossa abordagem da aprendizagem remota, as Escolas Públicas Autônomas Abby Kelley 

Foster podem incluir o uso de comunicação por vídeo, tais como videoconferências, comentários online em 

tempo real e compartilhamento de links através da função de “chat” ou outra comunicação online em tempo 

real, que pode também incluir interações mediante diversas plataformas online que os docentes, usando seu 

critério profissional, podem escolher usar para se conectar com os estudantes, tais como Zoom, Google, 

WebEx, etc. 

 

As seguintes expectativas e notificações se aplicam aos estudantes ao usar as plataformas online. Leve em 

conta o seguinte, que será aplicado ao uso de qualquer plataforma de comunicação e aprendizagem online: 

 

● Ao acessar os serviços de aprendizagem online, o distrito escolar reconhece que você e seu filho 

consentem em acessar o ensino online e concordam estar em total conformidade com os requerimentos desse 

tipo de aprendizagem, explicado nesta notificação. 

● É importante que continuemos respeitando a privacidade e os direitos de propriedade intelectual de nossa 

comunidade escolar: nossos professores e estudantes. Ao participar hoje na aprendizagem remota, você 

concorda que não salvará, gravará, compartilhará ou publicará esta sessão nem nenhuma foto desta sessão. 

● Caso seja determinado que um estudante, pai/cuidador ou outra pessoa esteja gravando ou tenha gravado 

alguma sessão online, o distrito escolar tomará medidas que podem incluir a proibição desse estudante 

de continuar participando nessa sessão e/ou em futuras sessões, consequências disciplinares, 

e/ou a adoção de outros recursos para abordar esta prática ilegal. Além disso, todos os estudantes que 

participarem de experiências de aprendizagem remota online e qualquer pai ou cuidador que presencie as 

sessões de aprendizagem online, devido a que estão no mesmo local que o estudante, são proibidos de 

compartilhar ou disseminar qualquer informação à qual possam ter acesso sobre outros estudantes com 

quaisquer terceiros. 

● O desrespeito a estas expectativas pode resultar na perda de privilégios para utilizar a plataforma 

de aprendizagem e/ou em consequências disciplinares. Todas as regras e expectativas estabelecidas nos 

manuais do estudante a respeito da conduta do estudante em geral, incluindo aquelas relacionadas com as 

condutas online do estudante, bullying ou cyberbullying, estarão vigentes durante a aprendizagem remota. 

● Os pais ou tutores têm o direito de finalizar o acesso dos estudantes às ferramentas eletrônicas, materiais 

e recursos, entrando em contato com o diretor da escola. Caso você não desejar que seu filho use os recursos 

tecnológicos do distrito em conformidade com os requerimentos acima mencionados, esteja ciente que sua 

decisão de impedir o acesso a essas ferramentas pode afetar significativamente a capacidade do seu filho para 

trabalhar em forma colaborativa com seus colegas em tarefas e projetos escolares. 

Caso você tenha dúvidas sobre este documento, envie um e-mail para jcalabresi@akfcs.org ou deixe uma 

mensagem de voz no (508) 854-8400. 

 


