
 Nome do Aluno  
Por favor, imprima 

Conselho Escolar do Condado de Brevard, Flórida  
TELEFONE CELULAR ESTUDANTE/PAI OU  COMUNICAÇÃO SEM FIO 

 CONTRATO DE DISPOSITIVO (WCD) 
Proteger alunos, funcionários e manter a  integridade do ambiente de aprendizagem é a principal prioridade  

1. O uso de telefones celulares / WCDs, exceto aqueles aprovados por um professor ou administrador, é proibido e deve ser 
desligado completamente (ou colocado no modo vibratório ou silencioso) e armazenado fora da vista. 

2. Quando autorizado e aprovado pelo diretor do local ou pela equipe de liderança do site, os alunos podem usar telefones celulares 
/ WCDs antes e depois da escola, durante  a pausa para o almoço,  entre as aulas, durante as atividades após a escola  e nas 
funções relacionadas à escola, desde que não criem uma distração ou perturbem o ambiente educacional.   

3. Os alunos podem usar telefones celulares / WCDs enquanto viajam de e para a escola em um ônibus escolar para atividades 
patrocinadas pela escola, a critério do motorista do ônibus, professor ou patrocinador.  O comportamento de distração que cria 
um ambiente inseguro não será tolerado. 

4. Quando dirigidos pelo administrador ou patrocinador, os Celulares/WCDs devem ser desligados completamente durante as 
atividades extracurriculares e armazenados fora da vista. 

5. Os   alunos  não devem ter nenhuma  expectativa de  confidencialidade com relação ao uso de telefones celulares / WCDs na 
propriedade  da escola.  

6. A posse de telefones celulares / WCDs por um aluno na escola durante o horário escolar e / ou durante atividades 
extracurriculares é um privilégio que pode ser perdido por qualquer aluno que não cumpra os termos desta política ou abuse 
desse privilégio. 

Se um aluno for observado usando um celular / WCD, ou um celular / WCD toca durante o dia letivo, a ação disciplinar pode 
incluir, mas não se limita a, um encaminhamento de disciplina de escritório  e confisco do telefone.  Além disso, o  abuso desta 
política pelo aluno  resultará na perda do privilégio de  poder portar um  telefone celular / WCD permanentemente ou por um  
período de tempo,  conforme determinado por um administrador. 

1. O comportamento do aluno  em relação a telefones celulares / WCD deve ser consistente com a Política do  Conselho Escolar 
5136. 

2. Celulares de estudantes / WCD tocando ou vibrando em  sala de aula podem resultar  em confisco do  telefone e ação  disciplinar. 

Durante os períodos de testes e outras avaliações dos alunos, os professores podem solicitar que os alunos removam seu celular / 
WCD de sua posse,  seja retornando a  um armário ou colocando sob uma mesa, reduzindo a  possibilidade de comprometer a 
segurança do teste. 

Exercícios de incêndio, assembleias ou outras evacuações de escolas são considerados apagões de celulares / WCD.  Durante tais 
contingências, o uso de telefone celular / WCD pode ser limitado ou proibido. 

 
 CONTRATO DE ESTUDANTE 

Eu,  (nome do aluno) entendo que a posse de um telefone  celular / WCD no campus 
da escola é um privilégio, e que ele pode ser revogado a qualquer momento pela administração por violar esta política da escola em 
relação a tal posse, que me foi fornecido e lido.  Além disso, entendo que a escola e seus funcionários não são de forma alguma 
responsáveis por qualquer roubo ou dano do meu telefone celular / WCD enquanto estiver no terreno da escola.  A escola não é obrigada 
a investigar a perda ou dano de qualquer telefone. 

Assinatura do aluno:                                                           Date:______    Marca, modelo e número de telefone do celular: 
(Essas informações podem ser usadas em qualquer tentativa  de localizar seu telefone caso ele seja  perdido ou roubado.) 
Se você  adquirir um novo telefone  celular / WCD,  você deve fornecer a marca,  modelo e  número do seu telefone para o escritório 
imediatamente, ou este contrato será nulo e sem efeito.***  

 CONTRATO DOS PAIS 

Eu  (nome dos pais) entendo este contrato em relação à posse de um telefone 
celular / WCD pelo meu aluno no campus. Eu entendo que a escola e seus funcionários  não são de  forma alguma responsáveis por 
qualquer roubo ou dano do telefone celular do meu filho / WCD enquanto estiver no campus.  A escola não é obrigada a investigar a 
perda ou dano de um telefone celular / WCD. Caso o celular/WCD do meu aluno seja confiscado, entendo que ele só será devolvido 
quando eu vier à escola para recuperá-lo. 

 

 Nome dos Pais/Tutores  (Por favor imprima) 
 

 Assinatura dos pais/responsáveis: Data:  

 Revisado por Tecnologia Educacional 01/08/18 
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