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Visão Tecnologia 

Stoneham Escolas Públicas é dedicado a usar a tecnologia para melhorar o ambiente de ensino e de 
aprendizagem de todos os membros da comunidade escolar. Nossa comunidade é uma base de 
usuários que efetivamente usa a tecnologia tanto para consumir e criar informações, colaborar e se 
comunicar em uma variedade de meios e métodos. Cada aluno é preparado para dominar o atual 
cenário de informações, para ser produtivo, ético trabalhadores no ambiente global. 
 
Por que estamos mudando para um 1:1 iniciativa? 
A SPS alunos e educadores vão beneficiar de ferramentas de aprendizagem digital, reforçando a 
personalização da aprendizagem, aumentar a acessibilidade e oferecer experiências de aprendizagem 
combinada.  
Tecnologias de aprendizagem digital pode permitir Stoneham alunos para compreender conceitos 
mais rapidamente e completamente, para conectar a teoria e a aplicação mais adeptly, e a 
empenhar-se em aprender mais facilmente. Ter um ambiente que fornece Stoneham, grau de 5-10 
estudantes com 1:1 dispositivos de aprendizagem digital pode ajudar os professores com um 
aumento em blended learning instrucional técnicas e facilitar a partilha de conhecimento.   
 
Personalização: Aprendizagem Digital oferece uma capacidade sem precedentes para oferecer 
experiências educacionais que são feitos sob medida para cada aluno. Os professores também podem 
rastrear seu progresso individual dos alunos, identificar áreas específicas de foco para cada aluno 
com dados digitais, e apresentar soluções que atendem suas necessidades específicas. Os alunos 
prosperam em situações onde a maioria das experiências educacionais foram personalizados para 
suas necessidades exclusivas; aprendizagem digital irá fornecer aos professores as ferramentas e 
oportunidade para a oferta de programas de aprendizado individualizado. 

Acessibilidade: adotando dispositivos digitais e conectadas a aprendizagem, Stoneham salas de aula 
não só ligar para aulas individuais, mas também a todas as classes e escolas para compartilhar idéias 
e a aprendizagem, experiência e habilidades de comunicação. 

Blended Learning: oportunidades de aprendizagem combinada incorporam face-a-face e on-line, 
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oportunidades de aprendizagem. O grau de aprendizagem on-line, e a maneira como ele é integrado 
ao currículo, pode variar em Stoneham escolas. A estratégia de aprendizado on-line blend com 
instrução escolar é frequentemente utilizada para acomodar diferentes estilos de aprendizagem dos 
alunos e para lhes permitir trabalhar antes ou depois da escola, de maneiras que não são possíveis 
com convencionais em tempo integral na sala de aula. Aprendizagem On-line tem o potencial de 
melhorar a produtividade educacional, acelerando a taxa de aprendizagem, aproveitando o tempo de 
aprendizagem fora dos horários de aula, reduzindo o custo dos materiais de instrução, e professor da 
melhor utilização do tempo. 
 

 

1. Recebendo seu Chromebook 

a. Distribuição de Os Chromebooks 

i. Os Chromebooks serão emitidos para alunos das séries 5 - 10. Graus 5 e 6 vai 

usar seus dispositivos apenas na escola. Alunos das séries 7-10 será capaz de 

trazer para casa os dispositivos conforme necessário. 
ii. Os pais serão notificados da programação de distribuição. 

iii. É necessário que os pais o aluno Família Chromebook acordo antes de os 

alunos podem levar o seu Chromebook home. 
 

b. Transferência/distribuição a novos estudantes 

i. Todas as transferências, novos alunos ou estudantes que perca a distribuição 

nos graus 7-10 irá para a biblioteca de sua escola/media center para receber 

seu Chromebook.  Os alunos e os pais/responsáveis devem assinar o aluno 

Família Chromebook acordo antes de pegar um Chromebook.  
ii. Grau 5 & 6 professores homeroom receberá Os Chromebooks 

adicionais conforme necessário. 

 

2. Tomando cuidado de seu Chromebook 
Os alunos são responsáveis pelos cuidados gerais do Chromebook foram emitidos pela escola. Os 

Chromebooks que estão quebrados ou não funcionar correctamente, devem ser tomadas 

medidas para a escola ajuda na biblioteca/media center com a maior brevidade possível, para 

que o problema possa ser tomado de corretamente. Estado-owned Os Chromebooks nunca 

deve ser levado para um computador fora de serviço para qualquer tipo de reparação ou de 

manutenção. Os alunos nunca devem deixar os seus Os Chromebooks sozinho, exceto quando 

bloqueado em seu armário. 

 

a. Precauções gerais 

i. Nenhum alimento ou bebida deve estar próximo à Os Chromebooks. 
ii. Cordas, cabos e dispositivos de armazenamento removível deve ser inserido 

cuidadosamente Os Chromebooks. 
iii. Os Chromebooks não devem ser expostos a temperaturas extremas, tais como 
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deixá-lo em um carro por um longo período de tempo. 
iv. Os Chromebooks não deve ser utilizado com o cabo de alimentação conectado 

onde o cabo pode ser um perigo de tropeçar. 
v. Objetos pesados nunca deve ser colocada na parte superior do Os 

Chromebooks. 
 

 

b. Casos 

i. Os alunos que irão tomar a Os Chromebooks casa vai receber um estojo de 

protecção.  O Chromebook deve permanecer neste caso, em todos os 

momentos. 
ii. Embora os casos são reforçadas para ajudar a proteger os chromebooks, eles 

não são garantidos para evitar danos. Continua a ser da responsabilidade do 

aluno para cuidar e proteger o seu dispositivo. 
 

c. Transportar Os Chromebooks 

i. Os Chromebooks transporte sempre com cuidado e na  caixa protetora.  
ii. Nunca levante os chromebooks pela tela. 

iii. Nunca realize Os Chromebooks com a tela aberta. 
 

d. Ecrã ecrã : o Chromebook pode ser danificado se submetido a um tratamento duro, 

objetos pesados, produtos de  limpeza, solventes e outros líquidos. As telas são 

particularmente sensíveis a danos por excesso de pressão. 
i. Não coloque pressão sobre a parte superior de um Chromebook quando é 

fechado. 
ii. Não guarde um Chromebook com a tela aberta. 

iii. Não coloque nada dentro da bolsa de protecção que vai pressionar contra a 

tampa. 
iv. Certifique-se de que não há nada no teclado antes de fechar a tampa (por 

exemplo, canetas, lápis, etc). 
v. Apenas limpe o ecrã com um pano macio e seco ou de microfibra pano 

anti-estático. 
 

e. Inventário 

i. O Chromebook é propriedade da Stoneham escolas públicas e fornece 

informações que nos permite determinar o nome do aluno para que o 

Chromebook específico foi atribuído. 
ii. Qualquer perda ou dano que o Chromebook deve ser imediatamente 

informado para: helpdesk@stonehamschools.org. 

iii. Stoneham Escolas Públicas adquiriu seguro de danos para cada um dos Os 
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Chromebooks nos graus 7-10.  
iv. No entanto, as famílias podem ser responsáveis pelo custo total de substituição 

de um Chromebook se o Chromebook é perdido, deliberadamente violada ou 

danificada. 
 

3. Usando seu Chromebook na Escola 
Os alunos devem trazer um Chromebook totalmente carregada para a escola todos os dias e trazer 

seus Os Chromebooks para todas as classes, a menos que seja especificamente aconselhados 

a não fazê-lo por seu professor. Os estudantes também podem adquirir um cabo de 

carregamento adicionais para levar com eles em sua mochila. Fontes de alimentação 

adicionais podem ser encontrados em uma variedade de estabelecimentos online incluindo 

Amazon.com. 

 

a. Se um pernoent não traz seu Chromebook para a escola 

i. Duas semanas após a aplicação, vamos iniciar um processo de emprestar Os 

Chromebooks em uma base limitada. Na escola, pode haver um número 

limitado de empréstimo Os Chromebooks disponíveis conforme necessário. De 

notar, no entanto, that não há garantia de que um empréstimo estará 

disponível. 
ii. Os estudantes que pedir emprestado um Chromebook para o dia não pode 

levá-lo para casa. Ele deve ser devolvido à biblioteca no final do dia. 
iii. Se um aluno esquece seu Os Chromebooks 3 vezes/trimestre, o privilégio de 

levar o Chromebook home pode ser negado para o restante do ano escolar. 
 

b. Os Chromebooks sendo reparado 

i. Os Chromebooks empréstimo será emitido para os alunos que necessitam de 

uma reparação aos seus Os Chromebooks. 
ii. Um empréstimo de estudante um Chromebook deve assinar um acordo de 

empréstimo e será responsável por qualquer dano ou perda do dispositivo 

emprestado. 
 

c. O som 

i. Os auscultadores podem ser usados a critério dos professores. 
ii. Os alunos devem ter seu próprio conjunto de auscultadores por razões 

sanitárias. 
 

d. Imprimir 

i. Os alunos não será capaz de imprimir na escola. Os alunos serão incentivados a 

publicar digitalmente e partilhar o seu trabalho com seus professores e colegas, 

quando apropriado. 
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ii. Os alunos podem criar suas impressoras com o Google Cloud Print para 

imprimir de seus Os Chromebooks em casa. Informações sobre o Google Cloud 

Print pode ser encontrada em: https://goo.gl/F7sxKz. 
 

e. Login em um Chromebook 

i. Os alunos irão entrar em sua Os Chromebooks usando sua escola-emitidas G de 

conta. 
ii. Os alunos nunca devem compartilhar senhas de suas contas com outras 

pessoas, incluindo professores e funcionários. 
iii. Stonehamschools.org apenas contas do Gmail pode ser usado para efetuar o 

stoneham emitidos Os Chromebooks. 
 

 

f. Gestão e salvar seu trabalho Digital com um Chromebook 

i. Todos os trabalhos serão armazenados na Internet/aplicativos baseados em 

nuvem e pode ser acessado de qualquer computador com conexão à Internet e 

a maioria dos dispositivos móveis para a Internet. 
ii. O distrito não será responsável pela perda de qualquer estudante. 

 

4. Usando seu Chromebook fora da escola  
a. Apenas alunos das séries 7-10 terá a oportunidade de levar os chromebooks home. 

b. Os alunos são encorajados a usar seus Os Chromebooks em casa e em outros locais 

fora da escola. Uma ligação à Internet Wi-Fi será necessária para a maioria de 

Chromebook usar, no entanto, alguns aplicativos podem ser usados enquanto não 

estiver conectado à Internet. Uma conexão Wi-Fi segura estudante irá garantir maior 

privacidade de dados. Acesso Wi-Fi público não está a ser utilizado. Os alunos estão 

vinculados a escolas públicas Stoneham Política de utilização responsável, e todas as 

outras diretrizes deste documento, onde quer que eles usam seus Os Chromebooks. 

 

5. Sistema operacional e de Segurança 
Os estudantes não podem usar ou instalar qualquer sistema operacional em seu Chromebook 

diferente da versão atual do sistema operacional Chrome que é suportado e gerido pelo 

estado. 
a. Updates 

i. O Chromebook sistema operacional, o Chrome OS, se atualiza 

automaticamente. Os alunos não precisam atualizar manualmente seus Os 

Chromebooks. 
ii. Para garantir as atualizações automáticas, o aluno deverá reiniciar o 

Chromebook semanalmente 
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b. Proteção contra vírus 

i. Os Chromebooks usam o princípio da "defesa em profundidade" para fornecer 

várias camadas de proteção contra vírus e malware, incluindo criptografia de 

dados e verificou a inicialização. 
ii. Não há necessidade de doses adicionais de proteção contra vírus. 

 

6. O filtro de conteúdo 
a. O distrito utiliza um filtro de conteúdo de Internet que está em conformidade com o 

mandato federal Children's Internet Protection Act (CIPA). Todos os chromebooks, 

independentemente da localização física (dentro ou fora da escola), terá todas as 

atividades na Internet protegido e controlado pelo estado. Se um site educacional 

valioso é bloqueado, os estudantes devem entrar em contato com os seus professores 

ou um membro da equipe de tecnologia para que o site seja desbloqueado. 

 

 

 

 

7. Software 
a. G Suite para Educação 

i. Os Chromebooks integrar perfeitamente com o GSuite para educação suite de 

produtividade e ferramentas de colaboração. Esta suite inclui o Google Docs, 

folhas, slides, desenhos, formas, locais e muito mais. 
ii. Todos os trabalhos serão armazenados na nuvem e pode ser acessado de 

qualquer computador com conexão à Internet e a maioria dos dispositivos 

móveis para a Internet. 
b. Chrome Web Apps e extensões 

i. Aplicações e extensões podem ser instaladas sobre o Chromebook. No entanto, 

os alunos só pode baixar aplicativos e extensões que tenham sido 

pré-aprovados pelo distrito escolar. Os alunos serão bloqueados a partir de 

download de todos os outros aplicativos e extensões. 
 

8. Identificação Chromebook 
a. Records 

i. O distrito irá manter um log de todos os chromebooks que inclui o 

Chromebook com número de série, nome e número de identificação do aluno 

atribuído ao dispositivo. 
 

b. Os usuários 

i. Cada aluno será atribuído um Chromebook designados por um período de 

tempo (3 - 5 anos) durante o seu tempo em Stoneham Escolas Públicas. Este 
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será o mesmo dispositivo anualmente voltou. Cuidar bem dele! 
 

9. Reparação/Substituição de seu Chromebook 
a. High School  

i. Todos os chromebooks que necessitam de reparação deve ser trazida para o 

Help Desk (localizado na biblioteca/media center) logo que possível. 
ii. O Help Desk irá analisar e corrigir os problemas que podem e encaminhar as 

questões que não pode fixar para o departamento de Tecnologia. 
 

b. Centro de Ensino Médio 

i. Os alunos podem trazer seus Os Chromebooks à biblioteca durante horários 

específicos do dia para qualquer reparação necessidades de assistência na 

solução de problemas. Os alunos e funcionários serão informados dessas vezes 

no início do ano escolar. 
 

c. Programa de garantia de  

i. O distrito tem fornecido o seguro para danos para o Chromebook. 
ii. Não abrange a perda ou roubo. 

iii. Perda ou roubo pode ser coberta por seus proprietários/arrendatários política. 

Por favor, verifique com seu agente de seguro. 
iv. Recomendamos que as famílias adquirir esta perda ou roubo opcional 

cobertura de seguro. 
v. Todo o trabalho de reparação deve ser feito pelo Help Desk. Não tome o 

Chromebook para qualquer oficina de reparação. 
 

d. Custos estimados: O seguinte é o custo aproximado do Chromebook substituição. 
i. Dispositivo de substituição - $250,00 

 

 

10. O uso apropriado e Cidadania Digital 
Escola-emitidos Os Chromebooks deve ser usado para propósitos educacionais e alunos estão a 

aderir à Stoneham Política de utilização responsável das escolas públicas e de todos os seus 

procedimentos administrativos correspondentes, em todos os momentos e a Família Aluno 

Chromebook Acordo. Ao trabalhar em um ambiente colaborativo e digital, os alunos devem 

comportar-se sempre como bons cidadãos digitais aderindo às seguintes diretrizes de uso 

responsável. 

 

a. Expectativas de privacidade 

i. Escola-emitidos Os Chromebooks têm sido configurados para otimizar a 

experiência educacional para alunos e funcionários, bem como a proteger os 
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estudantes de conteúdos prejudiciais por mandato federal orientações.  

 

b. No Campus Chromebook Use 

i. Todos os dispositivos na rede da escola passam por um filtro de conteúdos que 

impede que os alunos acessem conteúdo prejudicial. Este filtro também 

registra a atividade do usuário, incluindo os sites acessados pelo usuário final. 

Políticas de filtragem são uma exigência do Children's Internet Protection Act 

(CIPA). 

 

c. Fora do Campus Chromebook Use 

i. Quando Os Chromebooks estão sendo usados fora das dependências da escola 

dispositivos irá continuar a ser monitorada e filtrada com nossas ferramentas 

de segurança. 

ii. Os Chromebooks serão filtradas com a finalidade de prevenir os alunos 

acessem conteúdo prejudicial em uma maneira similar que são filtrados na 

escola. 

 

Em nenhum momento, qualquer membro do pessoal da Escola Pública Stoneham têm a capacidade 

de manipular o Chromebook webcam em qualquer forma. 

 

11. Retornando seu Chromebook 
Stoneham Escolas públicas irá recolher todos os chromebooks no final do ano letivo e serão 

redistribuídos no início do próximo ano escolar. 

a. Final de Ano 
i. Vire em processo de desenvolvimento 

ii. Começando 10 dias antes do ano escolar termina, Os Chromebooks começará o 

processo de coleta. 
 

b. Verão Chromebook avaliação sobre danos e ano seguinte 
i. No processo de desenvolvimento 

 

c. Transferência/retirada de Alunos 
i. Os alunos que transferência para fora de ou retirar da Stoneham Escolas 

públicas deve girar em suas Os Chromebooks, caixas, fontes de alimentação, e 
qualquer outro equipamento emitido com o Chromebook para a escola em seu 
último dia de participação. Não rodar no Chromebook resultará em o aluno ser 
cobrado pelo custo total de substituição. Também haverá uma taxa para 
qualquer equipamento periférico como o caso ou a fonte de alimentação. O 
distrito pode também arquivar um relatório de bens roubados com a agência 
de execução da lei local para os equipamentos que não são devolvidos. 

 

O STONEHAM Distrito Escolar acredita que o uso de serviços de rede de computador, e-mail e a 
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Internet tornaram-se, se usada adequadamente, parte integrante de uma envolvente, centrada no 

aluno, e ambiente de aprendizagem colaborativa. Entende-se que todos os nossos serviços de rede 

de computador são fornecidos exclusivamente para fins educacionais. 

 

O stoneham filtros de escolas públicas de todo o tráfego da Internet para fins de defesa pessoal e 

estudantes de conteúdos nocivos. O STONEHAM Escolas públicas também fornece supervisão e 

educação relacionados ao comportamento online apropriado, inclusive interagindo com outras 

pessoas em sites de redes sociais, e sobre cyberbullying consciência e resposta. No entanto, ainda é 

da responsabilidade de todos os usuários de computador para certificar-se de que eles cumpram com 

o fornecimento de um ambiente de aprendizagem são e seguro ao utilizar a tecnologia. O estado 

incentiva os pais/responsáveis para supervisionar sua criança (ren) quando usando tecnologias em 

casa. 
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