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Prezados pais ou responsáveis:
Nesta era de telefones celulares, smartphones e outros dispositivos eletrônicos, os quais podem fotografar e
compartilhar fotos instantaneamente e com facilidade, materiais confidenciais relacionados a exames podem ser
facilmente comprometidos. Além de custar caro para repor um material de exame comprometido, o conteúdo contido
nos exames PSSA e Keystone tem seus direitos reservados e são propriedade do Estado da Pensilvânia. Copiar ou
duplicar o material do exame, incluindo tirar fotos do material confidencial do exame, é uma violação da Lei Federal
de Direitos Autorais. Penalidades para violações da Lei de Direitos Autorais podem incluir o custo da reposição do
item do exame que foi comprometido ou multas de no mínimo $750,00 e máximo de $30.000,00 por cada violação (17
U.S.C. § 101 et seq.).
Para que possamos garantir resultados confiáveis dos exames e evitar o custo da reposição de itens do exame, a
Secretaria de Educação exige que as escolas criem regras e tomem certas medidas para proteger os materiais
dos testes. Dispositivos eletrônicos, como celulares, smartphones, smartwatches, E-readers, Nooks, Kindles, iPods,
tablets, dispositivos de câmera instantânea, entre outros dispositivos eletrônicos que podem ser usados para
fotografar ou duplicar materiais dos exames, accessar a internet e/ou se comunicar com outros durante a
administração dos exames PSSA ou Keystone, não são permitidos em qualquer espaço aonde o teste esteja sendo
realizado. Por gentileza, converse com seu filho(a) e avise que carregar consigo ou utilizar um celular ou outro
dispositivo eletrônico durante a administração dos exames PSSA ou Keystone irá resultar em consequências.
Se seu filho for descoberto em posse de/usando um telefone celular ou outro dispositivo eletrônico não autorizado
durante a administração dos exames PSSA ou Keystone, você será contatado pela escola. Alunos que ignorarem essa
instrução estarão sujeitos às regras de disciplina da escola e da Secretaria de Educação, a qual demanda que o teste
do aluno seja anulado e que o aluno refaça todo o teste. O dispositivo eletrônico ficará com os funcionários da escola,
e as fotografias e outras funções do telefone serão examinadas, com sua permissão. Você pode solicitar estar presente
durante a examinação do dispositivo eletrônico. Se for descoberta uma foto do exame PSSA ou Keystone, ou se a
permissão para examinar outras funções do dispositivo eletrônico for recusada, o dispositivo eletrônico ficará sob
custódia dos funcionários da escola. A Secretaria de Educação da Pensilvânia reserva os direitos autorais contidos
em todos os materiais dos exames PSSA e Keystone. A Secretaria de Educação de Pensilvânia será contatada e serão
tomadas as providências adicionais.
Se depois do término dos testes e do retorno dos materiais do teste, for descoberto que um aluno(a) possuia/usava um
telefone celular ou outro dispositivo eletrônico não autorizado durante a adminsitração do teste, a escola seguirá as
regras de disciplina e o teste do aluno(a) será anulado.
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