
 
 

Projeto SEDUC/RS: Google Apps for Education 

Coordenadoria – Município: ___________________________________________________________ 
Nome da Escola:  ___________________________________________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________  
E-mail Institucional da Escola: __________________________________________________________   

 
 
SENHORES PAIS OU RESPONSÁVEIS!  
 
Para usufruir das oportunidades trazidas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação precisamos educar 

nossos alunos para o uso responsável, crítico e consciente dos benefícios e possibilidades de acesso criadas por 

elas. Com o objetivo de oferecer uma educação comprometida com a qualidade de ensino e atenta à cultura digital 

contemporânea, a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/RS) firmou convênio para o desenvolvimento do 

Projeto SEDUC/RS: Google Apps for Education, no qual disponibilizará contas de e-mail sob o domínio 

@educar.rs.gov.br para nossas escolas. Para uso destas contas e dos aplicativos educacionais oferecidos neste 

projeto (e-mail, hangouts, drive, classroom, calendário) é necessário que os alunos menores de dezesseis anos sejam 

autorizados pelos pais ou responsáveis. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA MENORES DE IDADE 

 

 Eu,________________________________________________, nacionalidade__________________, estado civil 

________________, portador da Cédula de Identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº 

__________________, residente à Avenida/Rua ______________________________________, nº. _________ 

complemento____________, na cidade ______________________________ e no estado ______, telefone de contato 

(   )_________________. Na qualidade de ( )pai ( )mãe ( )tutor/responsável legal pelo(a) menor 

___________________________________________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº. 

__________________, aluno da Escola__________________________________________, da turma_______. 

 AUTORIZO o uso de imagem e voz do menor supracitado (a) em todo e qualquer material entre fotos, vídeos e 

documentos, criação de e-mail e uso de aplicativos educacionais desenvolvidos pela escola no Projeto Google Apps 

for Education. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo território nacional e no 

exterior, das seguintes formas: (I) folder de apresentação; (II) anúncios em revistas e jornais em geral; (III) homepage; 

(IV) cartazes e (V) mídia eletrônica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos ligados à imagem ou a qualquer outro, assino a 

presente autorização em 03 vias de igual teor e forma. Por ser verdade, firmo a presente autorização sob as penas da 

Lei e confirmo a veracidade das declarações. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

 ______________________, _____ de ______________ de ___________. 


