FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS
Prezados pais,
Neste ano letivo, os alunos utilizarão o Edpuzzle como uma ferramenta de educação
complementar que lhes permitirá assistir a aulas em vídeo em sala de aula ou em casa
e completar tarefas relacionadas a essas aulas. O uso deste software e aplicativo
baseado na web destinam-se a envolver ainda mais os alunos e também a identificar
melhor cada um de seus processos de aprendizagem.
O Edpuzzle pode ser usado através de dois tipos de contas: contas de professores e
contas de alunos. As contas dos alunos e as informações relacionadas a eles são
armazenadas de forma totalmente privada e só são acessíveis para nós como
professores de seus filhos. Com seus relatos Edpuzzle, os alunos assistirão a aulas em
vídeo, responderão a perguntas para avaliar sua compreensão do assunto e obterão
feedback de seu professor a respeito de seu desempenho.
O Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) protege a privacidade on-line de
crianças menores de 13 anos e exige que os provedores de serviços baseados na web
como Edpuzzle obtenham o consentimento dos pais antes da coleta, uso e divulgação
das informações pessoais dessa criança. Devido às exigências da COPPA e como
qualquer outra ferramenta educacional baseada na web ou na nuvem, a Edpuzzle exige
que as escolas obtenham o consentimento dos pais para criar contas Edpuzzle em nome
dos alunos e permitir que alunos menores de 13 anos tenham acesso e utilizem essas
contas.
Se seu filho(a) for menor de 13 anos, precisamos de seu consentimento para criar a
conta do aluno de seu filho(a) em seu nome. Favor assinar abaixo e devolver o boleto
o mais rápido possível!
Para saber mais sobre a Edpuzzle, visite seu site em www.edpuzzle.com e consulte sua
Política de Privacidade e Termos de Uso em www.edpuzzle.com/privacy e
www.edpuzzle.com/terms, respectivamente.
Obrigado!

Sim, eu dou permissão para a escola criar uma conta Edpuzzle para meu filho(a) e
para a Edpuzzle coletar, usar e divulgar as informações sobre meu filho(a),
conforme explicado na Política de Privacidade da Edpuzzle
Nome do aluno: ___________________________________
Nome dos pais: ___________________________________
Telefone/email dos pais:________________________________________
Assinatura dos pais: __________________________Data: ______________

