
 

 

Compromisso de Privacidade 

O AE Júlio Dinis - Grijó, seguindo as orientações das autoridades de Saúde e do Ministério da Educação, 

determinou que, no 2.º período letivo de 2020/2021 (a partir de 8 de fevereiro), o processo de ensino 

aprendizagem irá incluir a utilização de recursos digitais para troca de informação com os alunos. Serão 

utilizadas as ferramentas G Suite for Education (Google Classroom, Gmail, Google Meet, Escola Virtual, 

entre outras).  

A aplicação de várias estratégias e metodologias, produzindo e desenvolvendo instrumentos para 

o apoio às nossas crianças e alunos coloca questões de direito de privacidade de imagem, profusamente 

abordados no Regulamento Geral de Proteção de Dados e, também, questões ligadas ao direito à 

propriedade intelectual e aos direitos de autor, que pretendemos que sejam acauteladas 

Assim, no âmbito da relação de confiança que o Agrupamento mantém com os Encarregados de 
Educação e em nome do projeto de formação humana e académica dos vossos educandos 
solicitamos a adesão de todos num compromisso ativo de monitorização da utilização, por parte 
dos alunos, da grande quantidade de dados privados que circularão nos diferentes canais 
digitais. Prevenir e impedir a sua utilização abusiva, seja em que circunstância for, é, pois, o 
grande objetivo que propomos. Para tanto, os alunos deverão estar devidamente informados dos 
princípios e regras constantes deste documento. 
 
Entre outras situações, chamamos a especial atenção para o seguinte: 

 

  Não são permitidos registos fotográficos, áudio e ou vídeos das sessões realizadas por 

videoconferência, a não ser autorizadas pelo professor; 

 Não é permitido a divulgação dos conteúdos e instrumentos utilizados, em nenhum meio de 

informação, ou cedência destes a terceiros, sendo de uso exclusivo dos utilizadores, crianças e 

ou alunos do grupo de trabalho; 

 Não é permitida a utilização de elementos partilhados, quer pelos professores, bem como 

pelos alunos, pelos demais participantes do grupo de trabalho; 

 O acesso a toda a informação é para o uso exclusivo das crianças e alunos de cada grupo de 

trabalho, 

 Os alunos (1º ciclo do ensino básico), devem participar das atividades sem qualquer 

interferência dos pais e ou encarregados de educação, à semelhança do ambiente em sala de 

aula; 

 Os dados de acesso (login) aos recursos disponibilizados pelo Agrupamento são exclusivos de 

cada aluno/Encarregado de Educação e não devem ser partilhados com outras pessoas. 

 

No período em que decorrem as aulas à distância, o Agrupamento continuará a aplicar a Política 

de Privacidade, já definida, segundo o Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
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