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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA VEICULAÇÃO
DE IMAGEM, VOZ E TAREFAS PEDAGÓGICAS

Pelo presente instrumento eu responsável legal e financeiro pelo menor acima referido, aluno desta
Instituição de Ensino, inscrito no CNPJ nº 39250683/0001-70 com sede na Avenida Rui Barbosa, 540,
CEP:24360-440 , desde já AUTORIZO a PRIMEIROS PASSOS ESCOLA, a qualquer tempo, efetuar a
captura, guarda, manipulação, edição e uso da imagem, voz e tarefas pedagógicas, para fins de
identificação, autenticação, segurança, registro de atividades, acervo histórico, uso institucional,
educativo e social, o que inclui os eventos promovidos pela escola CONTRATADA, inclusive todos
aqueles descriminados no calendário escolar, o que abrange os perfis oficiais da CONTRATADA nas
mídias sociais, website ou portal da Internet, Intranet, quadro de avisos, Revista e/ou Jornal Escolar
ou similar, vídeo para apresentação aos pais e responsáveis legais, entre outros conteúdos que
possam ser criados ou produzidos em razão da atividade educacional, tendo, por isso, pela própria
característica técnica da Internet, alcance global e prazo indeterminado, podendo inclusive alcançar
sites e outros ambientes digitais externos, independente da vontade e do controle da
CONTRATADA.
AUTORIZO

também a Primeiros Passos Escola, enquanto durar a prestação das atividades

pedagógicas de forma remota, a gravar e fazer uso, a título gratuito, do nome, imagem, voz e
depoimentos do menor supracitado, bem como sua participação, em ambiente virtual e nas mídias e
plataformas digitais (sítio eletrônico, internet, etc.) da instituição escolar, destinadas a divulgação,
veiculação e a participação nas aulas remotas da turma ________ série/ano a realizar-se durante a
pandemia do Covid-19, sem quaisquer ônus e restrições, desde que não haja desvirtuamento da sua
finalidade.
Em nenhuma hipótese, entretanto, poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à moral, aos
bons costumes ou a ordem pública. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo
o uso do nome, da imagem, voz e tarefas pedagógicas mencionadas em todo o território nacional e no
exterior, para a divulgação de campanhas promocionais e institucionais internas ou externas. Estou
ciente de que o uso de imagem para outros fins que tenham cunho publicitário e/ou promocional será
feito sempre por prazo determinado e mediante a assinatura de Termo de Autorização específico
assinado previamente pelo CONTRATANTE e regido por seus dispositivos e pela legislação
nacional vigente.

Neste ato, tenho ciência e autorizo a coleta, armazenamento e tratamento desses dados, sensíveis ou
não, no registro das atividades pedagógicas e eventos realizados conforme descrito no calendário
escolar, presenciais ou remotas, conforme as diretrizes da política adotada pela CONTRATADA, em
observância as disposições contidas na Lei Nº 13709/2020, bem como o compartilhamento dos
mesmos, quando necessários, com terceiros parceiros da CONTRATADA no apoio e melhoria na
prestação dos serviços educacionais. Declaro ainda ter ciência de que sou livre para solicitar o acesso,
a retificação e exclusão destes dados, a qualquer momento, desde que eventual solicitação não

conflite com as exigências legais ou impossibilitem a continuidade da prestação do serviço
educacional.

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito, referente ao
menor supracitado, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem, voz,
som, tarefas pedagógicas, depoimentos e participações ora autorizados ou a qualquer outro,
firmando o presente Termo de Autorização.

