Carta 037/2019

Salvador, 11 de março de 2019.

Aos
Senhores Responsáveis
por alunos do 6o ano do EF à 3a série EM
do Colégio São Paulo
Nesta.
Prezados Senhores,
Serve a presente para informar-lhes que estamos utilizando, experimentalmente e em fase de teste, a partir do mês de fevereiro
p. passado, o “G Suite for Education”, que é um conjunto de ferramentas de produtividade educacional do Google, incluindo o
Gmail, Google Agenda, Documentos Google, Google Sala de Aula e muitos outros produtos usados por milhões de alunos e
professores em todo o mundo. No corrente ano letivo, os alunos do Colégio São Paulo usarão as contas do G Suite for
Education para realizar tarefas escolares, comunicar-se com os professores, fazer login nos Chromebooks e desenvolver
habilidades de cidadania.
Para isso, tivemos que tomar algumas providências de ordem infraestrutural, dentre elas, a criação de endereço de e-mail
individual institucional de cada aluno, que ainda não está sendo utilizado de forma efetiva por ele. Só após os testes de
adequação de uso, oficializaremos os endereços digitais de cada estudante, de forma que eles possam utilizá-los de maneira
segura e comprometida com os objetivos da referida iniciativa.
Os Senhores poderão obter respostas para dúvidas comuns sobre o que o Google pode fazer com as informações pessoais do
seu filho no G Suite for Education, a exemplo das questões abaixo discriminadas, acessando o endereço
https://support.google.com/a/answer/7391849, na internet:





Quais informações pessoais o Google coleta?
Como o Google usa essas informações?
O Google divulgará as informações pessoais do meu filho?
O Google usa informações pessoais de alunos para usuários de escolas de ensino fundamental e médio para segmentar
anúncios?
 Meu filho pode compartilhar informações com outras pessoas usando a conta do G Suite for Education?
Caso Vossas Senhorias tenham ainda alguma dúvida a respeito desse assunto, queiram, por gentileza, entrar em contato
conosco através do Prof. Ademilton Costa, pelo e-mail ademilton@cspba.com.br, ou pelo tel. 2107-9051.
Em face ao exposto, vimos também, pela presente, solicitar dos Senhores, até o dia 18.03.2019, o consentimento para que o
aluno, por quem Vossas Senhorias são responsáveis perante este Colégio, possa utilizar as referidas contas do G Suite for
Education, incluindo também o mencionado endereço de e-mail individual institucional dele. Convém observar que, caso os
Senhores não deem seu consentimento, não criaremos uma conta do G Suite for Education para seu(sua) filho(a) nem lhe(s)
forneceremos o endereço de e-mail, o que poderá acarretar impacto na experiência educacional dele(a), a exemplo de ele(a)
não poder usar os serviços do Google e, talvez, vir a precisar usar outro software para fazer tarefas escolares ou colaborar com
os colegas.
Outrossim, caso Vossas Senhorias não se manifestem, por escrito, e entregue na Secretaria do Colégio até a data acima
mencionada, a respeito do seu não consentimento para que seu(sua) filho(a) participe do G Suite for Education, ficará
entendido por este Colégio, que os Senhores consentiram com a participação dele(a) nesse Programa, de modo que lhe será
fornecido o referido endereço de e-mail individual com a criação de sua respectiva conta.
Contando com a compreensão dos Senhores para o assunto, apresentamos votos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Colégio São Paulo
Maria do Socorro Mota da Silva dos Santos
Diretora

