
Guia do responsável para privacidade 
e segurança 
O Google tem o compromisso de criar produtos que ajudem a proteger 
a privacidade de estudantes e professores, além de oferecerem a segurança 
mais avançada da categoria. Com isso, os educadores criam um ambiente 
de aprendizado seguro para ensinar os alunos, compartilhar informações 
sobre bem-estar digital e segurança on-line, além de tornar a aprendizagem 
produtiva, personalizada e colaborativa. 

O que o Google está fazendo para proteger a privacidade das crianças?
O Google oferece proteções e políticas de privacidade que permitem às escolas controlar os 
próprios dados. Veja a seguir como protegemos sua criança.

Os dados são mantidos em segurança

As escolas têm controle sobre os próprios 
dados e usam os servidores e serviços 
de plataforma protegidos do Google, 
permitindo aos administradores monitorar 
e gerenciar a segurança de dados. Para 
saber mais, acesse o canal do Google for 
Education no YouTube.

Privacidade e segurança na sala de aula 
Os serviços principais do Google Workspace for Education e os Chromebooks cumprem padrões 
rigorosos, incluindo FERPA1, COPPA2 e o Student Privacy Pledge. As escolas precisam avaliar e selecionar 
ferramentas e, em alguns casos, pedir o consentimento da família/responsáveis para o uso delas. 
Publicamos este artigo da Central de Ajuda para oferecer informações relevantes sobre o Google 
Workspace for Education e os recursos-chave que as escolas e administradores podem querer divulgar 
aos pais. Alguns desses recursos são a Central de segurança e privacidade do Google for Education, nosso 
Aviso de privacidade do Google Workspace for Education e um artigo sobre as diferenças 
entre os serviços principais e os serviços adicionais do Google Workspace for Education. 

Conformidade com os regulamentos 
e práticas recomendadas do setor

As organizações independentes verificaram 
os serviços do Google para garantir que as 
práticas de proteção de dados atendam aos 
padrões e regulamentos do setor. Para saber 
mais, assista a este vídeo.

Ambiente sem anúncios para nossos 
alunos

Não há anúncios em nenhum dos 
serviços centrais do Google Workspace, 
e o Google não coleta nem utiliza dados de 
alunos dos ensinos fundamental e médio 
para fins publicitários ou para criar perfis de 
marketing. Esses alunos não vêem anúncios 
ao fazer pesquisas enquanto estiverem 
conectados à conta do Google Workspace 
for Education. Para saber mais, assista 
a este vídeo.

Conta do Google gerenciada pela escola

Os alunos recebem uma Conta do Google 
separada para fins educacionais. Com isso, 
as escolas podem usar as configurações 
apropriadas de privacidade e segurança 
on-line, evitando que os dados dos 
estudantes sejam armazenados, utilizados 
para outras finalidades ou fornecidos por 
terceiros, especialmente quando se trata 
de informações pessoais.

Saiba mais sobre o comprometimento do 
Google for Education com a privacidade 
e segurança.

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● Você está usando um Chromebook ou um laptop na escola? 
Para qual finalidade? 

● O que você mais gosta de fazer na Internet ou no seu computador? 

● Quais sites, apps ou vídeos ensinaram, inspiraram ou motivaram você? 

● Quanto tempo você passa no seu smartphone, 
computador ou dispositivo? Quanto tempo na escola? E em casa? 

● Como você acompanha seu tempo de uso? Na escola? Em casa? 

● Qual é um bom equilíbrio entre o mundo real e digital?

E o que você acha da iniciativa Bem-estar digital e segurança on-line para os alunos? 

O currículo do Bem-estar digital e segurança 
on-line foi pensado para a sala de aula, 
mas o lar é a base do aprendizado de 
uma criança. Para fazer parte da conversa 
e ajudar os alunos a criar hábitos digitais 
saudáveis, na escola e em casa, você pode 
usar nosso currículo Seja Incrível na Internet 
para saber mais sobre segurança digital 
e encontrar recursos e ferramentas. 
O Guia Seja Incrível na Internet apresenta 
ferramentas e recursos para as famílias 
aprenderem sobre segurança on-line 
e cidadania em casa. Ele vai ajudar as 
pessoas a incorporar e praticar bons 
hábitos digitais na vida cotidiana.

... e alguns tópicos de assuntos para que você e sua criança possam 
começar a falar de tecnologia em casa!

Bem-estar digital significa encontrar um 
equilíbrio com a tecnologia que seja ideal para 
os alunos, ensinando-os a serem responsáveis 
e a controlar quanto tempo eles passam 
on-line. A segurança e a privacidade são tão 
importantes na Internet quanto na vida real. 
É importante que as crianças saibam sobre 
segurança on-line, como proteger as 
informações importantes, reconhecer golpes 
e tentativas de phishing e manter dados 
particulares em sigilo. O Guia de Bem-estar 
digital é um guia de conversação que ajuda 
a enfrentar questões tecnológicas delicadas 
e navegar no mundo digital como uma família.

Saiba mais sobre privacidade e segurança no Google e acesse 
nossas Centrais de Ajuda de privacidade do Chromebook.
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1 Lei dos Direitos Educacionais e da Privacidade da Família 
(FERPA, na sigla em inglês)

2 Lei de Proteção da Privacidade On-line das Crianças 
(COPPA, na sigla em inglês) de 1998

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

