
Os dados estão sempre seguros
    

As escolas usam os servidores seguros 
e os serviços de plataforma do Google, 
mas os dados pertencem a elas. Isso facilita 
o monitoramento e o gerenciamento da 
segurança dos dados pelos administradores 
da escola. Acesse o canal do Google for 
Education no YouTube para saber mais.

Compliance com as normas e práticas 
recomendadas do setor
    

Organizações independentes confirmam que 
as práticas de proteção de dados nos serviços 
do Google atendem aos padrões e às normas 
do setor. Assista a este vídeo para saber mais.

Um ambiente sem anúncios 
para os alunos
    

Os serviços principais do Google 
Workspace não veiculam anúncios, e o 
Google não coleta nem usa dados de alunos 
do ensino fundamental ou do ensino médio 
para fins de publicidade nem para a criação 
de perfis de publicidade. Os alunos do 
ensino médio e do ensino fundamental não 
veem anúncios ao pesquisar no Google 
depois de fazer login com uma conta do 
Google Workspace for Education. Assista a 
este vídeo para saber mais.  

Conta do Google gerenciada pela escola
    

Os alunos recebem uma Conta do Google 
específica para fins educacionais. Isso permite 
que as escolas usem as configurações 
adequadas de segurança e privacidade on-line, 
impedindo que os dados dos alunos sejam 
armazenados, reaproveitados ou 
provisionados por terceiros, principalmente 
no que diz respeito às informações pessoais.

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

O Google tem o compromisso de desenvolver produtos que protegem 
a privacidade de alunos e professores e oferecem a máxima segurança às escolas. 
Isso permite que os educadores criem ambientes de aprendizagem seguros para 
os alunos e compartilhem informações sobre bem-estar digital e segurança 
on-line, além de tornar o ensino mais produtivo, personalizado e colaborativo.

Privacidade e segurança na sala de aula 
    

Os serviços principais do Google Workspace for Education e o Chromebook possibilitam 
compliance com padrões rigorosos, como FERPA1, COPPA2 e o Student Privacy Pledge. As escolas 
precisam avaliar e selecionar as ferramentas e, em alguns casos, obter o consentimento dos pais ou 
responsáveis para que elas sejam usadas. Publicamos este artigo da Central de Ajuda para divulgar 
informações importantes sobre o Google Workspace for Education e recursos essenciais que as 
escolas e os administradores talvez queiram encaminhar para os pais. Alguns desses recursos 
essenciais são a Central de segurança e privacidade do Google for Education, o Aviso de 
privacidade do Google Workspace for Education e um manual com algumas das diferenças entre os 
serviços principais e os serviços adicionais do Google Workspace for Education. 

O que o Google faz para proteger a privacidade da criança?
    

O Google tem salvaguardas e políticas de privacidade para que as escolas tenham o controle 
dos próprios dados. Veja como você pode ter certeza de que a criança está protegida.

Guia de privacidade e segurança 
para os pais 

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
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
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=pt-BR&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441


E o bem-estar digital e a segurança on-line dos alunos? 

O programa educativo de bem-estar digital 
e segurança on-line está disponível na sala de 
aula, mas a base do aprendizado da criança 
é o dia a dia dentro de casa. Se você quer 
fazer parte do diálogo e estimular a adoção 
de hábitos digitais saudáveis, o programa 
Seja Incrível na Internet contém mais 
informações sobre segurança digital, além 
recursos e ferramentas. O guia Seja incrível na 
Internet dá às famílias ferramentas e recursos 
para saber mais sobre a cidadania e a 
segurança on-line dentro de casa. Esse guia 
ajuda a família a criar e manter hábitos digitais 
saudáveis no dia a dia.

...e algumas perguntas para você fazer à criança e iniciar a conversa sobre 
tecnologia em casa:
      
● Você usa um Chromebook ou um laptop na escola? Para quê? 

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

● Quais sites, apps ou vídeos ensinam, inspiram ou motivam você?
 

● Quanto tempo você passa usando seu smartphone, computador 
ou dispositivo? Na escola? E em casa? 

● Como você monitora o tempo que passa diante da tela?
Na escola? E em casa? 

● O que você considera um bom equilíbrio na vida digital?

"Bem-estar digital" se refere ao equilíbrio no 
uso da tecnologia, para que o aluno aprenda 
a planejar e limitar o tempo que passa na 
Internet. A segurança e a privacidade pessoal 
são importantes quer a criança esteja on-line 
ou off-line. É importante que ela tenha 
noções de segurança on-line e saiba como 
informações valiosas, reconhecer golpes 
e tentativas de phishing e manter a 
confidencialidade das informações sigilosas. 
O guia de bem-estar digital para famílias traz 
orientações sobre como abordar perguntas 
difíceis sobre tecnologia e explorar o mundo 
digital em família.

Saiba mais sobre privacidade e segurança no Google e 
acesse as 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_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.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=pt-BR&ref_topic=3399710

