
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
DOS PAIS/RESPONSPAVEIS 

Permissão de mídia para entrevistas, uso de fotos e nome do 
aluno 

Ao longo do ano letivo, as Escolas de Providence celebrarão os diversos projetos, trabalhos dos 
alunos, atividades, viagens de campo e eventos que ocorrem em nossas escolas. 

Há a possibilidade de enviarmos algumas fotos junto com artigos para o jornal, anuários, sites 
das escolas ou distritos e/ou para exibição na escola ou comunidade. 

Ocasionalmente, fotógrafos de jornais e equipes de televisão podem visitar a escola para 
entrevistar alunos e fotografar ou gravar notícias relacionadas à escola ou ao Distrito. Sendo 
assim, os comentários ou a fotografia do seu filho(a) podem aparecer no jornal ou em vídeos 
para televisão. 

No entanto, não permitiremos que seu filho(a) seja fotografado, entrevistado ou filmado sem o 
seu consentimento. 

Selecione uma opção de cada seção abaixo e assine na parte inferior. 

Trabalho e fotografia do aluno 

− Sim, dou permissão às Escolas de Providence para exibir o trabalho do meu filho(a), com 
nome e foto, para fins de informação pública (ou seja, páginas on-line/sites da escola e do 
Distrito, jornais etc.) 

− Não, não dou permissão para que as Escolas de Providence exibam o trabalho do meu 
filho(a) com nome e foto para fins de informação pública. 

Entrevista com o Aluno 

− Sim, dou permissão para que entrevistem meu filho(a), e que escrevam e publiquem ou 
gravem trechos da conversa para fins de informação pública. 

− Não, não dou permissão para entrevistar meu filho(a), e não permitirei que trechos escritos 
e impressos ou gravados de qualquer conversa sejam utilizados para fins de informação 
pública. 

Vídeo do aluno 

− Sim, dou permissão para que gravem meu filho(a). 

− Não, não dou permissão para que gravem meu filho(a). 

Sobrenome do 
Aluno(a)  Nome do Aluno(a)  
Sobrenome do 
Pai/Mãe/Responsável  Nome do Aluno(a)  
Assinatura do 
Pai/Mãe/Responsável  Data  
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