Secretaria Municipal de Educação
Gerência de Desporto Educacional

JOGOS EDUCACIONAIS VIRTUAIS 2021.
Termo de Autorização Voluntária de uso de imagem e/ou voz
O presente formulário refere-se a uma autorização VOLUNTÁRIA de uso de imagem e/ou voz
de educando(a) matriculado em instituição educacional da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte de Goiânia. Ou seja, o responsável legal pelo(a) educando(a) não é obrigado a autorizar
o uso de imagem e voz em nenhuma das situações apontadas neste formulário.
Esse formulário deverá ser enviado apenas se for da vontade do responsável legal autorizar o uso
de imagem e voz.
1 - Instituição educacional onde o(a) educando(a) está matriculado(a)
____________________________________________________________________________
2 - Nome completo do(a) educando(a).
____________________________________________________________________________
3 - Nome completo do responsável pelo(a) educando(a)
____________________________________________________________________________
4- RG do responsável legal pelo(a) educando(a).
________________________
5 - CPF do responsável legal pelo(a) educando(a).
_________________________
6 - Endereço do responsável legal pelo(a) educando(a).
____________________________________________________________________________
Na qualidade de responsável legal pelo(a) educando(a) citado(a) acima, autorizo o uso da
imagem, e voz dele(a), constante em fotografias, vídeos, desenhos e áudios, que serão exibidos
nos registros das ações dos Jogos Educacionais Virtuais de 2021 da SME, podendo compor
assim o Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrido (AVAH), o Portal Conexão Escola, o
Programa de televisão Conexão Escola, e as demais mídias sociais da Prefeitura de Goiânia a
citar: canal do Youtube da Gerência de Desporto Educacional, Facebook da SME Goiânia e o
Instagram da SME . A presente autorização abrangendo o uso da imagem e/ou voz acima
mencionada é concedida à instituição educacional supracitada e à Secretaria Municipal de
Educação de Goiânia, a título gratuito. Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que
autorizo o uso acima descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
imagem e à voz ora autorizada ou a qualquer outro, e por ser verdade, sinalizo a seguir o
ACEITO
Assinatura do responsável _______________________________________________________
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