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«DEvEMOS RESPEITAR O PRESENTE, O DIA DE hOjE. COMO PODE A CRIANÇA SER CAPAz DE vIvER O AMANhÃ, SE NóS NÃO LhE PERMITIRMOS UMA vIDA RESPONSávEL E CONSCIENTE NO DIA DE hOjE? (...) DEvEMOS RESPEITAR CADA MOMENTO INDIvIDUAL, POIS ESTE PASSA E NÃO SE REPETE E DEvEMOS ENCARá-LO SEMPRE COM SERIEDADE, CASO CONTRáRIO ELE DEIxARá UM DOLOROSO ARREPENDIMENTO. (...) QUANDO bRINCO OU CONvERSO COM UMA CRIANÇA, UNEM-SE DOIS MOMENTOS IgUALMENTE MADUROS DA SUA E DA MINhA vIDA. (...)»

jANUSz KORCzAK: O DIREITO DA CRIANÇA AO RESPEITO, (1.ª EDIÇÃO POLACA PRAwO DzIECKA DO SzACUNKU 1928)



Prefácio

implementação de um conceito de protecção de dados adequado 

deve ser reforçada.

A base e o ponto de partida para esta brochura foram o do-

cumento conjunto «Protecção de dados nos jardins de infância 

ligados à igreja» da diocese de Rottenburg-Stuttgart, da arqui-

diocese de Freiburg e das Igrejas Evangélicas Nacionais, que está 

disponível desde Novembro de 2009 para todas as instituições de 

educação infantil ligadas à igreja. 

O Ministério da Cultura, do Desporto e da Juventude de Baden-

-Württemberg agradece às igrejas pela disponibilidade para o de-

senvolvimento de uma brochura comum de Baden-Württemberg 

em cooperação com o Ministério da Cultura, organizações pa-

trocinadoras independentes, autoridades nacionais de protecção 

de dados de Baden-Württemberg e responsáveis pela protecção 

de dados da igreja. Deste modo, os envolvidos mostram o quão 

importante a protecção de dados em instituições de educação 

infantil é para eles. 

Desejamos uma igual sensibilidade e naturalidade no tratamento 

da protecção de dados para todos os intervenientes na forma-

ção e educação da primeira infância. Esta brochura poderá ter 

um efeito de apoio neste sentido, pois: A protecção de dados é  

a protecção de um direito fundamental. A protecção de dados é 

a protecção da criança. 

DR. FRANK MENTRUP MdL (Membro do Parlamento Estadual)
Secretário de Estado do Ministério da Cultura, do Desporto e da Juventude  
de Baden-Württemberg

No que diz respeito ao tema da protecção de dados, existem fre-

quentemente incertezas por parte das 

instituições de educação infantil, bem 

como por parte dos pais: Que dados 

podem ser recolhidos? Quando é neces-

sária a autorização dos pais? O que deve 

ser especialmente tido em consideração 

na protecção de dados?

Interpretar a protecção de dados como tarefa educacional é algo 

que deveria ser óbvio. Por este motivo, isto consta do nosso 

contrato de coligação. Com a brochura «Protecção de dados em 

instituições de educação infantil – para a protecção da criança», 

pretendemos sensibilizar para a protecção de dados e dar segu-

rança nas inúmeras questões em torno da protecção de dados. 

Deste modo, pretendemos promover a consciência em relação à 

protecção de dados e evitar inseguranças no tratamento de da-

dos. Um dos nossos principais objectivos é que a protecção de 

dados e a pedagogia não sejam encaradas como antagónicas, mas 

sim como directrizes que se complementam. 

Com esta brochura, que disponibilizámos a todas as instituições 

de educação infantil, pretendemos abordar esta temática. Esta está 

relacionada com o «Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kinder-

tageseinrichtungen» (Programa de orientação para a formação e 

educação em jardins de infância e outras instituições de educação 

infantil em Baden-Württemberg) (www.kindergarten-bw.de), que 

contém observações gerais acerca da protecção de dados. Neste 

programa, remete-se para a presente brochura, que aprofunda os 

pontos relevantes acerca da protecção de dados. A responsabi-

lidade dos respectivos proprietários ou instituições na criação e 
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LEI ALEMÃ DE PROTECÇÃO DE DADOS

Primeira secção
Disposições gerais

Artigo 1.° Missão da lei
«A missão desta lei é proteger o indivíduo contra ofensas ao seu direito à privacidade através do processamento dos seus dados pessoais por organismos públicos.»
Lei para a protecção de dados pessoais (Landesdatenschutzgesetz – LDSG) na  redacção de 18 de Setembro de 2000 (JO pág. 648)1, alterada pela última vez pela  Lei de 7 de Fevereiro de 2011 (JO pág. 43)

Quando, nos seguintes esclarecimentos se fala de «pais», referimo-nos sempre 

aos responsáveis legais. Quando, neste folheto, se fala de educadoras e educa-

dores, deverá entender-se todos os profissionais pedagógicos ou os pedagogos 

infantis, como no programa de orientação.
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Do que se trata

As leis que permitem a recolha, o processamento ou a utilização 

de dados pessoais foram promulgadas por motivos de interesse 

geral dominante. 

Para um trabalho competente na instituição de educação infantil, 

é necessário lidar com dados pessoais. No entanto, deve ficar 

transparente para os pais, por que motivo e como é que isto 

acontece concretamente. A brochura ajuda todos os envolvidos  

a lidar com o tema de um modo responsável e prudente.

Visto que diferentes entidades operam instituições de educação 

infantil (autoridades locais, igrejas, entidades particulares), pode-

rão ocorrer situações para as quais esta brochura apresenta ape-

nas aproximadamente as respectivas especificações da protecção 

de dados; por exemplo, a recolha de dados pessoais nem sempre 

pode ser apoiada por uma autorização. Caso restem questões 

por esclarecer e em caso de dúvidas, entre em contacto com os 

respectivos responsáveis pela protecção de dados. 

O cumprimento e a implementação da protecção de dados não 

são, em si mesmo, diferentes do respeito ao direito à privacidade 

de educadoras e educadores, pais e crianças. As crianças são titu-

lares dos seus próprios direitos, que estão estabelecidos na Con-

venção da ONU sobre os direitos da criança (Convenção sobre 

os direitos da criança). A protecção de dados é a protecção da 

criança, a protecção de dados é a protecção da família, a protec-

ção de dados é a protecção dos proprietários e das instituições: 

por conseguinte, a protecção de dados não é só uma questão 

legal, mas também uma questão pedagógica.

A REDACÇÃO 

As instituições de educação infantil apoiam as famílias e crianças, 

oferecendo uma formação, educação e acompanhamento com-

petentes. Este trabalho baseia-se numa relação de parceria entre 

os profissionais pedagógicos, os pais e os proprietários das ins-

tituições de educação infantil, bem como as autoridades locais, 

as igrejas e os patrocinadores independentes. As instituições de 

educação infantil prestam assim um importante contributo social 

dentro da missão legal de apoio. Neste contexto, são recolhidos, 

processados e utilizados dados da criança e da sua família. 

Com esta brochura, os profissionais pedagógicos têm acesso a 

uma ajuda relativa à protecção de dados. De igual modo, também 

os pais recebem informações acerca do modo como se deverá pro-

ceder à protecção de dados na sua instituição de educação infantil. 

Aqui são esclarecidas questões de direito de protecção de dados 

com base em diferentes exemplos, como por ex. na temática de 

fotos e filmes. Além disso, são apresentadas propostas de formu-

lação de declarações de autorização, para conferir uma base sólida 

à protecção de dados, por ex. no contexto da documentação da 

instituição de educação infantil. Independentemente disto, o pro-

prietário deve tomar medidas técnicas e de organização em relação 

à protecção de dados. 

Caso sejam processados dados pessoais, a empresa deve ser  

organizada de modo a que sejam satisfeitas exigências especiais 

de protecção de dados. O direito fundamental à auto-determina-

ção informativa significa que cada um determina como podem 

ser utilizados os seus dados pessoais. O direito fundamental à  

auto-determinação informativa baseia-se na dignidade do Homem  

e no direito à privacidade garantido pela Constituição. O direito 

ao processamento de dados pode resultar de uma lei, de uma 

declaração de autorização ou ter por base relações contratuais.
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Informações para os pais e responsáveis legais

Por que motivo são recolhidos dados? 
Uma instituição de educação infantil tem de tomar decisões acer-

ca da inscrição das crianças. Esta tem a tarefa de estimular as 

crianças de acordo com o seu desenvolvimento social, emocio-

nal, físico e mental. Na educação, formação e acompanhamento 

das crianças, as educadoras e educadores orientam as suas ofertas 

por idade, por grau de desenvolvimento, por capacidades lin- 

 

 

 

guísticas e outras, por situação de vida, por origem étnica, bem 

como por interesses e necessidades das crianças. Para poder rea-

lizar esta tarefa, as colaboradoras e colaboradores de instituições 

de educação infantil necessitam de informações acerca da criança, 

dos pais e, se necessário, de outros membros da família (dados 

pessoais).

Por que motivo podem ser recolhidos dados?

O direito à protecção de dados permite à instituição de educa-

ção infantil a recolha dos dados deles, dos seus filhos ou da sua  

família para determinados fins. A recolha deve ser restringida aos 

dados necessários para a implementação da relação entre educador 

e crianças.

 

Caso haja necessidade de mais dados pessoais (por ex. para im-

plementação de conceitos pedagógicos especiais), estes devem ser 

recolhidos apenas com a sua autorização (desde que seja permitida 

uma recolha com base numa autorização).

O que acontece com os dados? 

Estes dados pessoais são guardados em pastas ou ficheiros. Nes-

te contexto, deve assegurar-se que apenas pessoas autorizadas 

tenham acesso a estes dados.

Depois de o seu filho abandonar a instituição, estes dados são 

eliminados ou destruídos. Apenas caso seja necessário considerar 

interesses justificados e legais (por ex. em caso de medidas de 

assistência permitidas), os dados podem ser guardados ou trans-

mitidos por mais tempo, caso exista uma base legal para tal ou 

caso os pais o tenham autorizado. 
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Informações para os pais e responsáveis legais

Convenção sobre os direitos da criança 

(Convention on the Rights of Child)

Convenção da ONU sobre os direitos da criança 

Artigo 16.°; Protecção da vida privada e honra 

(1) Nenhuma criança pode ser sujeita a intromissões arbitrárias  

ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou 

correspondência, nem a ofensas ilegais à sua honra e reputação.

(2) A criança tem direito à protecção da lei contra tais intromissões 

ou ofensas.

Tradução oficial de 20 de Novembro de 1989

Assinada pela República Federal da Alemanha no dia 6 de Março de 

1992 (aprovação do Parlamento e do Conselho Alemão pela lei de  

17 de Fevereiro de 1992 – BGB1. II pág.121)

Entrada em vigor da consignação do instrumento de ratificação  

ao Secretário-Geral das Nações Unidas no dia de 5 de Abril  

de 1992 para a Alemanha (publicação de 10 de Julho de 1992 – JO II 

pág. 990).Tem o direito à informação?

Deve sempre saber o que acontece com os seus dados. Tem o 

direito à informação acerca dos dados guardados relativos a si e, 

caso seja responsável legal, ao seu filho. O proprietário compro-

mete-se a cumprir os regulamentos aplicáveis. 

Os profissionais pedagógicos oferecer-lhe-ão estas informações. 

Nas reuniões regulares com os pais, estes são informados acerca  

dos resultados e percepções, interesses e progresso dos seus  

filhos.

 

 

 

 

Caso pretenda transmitir informações a outras entidades (por ex. 

no âmbito da cooperação com a escola primária ou no contexto 

do exame da inscrição), informe os profissionais pedagógicos de 

que dados se trata, quem serão os destinatários dos dados e quais 

as decisões que devem ser tomadas com base nos dados. Para isto, 

caso não exista uma lei que exija a transmissão destes dados, será 

solicitado a sua autorização escrita. 

A quem se pode dirigir?

A direcção da instituição de educação infantil é responsável pelo 

processamento dos dados pessoais. Caso existam questões acerca  

 

 

 

do processamento dos seus dados ou dos dados dos seus filhos, 

pode entrar em contacto com a direcção em qualquer altura. 

Por que motivo lhe será ocasionalmente solicitada uma autorização?

Ocasionalmente, os profissionais pedagógicos abordam-no para 

saber se pretende comunicar outros dados pessoais para, por ex., 

implementar determinados conceitos pedagógicos. Poderá obter 

mais informações a este respeito na declaração de autorização que 

lhe é entregue. Com a assinatura da declaração de autorização, 

aprova este modo de procedimento. 

 

Neste contexto, aplica-se: Uma declaração de autorização con-

cedida pode ser revogada a qualquer altura (de preferência, por 

escrito, dirigindo-se à direcção da instituição de educação infantil 

ou ao proprietário).
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Panfleto
para educadoras e educadores 
acerca da protecção de dados  
em instituições de educação infantil

Do que se trata? 

Os pais confiam a sua criança voluntariamente à instituição de 

educação infantil. Deste modo, os pais demonstram uma especial 

confiança em relação aos profissionais pedagógicos, mas também 

aos proprietários. Através de observação diária, da confiança cega 

infantil com que as crianças se exprimem e através de questões e 

conversas, os profissionais pedagógicos descobrem muito acerca 

da criança e do seu ambiente familiar. Até mesmo os pais par-

tilham confiantemente mais informações sobre si e o(s) seu(s) 

filho(s) com as educadoras e os educadores. Um trabalho de 

formação e educação só é bem sucedido, caso os pontos fortes 

e fracos das crianças e ambiente familiar possam ser falados em 

conjunto.

 

Os pais devem, portanto, confiar na discrição das educadoras e 

educadores.

O legislador teve isto em consideração. Os dados utilizados no 

contexto de apoio pessoal ou educacional gozam de uma especial 

protecção, que deve ser respeitada pelas educadoras e educado-

res. Mas o legislador não concedeu a autorização de determinar a 

utilização dos seus dados apenas em questões de educação, mas 

em geral. Sem base legal, não é possível a divulgação de quaisquer 

dados. Este panfleto apresenta o que deve ser respeitado em insti-

tuições de educação infantil.

O que são dados pessoais?

«Dados pessoais» são todos os dados relativos a pessoas – ou seja, 

crianças, pais, colaboradoras e colaboradores. Nestes incluem-se 

não só o endereço, mas também observações reunidas em relató- 

 

 

rios pela educadora ou educador. Até mesmo declarações de ava-

liação (por ex. em relação à preparação escolar e sucesso escolar) 

ou gravações de vídeo são «dados pessoais».
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O que pode ser perguntado no contrato de inscrição ou de acompanhamento?

No contrato de inscrição, também chamado de contrato de 

acompanhamento, podem ser perguntados os seguintes dados:

::  Nome, data de nascimento e endereço da criança

::  Data das vacinas de tétano (ainda) relevantes da criança

::  Endereço e número de telefone do pediatra da criança

::  Nome e endereço dos pais, bem como números de telefone para contacto  

de emergência

::  Nomes e datas de nascimento dos irmãos, caso o pagamento da instituição 

de educação infantil dependa do número e idade dos mesmos

::  Confissão religiosa (em instituições de educação infantil evangélicas ou 

católicas)

::  Doenças que devam ser do conhecimento da instituição de educação infan-

til para que seja possível uma reacção adequada e correcta  

(por ex. diabetes, asma, ataques epilépticos).

 

Para o contrato de inscrição ou de acompanhamento, devem ser 

utilizados pelo proprietário formulários de conformidade legal 

verificada. 

Todos estes dados são necessários para o perfeito processamento 

e devem ser recolhidos no contexto do contrato de inscrição ou 

de acompanhamento. 

Deve ser estabelecida uma fasquia mais rigorosa para a recolha de 

dados adicionais no contrato de inscrição ou de acompanhamento 

(por ex. caixa de previdência dos pais, nacionalidade dos filhos e 

dos pais, nível de escolaridade, profissão ou ocupação dos pais). 

Caso sejam recolhidos tais dados adicionais, o proprietário da ins-

tituição de educação infantil deve justificar no contrato de inscrição 

ou de acompanhamento, qual a sua finalidade e por que motivo 

estes dados adicionais são necessários. Por exemplo, a actividade 

profissional pode ser um critério para um horário completo, po-

dendo ser exigido um comprovativo. 

O que são dados especialmente sensíveis?

Existem dados especialmente sensíveis listados nas leis de pro-

tecção de dados e – se disponíveis – apenas podem ser reco-

lhidos e guardados após uma verificação e justificação adicional 

(por ex. dados de saúde).

Constituição da República Federal da Alemanha 

I. Os direitos fundamentais

N.° 1 do art. 2.° da Constituição
(1) Todos têm direito a desenvolver a sua personalidade, contanto que não lesem os direitos de outrem nem violem a ordem constitucional e a moral pública.
N.° 1 do art. 1.° da Constituição
(1) A dignidade da pessoa é inviolável. Respeitá-la e protegê-laé um dever de todos os órgãos do Estado. 

Data de publicação: 23.05.1949
«Constituição da República Federal da Alemanha na redacção revista publicada no Jornal Oficial das leis federais, Parte III, n.o 100-1, alterado pela última vez pelo artigo 1.° da Lei de 21 de Julho de 2010 (JO I pág. 944)».
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Como se procede com as fichas de observação e com a documentação  
de formação e de desenvolvimento que as educadoras 
e os educadores pretendem criar em relação à criança?

As educadoras e os educadores devem documentar a sua activi-

dade com base na relação entre eles e a criança. Se forem ainda 

criadas documentações de formação e de desenvolvimento, isto 

deverá ser regulamentado no contrato de inscrição ou de acom-

panhamento. A documentação de formação e de desenvolvimen-

to pode fornecer indicações acerca de interesses detectados da 

criança, mas também pontos fortes e talentos ou necessidades 

educativas e. deste modo, é também do interesse dos pais.

A instituição de educação infantil esclarece aos pais muito con-

cretamente o emprego e o significado das documentações de  

 

 

formação e de desenvolvimento para o acompanhamento e es-

tímulo do desenvolvimento do seu filho e para a colaboração 

entre ambos. 

A documentação de formação e de desenvolvimento tem base 

na livre decisão dos pais. Esta decisão livre também não pode ser 

restringida, de tal modo que a autorização seja um pré-requisito 

para a inscrição na instituição de educação infantil. Caso os pais 

não desejem tal documentação de formação e de desenvolvimen-

to, isto deve ser respeitado pela instituição de educação infantil. 

E quanto a informações no contexto das fichas de observação  
e da documentação de formação e de desenvolvimento?

Os pais têm sempre o direito à informação acerca de todos os 

dados guardados, electronicamente ou em pastas, relativos a si 

ou aos seus filhos. As fichas de observação, em particular, não 

devem ser excluídas deste direito à informação. Também isto 

exige uma documentação objectiva, que, se necessário, deve ser 

treinada. O conteúdo das fichas de observação, bem como das  

 

 

 

documentações de formação e de desenvolvimento deve ser ape-

nas do conhecimento das educadoras e educadores e dos respec-

tivos pais. Uma tomada de conhecimento por outras pessoas ou 

entidades só é permitida quando e desde que os pais o autorizem 

por escrito. Isto aplica-se também a serviços especializados da 

instituição de educação infantil e a escolas de cooperação.

E quanto ao planeamento por escrito do trabalho pedagógico? 

O planeamento por escrito do trabalho pedagógico por parte 

dos profissionais, como por ex. preparação de determinadas 

dramatizações, de uma experiência científica com um grupo de 

crianças, de uma visita a um lar de idosos, organização de uma 

reunião de pais ou de uma sessão de leitura, são documentos 

internos de trabalho da educadora ou do educador e da institui-

ção de educação infantil. Mesmo as notas pessoais de auxílio de 

memória são permitidas e podem ser consultadas, se necessário, 

para a preparação de reuniões com os pais. A este respeito, não  

 

 

existe direito à informação dos pais. Estes documentos devem 

ser protegidos também do acesso de colaboradoras ou colabo-

radores ou de outras pessoas. Estes não devem, portanto, ser 

deixados abertos. 

Em geral, o tema «Gestão de pastas» – incluindo pastas manuais 

e pastas electrónicas – deve ser esclarecido entre o proprietário e 

a instituição e deve satisfazer a protecção de dados. 
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Quem fica a conhecer o rendimento dos pais?

No caso de inscrições dependentes do rendimento, o proprietá-

rio da instituição de educação infantil deve assegurar-se, através 

de medidas técnicas e administrativas, que apenas as pessoas em  

 

 

cujas tarefas estão incluídas a contabilidade das inscrições em  

jardins de infância tomam conhecimento dos níveis de inscrição.

A quem se aplica o dever de sigilo de dados?

O sigilo de dados deve ser respeitado por todas as pessoas que 

lidam ou têm acesso a dados pessoais. O proprietário da institui-

ção de educação infantil exige que as pessoas se comprometam  

 

por escrito ao sigilo de dados. Isto aplica-se também a estagiárias 

e estagiários, bem como pais convidados.

O que deve ser tido em atenção quanto à declaração de autorização?

As declarações de autorização devem referir-se tão concretamente 

quanto possível ao caso específico. A autorização dos afectados 

só se aplica caso se baseie na sua livre decisão. As autorizações 

devem ser obtidas pelo proprietário apenas com formulários le 

 

 

 

 

 

 

galmente válidos. As declarações de autorização só fazem sentido 

caso a instituição de educação infantil também possa aceitar uma 

recusa.



A transmissão de dados é permitida para detectar múltiplas candidaturas?

Os proprietários e as instituições frequentemente procuram de-

tectar múltiplas candidaturas no contexto do planeamento de 

necessidades municipais e trocar dados de inscrição de algumas 

crianças. Isto só é possível com a autorização expressa dos pais.  

 

 

Caso tenha sido oferecida uma autorização, a troca de dados deve 

ser restringida a uma lista com data de nascimento e nomes de 

rua.

O que fazer caso o bem-estar de uma criança pareça estar ameaçado?

Caso, da perspectiva de uma educadora ou de um educador da 

instituição de educação infantil, existam sinais substanciais de  

perigo para o bem-estar de uma criança, ela ou ele, juntamente  

com pelo menos um outro profissional com experiência em  

casos de perigo para o bem-estar da criança, devem realizar uma 

avaliação de riscos. Os pais e a criança são envolvidos, desde que 

isto não provoque nenhum outro risco para a criança. Caso não 

haja um envolvimento dos pais ou da criança, o caso deve ser 

apresentado a outros profissionais anonimamente ou recorrendo 

a um pseudónimo.

Caso a avaliação de riscos indique que existe um perigo e que este 

não pode ser evitado de outro modo (por ex. através dos pró-

prios esforços dos pais), a instituição de educação infantil deve 

trabalhar junto dos pais para que utilizem as ajudas adequadas. Se 

possível, deve chegar-se a um acordo vinculativo a este respeito.

Caso os pais rejeitem as ajudas ou caso, do ponto de vista da 

instituição de educação infantil, não sejam utilizadas as ajudas no 

âmbito necessário ou caso seja incerto se estas são suficientes, a 

instituição de educação infantil deve informar o Jugendamt (ser-

viço de assistência a menores) a este respeito, bem como acerca 

da avaliação de riscos e do procedimento aplicado até então, para 

que o Jugendamt possa, se necessário, tomar outras medidas. 

Isto é retirado do § 8a SGB VIII. 

Uma ajuda à implementação da tarefa de protecção em confor-

midade com o artigo 8a SGB VIII é disponibilizada para down-

load ou encomenda pela Paritätische Baden-Württemberg na sua 

página de Internet (www.paritaet-bw.de), introduzindo na função 

de pesquisa o nome de ficheiro «Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf».
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E quanto às gravações de som e vídeo?

As gravações de som e de vídeo são para a criança consideráveis  

intervenções no seu direito à privacidade e não são necessa-

riamente parte integrante da documentação de formação e de  

desenvolvimento (a este respeito, consulte também as explica-

ções no esquema de orientação para formação e educação).

A necessidade de gravações de som e vídeo deve ser precisamen-

te justificada, especialmente por que motivo não são suficientes 

observações e a sua documentação escrita. As gravações podem 

ajudar a detectar melhor padrões de comportamento individuais 

para tomar determinadas medidas de apoio e estímulo. Apesar 

disso, é sempre necessária a autorização voluntária dos pais, ten-

do em atenção que os pais podem revogar a qualquer altura a 

declaração de autorização concedida. A respectiva declaração de 

autorização deve responder às seguintes questões: 

 

Por que motivo e em que período são realizadas gravações  

de som e de vídeo?

A quem são apresentadas as gravações?

Durante quanto tempo são guardadas as gravações?

Devem ser utilizados exclusivamente formulários de conformida-

de legal verificada pelo proprietário. 

As gravações devem ser realizadas, se possível, de modo a que 

não sejam gravadas outras crianças. Caso isto não seja possível, 

é também necessária a autorização dos pais afectados. Se os pais 

assim desejarem, as gravações devem ser-lhes apresentadas. 

Mesmo gravações do quotidiano de uma instituição de educação 

infantil, por ex. no âmbito de projectos, necessitam de um aviso 

atempado e autorização. Isto também se aplica caso se pretenda 

apresentar as gravações de som e de vídeo. Neste caso, deve ve-

rificar-se previamente se as crianças foram gravadas de um modo 

desfavorável. As respectivas sequências deverão ser eliminadas.
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E quanto às fotografias?

As fotografias devem ser tiradas sempre apenas com a autori-

zação escrita dos pais. Isto aplica-se também caso se pretenda 

garantir, com a ajuda das fotos, uma perspectiva do dia-a-dia da 

instituição de educação infantil. As fotos só podem ser pendura-

das na própria instituição de educação infantil, nunca no exterior 

(quadros). O contrato de inscrição ou de acompanhamento deve 

alertar para a prática de afixação na instituição de educação infantil 

(por ex. na área de entrada). A menção dos nomes aliada às fotos 

deverá ser geralmente evitada. 

Caso sejam entregues aos pais fotos de grupo, deve assegurar-se 

que isto aconteça com a autorização dos pais das outras crianças 

no retrato. 

Caso um fotógrafo venha à instituição de educação infantil para 

tirar fotografias, os pais devem ser previamente informados. As 

educadoras e os educadores devem certificar-se de que sejam 

fotografadas apenas crianças, cujos pais tenham autorizado. O 

fotógrafo deve ser alertado por escrito antes da visita para o facto  

de que qualquer utilização das fotos (publicidade, exposição, 

apresentações, etc.) só será permitida com a autorização dos pais. 

Em reuniões de pais ou em eventos informativos, deverá ser 

abordada a fotografia e filmagem e especialmente a problemática  

de uma publicação de fotos na Internet. Fotos de filhos de tercei- 

 

ros, mesmo que o seu próprio filho esteja incluído, não devem 

ser publicadas na Internet. Isto pode desencadear consequências 

de direito civil e penal. Seria útil que os pais transmitissem estas 

informações também aos avós, outros parentes e amigos. 

Antes de uma festa do jardim de infância ou de outro evento, os 

visitantes (pais, avós, parentes, amigos) devem ser expressamente 

alertados para o facto de que deve ser garantido o direito à privaci-

dade de terceiros. Neste contexto, deverá alertar-se especialmente 

para o seguinte: Caso uma foto seja publicada na Internet ou divul-

gada de outro modo sem a autorização do sujeito da foto, o direito 

à própria imagem é violado.

 

Em festas e eventos da instituição de educação infantil, o orga-

nizador da festa tem o direito de proprietário e pode – salvo 

o alerta acima – regular o processo e determinar se é possível 

fotografar ou filmar. Caso o organizador (proprietário da institui-

ção de educação infantil) estabeleça restrições relativas a fotos e 

filmes, isto deve ser dado a conhecer atempadamente aos visitan-

tes, especialmente aos pais, antes do início do evento. Caso os 

pais ou outros visitantes não queiram respeitar ou não respeitem 

tais restrições, o proprietário da instituição de educação infantil 

pode forçá-los, com base no direito de proprietário, por ex., a 

eliminar as fotos digitais.
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As instituições de educação infantil podem publicar fotos na Internet?

As instituições de educação infantil podem publicar fotos 

na Internet apenas com a autorização por escrito dos pais. 

Os pais devem poder visualizar a respectiva foto previamen-

te e ser alertados para as consequências de uma publicação 

na Internet. Em especial, deve alertar-se por escrito para o 

 

 

 

risco de download, cópia e ligação com outros dados por parte 

de terceiros de fotos publicadas na Internet. Como declaração de 

autorização devem ser utilizados exclusivamente os formulários 

de conformidade legal verificada pelo proprietário.

O que é trocado entre instituições de educação infantil e escola?

A cooperação entre a instituição de educação infantil e a escola 

primária facilita à criança a passagem entre ambas as instituições 

de formação. Por ex., no âmbito do exame de inscrição, é escla-

recido o nível de preparação escolar e de preparação para a escola 

primária ou que estímulo deveria ser contemplado. Caso haja 

troca de dados, é necessária a autorização por escrito dos pais. A 

autorização dos afectados só se aplica caso se baseie na sua livre 

decisão. 

No caso de autorização escrita, deve mencionar-se: 

::  O tipo de dados guardados electronicamente ou em pastas pelas escolas,

::  a finalidade do armazenamento,

::  a extensão da consulta de fichas de observação, bem como das documen tações 

de formação e de desenvolvimento (especialmente, os pais podem excluir  

determinadas passagens), 

 

 

 

::  a indicação de que a recusa da autorização não terá consequências  

negativas.

As datas nas quais as professoras e os professores ou a direcção 

da escola observam crianças na instituição de educação infantil 

devem ser comunicadas previamente aos pais. Devem ser pre-

viamente informados, caso devam ser aconselhadas observações, 

especialmente em relação ao seu filho, para, por exemplo, tomar 

medidas de estímulo complementares. 

Deve ser permitido aos pais a participação pessoal nos aconse-

lhamentos. 

Os pais são alertados para o facto de que a qualquer altura  

podem exigir à escola primária informações acerca de quais os 

dados que a escola primária guardou em relação aos seus filhos e 

qual a origem destes dados.

O que fazer quando os pais assistem como convidados?

A presença dos pais como convidados deve ser atempadamente 

dada a conhecer a todos os pais. Os pais que assistem como 

convidados devem comprometer-se por escrito à preservação do 

sigilo de dados. Deve assegurar-se que os pais que assistem como  

 

 

convidados não tenham acesso a documentos acerca das crianças  

(por ex. fichas de observação, relatórios de desenvolvimento,  

ficheiro). 
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O que fazer em caso de cooperação com outros serviços?

Caso várias pessoas ou instituições (serviços especializados, mé-

dicos, terapeutas, mesa redonda) colaborem com a instituição de 

educação infantil, isto significa para esta instituição de educação 

infantil uma maior necessidade administrativa e de coordenação  

em relação à protecção de dados. Caso a cooperação já seja  

conhecida no momento da inscrição, as questões organizatórias 

e administrativas que dão direito a uma troca directa podem ser  

 

reguladas logo no contrato de inscrição ou de acompanhamento. 

Caso contrário, isto só é possível com a autorização dos pais. 

Em caso de cooperação, os pais têm também o direito a receber 

a qualquer altura informações acerca dos dados guardados por 

parte de todas as entidades. 

Que dados deve receber a associação de pais?

Os membros da associação de pais apoiam a instituição de edu-

cação infantil e o proprietário. A associação de pais deve poder  

estabelecer contacto directo com os pais. Por este motivo, podem  

 

 

ser transmitidas à associação de pais listas com nome e endereço 

dos pais. 

Que dados podem receber as entidades promotoras?

Os dados pessoais de crianças, dos seus pais e das trabalha doras 

e dos trabalhadores devem ser transmitidos a uma entidade 

promotora apenas se os envolvidos o tiverem autorizado. 

E quanto ao tema «listas de pais»?

Frequentemente, os pais solicitam uma lista com nomes e ende-

reços de outros pais. Isto pode ser considerado, fazendo circular, 

por ex. em reuniões de pais, uma lista na qual os presentes se  

registem eles próprios. Deste modo, são eles próprios a decidir se  

 

 

 

e quais os dados que pretendem registar. A finalidade (transmis-

são da lista a pessoas que se tenham registado) e a facultatividade 

do registo devem ser explicitamente mencionados no cabeçalho 

da lista.

O que acontece com os dados dos exames médicos?

Por motivos legais, serão realizados exames médicos às crianças. 

Os pais devem ser atempadamente informados a este respeito, 

sob menção das bases legais.

  

 

 

Neste contexto, todos os serviços envolvidos (especialmente 

de saúde) respeitam as disposições de protecção de dados e de  

sigilo.
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Existem deveres legais de notificação?

Existem deveres legais de notificação relativos à operação da ins-

tituição para os proprietários de instituições de educação infantil 

(por ex. comunicação de qualificações). 

 

Relativamente aos pais e às crianças, existem deveres legais de 

notificação no contexto da Lei de Protecção contra a Infecção. 

O que acontece com informações orais ou telefónicas 
fornecidas às autoridades e a outras pessoas?

Não podem ser fornecidas informações orais ou telefónicas a 

pessoas desconhecidas ou cuja identidade não possa ser detecta-

da, mesmo que estas aleguem um determinado título, cargo ou 

profissão (por ex. um advogado de um dos pais, um juiz num  

 

 

processo de direito familiar). Em caso de dúvidas, a identidade 

da autoridade ou da pessoa deverá ser verificada. Caso existam 

motivos comerciais, não deverá haver uma transmissão de dados. 

O que acontece com o pai sem o direito à custódia?

Os dados acerca da criança ou do pai com direito a custódia não 

podem ser transmitidos ao pai sem direito à custódia. Em caso 

de guarda conjunta, ambos os encarregados de educação têm o  

 

 

 

direito à informação acerca de todos os dados da criança e acerca 

de todos os dados próprios – mas não o direito à informação 

acerca de dados dos outros encarregados de educação.
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Os dados podem ser transmitidos para fins estatísticos?

Caso excepcionalmente sejam necessários dados para estatísticas, 

deve existir uma base legal para isto. O proprietário da institui-

ção de educação infantil deve verificar se legalmente existe tal 

necessidade. Em caso de dúvida, deverá consultar-se a autorida- 

 

 

de responsável pela protecção de dados. As recolhas de dados 

realizadas no âmbito da estatística de ajuda infantil e juvenil são 

legítimas (consulte os artigos 98.° a 103.° SGB VIII).

Durante quanto tempo são conservados os dados?

Em geral, aplica-se: Os dados pessoais que já não são necessá-

rios devem ser eliminados ou destruídos. Isto aplica-se também a  

dados de crianças (e dos seus pais) que tenham deixado a insti-

tuição. Caso se pretenda que os dados sejam mantidos durante 

mais tempo, deverá existir uma base legal para isto ou os pais 

deverão ter dado a sua autorização. Isto aplica-se independente-

mente do tipo de suporte de dados (papel, disco rígido, rede). 

Caso estejam a decorrer processos jurídicos ou caso processos 

administrativos ainda não estejam concluídos, é possível que os 

dados tenham de ser armazenados durante um período mais lon-

go. Isto também se aplica caso numa determinada ocasião não 

estejam excluídos deveres de indemnização ou existam deveres  

 

 

de conservação. A duração do dever de conservação orienta-se 

pela necessidade oficial e eventuais normas legais. Os requisitos 

legais de arquivo devem ser respeitados.

Em todos estes casos – que devem ainda ser verificados – de-

vem ser conservados apenas os tipos de dados relevantes, nunca 

todos os dados. Deve verificar-se especialmente se devem ser 

conservadas fichas de observação, bem como documentações de 

formação e de desenvolvimento. É permitido oferecer aos pais 

documentações, como desenhos e outras obras das crianças, 

quando estas deixam a instituição; no caso de gravações de som 

e vídeo apenas as partes nas quais se oiça ou veja apenas o seu 

filho. 
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Onde se encontram mais informações básicas acerca da protecção de dados?

Em www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de estão disponíveis as 

tarefas das autoridades nacionais para a protecção de dados, é 

apresentada a Lei Alemã de Protecção de Dados e são oferecidas 

indicações a este respeito, bem como as Directivas da UE relati-

vas à protecção de dados.

Poderá encontrar mais informações em www.datenschutz.de

A autoridade nacional para a protecção de dados

Baden-Württemberg

«A autoridade nacional para a protecção de dados é eleita por 

maioria pelos membros do Parlamento sob proposta do Governo.  

Esta é independente no exercício das suas tarefas e não está vin-

culada a quaisquer instruções, nem sujeita a supervisão legal ou 

técnica.» 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

Autoridade eclesiástica responsável pela protecção de dados em 

Baden-Württemberg

As autoridades eclesiásticas de protecção de dados são responsá-

veis por questões de protecção de dados em relação a questões 

relativas à igreja. 

Igreja evangélica em Württemberg

Autoridade responsável pela protecção de dados no âmbito da 

Igreja Evangélica em Württemberg

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

Igreja evangélica em Baden

Autoridade responsável pela protecção de dados no âmbito da 

Igreja Evangélica de Baden

Prof. Dr. Thomas Klie · Evangelische Hochschule Freiburg · 

Bugginger Str. 38 · 79114 Freiburg

Igreja católica

Autoridade responsável pela protecção de dados para as  

dioceses de Baden-Württemberg

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart
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DIREITO à AUTO-DETERMINAÇÃO INFORMATIvA 

Acórdão de recenseamento da população de 1983

«Quem não consegue encarar com suficiente segurança quais as informações relativas a si mesmo conhecidas em 

determinadas áreas do seu ambiente social e quem não consegue avaliar razoavelmente o conhecimento de possíveis 

parceiros de comunicação pode ser bastante inibido na sua liberdade de planear ou decidir pela sua própria auto-

-determinação. Uma ordem social e uma ordem jurídica que a habilita legalmente, dentro da qual os cidadãos não 

possam saber quem, quando e em que ocasião tem conhecimento sobre o quê acerca de si, eram incompatíveis com 

o direito à auto-determinação informativa. Quem não tiver a certeza se em qualquer altura estão a ser registados 

comportamentos de desvio e guardados, utilizados ou transmitidos como informação procura não chamar a atenção 

através de tais comportamentos. […] Isto não só afectaria as oportunidades individuais de desenvolvimento do 

indivíduo, mas também o bem comum, pois a auto-determinação é uma condição elementar para uma comunidade 

democrática livre fundada na competência legal e capacidade de cooperação dos seus cidadãos. Daqui resulta o 

seguinte: O desenvolvimento livre da personalidade pressupõe a protecção do indivíduo contra a recolha, conserva-

ção, utilização e transmissão ilimitadas dos seus dados pessoais sob as condições actuais de processamento de dados. 

Esta protecção é, por este motivo, abrangida pelo direito fundamental do n.° 1 do art. 2.°  em relação com o n.o 1 do 

art. 1.° da Constituição Alemã. O direito fundamental garante a autoridade do indivíduo de determinar basicamente 

por si próprio a exposição e a utilização dos seus dados pessoais.»

Tribunal Constitucional Federal, BVerfGE 65, 1, Acórdão de 15 de Dezembro de 1983, Az. 1 BvR 209, 269, 362, 420, 

440, 484/83, Link: http://tlmd.in/u/88

 
O cidadão maior deve saber «quem, quando e em que ocasião tem conhecimento sobre o quê acerca de si»,  

declara-se na justificação.
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Os proprietários de instituições de educação infantil devem  

tomar as necessárias medidas técnicas e administrativas para a 

protecção de dados. 

Caso sejam processados dados pessoais, a empresa deve ser  

organizada de modo a que sejam satisfeitas exigências especiais 

da protecção de dados.

Como se pode satisfazer o direito dos pais à informação 
em relação aos dados guardados?

Na chamada pasta do processo – pasta do processo automatiza-

do, com o qual os dados pessoais são processados – podem ser 

consultadas declarações gerais.

O que deve ser considerado no contrato 
de inscrição ou de acompanhamento? 

Para o contrato de inscrição ou de acompanhamento, devem ser 

utilizados pelo proprietário formulários de conformidade legal 

verificada. No contrato de inscrição ou de acompanhamento, é 

normalmente listada a identidade das entidades responsáveis,   

 

 

o conteúdo do contrato de inscrição ou de acompanhamento, os 

custos e os dados principais. As declarações de autorização são 

anexos ao contrato de inscrição ou de acompanhamento. 

Panfleto para proprietários
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MODELO

Declaração de autorização:
PUbLICAÇÕES INTERNAS, FOTOS, MEIOS DE COMUNICAÇÃO,  
PUbLICAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA INTERNET

A autorização pode ser recusada.
Não necessita de devolver este formulário (assinado), caso não conceda a autorização.

01) Para eu(nós) e outros encarregados de educação termos uma perspectiva do dia-a-dia e das actividades da instituição de educação infantil, 
autorizo(autorizamos) que as fotos tiradas com esta finalidade*, nas quais o meu(nosso) filho esteja sozinho ou com outras crianças, 

sejam expostas ou penduradas na instituição:

[  ] SIM      [  ] NÃO

02) Eu(nós) autorizo(autorizamos) que as seguintes fotos (digitais)* 

do meu(nosso) filho sejam entregues a outros encarregados de educação: 

[  ] SIM      [  ] NÃO

Fui informado de que a publicação de imagens de outras pessoas sem a sua autorização pode provocar pedidos de indemnização. É especialmente 
proibida uma publicação na Internet. 

NOTA: 
Os jornais, mas também os outros meios de comunicação abaixo indicados, podem eventualmente também ser visualizados na Internet e daí descarregados. O acesso a informações e imagens  

publicadas na Internet  é possível a nível mundial e qualquer um pode descarregá-las, guardá-las e reuni-las com outros dados. Uma vez publicadas na Internet, as informações não podem  

praticamente nunca ser removidas. 

03) Eu(nós) autorizo(autorizamos) que, no contexto de eventos da instituição de educação infantil (festas, campanhas, projectos), sejam  
publicadas nos seguintes meios de comunicação:

[  ] Jornal do município   [  ] Secção local e regional do jornal diário

[  ] Jornal da paróquia   [  ] Outros

as seguintes fotos* do meu(nosso) 

filho. Neste contexto, deve estar excluída a publicação de fotos na Internet.

04) Eu(nós) autorizo(autorizamos) a publicação nos meios de comunicação assinalados, mesmo que tal signifique uma publicação na Internet. 

[  ] SIM      [  ] NÃO

Uma declaração de autorização concedida pode ser revogada a qualquer altura (de preferência, por escrito, dirigindo-se à direcção da instituição 
de educação infantil ou ao proprietário).

Data  |  Assinaturas1

1) A assinatura deve ser sempre fornecida por todos os titulares da custódia existentes, excepto se os pais com a guarda da criança viverem separados e a criança resida habitualmente com um dos pais 
com a autorização do outro ou por motivos de uma separação judicial. Neste caso, basta a assinatura do pai com quem a criança reside.

* se necessário, indicar o n.°, descrever concretamente o conteúdo ou anexar um termo 



MODELO

Declaração de autorização:
EvENTOS (IMPRENSA, wEbSITE)

A autorização pode ser recusada.
Não necessita de devolver este formulário (assinado), caso não conceda a autorização.

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que, no âmbito do seguinte evento

   do dia

SEgUINTES DADOS: Nome próprio  

Sobrenome

Idade

a seguinte foto* em grupo

a seguinte foto* individual

do meu(nosso) filho ou meus(nossos) filhos

seja publicada nos seguintes meios:

[  ] Jornal do município                     [  ] Secção local e regional do jornal diário

[  ] Jornal da paróquia                     [  ] Outros

NOTA:
Os jornais, mas também os outros meios de comunicação abaixo indicados, podem eventualmente também ser visualizados na Internet e daí descarregados. O acesso a informações e imagens  

publicadas na Internet  é possível a nível mundial e qualquer um pode descarregá-las, guardá-las e reuni-las com outros dados. Uma vez publicadas na Internet, as informações não podem  

praticamente nunca ser removidas. 

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que as seguintes fotos* 

sejam publicadas no seguinte website:  

[  ] Website do município  [  ] Website da paróquia

[  ] Website da instituição de educação infantil [  ] Website

Autorizo(autorizamos) igualmente que os seguintes dados sejam publicados: 

[  ] Nome próprio                     [  ] Sobrenome    [  ] Idade
 
Uma declaração de autorização concedida pode ser revogada a qualquer altura (de preferência, por escrito, dirigindo-se à direcção da instituição 
de educação infantil ou ao proprietário).

Data  |  Assinaturas1

1) A assinatura deve ser sempre fornecida por todos os titulares da custódia existentes, excepto se os pais com a guarda da criança viverem separados e a criança resida habitualmente com um dos pais 
com a autorização do outro ou por motivos de uma separação judicial. Neste caso, basta a assinatura do pai com quem a criança reside.

* se necessário, indicar o n.°, descrever concretamente o conteúdo ou anexar um termo 



MODELO

Declaração de autorização:
RECOLhA DE DADOS PARA DOCUMENTAÇÃO DE FORMAÇÃO E DE DESENvOLvIMENTO

Uma documentação de formação e de desenvolvimento deve ser criada para que se possa acompanhar e estimular cada criança o melhor possível. 
Deste modo, reflectimos sobre o nosso trabalho pedagógico e podemos oferecer-lhe respostas fundamentadas acerca do nível de formação e de 
desenvolvimento da sua criança do nosso ponto de vista. 

Numa documentação de formação e de desenvolvimento, são documentadas pela educadora ou educador capacidades especiais, manifestações 
de interesses, talentos, níveis de desenvolvimento e progressos,  mas também dados que indiquem que, num ou noutro respeito, parece fazer 
sentido um estímulo. Nós necessitamos da sua autorização para a criação de uma documentação de formação e desenvolvimento. Com a sua  
autorização, serão também tiradas fotografias adequadas. Nas reuniões com os pais ou em outras ocasiões, a documentação de formação e desen-
volvimento é uma importante base para apresentar o desenvolvimento da sua criança e comparar com as suas experiências. 

Uma transmissão destes dados a terceiros só poderá ocorrer após consulta consigo e com a sua autorização por escrito. Isto aplica-se também  
a fotos, desde que tenha autorizado a fotografia na documentação de formação e de desenvolvimento (ver abaixo a questão 2). Após a saída da 
criança ou após revogação da sua autorização para a criação de tal documentação de desenvolvimento, os dados reunidos até aí devem ser  
eliminados ou destruídos. Este dever de eliminação ou destruição não se refere aos dados pessoais recolhidos, processados e/ou utilizados com 
base em disposições legais ou contratuais.

A autorização pode ser recusada. Não necessita de devolver este formulário (assinado), caso não conceda a autorização. 

Autorização: 

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que seja reunida uma 

documentação de formação e desenvolvimento (portfólio) para o meu(nosso) filho:

[  ] SIM      [  ] NÃO

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que sejam tiradas e utilizadas para a documentação de formação e de desenvolvimento fotos, que mostrem  
o meu(nosso) filho:

[  ] SIM      [  ] NÃO

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que as fotos, em que o meu(nosso) filho está presente, sejam utilizadas na documentação de formação e de 
desenvolvimento de outra criança:

[  ] SIM      [  ] NÃO

Caso autorize que as fotos, em que o seu filho está presente, sejam utilizadas na documentação de formação e de desenvolvimento de outra 
criança, estas fotos não serão cedidas aos pais da outra criança. 

Uma declaração de autorização concedida pode ser revogada a qualquer altura (de preferência, por escrito, dirigindo-se à direcção da instituição 
de educação infantil ou ao proprietário). 

Data  |  Assinaturas1

1) A assinatura deve ser sempre fornecida por todos os titulares da custódia existentes, excepto se os pais com a guarda da criança viverem separados e a criança resida habitualmente com um dos pais 
com a autorização do outro ou por motivos de uma separação judicial. Neste caso, basta a assinatura do pai com quem a criança reside.



MODELO

Declaração de autorização:
gRAvAÇÕES DE SOM E víDEO

As gravações de som e de vídeo aplicadas no âmbito da documentação de formação e de desenvolvimento destinam-se exclusivamente a ilustrar 
o objectivo, interesses, capacidades e processo de desenvolvimento do(s) seu(s) filho(s) e, deste modo, receber indicações do seu progresso 
individual. Estas informações destinam-se exclusivamente a aconselhamentos em reuniões de desenvolvimento consigo e com as educadoras e 
educadores.

As gravações de som e de vídeo são protegidas com segurança do acesso por pessoas não autorizadas. Uma transmissão das gravações de som  
e de vídeo a terceiros só poderá ocorrer após consulta consigo e com a sua autorização por escrito.

As gravações de som e de vídeo podem ser parcialmente cedidas - apenas as partes em que só se oiça ou veja o seu filho.

As gravações de som e de vídeo são eliminadas imediatamente após o cumprimento do objectivo para o qual foram criadas. No máximo após a 
saída da criança ou após revogação da sua autorização para gravações de som ou vídeo, as gravações serão eliminadas, excepto se existir um dever 
legal de conservação posterior.

A autorização pode ser recusada. Não necessita de devolver este formulário (assinado), caso não conceda a autorização.

Autorização: 

Eu(nós) autorizo(autorizamos) que sejam efectuadas

no seguinte período

com a seguinte finalidade

gravações de som:

[  ] SIM      [  ] NÃO

gravações de vídeo do meu(nosso) filho ou meus(nossos) filhos: 

[  ] SIM      [  ] NÃO

Uma declaração de autorização concedida pode ser revogada a qualquer altura (de preferência, por escrito, dirigindo-se à direcção da instituição 
de educação infantil ou ao proprietário). 

Data  |  Assinaturas1

1) A assinatura deve ser sempre fornecida por todos os titulares da custódia existentes, excepto se os pais com a guarda da criança viverem separados e a criança resida habitualmente com um dos pais 
com a autorização do outro ou por motivos de uma separação judicial. Neste caso, basta a assinatura do pai com quem a criança reside.
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