
 
 

 
 

Data: ____________________________ 

 

Para: Pais e Responsáveis 

Tema: Formulário de Permissão de Vídeo – edTPA. Avaliação de Certificação Docente 

 

De: ____________________________ Professor Candidato 

 

 ____________________________ Professor Mentor / Colaborador  

 

____________________________ Escola 

 

Eu sou um candidato em um programa inicial de preparação de professores que está implementando o 

edTPA (Avaliação de Desempenho Docente), uma avaliação nacional de desempenho para futuros 

professores. 1  A conclusão bem sucedida desta avaliação é um requisito para a certificação docente 

na Geórgia. 

 

Este projeto inclui a submissão de curtas gravações de vídeo sobre o meu ensino na classe do seu 

filho. Embora as gravações de vídeo envolvam tanto eu como vários alunos, o foco principal é a 

minha instrução, e não os alunos da turma. No decurso da gravação, o seu filho pode aparecer nas 

gravações de vídeo. A aula gravada será usada para refletir sobre a minha prática de ensino como 

parte do edTPA e será carregada em um sistema de gerenciamento de classe eletrônico seguro e 

protegido por senha. Além disso, é possível que eu submeta amostras de trabalhos de alunos como 

prova da minha prática de ensino, e esses trabalhos podem incluir parte do trabalho do seu filho. 

Nenhum nome completo de estudante aparecerá em qualquer material que for enviado.  

 

O corpo docente, professores colaboradores e/ou atuais ou futuros candidatos a professores 

associados ao programa na Universidade da Geórgia; bem como o corpo docente ou equipe 

associados ao edTPA poderão ver minhas amostras de trabalho de vídeo e de aluno. Estes materiais 

serão vistos somente sob condições seguras e protegidas por senha, nunca publicadas em sites 

acessíveis publicamente, e nunca revelarão a identidade de crianças, escolas ou distritos. 

  

Este formulário continua na próxima página e será usado para documentar sua permissão para a 

participação de seu filho nessas atividades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Para maiores informações sobre o edTPA, acesse http://edtpa.aacte.org/about-edtpa.  
 

http://edtpa.aacte.org/about-edtpa


 
 

 

 

 

Formulário de Permissão de Vídeo – edTPA Avaliação de Certificação Docente 

 

  

Por favor complete e devolva à escola antes ou em _________________________________ 

 

Formulário de Permissão de Vídeo 

edTPA Avaliação de Certificação Docente 

 

Nome do Aluno: 

 

Eu sou o pai/responsável legal da criança acima. Confirmo que recebi e li sua carta sobre a 

avaliação docente edTPA. Eu DOU permissão para incluir a imagem do filho em gravações de 

vídeo durante sua participação na classe e/ ou para reproduzir materiais que meu filho tenha 

completado como parte das atividades em sala de aula. Nenhum nome completo de estudante 

aparecerá em qualquer material enviado pelo candidato a professor. 

Assinatura do Pai/Responsável: 

 

 

Data: 

 

 

 

 

 

Formulário de Permissão de Vídeo 

edTPA Avaliação de Certificação Docente 

Para quem tem 18 anos de idade ou mais 

Nome do Aluno: 

 

Tenho 18 anos de idade ou mais. Recebi e li a sua carta sobre a avaliação docente edTPA. Eu 

DOU permissão para incluir minha imagem em gravações de vídeo durante minha 

participação em classe e/ou para reproduzir os materiais completados como parte das 

atividades de sala de aula. Nenhum nome completo de aluno aparecerá em qualquer material 

enviado pelo candidato a professor. 

Assinatura do Aluno: 

 

 

Data: 

Formulário de Permissão de Vídeo 

edTPA Avaliação de Certificação Docente 

 

Nome do Aluno: 

 

Eu não dou permissão para filmarem a mim/meu filho. 

Assinatura: 

 

 

Data: 


