
As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência acadêmica superior para os alunos de 
Maynard, que os prepara para serem cidadãos produtivos em um mundo tecnológico interconectado. 

 
MAYNARD PUBLIC SCHOOLS 

www.maynardschools.org 
 

 
 
 
Por favor, leia todo o conteúdo desta página e assine reconhecendo sua aceitação. Se você não deseja                 
autorizar o uso da foto ou da obra de seu filho, marque a caixa abaixo.  
 

PERMISSÃO DOS PAIS / TUTORES PARADE  
PUBLICAÇÃOMÍDIA 

Na divulgação de eventos e programas especiais que acontecem em nossas escolas durante o ano, pode haver                 
momentos em que um jornal, repórter de rádio ou TV / fotógrafo queira apresentar nossas aulas em ação ou                   
momentos em que o distrito vai querer destacar as realizações de um aluno ou escola em nosso site. Ao assinar                    
este formulário, você está autorizando que seu filho / filha seja entrevistado / ou fotografado durante o ano e / ou                     
tenha seu nome em publicação na mídia. 
 

PERMISSÃO PARA USAR A IMAGEM DO ALUNO 
Dou permissão para que a foto do meu filho / filha seja publicada no site da Escola Pública Maynard. Uma imagem                     
pode assumir a forma de uma fotografia, vídeo ou projeto multimídia. Nenhum nome, endereço residencial ou                
número de telefone aparecerá na foto. 
 

PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DO ALUNO NA PÁGINA INICIAL DO DISTRITO ESCOLAR 
Dou permissão para o trabalho do meu filho / filha ser publicado no site da Escola Pública Maynard. Eu entendo que                     
os direitos autorais e a propriedade da obra ou escrita continuam sendo propriedade do meu filho / filha. Eu também                    
entendo que o trabalho aparecerá com um aviso de direitos autorais proibindo a cópia de tal trabalho sem permissão                   
por escrito. No caso de alguém solicitar essa permissão, esses pedidos serão encaminhados para mim como pai /                  
responsável. Nenhum sobrenome, endereço residencial ou número de telefone aparecerá com o trabalho. 
 

NÃO DESEJO COMPARTILHAR FOTOS DO ALUNO PARA FINS DE          
MÍDIA 
 
Nome do aluno (impresso): __________________________________________   
 
 
Nome do pai / responsável (impresso): ___________________________________   
 
Assinatura do pai / responsável: ____________________________________ Data: ____________ 

http://www.maynardschools.org/

