Guia de Montgomery County Public Schools aos Pais sobre as Gravações de Aulas
Virtuais, Privacidade e Segurança dos Alunos
O fornecimento de instrução virtual ao vivo é um componente importante do plano de recuperação da
aprendizagem de Montgomery County Public Schools (MCPS). Para permitir a famílias e alunos que, de outra
forma, não possam assistir às aulas ao vivo, a instrução virtual ao vivo será gravada em vídeo e áudio. As aulas
gravadas servirão também como um recurso para aqueles que desejam revisar o conteúdo apresentado
durante a aula ao vivo. Compaixão, flexibilidade, esforços coordenados e uma aplicação sensata das
orientações existentes sobre a privacidade e a segurança do aluno nos permitiram fazer o fornecimento dessas
gravações - com certas medidas de precaução em vigor. Os alunos só poderão acessar as gravações por, no
máximo, 72 horas depois da aula, em sua sala de aula em myMCPS.
Um Breve Resumo das Gravações de Zoom Durante a Recuperação da Aprendizagem
As aulas serão gravadas usando o recurso de vídeoconferência do Zoom. Desde a primavera, adaptamos o
recurso de videoconferência do Zoom para maximizar privacidade e segurança. Desta forma, quando os alunos
aparecerem na janela do aplicativo, seus nomes e imagens ficarão visíveis para o professor e demais alunos
participantes. No entanto, a gravação da instrução ao vivo não irá conter os nomes dos alunos e minimizará a
exibição dos alunos no vídeo ao máximo possível. Perguntas e comentários feitos por seu filho farão parte da
gravação. Estamos atentos e somos sensíveis à privacidade dos alunos, assim como à necessidade de
flexibilidade durante esta pandemia sem precedentes.
MCPS compilou informações e respostas para perguntas frequentes sobre a gravação de aulas virtuais neste
documento para ajudá-lo a navegar neste novo espaço de aprendizagem e decidir o que é melhor para seu
filho. À medida que continuamos a aprender, refinar e melhorar nosso ambiente de aprendizagem virtual, as
orientações neste documento podem mudar. Informamos que embora MCPS tenha tomado e continue a
tomar todas as medidas razoáveis para proteger a privacidade do seu filho, não podemos controlar as ações
não autorizadas de terceiros. No entanto, nos comprometemos a tomar as medidas adequadas rapidamente
caso estas orientações não sejam seguidas. Por favor, notifique o professor ou administrador se você souber
de alguma violação dessas regras. Estamos todos juntos nessa.
Processo e Abordagem
O objetivo principal é capturar a instrução direta do professor (não os alunos) como um apoio às famílias.
Desta forma, implementamos as seguintes diretrizes para as gravações:
● Nas salas de bate-papo do Zoom, o aluno poderá ter contato com seu professor durante a aula,
contanto que o professor tenha habilitado esta opção.
● As configurações de gravação do Zoom permitirão, apenas, a gravação do bate-papo da turma como
um todo e não das janelas individuais de bate-papo com o professor. Além disso, as gravações de aulas
não irão mostrar os nomes dos alunos na janela do participante.
● Identificamos métodos preferenciais para os professores usarem nas gravações, a fim de reduzir o que
e quem é gravado. O objetivo é focar no professor, na instrução direta e na lição apresentada. Cada
professor irá selecionar a abordagem que for melhor para seus alunos e famílias, dentre as opções
abaixo.
○ Primeiro método preferencial: Gravar somente a apresentação do professor ao vivo da aula
ou lição e, assim que terminar, interromper a gravação antes de que haja interação com os
alunos.
○ Segundo método preferencial: Gravar a lição previamente (conteúdo principal e modelagem)
fora do ambiente de aula ao vivo. O professor ensinaria as lições ao vivo, não uma gravação, e
postaria um vídeo feito fora do ambiente de aula que tenha o conteúdo ensinado pelo mesmo
e que seja necessário para que o aluno tenha acesso à lição. O professor poderá, também,
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○

postar uma gravação da instrução de uma seção da mesma aula dada ao vivo, na qual a
quantidade de alunos que tenham optado por não serem gravados não cause impacto na
qualidade do vídeo. Este método deve ser considerado se o professor determinar que, devido
a vários alunos terem optado por não participar, a qualidade da aula e instrução gravada será
prejudicada pela falta de interação e participação dos alunos.
Terceiro método preferencial: Gravar a aula e os alunos durante a instrução ao vivo

Como saberemos se uma aula está sendo gravada?
● Aulas virtuais ao vivo serão iniciadas com o microfone do aluno mudo e a câmera desligada.
● As expectativas das condutas do aluno em sala de aula serão apresentadas, de uma forma resumida,
através de um slide de abertura ou de uma fala no começo de cada aula.
● Os professores informarão aos alunos quando a gravação será iniciada e quando a mesma terminar.
● No começo de cada aula, todos os alunos verão uma notificação de que a mesma está sendo gravada.
Onde a gravação será armazenada e quem poderá acessá-la?
● Os professores postarão as aulas em suas salas de aula em myMCPS. Acesso ao vídeo será limitado
aos alunos da turma com contas de email de MCPS. Somente alunos da turma terão acesso à sala de
aula.
● Alunos e membros de sua família não poderão baixar o vídeo. Bloqueamos, para alunos e familiares, a
opção de baixar os vídeos em seus computadores, na nuvem, etc.
Quais medidas de segurança adicionais foram postas em prática para proteger a privacidade do aluno?
● Da mesma forma que funcionários de MCPS são obrigados a não revelarem dados pessoais
identificáveis (PII)1 em uma sala de aula regular, esta obrigação permanece em vigor em aulas online
ao vivo.
● As aulas serão gravadas com fins unicamente educacionais. Devido a questões de privacidade do
aluno (como a apresentação de um aluno sobre um tópico polêmico, que pode ser visto pelos pais de
outros alunos, ou a divulgação de questões relacionadas à saúde de um aluno), existem várias
considerações e requisitos importantes para as gravações.
○ Um método preferencial é gravar apenas a apresentação ou aula ao vivo do professor em sala
de aula e, em seguida, interromper a gravação antes que haja qualquer participação de um
aluno.
○ Outro método preferencial é gravar a aula (o conteúdo principal e modelagem) fora do
ambiente de sala de aula. Para ambos os métodos, os professores devem se lembrar de
cumprir os requisitos da lei de direitos autorais.
○ Se a gravação incluir interação com os alunos, alguns cuidados obrigatórios serão tomados.
● Todos os professores e funcionários de MCPS deverão tomar as precauções obrigatórias identificadas
abaixo.
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As informações de identificação pessoal, ou PII, são definidas, em parte, como o nome e endereço dos pais
do aluno ou outros membros da família; qualquer identificador pessoal (por exemplo, número do Seguro Social
ou número de identificação do aluno); identificadores indiretos (por exemplo, data ou local de nascimento do
aluno, nome de solteira da mãe do aluno); ou outras informações que, sozinhas ou em combinação, estão
vinculadas ou podem ser vinculadas a um aluno específico que permitiria a uma pessoa razoável na
comunidade escolar, que não tenha conhecimento pessoal das circunstâncias relevantes, identificar o aluno
com razoável certeza. PII também podem incluir informações confidenciais sobre a saúde do aluno ou de
alguém da sua família, ou qualquer informação obtida no arquivo escolar do aluno.
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●

Alunos elegíveis e pais/responsáveis podem indicar que o aluno deseja não ser gravado durante as
sessões na sala de aula virtual usando suas contas de ParentVUE para acessar o Formulário MCPS 28113, Aviso Anual sobre Informações de Diretório e Privacidade do Aluno e selecionando a opção onde se
lê: “Não inclua a imagem e a voz do meu aluno na gravação de aulas virtuais para visualização futura
por alunos da mesma turma.” Formulário MCPS 281-13, Aviso Anual sobre Informações de Diretório e
Privacidade do Aluno também está disponível no site de MCPS, ou na escola do aluno. Um relatório
gerado por Synergy, identificando os alunos que não desejam ser gravados durante as aulas virtuais,
será fornecido aos professores.

●

No início de cada sessão ao vivo que for gravada, os professores devem informar aos alunos que suas
aulas estão sendo gravadas e, se alguém tiver optado por não participar, o professor desligará a
câmera e/ou silenciará o microfone da pessoa, se essas funções tiverem sido ativadas pelo mesmo.
As gravações devem ser apenas para fins educacionais. Assuntos delicados não devem ser gravados,
tal como o ritual de abertura. Testes surpresa e avaliações formativas também não devem ser
gravados. Se tal conteúdo for gravado por engano, ele deve ser excluído antes que a gravação seja
postada na plataforma.
As gravações ficarão disponíveis por 72 horas e serão excluídas automaticamente da plataforma Zoom
depois deste período de tempo. No entanto, se um evento disciplinar com um aluno ocorrer durante
uma aula gravada, a gravação pode ser baixada pelo professor e compartilhada com o diretor da
escola/pessoa designada. As mesmas regras se aplicam se funcionários tomarem conhecimento de que
a gravação contém informações sobre má conduta de um funcionário ou de um incidente relacionado
a preocupações levantadas pelos alunos, funcionários ou pais.
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●

Por que as gravações ficam disponíveis por 72 horas?
● A limitação temporal de 72 horas no acesso ao vídeo fornece proteção de privacidade adicional.
Permitir que todos os vídeos sejam salvos nas salas de aula de myMCPS por longos períodos de tempo
estende a quantidade e o período de acesso aos vídeos.
● Tal limite também permite que todas as aulas sejam gravadas. A sala de aula de myMCPS tem limite de
armazenamento. Se aumentarmos a quantidade de tempo que as aulas são salvas, diminuiremos o
espaço de armazenamento e a capacidade de gravar todas as aulas.
● Os alunos com ausência justificada que queiram utilizar as gravações da aula devem entrar em contato
com o professor para combinarem.
Como MCPS tratará os alunos que optarem por não participar ou que não querem ser gravados?
● Os alunos que optarem por não participar são responsáveis por manterem suas câmeras e microfones
desligados.
● Para os que optarem por não participar, o professor desligará a câmera e/ou silenciará o microfone do
aluno no início da aula.
● Como alguns alunos optam por não serem gravados e também podem não querer usar o recurso de
bate-papo (ou podem não ser capazes de fazer isso), a escola trabalhará com eles para identificar
outros métodos de participação em sala de aula. O aluno que optar por não participar das gravações
não sofrerá consequências negativas por essa decisão, desde que participe de outras formas.
● Os professores trabalharão com seus administradores, caso a caso, para determinar se as aulas com
muitos alunos que optaram por não participar farão a gravação da interação completa do aluno. Por
exemplo, se vários alunos optarem por não serem gravados, e o professor determinar que a qualidade
da aula e instrução gravadas sofrerá com a falta de interação e participação dos alunos, então o
professor pode selecionar o segundo método preferencial descrito acima, que é gravar a aula sem os
alunos.
E se um aluno não quiser ser gravado, ele será penalizado?
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●

A equipe de MCPS está ciente de que alguns alunos podem não se sentir confortáveis com suas
câmeras ligadas e com a gravação. O uso da função de vídeo não é obrigatório para os alunos.
Pais/responsáveis podem optar por não utilizarem a função de vídeo a qualquer momento ou durante
horários específicos.

E se um aluno se envolver em um comportamento impróprio?
● Todas as alegações de comportamento impróprio serão investigadas de acordo com nosso Código de
Conduta do Estudante.
● Comportamentos que sejam academicamente desonestos, intimidação/assédio ou um uso
inapropriado de tecnologia serão endereçados. As respostas disciplinares podem variar desde um
aviso e conferência com os pais até a suspensão ou remoção das funções de câmera e voz na sala de
aula online.
Se eu decidir que meu filho não optará pela gravação de vídeo, como os educadores saberão que não devem
gravar meu filho?
● Além de ter essa informação registrada em Synergy, pedimos que as famílias alertem os professores
para que haja clareza sobre o interesse em não participar (das gravações).
● As famílias podem mudar suas preferências entrando em contato com a escola. A escola é responsável por
notificar os professores sobre qualquer decisão de não participar (das gravações).
Haverá consequências se um vídeo contendo dados pessoais identificáveis (PII) for compartilhado?
● Se um vídeo for armazenado, gravado ou compartilhado em violação a essas regras estabelecidas, os
alunos podem enfrentar ações disciplinares e/ou corretivas, incluindo, mas não se limitando a: perda
de privilégio de acesso aos vídeos gravados; advertência por escrito; e medidas disciplinares.
● Se você souber que um vídeo foi compartilhado de forma inadequada, notifique seu diretor. Seu
diretor trabalhará com a equipe do escritório central para tomar as medidas adequadas.
● Em MCPS, estamos emprenhados em fazer cumprir essas regras e precauções importantes.
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