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Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família (FERPA)  
Aviso sobre informações de pastas escolares 

A Lei sobre os direitos educacionais e de privacidade da família (Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA)), é uma lei federal que requer que uma escola, com certas exceções, 
obtenha o seu consentimento por escrito para liberar informações de identificação pessoal 
contidas nos registros escolares de seu filho. No entanto, a escola pode liberar informações 
apropriadamente designadas como “informações da pasta” sem consentimento por escrito, a 
menos que você tenha seguido os procedimentos do distrito escolar e informado a escola de 
que você não concorda com a liberação. O objetivo principal das informações da pasta é para 
que as escolas possam usar essas informações educacionais do seu filho em certas 
publicações escolares. Exemplos de publicações escolares:  

• Pôster de uma apresentação que mostra o papel de seu filho em uma produção escolar;  
• Anuário escolar; 
• Livro de honra ou outras listas de reconhecimento;  
• Programas de formatura e   
• Folhas de atividades esportivas, como esportes de luta, mostrando peso e altura dos 

membros da equipe.  

Em geral, a liberação das informações da pasta não é considerada prejudicial nem invasão de 
privacidade, e também podem ser liberadas a organizações externas sem o consentimento prévio 
dos pais por escrito. Organizações externas incluem, entre outras, empresas que fabricam anéis 
de formatura ou publicam anuários. Além disso, duas leis federais exigem que agências locais de 
educação (LEAs) recebendo assistência sob a Lei do Ensino Fundamental e Médio de 1965, 
conforme emenda (ESEA), forneçam, mediante solicitação, as seguintes informações a 
recrutadores militares: nomes, endereços e lista de telefones – a menos que os pais tenham 
solicitado a LEA para que as informações de seu estudante não sejam liberadas sem seu 
consentimento prévio por escrito.  

Se você não quiser que a escola libere algum ou todos os tipos de informações abaixo, 
designadas como informações educacionais da pasta do seu filho, sem o seu consentimento 
prévio por escrito, você deve preencher e retornar os formulários de recusa até 5 de novembro 
de 2021. O distrito escolar designou os seguintes itens como informações da pasta:  

• Nome do aluno  
• Endereço  
• Lista telefônica  
• E-mail  
• Fotografia  
• Data e local de nascimento  
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• Área de estudos  
• Datas de frequência 
• Série  
• Participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos  
• Peso e altura de membros de equipes atléticas  
• Diplomas, honras e prêmios recebidos  
• A mais recente agência de ensino ou instituição frequentada  
• Número de identificação estudantil, identificação de usuário, ou outro identificador pessoal 

exclusivo usado para a comunicação em sistemas eletrônicos, apenas se o identificador 
não puder ser usado para obter acesso a registros educacionais, exceto quando usado 
em conjunto com um ou mais fatores que autenticam a identidade do usuário, como PIN, 
senha, ou outro fator reconhecido ou possuído apenas pelo usuário autorizado  

• Um número de identificação estudantil ou outro identificador pessoal exclusivo que é exibido 
em um crachá de identificação estudantil, apenas se o identificador não puder ser usado 
para obter acesso a registros educacionais, exceto quando usado em conjunto com um 
ou mais fatores que autenticam a identidade do usuário, como PIN, senha, ou outro fator 
reconhecido ou possuído apenas pelo usuário autorizado. 


