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Contatos pessoais são mantidos privados

Professores não veem os números de telefone 
dos pais e alunos, e alunos e pais não veem seus 
números também. O numero do telefone e o usuário 
não estão de forma alguma conectado a suas 
mensagens no Remind.

Pais e alunos podem optar por receber as 
mensagens do Remind cadastrando com o código 
de turma e um email aqui: www.remind.com/join ou 
baixando o aplicativo e usando seu código único da 
turma. Uma vez enviada a mensagem, eles podem 
ser identificados por seu nome completo (que eles 
forneceram) na lista de assinatura do professor.

O histórico de mensagens estará sempre 
disponível.

Diferente de SMS ou outros aplicativos de 
mensagens, toda comunicação feita pelo Remind 
é salva na conta do usuário. Esse registro não 
pode ser editado ou apagado, isso garante que 
as comunicações transcritas estejam sempre 
disponíveis. O Remind também usa praticas padrão 
de serviços, incluindo SSL, para manter nosso 
serviço seguro e com backup.

Professores e alunos inscritos na turma podem 
facilmente imprimir ou mandar um email em PDF do 
histórico de seus avisos ou bate-papos a qualquer 
momento.

Administrar suas mensagens com controles 
simples.

Professores podem remover inscritos de suas listas a 
qualquer hora. Se sua turma @código esteja exposta 
para alguém fora da turma por qualquer razão, os 
professores podem mudá-la para um código mais 
seguro (como uma senha). 

Aqueles inscritos podem escolher quais turmas 
entrar e podem sair das mesmas a quando 
desejarem.  

Diferente de outras produtos de mensagens, 
Remind oferece ferramentas simples para usuários 
e administradores poderem conversar. Isso significa 
que os professores podem definir seus horários, 
como os convir quando estiverem disponíveis para 
conversar com pais e alunos. Tanto professores e 
inscritos podem parar e retomar um Bate-papo com 
facilidade.

Todos trabalham juntos para manter nossa 
comunicação segura

Segurança é nossa prioridade, e é uma 
responsabilidade compartilhada. Isso porque temos 
feito isto simples para professores, estudantes e pais, 
para ambos administrar sua experiência no Remind, e 
apontar o uso inapropriado caso seja visto. 

O Remind é COPPA-complacente, o que significa 
que nós notificamos pais ou tutores quando alunos 
menores de 13 anos criam uma conta. Todos 
estudantes devem ser maiores de 13 anos para abrir 
um Bate-papo com seu professor mas os menores 
podem receber avisos e lembretes. 

As informações de conta são seguras e   
confidenciais

O Remind não vende ou compartilha informações 
sobre os professores, alunos ou pais. Informações 
pessoais requerem privacidade, segurança e 
confidencialidade. Se sua conta for acessada por um 
administrador, nós lhe avisaremos.

Para mais informações, veja a Politica de Privacidade: 
remind.com/privacy-policy

Se seu administrador precisar de mais informações 
entre em contato conosco pelo  
contact@remind.com.

Comece agora de graça pelo remind.com

O que torna o Remind seguro?
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