
POLÍTICA DE COOKIES 

INTRODUÇÃO 
 
GLOSSÁRIO 
 
Cookie 

Cookie é um pequeno ficheiro de texto que um site coloca no seu computador, 
telefone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet, contendo 
informação sobre a sua navegação nesse site. Os cookies são utilizados para 
facilitar a navegação e torná-la mais simples, e não danificam o seu computador 
ou dispositivo. 

Armazenamento local:   
Tecnologia padrão da indústria que permite que um website ou aplicativo 
armazene e recupere dados do computador, celular ou outro dispositivo de um 
usuário. 
 
Identificador de dispositivo:  
Códigos que possibilitam a identificação do um dispositivo móvel, seja de 
maneira persistente ou transitória, tais como o id de publicidade ou o id do 
sistema operacional. 
 
Pixel tag:  
Pequenos blocos de código em uma página da web que permitem que elas 
realizem ações como ler e armazenar cookies e transmitir informações para o site 
da Escola Criar e Recrear. A conexão resultante pode incluir informações como 
o endereço de IP de um dispositivo, a hora em que uma pessoa visualizou 
o pixel, um identificador associado ao navegador ou dispositivo e o tipo de 
navegador em uso. 
 
Site da Escola Criar e Recrear:  
Acessível no endereço eletrônico www.criarerecrear.com.br.  
 
Tratamento De Dados Pessoais:  
Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 
difusão ou extração. 
 
 
 



Da utilização de cookies pelo site da ESCOLA CRIAR E RECREAR 

Os nossos cookies têm diferentes funções: 

-Cookies essenciais: alguns cookies são essenciais para acessar áreas específicas 
do nosso site. Permitem a navegação no site e a atualização de suas aplicações, 
tal como acessar áreas seguras do site por meio de login. Sem os cookies 
essenciais, os serviços que o exigirem não podem ser prestados. 

- Cookies analíticos: utilizamos estes cookies para analisar a forma como os 
usuários usam o site e monitorar a performance deste. Isto nos permite fornecer 
uma experiência de alta qualidade ao personalizar a nossa oferta e rapidamente 
identificar e corrigir quaisquer problemas que surjam na navegação. 

Por exemplo, usamos cookies de desempenho para saber quais as páginas mais 
populares, qual o método de ligação entre páginas é mais eficaz, ou para 
determinar a razão de algumas páginas estarem a receber mensagens de erro. 
Baseado na utilização do site, podemos também utilizar estes cookies para 
destacar artigos ou serviços do site que pensamos ser do interesse dos usuários. 
Estes cookies são utilizados apenas para efeito de criação e análise estatística, 
sem nunca recolher informação de caráter pessoal (dados pessoais). 

- Cookies de funcionalidade: utilizamos cookies de funcionalidade para nos 
permitir relembrar as preferências do usuário. Por exemplo, os cookies evitam 
digitar o nome do usuário cada vez que este acessa o site. 

Em resumo, os cookies de funcionalidade guardam as preferências do usuário 
relativamente ao uso do site, de forma que não seja necessário voltar a 
configurar o site cada vez que o visita. 

 Do tempo de armazenamento dos cookies 

Os cookies utilizados podem ser: 

 - Cookies permanentes: ficam armazenados ao nível do navegador de internet 
(browser) nos seus dispositivos de acesso (PC, mobile e tablet) e são utilizados 
sempre que o usuário faz uma nova visita ao site. Geralmente são usados para 
direcionar a navegação de acordo com os interesses do usuário, permitindo-nos 
prestar um serviço mais personalizado. 

- Cookies de sessão: são temporários, permanecem nos cookies do seu 
navegador de internet (browser) até sair do site. A informação obtida permite 
identificar problemas e fornecer uma melhor experiência de navegação. 



Como desativar os cookies 

É possível desativar seus cookies em seu browser. Note-se, no entanto, que, ao 
desativar as cookies, pode impedir que alguns serviços da web funcionem 
corretamente, afetando, parcial ou totalmente, a navegação no site. 

Se pretende bloquear ou apagar os cookies deste site, pode fazê-lo modificando 
a configuração do seu browser. Embora a parametrização de cada um seja 
diferente, é comum que se configure no menu de “Preferências” ou 
“Ferramentas”. Para mais detalhes sobre a configuração dos cookies, consulte o 
menu “Ajuda” do seu browser. 

Sobre cookies de terceiros 

Os provedores de serviços utilizados pela ESCOLA CRIAR E RECREAR 
poderão utilizar cookies e outras tecnologias semelhantes de sua propriedade 
para identificar o navegador (browser) e o dispositivo (PC, mobile ou tablet) 
utilizados, de modo a oferecer publicidade direcionada quando o usuário 
acessar sites ou aplicativos de terceiros. 

O usuário pode realizar o controle destes serviços de publicidade de terceiros 
através de ferramentas de ad-block disponíveis para o seu browser. 

Tecnologias de rastreamento  

O site da ESCOLA CRIAR E RECREAR poderá utilizar outras tecnologias de 
rastreamento, como web beacons (às vezes chamados de "pixels de 
rastreamento", “pixel tags” ou "gifs nítidos"). Essas tecnologias também ajudam 
os usuários a saberem mais sobre o interesse em determinados 
Estabelecimentos. Em muitos casos, essas tecnologias dependem 
dos cookies para funcionar corretamente. 
 
O site da ESCOLA CRIAR E RECREAR poderá utilizar uma "URL click-
through" vinculada ao conteúdo. São URLs de fundo que permitem que o design 
de nossas páginas possa ser clicado para redirecionar o seu browser/visualizador 
a conteúdos específicos. Ao clicar numa dessas URL’s, os usuários poderão ter 
dados pessoais tratados, com base no legítimo interesse da ESCOLA CRIAR E 
RECREAR para entendermos o interesse em determinados tópicos e avaliar a 
eficácia das comunicações com os usuários.  
 

Disposições gerais 
 
Ocasionalmente, pode ser necessário alterar nossa Política de Cookies. Você será 



avisado de quaisquer alterações na Política de Cookies. Porém, sugerimos que 
você visite esta página periodicamente para se manter informado sobre 
eventuais mudanças. 
Ao navegar pelo site da ESCOLA CRIAR E RECREAR e utilizar suas 
funcionalidades, os usuários aceitam todo o disposto nesta Política e demais 
políticas legais que se encontram vigentes na data de acesso. Por isso, é 
recomendável que os usuários se mantenham atualizados. 
A eventual tolerância quanto a qualquer violação dos termos e condições do 
contido neste domínio será considerada mera liberalidade e não será 
interpretada como novação, precedente invocável, renúncia a direitos, alteração 
tácita dos termos contratuais, direito adquirido ou alteração contratual. 
Caso alguma disposição desta Política for julgada inaplicável ou sem efeito, as 
normas restantes continuam a vigorar, sem a necessidade de medida judicial 
que declare tal assertiva. Os termos aqui descritos serão interpretados segundo 
a legislação Brasileira. 


