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O que são cookies? 
• Um cookie é uma pequena informação que é armazenada no seu navegador quando 
você visita o nosso site. 
 
• Graças ao cookie, lembramos de suas preferências para que, quando você nos visitar 
novamente, tenha uma experiência on-line melhor. 
 
• Você decide se você permite cookies ou não, mas se você decidir não permitir, você 
deve bloqueá-los no seu navegador. 
Por que devo permitir cookies? 
• Permitindo cookies, você pode obter uma melhor experiência em nosso site. Por 
exemplo, usamos cookies nos seguintes casos: 
 
o Uma história das suas preferências para a sua próxima visita. 
o Fornecer conteúdo personalizado. 
O que acontece se eu bloquear cookies? 
• Se você decidir bloquear cookies, poderá impedir o funcionamento adequado de 
alguns recursos do site. Isso restringirá o que você pode fazer no nosso site. 
 
o Um histórico de suas preferências para sua próxima visita 
o Fornecer conteúdo personalizado 
 
• Se você aceitar essas limitações e decidir bloquear os cookies, siga as instruções do 
seu navegador na próxima seção. 
Como posso bloquear ou permitir cookies? 
• A maioria dos navegadores é configurada por padrão para aceitar cookies, mas você 
pode alterar as configurações para bloquear alguns ou todos os cookies, se preferir. Se 
você não gosta de como isso afeta sua experiência on-line, é tão fácil alterar as coisas 
novamente. Escolha seu navegador na lista a seguir: 

 
Navegadores de PC 
 
Internet Explorer 
 
Microsoft Internet Explorer 6/7/8 (Windows XP / Vista) Selecione Ferramentas no 
menu e, em seguida, Opções da Internet. Clique na guia Privacidade. Escolha as 
configurações desejadas. Clique em Ok. Microsoft Internet Explorer 8/9 (Windows 7) 
Clique no ícone Configurações (canto superior direito) Clique em Opções da Internet. 
Clique em Privacidade e selecione suas opções. Clique em Aplicar e, em seguida, em 
OK. 
 
Mozilla Fire Fox 
 
Selecione Ferramentas no menu e, em seguida, Opções. Clique na guia Privacidade. 
Escolha as configurações desejadas. Clique em OK 
 
Google Chrome 
 
1. Clique no menu do Chrome, localizado na barra de ferramentas do navegador. 
2. Selecione Configurações. 
3. Clique em Mostrar opções avançadas. 
4. Na seção Privacidade, clique no botão Configurações de conteúdo. 
5. Escolha as configurações desejadas. 
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6. Clique no X para fechar. 
 
Apple Safari 
 
1. Selecione Safari no menu e, em seguida, Preferências. 
2. Clique no painel Privacidade. 
3. Escolha as configurações desejadas. 
4. Clique no X para fechar. 
 
Opera 
 
clique no menu Opera e selecione Configurações. Clique em Opções Clique na guia 
Avançado. Nas opções à esquerda, selecione Cookies. Escolha as configurações 
desejadas. Clique em OK 
 
 
Navegadores para dispositivos móveis 
 
IOS 
 
Na tela inicial, selecione Configurações. Selecione o Safari. Clique em Aceitar 
Cookies. Escolha a configuração que você preferir. 
 
Android 
 
1. Inicie o aplicativo do navegador. 
2. Clique no botão Menu. 
3. Selecione a opção Mais e, em Configurações. 
4. Marque ou desmarque Aceitar cookies. 
 
Windows Phone 
 
1. Na tela inicial, clique na seta para a direita. 
2. Vá para Configurações. 
3. Selecione o Internet Explorer. 
4. Marque ou desmarque Aceitar cookies. 
 
Uso de sistemas analíticos e de medição. 
 
Na área das famílias não há sistema de medição nem analítico. 
Essas páginas da web usam o Google Analytics, um serviço de análise de site 
fornecido pela Google, Inc. ("Google"), uma empresa de Delaware, com 
endereço em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califórnia), CA 
94043, Estados Unidos. O Google Analytics usa "cookies" para ajudar a 
analisar o uso que os usuários fazem do site. As informações geradas pelo 
cookie sobre seu uso do site (incluindo seu endereço IP) serão transmitidas 
diretamente e arquivadas pelo Google em servidores nos Estados Unidos. O 
Google usará essas informações em nome da escola para (i) rastrear seu uso 
do site, (ii) coletar relatórios da atividade dos mesmos, (iii) fornecer outros 
serviços relacionados à atividade do site e o uso da Internet. O Google pode 
transmitir essas informações a terceiros quando exigido por lei ou quando 
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esses terceiros processam as informações em nome do Google. O Google não 
associará seu endereço IP a nenhum outro dado mantido pelo Google. Você 
pode se opor ao tratamento de dados ou informações, rejeitando o uso de 
cookies, selecionando as configurações apropriadas para o seu navegador, no 
entanto, você deve saber que, se o fizer, a funcionalidade completa deste site 
pode não estar disponível. Ao utilizar este site, você concorda com o 
processamento de informações pelo Google da maneira e para os fins 
indicados acima. 

 

 

 


