
 
 
 

TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA EDUCAÇÃO VIRTUAL SANTO 

ANDRÉ 

 O presente instrumento particular denominado de Termo e Condições de Uso 

da “PLATAFORMA EDUCAÇÃO VIRTUAL SANTO ANDRÉ” regula os direitos e 

obrigações relacionados ao uso da Plataforma Educação Virtual Santo André 

composta pelo Office 365 Educacional A1 e suas ferramentas, de acordo com o 

termo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura Municipal de Santo 

André por intermédio da Secretaria de Educação e a Microsoft do Brasil 

Importação e Comercio de Software Vídeo Games LTDA. 

 

1. ACEITAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 

O uso da PLATAFORMA EDUCAÇÃO VIRTUAL SANTO ANDRÉ está condicionado à 

aceitação e ao cumprimento dos Termos e Condições de Uso descritos abaixo. 

Para fazer uso da Plataforma Educação Virtual Santo André é preciso ler 

atentamente e concordar com os termos descritos abaixo. 

O possível desconhecimento deste termo não isenta o Usuário de suas 

responsabilidades. 

Ao fazer uso da PLATAFORMA EDUCAÇÃO VIRTUAL SANTO ANDRÉ (doravante 

denominada Plataforma), você (doravante denominado Usuário) concorda que 

leu, entendeu e aceitou os termos, as regras e as condições de uso aqui 

dispostos. 

A Plataforma é administrada pela Secretaria de Educação de Santo André 

(doravante denominado SE), nos termos estabelecidos pelo “Termo de 

Colaboração” firmado entre a Microsoft do Brasil e a Prefeitura de Santo André 

(doravante denominada PSA) e que se reserva no direito de escolher a versão a 

ser utilizada. 

O usuário fica ciente e concorda que este Termo de Uso poderá ser alterado 

pela SE, a qualquer tempo, independentemente de qualquer comunicação. O 

usuário poderá, a qualquer momento, acessar a versão atualizada deste Termo 

de Uso no Portal da SE (santoandre.educaon.com.br). 

A Plataforma está disponível para aqueles com capacidade civil para utilizá-la e 

que possuam algum tipo de vínculo com a SE. Caso o Usuário não possua 

capacidade civil para utilizar a Plataforma, quando for mencionado Usuário 

neste Termo de Uso, será então entendido também que as declarações tenham 



 
 
 

sido prestadas por seu responsável legal, especialmente no caso das(os) 

crianças/ alunos. 

 

2.  USO DA PLATAFORMA E GRATUIDADE 

 

A SE, por se tratar de Órgão Público, oferece o uso da Plataforma ao Usuário de 

forma gratuita e, portanto, é vedado o uso da Plataforma para fins comerciais. 

A SE recomenda que todos os arquivos do tipo multimídia, como, por exemplo, 

vídeo e áudio, sejam hospedados em plataformas externas, como o Youtube, 

Soundcloud, ou outras semelhantes, e incorporadas na plataforma como link, 

evitando sobrecarregá-la. 

 

3.  REGRAS DE CONDUTA DO USUÁRIO 

 

O Usuário se compromete a não utilizar a Plataforma para: 

I. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de conteúdo abusivo, 

vexatório, difamatório, calunioso, fraudulento, explícito, pornográfico, que 

incite ódio ou violência, que fuja dos objetivos pedagógicos do processo de 

ensinoaprendizagem, mas prevalecendo sempre o uso de bom senso. 

II. Publicação, criação, armazenamento e/ou divulgação de Banners publicitários 

e/ou qualquer tipo de comércio eletrônico que seja considerado ilícito, assim 

entendidos os que sejam contrários à legislação ou ofendam direitos de 

terceiros. 

III. Realização de qualquer tipo de disseminação de software malicioso, ataque 

ou invasão, mesmo que para fins de pesquisa, sem prévia autorização da SE. 

Eventuais falhas na plataforma encontradas durante a sua utilização deverão ser 

comunicadas de forma responsável e sigilosa diretamente à SE, através do e-

mail: suporte@edu.santoandre.sp.gov.br. 

IV. Prática de falsidade, ou seja, falsidade de informações (divulgação proposital 

e voluntária de informações que o Usuário saiba ser falsa ou que sejam 

notoriamente falsas) e a falsidade ideológica. 

V. Para fins comerciais e/ou políticos. 



 
 
 

VI. Reprodução, réplica, cópia, alteração, modificação, venda ou revenda de 

qualquer um dos serviços / recursos / conteúdo ou qualquer parte deles, 

contidos na Plataforma, sem a autorização expressa do autor. 

VII. Utilização de robôs, “spiders” ou qualquer outro dispositivo, automático ou 

manual, para monitorar ou copiar qualquer conteúdo da Plataforma. 

VIII. Não cumprimento de quaisquer leis, normas, regras, princípios e 

regulamentações aplicáveis. 

IX. Realização de qualquer uma das ações proibidas por este Termo de Uso com 

a ajuda de terceiros. 

 

4.  DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A SE respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e requer que os 

Usuários façam o mesmo. 

O Usuário é responsável pelo conteúdo que disponibiliza na Plataforma, 

devendo se atentar à legislação sobre direitos autorais 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm ). 

 

5. DIREITO DE IMAGEM  

 

O Usuário poderá inserir foto em seu perfil na Plataforma, momento em que 

conferirá autorização de divulgação de tal imagem ou mesmo em outras 

situações em grupo ou individual, que haja divulgação de sua imagem desde 

que relacionadas ao uso educacional. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 

6.1.  Da Secretaria de Educação - SE: 

A SE se responsabiliza por administrar a Plataforma, oferecendo ao Usuário 

suporte técnico e orientações de uso da Plataforma. 

Considerando que nenhum sistema é totalmente inviolável e isento de falhas, a 

SE e a PSA se eximem de quaisquer responsabilidades por eventuais danos e/ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm


 
 
 

prejuízos decorrentes de softwares maliciosos, invasões e/ou possíveis falhas 

relacionadas à plataforma. 

A SE não se responsabiliza por dados perdidos em decorrência de uso 

inadequado do sistema pelos usuários. Da mesma forma, não se responsabiliza 

pela utilização de dados publicados no ambiente.  

A SE se responsabiliza por analisar os casos omissos deste Termo de Uso. 

 

6.2.  Dos usuários 

O usuário reconhece e declara estar ciente que: 

 

I. É de sua inteira responsabilidade tudo que for inserido, 

disponibilizado e revisado referente aos conteúdos e/ou os recursos 

utilizados; 

II. A segurança da senha cadastrada fornecida é de responsabilidade 

exclusiva do Usuário, que não deverá compartilhá-la com terceiros, 

sendo o Usuário o único responsável por eventual uso inadequado 

decorrente de acessos indevidos. 

III.  Havendo suspeita de conhecimento da senha pessoal por terceiros, o 

Usuário deverá comunicar, imediatamente, a SE para a substituição 

das informações de acesso. Seu login e senha são pessoais e 

intransferíveis, motivo pelo qual se forem usados por terceiros, o 

Usuário responderá pela utilização inadequada. 

IV. Ao termino da modalidade de ensino a qual está matriculado ou ao se 

desligar da Unidade Escolar Municipal por qualquer motivo, o Aluno 

não terá mais permissão para acessar a Plataforma, sendo seu usuário 

cancelado. 

V. Os arquivos armazenados na Plataforma poderão ficar indisponíveis 

ou até mesmo serem excluídos automaticamente – por isso deverão 

ser objeto de backup; 

VI. O backup do conteúdo é de inteira responsabilidade do usuário, 

devendo, após gerar o arquivo de backup, fazer o download (baixar) 

do respectivo arquivo para uma mídia digital, pessoal, de sua 

preferência (CD / DVD / HD / Pendrive).  

VII. O usuário (estudante), através de seu representante legal, reconhece 

e declara estar ciente de que é sua responsabilidade participar das 

atividades desenvolvidas através desta plataforma; 



 
 
 

 

7. PRIVACIDADE DE DADOS 

 

Todo conteúdo que o Usuário publica utilizando qualquer atividade é uma 

informação que, por sua natureza e característica, é pública, aberta e não 

confidencial. Ao revelar dados pessoais, tais como seu nome e endereço de 

email nestas atividades, o Usuário aceita e compreende que essa informação 

pode ser coletada e usada por outras pessoas para se comunicarem com ele, 

sem que seja imputável qualquer responsabilidade à SE. Desta forma, 

recomendase que o Usuário seja, portanto, cuidadoso ao decidir compartilhar 

qualquer dado pessoal em qualquer website. 

A SE preserva a privacidade dos dados dos Usuários e se compromete a revelar 

os dados pessoais do Usuário apenas por lei ou por meio de ordem ou 

intimação de um órgão, autoridade ou tribunal com poderes para tanto e de 

jurisdição competente. 

 

8.  DURAÇÃO E FINALIZAÇÃO DO ACESSO À PLATAFORMA

 

I. O acesso à Plataforma é concedido enquanto o Usuário fizer parte de 

qualquer unidade educacional do município de Santo André, seja como 

Aluno ou Professor. Cabe exclusivamente a SE o direito de terminar, 

suspender ou interromper, unilateralmente e a qualquer momento, o 

acesso à Plataforma, sem que qualquer indenização seja devida ao 

Usuário. 

 

II. A SE, ainda, se reserva ao direito de recusar ou retirar o acesso à 

Plataforma, a qualquer momento, e sem necessidade de prévio aviso, por 

iniciativa própria ou por exigência de um terceiro, se o Usuário 

descumprir, de qualquer forma, este Termo de Uso, as Políticas de 

Privacidade e Proteção aos Direitos Autorais e/ou a legislação vigente. 

 

III. O Usuário reconhece que a SE pode, a qualquer tempo, remover da 

Plataforma qualquer Conteúdo disponibilizado, sem necessidade de aviso 



 
 
 

prévio e sem que nenhuma indenização seja devida em razão de tal 

remoção, sendo o Usuário único responsável por todo o Conteúdo 

pessoal armazenado na Plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


