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1. As imagens, vídeos ou trabalhos dos alunos, professores, funcionários, visitantes e restante pessoal da
EB1/PE da Marinheira apenas podem ser utilizadas para fins não comerciais e de divulgação das atividades
realizadas na escola, por ela promovidas ou com ela relacionadas.
2. As imagens, vídeos ou trabalhos dos alunos, professores, funcionários, visitantes e restante pessoal da
EB1/PE da Marinheira podem ser utilizadas em qualquer suporte e apenas nos websites oficialmente geridos
pela escola, seja através do seu órgão de gestão ou responsável por si designado.
3. É obrigatória a permissão prévia, informada, livre, específica e expressa da autorização de fotografar,
filmar, divulgar e publicar online ou noutro suporte por parte do encarregado de educação dos alunos. A
referida autorização deve ser sempre prévia aos atos referidos anteriormente e pode ser revogada a
qualquer instante.
4. O encarregado de educação deve ser previamente informado, de forma clara e transparente, sobre o
contexto da captação, os fins e a utilização a ser dada às imagens do seu educando antes de assinar qualquer
autorização ou consentimento.
5. As autorizações e consentimentos referidos no ponto anterior devem constar do processo individual do
aluno.
6. De igual modo, a mesma permissão prévia, informada, livre, específica e expressa da autorização de
fotografar, filmar, divulgar e publicar online ou noutro suporte é necessária e requerida por parte dos
professores, funcionários e restante pessoal da EB1/PE da Marinheira.
7. Na defesa do superior interesse da criança, a EB1/PE da Marinheira compromete-se a nortear a todo o
momento a sua atuação pelo respeito pelos princípios da proporcionalidade e da não discriminação,
avaliando a todo o tempo os riscos e o impacto que a disponibilização de imagens pessoais na Internet pode
ter na vida dos seus alunos.
8. A EB1/PE da Marinheira compromete-se a não divulgar ou difundir imagens que permitam a identificação
dos alunos. Para tal, está impedida de juntar o nome, completo ou parcial, junto da fotografia individual ou
filme do aluno, assim como qualquer outro elemento identificativo de cariz pessoal e que permita identificar
individualmente o aluno.
9. Sempre que esta Política de Utilização de Imagem seja revista ou alterada nos seus termos, tal deve ser
dado a conhecer aos intervenientes referidos neste documento e serão reiniciados os procedimentos
apropriados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Política de Utilização de Imagem aprovada pela Diretora em 07/09/2018 e pelo Conselho Escolar em
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A data da próxima revisão da Política de Utilização de Imagem é setembro de 2019.

