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Termo de consentimento para fotografias 
 
Consentimento para uso de fotos/vídeos para apoiar nosso Dia Da De Aulas ao ar Livre/Dia 
da Sala de Aula Vazia 
 
Prezados escola, pai/mãe/responsável e crianças, 
 
Estou escrevendo para solicitar o compartilhamento de suas fotos de aprendizagem e 
brincadeiras ao ar livre com os organizadores do Dia da Sala de Aula Vazia, Eco Schools England 
e da campanha mundial Dia de Aulas ao Ar Livre. 
 
O Dia de Aulas ao Ar Livre é uma campanha mundial liderada pelo Project Dirt e apoiado pelas 
marcas A Sujeira é boa da Unilever (Persil, Omo, etc.) para conseguir que mais crianças 
aprendam e brinquem ao ar livre. Inspirados pelo Dia da Sala de Aula Vazia do Reino Unido, 
estamos aumentando a conscientização sobre a importância das brincadeiras e do aprendizado 
ao ar livre para infâncias felizes e para desenvolver habilidades para o amanhã. No Reino Unido, 
a campanha continuará a ser chamada de Dia da Sala de Aula Vazia e está sendo liderada pela 
Eco Schools England, parte do Keep Britain Tidy. Para saber mais sobre a campanha, consulte 
http://www.outdoorclassroomday.com/ e http://www.emptyclassroomday.org.uk/. 
 
Caso você tenha interessa em compartilhar suas fotos, ficaremos gratos se você assinar o 
formulário em anexo para que possamos usar suas fotos para promover ainda mais a campanha. 
 
 
 
As fotos/os vídeos serão mantidos na biblioteca fotográfica do Project Dirt. As fotos/os vídeos 
serão usados pelo Project Dirt e seus parceiros de campanha, bem como organizações de 
terceiros que trabalham conosco ocasionalmente para promover a ida das crianças ao ar livre 
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para brincarem, se sujarem e aprenderem sobre o mundo. Eles podem ser usados fora da 
campanha, mas sempre com o mesmo propósito. 
 
As fotos/os vídeos podem ser usados em publicações, materiais promocionais, sites e 
plataformas de mídias sociais, DVDs e outros materiais de publicidade, fornecendo informações 
essenciais sobre nosso trabalho. Eles nos ajudarão no engajamento com outros pais, escolas de 
ensino fundamental, decisores políticos e políticos para promover a importâncias das brincadeiras 
e do aprendizado ao ar livre. 
 
Entre com contato com o Project Dirt a qualquer momento caso deseje que suas fotos/seus 
vídeos sejam excluídos da biblioteca fotográfica. 
 
Obrigado(a) por sua ajuda. 
 
Cath Prisk 
Gerente de parcerias 
cath@projectdirt.com 
07813879179 
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Consentimento para uso de fotos/vídeos para apoiar nosso Dia Da De Aulas ao ar Livre/Dia 
da Sala de Aula Vazia 
 
As fotos e os vídeos podem ser usados pelo Project Dirt e seus parceiros de campanha para 
promoverem a necessidade das crianças estarem ao ar livre. 
 
Os usos podem incluir: 
 
Material impresso: livros e capas de livros, recursos de treinamento, apresentações em 
PowerPoint, folhetos publicitários, catálogos de recursos, relatórios anuais, documentos 
informativos, boletins e outras publicações de terceiros e sites com relatos sobre nosso trabalho. 
 
Formatos eletrônicos: filmes, sites, plataformas de mídia social (Instagram, Flickr, Facebook, 
Twitter e outros ao redor do mundo) e arquivos em PDF. 
 
 
Nome da criança/jovem 1: 
 
Nome da criança/jovem 2: 
 
Nome da criança/jovem 3: 
 
Nome da criança/jovem 4: 
 
 
Sou a pessoa responsável pela liberação de imagens da escola e tenho total autorização dos pais 
dessas crianças para fazê-lo com os propósitos mencionados acima. 
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Nome da escola: 
 
Endereço da escola: 
 
Assinatura da pessoa responsável: 
 
Nome da pessoa responsável: 
 
Endereço de e-mail: 
 
Ou 
 
Sou o pai/mãe/responsável legal pela(s) criança(s)/jovem(ns) acima e permito que meu(minha) 
filho(a)/eu seja fotografado(a)/filmado(a) para a biblioteca fotográfica/videoteca do Project Dirt. 
 
 
 
Confirmo que li a carta anexada a este formulário de permissão e compreendo os usos propostos 
para as fotos/os vídeos. Compreendo que posso entrar em contato com o Project Dirt para retirar 
a foto/o vídeo da biblioteca fotográfica a qualquer momento. 
 
Compreendo que não haverá pagamento pela minha participação ou pela participação do(a) 
meu(minha) filho(a) 
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Assinatura do pai/mãe/guardião: 
 
Nome pai/mãe/guardião (em letras maiúsculas): 
 
Assinatura da criança: 
 
Endereço: 
 
Data: 
 


