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Prezados escola, pai/mãe/responsável e crianças, 

Promovida pela Cidade Escola Aprendiz, em parceria com a Project Dirt e apoio 
da OMO, a Campanha Dia de Aprender Brincando é um movimento global no qual 
milhares de escolas celebram pelo menos uma atividade fora da sala de aula. Em 2018, as 
atividades que marcam a data ocorrerão no dia 17 de maio de 2018 (quinta-feira), e a 
escola do seu filho ou sua filha está entre as participantes deste movimento.  

Gostaríamos de solicitar a autorização do compartilhamento de fotos e vídeos que 

serão gravados durante o Dia de Aprender Brincando pelos organizadores desta 

campanha no Brasil. 

As fotos e os vídeos que serão compartilhados pela comunidade escolar no Dia de 

Aprender Brincando pelas redes sociais com as hashtags #DiaDeAprenderBrincando e 

#OutdoorClassroomDay serão mantidos na biblioteca fotográfica do Project Dirt e da 

Cidade Escola Aprendiz para seu uso durante a campanha deste e dos próximos anos. Este 

material poderá ser usado em publicações, materiais promocionais, sites e plataformas de 

mídias sociais, DVDs e outros materiais de publicidade, fornecendo informações essenciais 

sobre nosso trabalho. Isso nos ajudará a engajar e mobilizar outros professores, escolas e 

tomadores de decisão política na promoção da importância do brincar e do aprender ao ar 

livre. 

Caso esteja de acordo em compartilhar as fotos de seu filho ou sua filha conosco e 

colaborar para a difusão da campanha, pedimos a gentileza de assinar o termo de 

consentimento que segue.  

Se você é responsável por uma escola ou iniciativa e já possui autorização de uso 

de imagens dos seus estudantes, pedimos por gentileza que preencha o segundo 

formulário. 

Entre com contato com o Cidade Escola Aprendiz a qualquer momento se desejar 

que suas fotos/seus vídeos sejam excluídos da nossa biblioteca fotográfica e videoteca.  

 

Obrigado pela sua colaboração, 

Equipe Aprendiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/
http://www.projectdirt.com/
https://www.persil.co.uk/why-dirt-is-good/
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Termo de consentimento de pais, mães e responsáveis para uso de fotos/vídeos 

durante a campanha Dia De Aprender Brincando 

 

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. 

 

Sou o pai/mãe/responsável legal pela(s) criança(s)/jovem(ns) abaixo e permito que 

meu(minha) filho(a)/eu seja fotografado(a)/filmado(a) para a biblioteca fotográfica / 

videoteca do Project Dirt e Cidade Escola Aprendiz.  

 

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 Cidade Escola Aprendiz para 

retirar a foto ou vídeo da biblioteca fotográfica a qualquer momento. Compreendo 

também que não haverá pagamento pela minha participação ou pela participação 

do(a) meu(minha) filho(a).  

 

Nome completo do adulto responsável (em letras maiúsculas): 

 

Assinatura do adulto responsável: 

 

Endereço:  

 

Contato telefônico: 

 

Data: 
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Termo de consentimento da escola para uso de fotos/vídeos de seus estudantes, 

funcionários e espaço durante a campanha Dia De Aprender Brincando 

 

Sou a pessoa responsável pela liberação de imagens do espaço da escola, 

funcionários e estudantes, e tenho autorização dos pais/responsáveis dessas 

crianças para fazê-lo com os propósitos mencionados acima.  

 

Nome da escola (em letras maiúsculas): 

 

Endereço da escola:  

 

Nome do responsável (em letras maiúsculas):  

 

Assinatura do responsável: 

 

E-mail:  

 

Data: 

 


