Termo de consentimento para utilização de imagem
Consentimento para o uso de fotos/vídeos para apoiar o Dia de Aulas ao Ar Livre
Queridos Professores/Educadores, Pais/EE,
Gostaríamos de vos solicitar que partilhassem as vossas imagens do Dia de Aulas ao Ar Livre com os
organizadores desta campanha.
O Dia de Aulas ao Ar Livre faz parte de uma campanha global, para que mais crianças brinquem e
aprendam ao ar livre. Inspirado no Empty Classroom Day no Reino Unido, o nosso objetivo é chamar a
atenção para a importância de brincar e aprender ao ar livre para criarmos crianças mais felizes e mais
preparadas para o futuro. Para saber mais sobre a campanha pode aceder a diadeaulasaoarlivre.pt.
Para que possamos partilhar as fotografias e documentar o próprio dia, necessitamos que preencha o
formulário em anexo. Estas imagens apenas serão utilizadas para promover o movimento do Dia de
Aulas ao Ar Livre .
As fotografias/vídeos serão guardados na biblioteca/arquivo de fotos, sendo que serão apenas usados
pelo Movimento Bloom e pelos parceiros da campanha, bem como organizações de terceiros que,
ocasionalmente, trabalham connosco para promover o Dia de Aulas ao Ar Livre e tudo o que o mesmo
representa. Podem vir ainda a ser utilizados fora da campanha, mas sempre com a mesma finalidade.
Os suportes nos quais serão utilizados são: publicações, materiais promocionais, sites e redes sociais,
DVD’s e outros materiais de marketing com informações essenciais sobre o nosso trabalho. Desta forma
vão ajudar-nos a interagir com outros pais e escolas primárias e básicas, para promover a importância
de brincar e aprender ao ar livre.
Se, em qualquer momento, desejar que as suas fotografias/vídeos sejam eliminados da biblioteca de
fotos por favor entre em contacto com o Movimento Bloom através do email:
info@movimentobloom.org.pt.

Muito obrigado,

A equipa do Dia de Aulas ao Ar Livre

www.diadeaulasaoarlivre.pt
Organização:

Parceiros Institucionais:

Apoio:

Consentimento para o uso de fotografias/vídeos para apoiar o Dia de Aulas ao Ar Livre
As fotos/vídeos captados no âmbito do Dia de Aulas ao Ar Livre, serão guardados na biblioteca/
arquivo de fotos, sendo que serão apenas usadas pelo Movimento Bloom e parceiros da campanha
para promover a necessidade das crianças terem mais tempo ao ar livre.
A sua utilização pode incluir:
Impressão: livros e capas de livros, materiais de formação, apresentações em PowerPoint, folhetos de
marketing, catálogos de materiais, relatórios anuais, documentos informativos, boletins informativos
e outras publicações de terceiros e websites que informam sobre o nosso trabalho.
Formatos eletrónicos: filmes, sites, redes sociais (Instagram, Flickr, Facebook, Twiter e outros) e arquivos
PDF.
Nome da criança/jovem 1:_________________________________________________________________________________
Nome da criança/jovem 2:_________________________________________________________________________________
Nome da criança/jovem 3:_________________________________________________________________________________
Nome da criança/jovem 4:_________________________________________________________________________________
Declaro que sou a pessoa responsável pelas imagens da escola e tenho a permissão dos pais/ee
destas crianças para que as fotos/vídeos possam ser utilizadas para os fins acima indicados.
Nome da Escola:

_________________________________________________________________________________

Morada da Escola:

__________________________________________________________________________________

Nome do Responsável:

______________________________________________________________________________

Assinatura do Responsável:
Endereço de E-mail:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

www.diadeaulasaoarlivre.pt
Organização:

Parceiros Institucionais:

Apoio:

