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ANEXO II - Termo de consentimento – crianças 

 
 

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DA 
    UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Comitê de Ética em Pesquisa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Crianças 

 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA O U RESPONSÁVEL LEGAL 
 
1. NOME DO INDIVÍDUO:       
Documento de identidade Nº:           Sexo:  M F 
Data de nascimento:       
Endereço:             Nº       APTO       
Bairro:         Cidade:        CEP:       
Telefone:       
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL:        
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)       
Documento de identidade Nº:           Sexo:  M F 
Data de nascimento:       
Endereço:             Nº       APTO       
Bairro:         Cidade:        CEP:       
Telefone:       
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. Título do Projeto de Pesquisa 
Caixa de brinquedos e brincadeiras: elemento de ressignificação da prática pedagógica em 
movimento na Educação Infantil 
 
2. Pesquisador Responsável 
Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 
3. Cargo/Função 
  Professor Doutor do Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano na Escola 
de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 

4. Avaliação do risco da pesquisa: 
RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO  RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR  

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do 
estudo) 
 
5. Duração da Pesquisa: 3 meses.                                                                     . 
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ANEXO II - Termo de consentimento – crianças (cont.)  

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SE U REPRESENTANTE LEGAL 
SOBRE A PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGN ANDO: 
 
Senhores pais, 

No 2º semestre, as professoras das turmas de Mini-Grupo buscarão aperfeiçoar suas aulas em 

parceria com a pesquisadora Ana Maria Leite, conhecida neste CEI pelo Projeto Brincar que realiza 

junto a todos os funcionários desta escola.  

Com o intuito de contribuir para a transformação das aulas de movimento, as atividades de aula 

serão filmadas pela pesquisadora Ana Maria Leite. Estas filmagens serão utilizadas pela 

pesquisadora para analisar as aulas das professoras, objetivando o seu aperfeiçoamento e para fins 

desta pesquisa, ou seja, verificar o uso da caixa de brinquedos e brincadeiras como recurso de 

ensino. 

Caso alguma criança demonstre ou verbalize que não quer ser filmada, seu pedido será 

imediatamente atendido.  

Com a participação deste CEI na pesquisa, será possível obter em parceria com as professoras, a 

melhoria das aulas de movimento, o que conseqüentemente, poderá trazer  benefícios às crianças, 

especialmente no que se refere à qualidade do trabalho com movimento.  

 
 
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE G ARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA: 
 
Esclarecemos que os alunos não sofrerão qualquer desconforto ou riscos no decorrer da pesquisa, 

pois as aulas de movimento continuarão fazendo parte da rotina semanal. 

É importante dizer que os senhores terão acesso, a qualquer momento que desejarem, às 

informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para 

tirar possíveis dúvidas. Terão também liberdade de retirar seu consentimento de deixar o seu (sua) 

filho (a) participar do estudo, sem que isto traga prejuízo a ele (a). 

Para tanto, solicitamos que os senhores autorizem o uso das imagens que serão feitas durante 

as aulas de movimento, somente para fins de pesquisa (tais materiais serão veiculados apenas 

como divulgação científica) no qual garantimos a salvaguarda da confidencialidade, sigilo e 

privacidade do aluno. 

 
 
V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CA SO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 
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ANEXO II - Termo de consentimento – crianças (cont.)  

 

 
Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 
Endereço: Av. Prof. Melo de Moraes, 65. Butantã, Cidade Universitária. 
CEP 05508-030 – São Paulo – SP.  
Fone: 11 3091-2128 ou 3091-3135 
 
 
VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
      
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 
foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 
 
 
 
 
 
São Paulo,          de                            de 2009. 
 
 
 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 
ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 

 
 
 


