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ANEXO III - Termo de consentimento – escola   

 
 

São Paulo, _______________________. 
 
 
 
 
 
 
 

Termo de consentimento de pesquisa a ser realizada no 
CEI __________________________ 

 
 
 
 
     

Declaramos que está autorizada a realização da pesquisa da aluna de mestrado da 

EEFE-USP Ana Maria Leite, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz, neste 

estabelecimento. 

Estamos cientes de que as professoras do Mini-Grupo, a saber: _____________, 

_______________ e _______________ e suas crianças serão os sujeitos da pesquisa e que 

a coleta de dados envolverá a gravação sonora dos encontros das professoras com a 

pesquisadora.  

 

  
 
 

_________________________________ 
Diretora do CEI 

 
 

_________________________________ 
Coordenadora Pedagógica do CEI 

 
 

_________________________________ 
Professor Responsável  

Prof. Dr. Osvaldo Luiz Ferraz 
 
 

_________________________________ 
Pesquisadora  

Ana Maria Leite 
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ANEXO VI – Bingo de movimentos 

 

agarrar chutar andar engatinhar 
 

 rebater  subir 

estrela  rastejar  

 equilíbrio  descer 

saltar  desviar  

 correr  receber 

arremessar  girar  

 escalar  
escorregar 

 

rolamento para 
frente 

 estrela  

 

Recomendações: 

(1) Procure fixar este bingo em lugar de fácil acesso e registro; 

(2) Acrescente as ações motoras que não constam deste bingo, tanto as realizadas pelas 

crianças como aquelas planejadas por você. 

(3) Assinale somente as ações motoras praticadas por todas ou pela maioria das 

crianças de seu grupo, em qualquer situação do dia, inclusive nas aulas de 

movimento.  
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ANEXO V – Planejamento das aulas de movimento 
 
PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MOVIMENTO 
Antes      
Brincar por meio de:  
(   ) exploração de materiais que estimulem movimentos amplos. São eles: 
_____________________________________________________________________ 
(   ) brincadeiras tradicionais, especialmente pega-pega e brincadeiras cantadas.  
Brincadeira (s): 
_____________________________________________________________________ 
(   ) percurso de aventura que provoque os seguintes movimentos (ações motoras): 
_____________________________________________________________________ 
(   ) outras propostas, tais como: 
_____________________________________________________________________ 
Durante       
Houve possibilidade de escuta das crianças? Em quais momentos? O que foi feito desta escuta? 
Quais escolhas as crianças fizeram a partir das propostas?  
O que as crianças demonstraram que é parte da cultura delas? 
Você aprendeu alguma coisa com elas? Se sim, o que foi que aprendeu? 
_____________________________________________________________________ 
Após       
O que fazer com o que foi observado?  
(   ) repetir a proposta dentro ou fora das aulas de movimento 
(   ) outros: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MOVIMENTO 
Antes      
Brincar por meio de:  
(   ) exploração de materiais que estimulem movimentos amplos. São eles: 
_____________________________________________________________________ 
(   ) brincadeiras tradicionais, especialmente pega-pega e brincadeiras cantadas.  
Brincadeira (s): 
_____________________________________________________________________ 
(   ) percurso de aventura que provoque os seguintes movimentos (ações motoras): 
_____________________________________________________________________ 
(   ) outras propostas, tais como: 
_____________________________________________________________________ 
Durante       
Houve possibilidade de escuta das crianças? Em quais momentos? O que foi feito desta escuta? 
Quais escolhas as crianças fizeram a partir das propostas?  
O que as crianças demonstraram que é parte da cultura delas? 
Você aprendeu alguma coisa com elas? Se sim, o que foi que aprendeu? 
_____________________________________________________________________ 
Após       
O que fazer com o que foi observado?  
(   ) repetir a proposta dentro ou fora das aulas de movimento 
(   ) outros: ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


