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São Paulo, 29 de maio de 2012. 

C O M U N I C A D O 

 

Senhores Pais e Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com o Ministério da 
Educação, e realização do IBGE, fará em 2012 (maio/junho) a segunda edição da Pesquisa Nacional da Saúde 
do Escolar – PeNSE. 
A pesquisa tem como objetivo subsidiar o monitoramento da saúde  dos estudantes no país e de conhecer a 
prevalência e distribuição dos fatores de risco e proteção à saúde em escolares. 
 

O questionário da pesquisa será aplicado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e 
privadas, selecionadas através da metodologia de amostragem elaborada pelo IBGE. A segunda edição do 
PeNSE abordará questões sobre características sociodemográficas, alimentação, imagem corporal, atividades 
físicas, tabagismo, consumo de álcool e outras drogas, rede de proteção, saúde bucal, comportamento sexual, 
violência, acidentes, asma , procura de serviços de saúde, higiene pessoal, saúde mental, dentre outras. 
 

A participação será voluntária, todas as informações obtidas pelo IBGE, através das respostas ao questionário, 
serão confidenciais. Nem a escola e nem os alunos serão identificados. 
 

Informações sobre os resultados da Pesquisa realizada em 2009 vide: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/pense.pdf 

            Atenciosamente 

 

                         Stella M.G.R. Palmisano 
                                                     Diretora Pedagógica da Educação Básica 
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Autorização de Participação na Pesquisa do IBGE 

 

Devolver até 01/06 na Secretaria da Educação Básica 

À Direção Pedagógica do Liceu Pasteur. 

Estamos cientes que a Pesquisa tem o objetivo de subsidiar o monitoramento da saúde, além de identificar 
questões prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à promoção da saúde em escolares 
e que as informações prestadas ao IBGE terão caráter sigiloso, visto que a escola e os alunos não serão 
identificados, conforme amparo legal  (Lei nº 5.534 de 14/11/1968). 
 

(     ) Autorizamos  a participação de nosso(a) filho(a) _______________________________________________ 
__________________________________ , nº  ______ , 9º ano P, na referida Pesquisa, no dia 20/06/2012. 
ou 
(     ) Não autorizamos  a participação de nosso(a) filho(a) ___________________________________________ 
________________________________ , nº  ______ , 9º ano P, na referida Pesquisa. 

 

 

Nome do(a) responsável ___________________________________________ que é _________ do(a) aluno(a). 

 
 

São Paulo, _____ de ________________de 2012                             ________________________________  

                                 Assinatura do(a) responsáve 

L I C E U  P A S T E U R  
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo 
     

Educação Básica 

Média, Fundamental e Infantil 

http://www.liceupasteur.com.br/

