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O início do ano letivo está se aproximando e, com ele, a alegria de podermos 

rever nossas crianças e adolescentes, conhecer os novos estudantes que estão 

chegando e, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento pleno de todos. É muita 

expectativa, organização e trabalho integrado para que tudo ocorra conforme o 

planejamento realizado. 

O Colégio possui Protocolos de Segurança e Higiene que devem ser 

cumpridos por todos. Para tanto, todas as famílias deverão realizar os seguintes 

procedimentos antes do retorno presencial:  

1º) Ler os Protocolos de Segurança e Higiene (que constam na cartilha 

informativa); 

2º) Preencher o Termo de Responsabilidade e Compromisso para o estudante 

que retornará ao colégio (em anexo). 

 

Agradecemos imensamente a confiança. Estaremos “sempre juntos”, 

vivenciando grandes emoções! 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

 

Regras Essenciais 

 

Consideramos obrigatório que as famílias se inteirem dos protocolos 

adotados pelo Colégio e que se comprometam a cumpri-los para que a escola 

seja um ambiente seguro para todos: 
 

1. Alunos incluídos em grupos de risco não devem vir à escola nessa etapa do retorno; 

2. Pessoas com sintomas de febre, coriza, dificuldade para respirar, tosse seca e dor no 

corpo não devem vir à escola; 

3. Antes de sair de casa, recomendamos aferir a temperatura de seu(sua) filho(a). Caso a 

temperatura seja igual ou superior a 37,5°C, o(a) aluno(a) não deve ir à escola; 

4. O uso de máscara é obrigatório durante a permanência na escola. Cada aluno(a) deve 

trazer de duas a três máscaras reserva, juntamente com sacos plásticos, à escola; 

5. Cada aluno(a) deve trazer uma garrafa de água para uso nos bebedouros da escola; 

6. Pedimos que os horários de entrada e saída estipulados por cada turma sejam 

respeitados com rigor pelas famílias, a fim de evitar aglomerações na portaria e nas áreas 

de acesso; 

7. Famílias terão acesso restrito, devendo vir à escola somente em situações especiais, 

com entrevistas agendadas; 

8. É fundamental que as famílias comuniquem prontamente casos suspeitos à escola. 

 

O presente termo é celebrado sob a égide da Lei Federal nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, pela Lei 17.437/2020, 

que estabelece medidas para a organização das unidades educacionais 



no Município de São Paulo e Deliberação CEE 195/2021, que fixa normas 

para a retomada das atividades presenciais quanto das por meio remotos 

e organização dos calendários escolares para o ano letivo de 2021, 

bem como pelas seguintes cláusulas e condições:  

Cláusula 1ª: Considerando que a COVID-19 é uma doença infecciosa que 

pode afetar qualquer membro da comunidade escolar e seu entorno, o 

representante legal declara que está ciente dos riscos que envolvem 

o retorno às aulas presenciais.  

Cláusula 2ª: O representante legal abaixo qualificado, declara que 

está ciente sobre os protocolos de segurança adotados por esta 

instituição de ensino, para o retorno seguro das atividades 

presenciais, durante a pandemia da COVID-19, bem como que se 

compromete em colaborar e respeitar as normas elaboradas pelo 

Colégio.  

Parágrafo único: A retomada das atividades presenciais, não significa 

que o aluno não precisa continuar a realizar as atividades remotas, 

o que será determinado por um cronograma escolar.  

Cláusula 3ª: O representante legal, declara ainda, que o aluno não 

apresentou, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de 

contaminação, tais como: febre, tosse, perda de olfato e/ou paladar, 

entre os outros, ou que teve diagnóstico atual de infecção pela COVID 

– 19.  

Cláusula 4ª: Será de responsabilidade do representante legal, a 

imediata comunicação ao Colégio, nos casos em que o aluno apresente 

quaisquer sintomas da COVID-19 ou alteração em sua saúde, viagens 

próximas, ou ainda de pessoas do convívio que apresentem COVID-19.  

Parágrafo único: Caso seja necessário a retirada do aluno do Colégio, 

em virtude de qualquer alteração de saúde, o Colégio entrará em 

contato com o representante legal, que se compromete a prontamente 

vir buscar o aluno.  

Cláusula 5ª: Não será de responsabilidade do Colégio, eventual 

contaminação pela COVID-19 do aluno, sendo incabível qualquer tipo 

de indenização nesse sentido. É certo que o Colégio, está adotando 

todas as práticas de distanciamento social, higiene, uso obrigatório 

de máscaras, prevenção e demais regulamentações públicas necessárias 

durante a pandemia.  

Cláusula 6ª: Por fim, o representante legal, declara ciência de que 

o Colégio irá informar os órgãos de saúde competentes, em caso de 

aluno com COVID-19.   
 

Atenciosamente, 

A Direção. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1) Representante legal: 

Eu, ______________________________________________________, 

portador(a) do RG nº _______________________, CPF Nº 

__________________________ responsável pelo(a) aluno(a) 

___________________________________________________, devidamente 

matriculado(a) no(a) _______ (Ano/Série) ______ (Turma) do Ensino 

____________________________, declaro estar ciente das regras essenciais 

que abrangem o Plano de Retomada Gradual, comprometendo-me a cumpri-

las em prol do bem-estar de toda a comunidade escolar. 

 

São Paulo, ______ de __________________ de 2021. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


