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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE - COVID-19 
 
  

 Eu, __________________________________________________________, inscrito sob RG 

nº________________________, responsável pelo aluno(a)________________________________ 

matriculado na turma_______________ Ano: ___________ , declaramos que recebemos todas as 

orientações e temos ciência dos possíveis riscos com relação ao COVID-19 e nos comprometemos a 

respeitar todas as determinações dos órgãos oficiais de saúde e de educação bem como, a colaborar 

e respeitar as normas elaboradas pela escola através das orientações, enviado à nós por esta 

instituição.  

 Devemos informar à escola imediatamente nos casos abaixo:  

- Pessoas de convívio que apresentem sintomas ou o COVID-19;  

- Alterações na saúde do aluno(a).  

 Confirmamos que conhecemos os procedimentos de saúde e aferição de temperatura 

constantemente e estaremos disponíveis caso seja necessário buscar o nosso filho (a) em virtude de 

qualquer alteração importante de saúde. Estamos certos de que a escola está buscando as melhores 

práticas de distanciamento social, higiene, prevenção e seguindo todas as regulamentações oficiais.  

  

Estamos cientes também que, em caso de COVID-19, a escola irá informar os órgãos competentes. 

 

 

Veranópolis-RS, _______de ______________________ de 2020. 

 

 

 

_________________________________________ 

Responsável 
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TERMO DE OPÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

CONTRATANTE 1: ( ) Pai ( ) Mãe ( ) - 
Nome:_________________________________________________ 
 
ALUNO(A): ______________________Turma/Ano:_______ Data de nascimento ___/___/____ 
 
CONTRATADA: Colégio Regina Coeli 
 Eu (nós) responsável(eis) legal(is) pelo aluno indicado, opto(amos) livremente pelo formato de 

ensino abaixo indicado, a partir da permissão de reabertura da escola:  

A. (   ) OPÇÃO PELO ENSINO HÍBRIDO.  
Nesta condição, declaro(amos) ciência de que o ano letivo poderá ser desenvolvido com atividades 
presenciais e remotas, com permissão expressa para alteração de formato conforme a necessidade 
indicada pela escola CONTRATADA a partir das determinações e recomendações dos órgãos 
públicos e aceito(amos) a aplicação dos protocolos sanitários nas instalações escolares, ciente(s) 
dos riscos e implicações com a circulação de pessoas devido à pandemia do novo 
coronavírus/COVID-19.  
Em relação ao retorno às aulas presenciais estou de acordo com o disposto a seguir:  

✓As orientações de retorno as aulas presenciais recebidas e expostas nos documentos enviados 

para as Famílias relativas à segurança e higienização no ambiente educacional, e não enviar o(a) 
aluno(a) para as aulas presenciais na escola caso apresente alguns dos sintomas da (COVID-19);  

✓ Levar meu filho(a) ao médico, caso tenha suspeita;  

✓ Seguir as orientações da Instituição de ensino para evitar aglomerações no horário de saída e 

entrada na escola;  

✓ Orientar meu filho(a) a seguir as recomendações higiênicas e de distanciamento social na escola;  

✓ Preencher o termo de ciência, caso o(a) aluno(a) apresente temperatura corporal a partir de 37.8º, 

cumprindo as regras para casos suspeitos de contaminação da COVID19;  

✓ Tenho ciência que estamos diante de uma pandemia da COVID-19, e que caso meu filho(a) venha 

se contagiar, a escola não terá nenhuma responsabilidade civil ou penal, pois está tomando todas as 
medidas de precaução necessárias para prevenção da doença, a qual é advinda de um caso fortuito 
e de força maior e, ainda, me foi concedida a liberdade de optar pelo ensino remoto.  
 
B. (  ) OPÇÃO EXCLUSIVA PELO ENSINO REMOTO.  
Nesta condição, declaro(amos) ciência de que o ALUNO somente terá atividades letivas não 
presenciais enquanto durar a pandemia, e aceito(amos) a realização de aulas, avaliações e 
exercícios por meio de plataforma digital. Assumo(imos) o compromisso de prestar assistência 
doméstica ao(à) o aluno(a) incentivando(a) e apoiando(a) para o progresso do aprendizado.  
Em qualquer uma das opções, declaro(amos) ciência de que os serviços educacionais estão sendo 
ofertados, estão tendo continuidade, e por isso são mantidas as condições financeiras combinadas 
na matrícula, e que o acesso à internet doméstica e disponibilização de computador, tablet ou 
smartphone é responsabilidade da família.  
Em relação à não participação às aulas presenciais estou de acordo com o disposto a seguir:  

✓ Seguirei as orientações desta Instituição de Ensino sobre as aulas remotas.  

✓ O aluno(a) irá comparecer diariamente nas aulas remotas e cumprirá com as atividades e 

avaliações.  
 Estamos cientes da escolha da opção educacional e das orientações e normas do Colégio. 

 
       ____________________________ 
Veranópolis, _____/____/_____                 Assinatura do Responsável pelo aluno(a) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO USO IMAGEM ALUNOS AULAS HÍBRIDAS 

 

 Pelo presente aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, que entre si 

fazem Colégio Regina Coeli, CONTRATADA e do responsável pelo aluno 

________________________________________,Sr.(a) ___________________________ 

CONTRATANTE, firmam o presente, conforme a seguir disposto:  

1. O CONTRATANTE autoriza que o aluno (a) __________________________________ apareça 

com sua imagem e voz, nas aulas remotas (on-line), nesse período de quarentena, por meio da 

Plataforma on-line.  

2. O CONTRATANTE tem ciência que a CONTRATADA promove orientações na Plataforma on-

line para todos os alunos participantes e já informou aos responsáveis que não é permitido o 

compartilhamento indevido dos vídeos de aulas pelos alunos ou pais nas mídias sociais.  

3. Essa autorização é feita a título gratuito e somente para participação do aluno (a) nas aulas on-

line.  

4. Declaro que, posteriormente, nada terei a reclamar referente à presente autorização.  

5. As outras cláusulas do contrato mantêm-se inalteradas.  

  

 

  Veranópolis, ____ de _____________________ de __________.  

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do Contratante 

 


