TERMO DE COMPROMISSO
Senhores Responsáveis:
Este documento, enviado na data de hoje, deve ser lido com calma, atenção e
preenchido corretamente, sem rasuras e devolvido até o dia 26/01/21.
Por isso, sua colaboração é muito importante para que possamos atender os nossos
alunos com a máxima segurança. Abaixo, seguem algumas orientações dentre outras que
constam no protocolo que está em nosso site e que foi encaminhado por e-mail e pelo aplicativo
IsCool e que devem ser seguidas antes das aulas presencias.
 Verificar a temperatura do aluno todas as noites e manhãs, e antes de sair para a escola.
Em caso de febre, o aluno deve ser mantido em casa e procurar auxílio médico.
 O aluno somente deverá assistir às aulas presenciais, caso nenhum membro da família
esteja doente ou tenha apresentado, recentemente, sintomas considerados indicativos da
possibilidade de ter contraído Covid 19.
 Informar, imediatamente, à escola se o aluno ou outro membro da família, apresentarem
sintomas respiratórios e ou junto de febre para que outros alunos possam ser monitorados
de acordo.
 Caso o aluno apresente febre e/ou mais algum dos sintomas da Covid 19 deverá
permanecer em casa por um período de 14 dias. Uma autorização médica deve ser
fornecida para que o aluno possa retornar à escola.
 O aluno com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid 19 deverá notificar a escola
e apresentar os dados médicos e decisões de tratamento o mais rápido possível.
 O aluno deverá ter em sua mochila, todos os dias, dois sacos: um com máscaras faciais de
proteção limpas e outro para guardar as máscaras faciais de proteção sujas. Além disso,
uma muda de uniforme para troca em caso de necessidade.
 Em caso do aluno apresentar febre na escola, o responsável será convocado e deverá vir
buscá-lo imediatamente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ) Estou ciente de seguir todas as normas de segurança descritas neste documento e enviarei
o aluno para as aulas presencias.
( ) Estou ciente das normas de segurança descritas neste documento, mas prefiro continuar
com o ensino remoto.
Nome do responsável legal do(a) aluno(a):
RG:

CPF:

Nome do aluno(a):
Série/Ano:
Turma:
Data:
Assinatura:
1

