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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE  
PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 
Considerando que a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus (COVID-19); 

Considerando a situação de emergência em todo território catarinense, declarada 

em 18/03/2020 pelo Governador do Estado por meio do Decreto nº 515/2020; 

Considerando a Lei nº 18.032/2020, reconhece a educação como atividade 

essencial, permitindo o retorno das aulas presenciais, resguardando às famílias o direito 

de optar pela modalidade de ensino remoto, ainda que em situação de emergência; 

Venho por meio do presente junto à Direção do Colégio Elisa Andreoli, requerer 

expressamente que o(a) aluno(a) abaixo descrito, RETORNE a frequentar as aulas 

presenciais, razão pela qual, declaro total ciência do Protocolo de Contingência, 

disponível no site do Colégio, assumindo o compromisso e a responsabilidade de cumprir 

as regras de segurança e higiene previstas no referido documento, bem como as emitidas 

pelas autoridades competentes. 

Declaro que o(a) aluno(a) não pertence ao grupo de risco para o COVID-19, e 

comprometo-me a respeitar às regras repassadas pela Direção, em especial o 

cumprimento dos horários de entrada e saída, e comprometo-me caso seja detectado 

algum sintoma relativo ao COVID-19 a comunicar o fato imediatamente à Direção da 

Escola, bem como, manter o(a) aluno(a) afastado(a) pelo período de quarentena 

necessário e determinado pela autoridade médica. 

Declaro, ainda, para os devidos fins, que estou ciente dos riscos de contágio por 

Covid-19, mesmo com as medidas de segurança adotadas pelo colégio, com as quais 

estou de acordo e ratifico que serão cumpridas. 

Por fim, declaro que estou ciente de que as atividades presenciais ficam 

condicionadas a autorização dos órgãos competentes, podendo ser suspensas a qualquer 

momento. 

Nestes termos, certifico e dou fé. 

São José/SC, 06 de janeiro de 2021. 

Nome do(a) aluno(a):_________________________________________________ 

Turma (ano letivo 2021):______________ Nº Matricula: ______________________ 

Nome do Responsável:________________________________________________ 

Assinatura:_________________________________________________________ 


