
 

 

TERMO DE COMPROMISSO / 2020 
 

 
Senhores pais, 

De acordo com o Art. 227, da Constituição Brasileira de 1988, é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 Por outro lado, corroborando, o Art. 129, inciso V, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, deixa evidente a obrigação dos pais matricularem o filho ou pupilo e 
acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 
 O art. 245 do supracitado documento determina que: deixar o médico, 
professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de Educação 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) de comunicar à autoridade 
competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente; pena – multa, de três a 
vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 
 Assim, de acordo com o exposto na lei, estou ciente das minhas 
responsabilidades enquanto pai/mãe e comprometo-me: 
 Vir à escola (mensalmente e quando solicitado) saber da frequência, rendimento, 
comportamento e desenvolvimento do meu filho(a); 
 Comparecer aos Plantões Pedagógicos a cada etapa de ensino, e na impossibilidade, 
comparecer à instituição na SEMANA SEGUINTE, na hora marcada previamente; 
 Acompanhar e orientar diariamente meu filho nas atividades; 
 Não permitir o uso/porte de aparelhos eletrônicos e adereços, exceto brincos, na 

escola, 
 Ser parceiro da escola. 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
 

SOLICITAMOS A ATENÇÃO E COLABORAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
RELACIONADAS: 

 Sendo a Educação Física uma disciplina obrigatória de acordo com a LDBEN 
9394/96, todos os alunos matriculados devem frequentar assiduamente às aulas. 

 O aluno que não estiver apto à prática da Educação Física terá que participar das 
aulas teóricas. (Precisa trazer o atestado/laudo que comprova o problema de 
saúde). 

 O aluno que trabalha deverá apresentar a declaração até o dia 17/02/2020. 
LEMBRE-SE: EDUCAÇÃO FÍSICA REPROVA. EVITE PROBLEMAS NO DECORRER DO ANO 
LETIVO. 
 Início das aulas de Educação Física: 17/02/2020. 
 O uso do fardamento é obrigatório (tênis, short e blusa da Educação Física ou blusa 

dos eventos realizados pelo colégio), só podendo participar das aulas teóricas ou 
práticas o aluno(a) devidamente uniformizado. 
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 Não será permitida a entrada nas dependências do ginásio, o(a) aluno(a) portando 
aparelhos eletrônicos, bem como a permanência de bicicleta sem 
corrente/cadeado. Não nos responsabilizaremos por materiais de valor e dinheiro 
trazidos para o ginásio. 

 Os horários das aulas deverão ser cumpridos rigorosamente, com tolerância de 10 
minutos antes e 10 minutos após o início da aula; LEMBRE-SE: TOLERÂNCIA NÃO 
É HORÁRIO. 

 Mudanças de esporte só serão permitidas até o final de março, evitando assim 
transtornos nos documentos escolares. 

 Para iniciar as atividades esportivas é indispensável que todos os alunos entreguem 
o atestado médico na recepção ou secretaria até o dia 17/02/2020. 

  Os atestados entregues posteriormente a essa data arcarão com as consequências 
de suas faltas. 

 Evite faltar, pois falta reprova. Nos casos em que o aluno ficar em recuperação em 
Educação Física serão ministradas aulas de reposição marcadas previamente e 
comunicados aos pais. Os custos com as horas aulas são de responsabilidade dos 
pais, acompanhe a frequência de seu(ua) filho(a). Evitando despesas extras. 

 Em caso de acidente ocorrido durante as aulas ou eventos esportivos o aluno 
deverá ser encaminhado para: 
 (    )Sistema Único de Saúde – SUS ou UPA. 
 (    )Hospital Credenciado ao Plano de Saúde.  (OBS.: Enviar cópia da carteira 

do plano de saúde para o Ginásio de Esportes). 
 (   )Hospital Particular:________________________. (OBS.: Com todas as 

despesas pagas pelo responsável). 
 


