
 

TERMO DE COMPROMISSO 
QUANTO AO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

  

            O ano de 2020 foi marcado pela luta contra um inimigo invisível: coronavirus. Assim, 

em virtude do cancelamento das aulas presenciais por parte das autoridades públicas, 

estamos mantendo o processo de aprendizagem dos alunos de forma remota, em um 

processo de colaboração mútua entre Escola, pais e alunos, o verdadeiro tripé da formação 

Educacional e Moral de qualquer cidadão. Agradecemos aos familiares por toda dedicação 

e paciência durante todo este período difícil. Em seguida, gostaríamos de contar com a 

colaboração de todos nesta nova etapa das nossas vidas; o retorno gradativo à 

normalidade. 

            A partir do dia 03 de agosto de 2020, retornaremos às aulas presenciais, de forma 

gradativa e sequencial, seguindo um rígido protocolo de distanciamento social e de 

cuidados gerais para melhor atender ao bem estar do aluno e de sua família, minimizando 

ao máximo os riscos de propagação da Covid-19. 

            Todas as informações acerca do protocolo de retorno estarão disponíveis por meio 

do informativo distribuído de forma física e por intermédio de nossas redes sociais a toda 

comunidade escolar. Porém é preciso reforçar alguns pontos de maior relevância, os que 

dependem, majoritariamente, da colaboração de todos. 

1.      As turmas serão divididas em duas, sendo que metade terá aula às segundas, quartas 

e sextas, e a outra metade às terças, quintas e sábados, para assim aumentar o 

distanciamento entre as pessoas. As aulas serão transmitidas e gravadas, assim, o aluno 

que estiver em casa terá acesso à mesma aula que o aluno que estiver em sala de aula. 

2.       Todos os alunos e funcionários terão sua temperatura medida na entrada da escola. 

Em caso de qualquer anormalidade, este aluno ou funcionário será encaminhado de volta 

para casa, para iniciar um tratamento médico. 

3.      Alunos que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 não deverão vir para a 

escola, devendo a família informar a instituição imediatamente sobre o ocorrido. 

4.      Alunos e funcionário só adentrarão à escola utilizando máscaras, que podem ser 

descartáveis ou de tecido. Não será permitida e entrada de ninguém sem seu devido uso. 

 

 

 

 



5.      Alunos que forem do grupo de risco, tais como: gestantes, cardiopatas, pneumopatas 

(doenças respiratórias), nefropatas (doenças nos rins), diabéticos, oncológicos (câncer), 

imunossuprimidos, e pessoas que tenham se submetido a procedimentos cirúrgicos, não 

deverão vir à escola, e deverá continuar em casa assistindo às aulas de forma remota. 

6.      Alunos que tiverem contato com pessoas diagnosticadas com coronavírus deverão 

fazer quarentena de 14 dias em casa, mesmo que não apresentem os sintomas. 

7.      O horário de entrada e saída dos alunos será diferente para cada nível de ensino para 

evitar aglomeração na porta da escola. Assim, os pais ou responsáveis deverão estar 

atentos a estes horários, levando o aluno à porta de entrada somente no horário referente 

ao dele, assim como, indo buscar o aluno no exato momento de sua saída. 

Obs.: o pai que atrasar mais de 10 min para buscar o filho na escola pagará multa de atraso 

no valor de R$ 20,00 por atraso. 

8.      O aluno que não se sentir seguro para retornar às aulas presenciais não será obrigado 

a frequentá-las, podendo permanecer em isolamento, tendo acesso a todas as aulas de 

forma remota, sem nenhum prejuízo acadêmico. 

                                                                                                                                   

O pai ou responsável, ao assinar este documento está automaticamente, concordando com 

todo o seu conteúdo e comprometendo-se a cumprir com todas as medidas acima 

relacionadas. Este protocolo é obrigatório e exigido pelas autoridades sanitárias. 

A Escola Horas Alegres está aberta a maiores esclarecimentos, assim como entusiasmada 

com a retomada das atividades, com todo o cuidado, para a maior segurança dos alunos e 

funcionários. 

  

  

Eu __________________________________________ responsável pelo aluno 

_____________________________________ do ______ ano do 

_________________________ assino este termo de compromisso e concordo com todo o 

seu conteúdo. 

  

 

. 

 


