
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, _______________________________________, inscrito no CPF sob o
nº_____________, responsável pelo estudante _____________________________, do
ano/turma _____, me comprometo a seguir os itens dos Protocolos Sanitários contidos na
cartilha de retorno da Obra Social São José Operário, principalmente, os abaixo
relacionados:

respeitar e cumprir os protocolos de segurança necessários à frequência escolar do(a)

meu(minha) filho(a) durante a pandemia da COVID-19;

responsabilizar-se pela pontualidade nos horários de saída;

comunicar à escola caso de adoecimento do estudante e não levá-lo à escola se ele

estiver com qualquer sintoma (febre, diarreia, vômito, dor de garganta, dificuldades

respiratórias, tosse, coriza);

responsabilizar-se por buscar o estudante na escola, caso apresente sintomas da

COVID-19 durante a jornada escolar;

comunicar à escola caso alguém na família apresente sintomas ou se confirme a

contaminação pelo coronavírus e não levar o estudante à unidade escolar;

respeitar os períodos de quarentena solicitados pela escola, quando necessários;

o estudante deverá portar somente os materiais necessários para as aulas do dia,

garrafinha e o Kit de higiene (álcool 70%, um pano multiuso ou flanela e 2 máscaras

reservas);

higienizar o uniforme e as máscaras todos os dias;

orientar o estudante a não colocar adornos (colares, anéis, dentre outros);

informar e manter os números de telefones dos responsáveis e contatos próximos

atualizados _____________________, _____________________;

comunicar à escola/instituição sempre que houver mudança nos mesmos, assim como

do endereço residencial;

atender prontamente aos chamados da escola/instituição.

Declaro-me ciente dos compromissos firmados neste documento e compreendo que, caso
haja aumento nos indicadores da pandemia ou identificação de surto na escola ou casos
suspeitos no agrupamento do(a) meu(minha) filho(a), as aulas podem ser suspensas sem
aviso prévio, e a comunicação do caso se dará pelos meios oficiais de comunicação
(Whatsapp Institucional, telefones e emails) e/ou qualquer outra forma que a escola
considerar efetiva. Assim, subscrevo-me,

Belo Horizonte, ____ de outubro de 2021.

_______________________________________________
Assinatura do(a) responsável

Grau de parentesco: ___________________________


