
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS  

 
 

 
Eu, _____________________________________________________________________  
(nome do/a representante legal do/a estudante), 
  
inscrito/a no RG sob nº ____________________, CPF nº __________________________, 
  
responsável legal pelo/a estudante ___________________________________________, 
 
matriculado/a na turma  __________________________________  da Escola da Fazenda, 
 
CONSIDERANDO 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 suspensão das aulas pelos Decretos de nºs 509 de 17 de março de 2020; 
Decreto 525 de 23 de março de 2020; Decreto 554 de 11 de abril de 2020; Decreto 562 de 17 de 
abril de 2020; Decreto 587 de 30 de abril de 2020; Decreto 630 de 1 de junho de 2020; Decreto 724 
de 17 de julho de 2020 e Portaria conjunta 612 de 19 de agosto de 2020, até 12 de outubro de 2020; 
 
CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas na Portaria Conjunta nº 750/2020 SED/SES/DCSC, 

de 25/9/2020 e os parâmetros determinados pela Portaria nº 769, de 1/10/2020, da Secretaria 

Estadual de Saúde, que fez ajustes na Portaria 592/2020, também da SES, mantendo suspensas 

as aulas presenciais e liberando apenas “atividades extracurriculares e de reforço pedagógico nas 

unidades de ensino” nas regiões de saúde classificadas em risco potencial grave; 

 

Venho AUTORIZAR o/a estudante acima identificado/a a frequentar as atividades 
escolares presencias, assumindo o COMPROMISSO e a RESPONSABILIDADE de 
cumprimento dos protocolos de segurança e higiene estabelecidos pelas autoridades 
competentes e por esta instituição de ensino, bem como os horários de entrada, saída e 
permanência previstos no Plano de Contingência da Escola da Fazenda. 
 
Comprometo-me ainda, caso seja detectado algum sintoma relativo ao COVID-19 em minha 
família, viventes em ambiente comum, comunicar o fato imediatamente à Escola, bem como 
manter o/a estudante acima identificado/a afastado pelo período de quarentena necessário 
e determinado pela autoridade médica. 
 
 

Florianópolis, _______ / _______ / 2020. 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do/a Responsável Legal acima identificado/a 


