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TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONSENTIMENTO LIVRE EM SITUAÇÃO 
DE PANDEMIA DE COVID-19 

Eu, ______________________________________________________________________, 

portador do CPF número: ___________________________________ responsável pela 

criança ___________________________________________________, matriculada na 

turma______________, da Unidade de Ensino da Associação das Abelhinhas de Santa Rita 

de Cássia, mantenedora do CEI Colmeia’s, afirmo estar ciente sobre o Protocolo de Retorno 

das Atividades Presenciais, necessário para a segurança durante a pandemia de Covid-19, 

bem como afirmo ciência do estado de transmissão comunitária do novo Coronavírus. 

 
Declaro estar ciente de que, caso a criança seja contaminado/a com a Covid-19, todos os 
membros da família deverão ficar em isolamento. 
Declaro que a criança matriculada nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 
(quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre, tosse ou que teve o 
diagnóstico de infecção pelo Covid-19. 
 
Declaro que entrarei em contato com a unidade de ensino caso a criança apresente 
quaisquer dos sintomas causados pela infecção do Covid-19. 
Declaro que o estudante e a criança com idade acima de dois (2) anos está ciente de que 
necessita usar constantemente a máscara assim como realizar a correta higienização das 
mãos por meio de lavagens com água e sabão e por uso do álcool em gel. 
 
Declaro que a criança, mesmo retornando ao modelo presencial necessita continuar a 
realizar as atividades remotas. 
 
Declaro optar pelo seguinte atendimento: 
         
        Atendimento presencial e remoto = Ensino híbrido 
 
         Atendimento remoto = Ensino remoto 
 
Declaro ter ciência da necessidade de comunicar por escrito a Instituição, com de 7(sete) 
dias de antecedência, a possível alteração de atendimento. 
 
Data: ____/____/_____ 
 
 
_______________________________________________________ 

Nome do pai/mãe/responsável pela criança. 
 
_______________________________________________________ 

Assinatura do pai/mãe/responsável pela criança. 
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