
Eu ________________________________________________________________________________ , 
CPF: ________________________________________, RG,________________________, residente 
na rua: __________________________________________________, nº _________, no município 
de _________________________________________, Rio Grande do Sul/RS responsável legal, 
pelo estudante_____________________________________________________________________, 
da turma: __________ , turno _________________, 

(  ) DECLARO que o aluno supracitado RETORNARÁ às aulas presenciais e estou ciente 
e concordo com as condições dispostas no artigo 3º do Decreto n. 55.465 publicado 
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 05 de setembro de 2020, e que 
constam expressamente no protocolo aprovado pelo Município como, também, que 
tive acesso ao Plano de Prevenção ao Covid-19 do Colégio CSCJ-Ijuí, disponível por e-mail 
e na secretaria da instituição, assumindo o compromisso de cumpri-lo integralmente. 
Ciente que o retorno as aulas presenciais acontecerão no modelo de ensino híbrido, 
ou seja, com aulas presenciais e online, através das plataformas educacionais como, 
também, poderão ser ministradas de forma escalonada, com redução de turmas. 
Algumas disciplinas poderão ser ministradas integralmente pelo sistema remoto caso 
o professor titular seja do grupo de risco ou apresente sintomas virais de qualquer 
ordem que o impeçam seu trabalho presencialmente. Em concordância com os 
termos que constam no Plano de Prevenção Covid-19 e demais orientações do Colégio 
com relação a aplicação do referido Plano, sem direito a qualquer reclamação futura.

(   ) DECLARO que o aluno supracitado NÃO RETORNARÁ às aulas presenciais e que 
estou ciente comprometendo-me com as obrigações relativas ao cumprimento das 
atividades remotas, disponibilizadas nas diversas formas e plataformas digitais ofertadas 
pelo colégio, se comprometendo a acompanhar e cobrar do aluno a realização das 
mesmas, enquanto perdurar a calamidade pública decorrente da pandemia, validando 
assim o período letivo de 2021, ou parte deste, alcançando o progresso através de sua 
participação e desempenho das atividades conforme previsto na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), e Lei nº 9.394/96 e Lei nº 12.796/2013

Ijuí, __________________ de 202___.

_________________________________________________
Assinatura do responsável

ACORDO DE CUMPRIMENTO AO PLANO DE 
PREVENÇÃO DO COVID-19 E RETORNO ÀS AULAS


