
 

 

 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

Criciúma (SC), 24 de fevereiro de 2021. 
 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

O ano segue e o Colégio São Bento continua honrando o seu compromisso de oferecer 

uma educação que assegure uma sólida formação, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

com a segurança que o momento exige. No entanto, faz um chamamento a todas as famílias, para 

que intensifiquem a prática de algumas medidas adotadas, já que a diminuição do contágio pelo 

COVID-19, depende muito da postura e consciência de cada um. Portanto, de acordo com as regras 

do Plano de Contingência Escolar e as novas orientações do Plancon Municipal, reforça e informa 

que: 

1. O uso de máscaras nas dependências do Colégio é obrigatório a partir dos 3 anos de 

idade, bem como o não compartilhamento de objetos pessoais. 

2. Não serão permitidas aglomerações nas imediações do Colégio, por isso, precisamos 

da colaboração de pais e alunos para que, ao sair ou chegar, não fiquem na frente do 

Colégio. 

3. Qualquer sintoma gripal ou suspeita de COVID no aluno, as famílias deverão fazer 

contato imediato com a enfermeira do ambulatório, Jamille, pelo telefone do Colégio ou 

pelo e-mail: ghedinf@colegiosaobento.net para as devidas orientações. 

4. Está proibida a prática de esportes na instituição escolar, por isso, ainda não podemos 

iniciar os treinamentos com nossos alunos. 

5. Havendo três casos de alunos positivados para o COVID em uma mesma sala, as aulas 

da turma seguirão de forma on-line por 15 dias. 

6. Se o professor da turma/disciplina positivar, a turma também seguirá, de forma on-line, 

por 15 dias. 

7. As famílias continuam podendo optar pela modalidade on-line ou presencial, desde que 

seja enviado o Termo de Responsabilidade preenchido para o e-mail 

secretaria@colegiosaobento.net. 

8. Os cuidados com a segurança devem se estender além da escola. Festas, aniversários 

ou eventos acabam deixando alunos vulneráveis, sendo passíveis de denúncias, e 

fazendo com que todos sejam afastados das atividades presenciais. O cuidado e o bom 

senso devem prevalecer na vida cotidiana também. 
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9. Alunos que não cumprirem as determinações do protocolo de segurança serão 

remanejados para o modelo on-line. 

10. No modelo on-line, é obrigatório a utilização de todos os equipamentos, como: câmera 

e microfone abertos e chat. 

Sem mais para o momento, agradecemos mais uma vez sua atenção, na certeza de que, 

juntos, teremos um tempo mais tranquilo e uma escola ainda mais feliz para seus filhos, nossos alunos. 

 

Atenciosamente,  

 

A Direção e Equipe Pedagógica 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO - ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

Aluno(a):___________________________________________ Turma: ______  

(    ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado(a) NÃO RETORNARÁ às aulas presenciais e estou ciente 

da importância do acompanhamento das atividades, nas plataformas digitais, e me comprometo 

na realização das mesmas para que se aproprie do que está sendo proposto, por meio do 

planejamento.  

(   ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado RETORNARÁ às aulas presenciais, estou ciente das 

recomendações abaixo:  

1. Cumprir todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola, podendo a escola 

recusar o acesso, caso não sejam observadas essas exigências;  

2. O aluno deverá comparecer às aulas, usando máscara (equipamento de proteção 

individual);  

3. Ainda que a escola tome todas as precauções e se mantenha vigilante, não há garantia 

de não contaminação, já que o vírus circula em todos os ambientes.  

4. Se o aluno apresentar algum sintoma gripal, não deverá vir para escola;  

5. Pontualidade na hora de vir buscar o aluno na escola, evitando aglomeração.  

 

Responsável pelo(a) aluno(a): ________________________________________________________ 

Telefone: ____________________  

Assinatura: __________________  

RG: ________________________  

 
 
 

Criciúma, ___ de ___________ de 2021. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO – EDUCAÇÃO INFANTIL 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

 

 

Aluno(a):__________________________________________ Turma:__________ 

 

(   ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado(a) NÃO RETORNARÁ às aulas presenciais, estou ciente 

da importância do acompanhamento das atividades, nas plataformas digitais e me comprometo na 

realização das mesmas para que se aproprie do que está sendo proposto, por meio do planejamento. 

(     ) Declaro que (a) aluno(a) supracitado(a) RETORNARÁ aulas presenciais, estou ciente dos itens 

abaixo: 

1. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola, podendo a 

escola recusar o acesso caso não sejam observadas essas exigências; 

2. A partir de 2 anos a criança deverá comparecer às aulas usando máscara (equipamento 

de proteção individual); 

3. Ainda que a escola tome todas as precauções e se mantenha vigilante, não há garantia 

de não contaminação, já que o vírus circula em todos os ambientes e não somente na 

escola. 

Questões complementares: 

1. A criança pertence ao grupo de risco? (   ) sim             (   ) não 

Assinatura: ________________________________________________ 

RG:____________________________________ 

 
 
 

Criciúma, ___ de ___________ de 2021. 
 

 

 

 

 

 


