
    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
  

INFORMAÇÕES BÁSICAS AOS ALUNOS E PAIS SOBRE O RETORNO DAS AULAS  

PRESENCIAIS  

  

Considerando a existência de estado de calamidade pública em saúde gerado pela 

pandemia causada pelo novo coronavírus, conhecida como COVID-19, que está 

sendo noticiada amplamente pelos meios de comunicação, o COLÉGIO 

METODISTA GRANBERY promove o esclarecimento ao ALUNO e/ou PAIS DE 
ALUNOS a respeito do retorno das atividades escolares presenciais:  

  

1 – O que é importante saber sobre a COVID-19?  

Não sabemos ao certo quem está ou já esteve infectado com Coronavírus (COVID-

19), pois para muitas pessoas a COVID-19 acaba se manifestando de forma 

assintomática, ou seja, sem que se perceba claramente os sintomas; para outros, 

há sintomas leves, equivalentes ao de uma gripe comum, com dores de garganta, 

febre, dores musculares, dificuldade respiratória e tosse.  

  

Entretanto, algumas pessoas são mais suscetíveis à COVID-19, cuja evolução 

grave poderá levar à morte. As pessoas mais suscetíveis, geralmente, possuem 

outras doenças prévias (comorbidades), entre elas: diabetes, hipertensão, asma e 

obesidade. SABEMOS, SOBRETUDO, QUE OS IDOSOS POSSUEM MAIOR 

PROPENSÃO A QUADROS GRAVES.  

  

2 – Que medidas o COLÉGIO adotou para reduzir o risco de contaminação?  

Pelo fato do Coronavírus estar em transmissão comunitária, os pais e alunos devem 

saber que não existem ações totais que possam ser tomadas pelo COLÉGIO e que 

consigam ELIMINAR O RISCO DE UM CONTÁGIO, mas apenas medidas que 

auxiliam na REDUÇÃO DESSE RISCO.  

  

Por isso, o COLÉGIO METODISTA GRANBERY elaborou um PLANO DE AÇÃO no 

qual estão todas as medidas adotadas para a prevenção de um contágio. Citamos 

dentre elas:  

• Controle de temperatura de alunos e colaboradores;  

• Tapetes desinfetantes nas entradas;  

• Álcool em gel em todas as salas de aula e em locais estratégicos;  

• Intensificação da limpeza de banheiros, salas de aula e locais de 

circulação;  

• Distanciamento das carteiras (conforme órgãos oficiais);  



    

• Afastamento de qualquer colaborador ou aluno com sintomas compatíveis 

com a COVID-19. As medidas planejadas pelo COLÉGIO também se estendem 

aos colaboradores e alunos e sua observância é obrigatória, para possibilitar 

maior segurança a todos.  

   

3 – Todas as crianças precisarão utilizar máscaras durante a permanência na 

escola?  

Sim. Os profissionais médicos recomendam o uso de máscaras para crianças 

maiores de 02, diante do risco de contaminação. 

  

Para todas as crianças, de todos os segmentos o uso de máscara será solicitado 

sempre, também quando estiverem em atividades ao ar livre ou em áreas comuns. 

As máscaras devem ser substituídas a cada 2 horas ou quando úmidas. EM SALA 
DE AULA, o uso de máscara também será obrigatório.  

  

4 – Como ficam os intervalos, entradas, saídas e horário de parque?  

Algumas turmas tomarão seus lanches dentro da própria sala de aula. Para isso, 

haverá higienização das mesas/carteiras e das mãos das crianças, com nova 

higienização após o lanche. Entretanto é importante que os pais saibam que o 

COLÉGIO organizará um sistema de rodízio para que cada turma possa usufruir de 

um tempo de recreação fora da sala de aula, que servirá tanto para as atividades 
de lazer, quanto para o descanso. Isso será feito para que não haja aglomeração.  

  

Outras turmas serão liberadas para tomarem o lanche no pátio/refeitório, no local já 
costumeiro, mas haverá um rodízio para que não haja aglomeração.   

  

O lanche e a bebida deverão ser individuais, entregues ao aluno em casa, em sua 

merendeira própria, colocado diretamente na mesa em que este se sentar para 

comer. A CANTINA NÃO FICARÁ ABERTA NA FORMA ROTINEIRA, PARA 

EVITAR FILAS E AGLOMERAÇÕES.  

  

5 – O que o ALUNO ou PAIS devem saber?  

ALUNOS e PAIS devem saber que, apesar dos cuidados adotados pelo COLÉGIO, 

existe o risco de contágio pela COVID-19 através de transmissão feita por 

profissionais da Escola e/ou outros alunos que estejam assintomáticos à COVID-19 

(não apresentam sintomas).  

  

É importante que se entenda que todo ALUNO, saudável ou com saúde 

debilitada:  



    

• Pode contrair COVID-19 durante a permanência no COLÉGIO, apesar das medidas 

preventivas adotadas;  

• ALUNOS que possuem certas comorbidades (entre elas: asmas, diabetes, rinites, 

etc.) ou então que possuam certas síndromes/deficiências (entre elas, Síndrome de 

Down) somente poderão estar no COLÉGIO se autorizado pelo médico e, ainda 

assim, os PAIS devem saber que essas crianças possuem maior risco de 

complicação se contraírem COVID-19, razão pela qual devem avaliar riscos x 

benefícios ao serem encaminhados para o COLÉGIO;  

• Que tanto o ALUNO quanto FAMILIARES deverão seguir integralmente todas as 

orientações, contidas no “plano de ações”, passadas pelo COLÉGIO, objetivando o 

bem-estar e a segurança de todos, inclusive quanto à recomendação de que as 

vacinas estejam em dia, especialmente a vacina contra gripe;  

 

  

  

  

ALUNO    

RESPONSÁVEL    

  

  

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO AO RETORNO DE ATIVIDADE 

PRESENCIAL:  
  

Na qualidade de RESPONSÁVEL LEGAL pelo aluno acima indicado, declaro que 

recebi do COLÉGIO METODISTA GRANBERY todas as informações relativas ao 
retorno das atividades presenciais, bem como informações relativas aos riscos 

decorrentes desse retorno, incluindo o risco de contágio da COVID-19, INFLUENZA, 

H1N1, entre outros. Também tenho conhecimento do Plano de Ação elaborado 
pela escola, para o retorno às atividades presenciais.  

  

Após todos os esclarecimentos prestados, DECLARO que fiz a OPÇÃO pelo 
RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS e isento o COLÉGIO de qualquer 

responsabilidade em caso de existir o contágio do aluno por COVID-19 ou 

outro vírus durante o período de atividades escolares.  

  



    

Assumo o compromisso de:(I) seguir e orientar meu filho a adotar as medidas 

preventivas de  contágio pela COVID-19 e outros vírus, conforme orientações 

encaminhadas pela COLÉGIO; (II) não enviar o meu filho caso este apresente 

qualquer sintoma compatível com quadro gripal ou desconforto respiratório 

(tosse, coriza, falta de ar, etc.); (III)comunicar o COLÉGIO caso meu filho ou 

qualquer pessoa da minha família que tenha tido contato com meu filho 

apresente sintoma ou confirmação de COVID-19; (IV) estou ciente da 

possibilidade de implantação de rodízio nas atividades presenciais, para 

possibilitar o distanciamento entre os alunos.   

  

  

Juiz de Fora, _____ de ______________________ de 2021.  

 

  

  

  

  

  

________________________________  

Responsável legal  

  

  

  

ALUNO    

RESPONSÁVEL    

  

  

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL:  
  

Na qualidade de ALUNO ou RESPONSÁVEL LEGAL pelo aluno acima indicado, 

declaro que recebi do COLÉGIO METODISTA GRANBERY todos as informações 

relativas ao retorno das atividades presenciais, bem como informações relativas aos 
riscos decorrentes desse retorno, incluindo o risco de contágio de COVID-19, 

INFLUENZA, H1N1, entre outros. Também recebi o acesso ao Plano de Ação, 

elaborado pela escola, para o retorno às atividades presenciais.  

  



    

Após todos os esclarecimentos prestados, DECLARO que fiz a OPÇÃO pela 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS (NÃO PRESENCIAIS) e isento o 
COLÉGIO de qualquer responsabilidade por essa opção.  

  

Declaro ter sido informado de que meu filho receberá atividades a serem 

executadas de modo remoto, através de meios estabelecidos pelo COLÉGIO, 

as quais devem ser cumpridas pelo aluno para evitar prejuízos pedagógicos.  

  

Declaro também que fui informado de que poderei mudar minha opção, a 

qualquer momento, devendo apenas comunicar o COLÉGIO dessa alteração 

com 72 horas úteis de antecedência, para possibilitar a reorganização do 

calendário escolar.  

  

  

  

Juiz de Fora, _____ de ______________________ de 2021.  

  

  

  

  

  

  

________________________________  

Responsável legal  


