
 

 

 

C O L É G I O S A N T ’ A N A 

EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL RUA 

PINHEIRO MACHADO, 189 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR. CEP. 84010-310 

FONE: (042) 3224-0301 
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TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO DE NÃO RETORNO 

ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 

CPF:                                                                  RG: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE:                                                      WHATSAPP/CELULAR: 

E-MAIL: 

ALUNO:      ANO: 

 Considerando a situação de pandemia causada pelo SARS-CoV-2 (NOVO CORONAVIRUS), que 

assola o mundo, o estado de calamidade social e as medidas de restrição à convivência social 

determinadas pelas Autoridades Governamentais e de Saúde;  

 Considerando as normas do Governo Federal de Vigilância de Saúde e as normatizações do Governo 

do Paraná em relação aos cuidados que se deve tomar para evitar ou minimizar os riscos de 

contaminação com o novo Coronavírus (COVID-19);  

 Considerando que o Colégio Sant’Ana instituiu um Protocolo de Biossegurança que integra o Plano de 

Retorno Gradual das Atividades e tem a finalidade de organizar procedimentos e orientar a comunidade 

escolar com foco no cuidado com as pessoas, com medidas obrigatórias para retorno às atividades 

presenciais, a fim de minimizar a propagação do SARS-CoV-2 na sua unidade, enviado em anexo; 

 

Resolve o representante legal do Estudante _________________________________ 

____________________, devidamente matriculado na turma__________________, de 

livre e espontânea vontade firmar o presente instrumento para declarar que NÃO TEM 

INTERESSE NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 

 

Ademais, DECLARO(A), para todos os fins de direito que: 

 

a) Tenho ciência de que, apesar de todos os problemas causados pela pandemia COVID-19 e dos 

riscos em relação ao contágio do Coronavírus SARS-CoV2, foram adotados protocolos e medidas 



de prevenção pelo Colégio Sant’Ana  para permitir o retorno das atividades presenciais na 

Instituição, mas, de livre e espontânea vontade, manifesto expressamente que NÃO desejo o 

retorno das atividades do aluno dependente (identificado acima) de forma presencial, estando de 

acordo com a manutenção das aulas de forma de remota.  

 

b) Declaro ainda que fui devidamente informado (a) que a qualquer momento alterar meu 

posicionamento e optar pela entrega das atividades educacionais de forma presencial. Nesta 

hipótese, estou ciente de que deveria informar expressamente à coordenação do colégio da 

reversão deste termo, e aguardar posicionamento da coordenação.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.  

 

Local e Data: 
______________________, _____ de _______________ de ________ 

Assinatura do 

RESPONSÁVEL: 
 

 

 

 


