
 
COLÉGIO MILITAR ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DOM PEDRO II - CZS 

TERMO DE COMPROMISSO 

  

Declaro estar ciente de que o (a) aluno (a) _________________________________________, 

deverá atender às normas descritas neste documento, do qual estou de acordo que: 

➢ O aluno deverá respeitar rigorosamente o horário de entrada e saída estabelecido pela 

instituição: 

MANHÃ: início: 07h – término: 11h 25min (de terça à sexta) e às 11h 30min (segunda-feira); 

TARDE: início: 13h – término: 17h 25min (segunda, quarta e sexta) e às 18h 20min (terça-feira e 

quinta-feira). 

OBS.: Tolerância devidamente justificada de 5 minutos; 

           Os horários poderão sofrer alterações. 

            

➢ O (a) aluno (a) deverá comparecer portando todo material necessário às suas atividades 

diárias e estar uniformizado; 

➢ Não será permitida a entrada em qualquer período, inclusive nas aulas de Educação Física, de 

alunos (as) com roupas inadequadas, como: calça com cós baixo, short curto, blusa curta e 

saia curta;  

➢ Os (as) alunos (a) não deverão trazer para a Escola qualquer objeto que não seja do uso 

pedagógico, principalmente o telefone celular, tablets e aparelhos eletroeletrônicos, 

conforme lei estadual nº 3.109, de 29 de dezembro de 2015. 

➢ O (a) aluno (a) que for flagrado (a) usando o celular sem fins pedagógicos, terá seu aparelho 

guardado pela Direção Escolar e entregue para a família (pais/responsáveis). Em caso de 

roubo de qualquer aparelho, a escola se exime de qualquer responsabilidade; 

➢ Todo aluno (a) é responsável pelos seus pertences pessoais e escolares; 

➢ O (a) aluno (a) receberá Livros Didáticos a título de empréstimo, sendo de sua 

responsabilidade, bem como de seu responsável, zelar pelos mesmos e devolvê-los no final 

do ano letivo. O responsável deverá repor qualquer item deste material em caso de perda do 

aluno;  

➢ Quaisquer danos causados ao patrimônio escolar deverão ser ressarcidos pelo responsável 

do (a) aluno (a); 

➢ O (a) aluno (a) deverá comparecer no outro turno (manhã/tarde) para as atividades em que 

estiver inscrito, de acordo com os comunicados encaminhados pela Equipe Gestora; 

➢ As faltas das avaliações somente serão justificadas com atestado médico ou mediante a 

presença do responsável na referida escola para assinar a justificativa; 

➢ O (a) aluno (a) e seu responsável legal se submetem ao Regimento desta Instituição de 

ensino; 

 

Cruzeiro do Sul/AC, ______ de_________________ de 2021. 

 

                                    __________________________________________ 

Assinatura do responsável legal pelo (a) aluno (a) 


