
COLÉGIO ESTADUAL DE PATO BRANCO - EFMPEN 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu __________________________________________________, responsável pelo aluno 

__________________________________________________, matriculado na _____ ano/série, deste estabelecimento de 

ensino estou de acordo com as normas estabelecidas e cientes que elas estão contidas no Regimento Interno, no PPP e 

aprovadas em assembleias realizadas com os pais. Desta forma estou me comprometendo a: 

1) Ajudar meu filho (a) a cumprir horários, respeitando o horário de início e término das aulas e estabelecendo em casa 

hora de estudo. Sempre que houver atrasos ou meu filho (a) precisar sair antecipadamente, justificarei na agenda, para 

não causar transtornos ao Colégio, uma vez que compreendo a importância de seguir normas estabelecidas. 

2) Aceitar que não seja permitido material estranho ao estudo como: rádio, celular, revistas, jogos, bolas, brinquedos, 

etc. E ciente que serei convidado a comparecer no colégio caso meu filho (a) não respeite esta determinação. 

3) Acompanhar a vida de meu filho (a) enquanto estudante. Em casa verificando a agenda e impondo hora de estudo, no 

colégio comparecendo ao menos uma vez por mês, por iniciativa própria ou sempre que for convidado pela 

Coordenação Pedagógica Educacional, principalmente na entrega de boletins. 

4) Zelar pelo uso do uniforme, ciente de que é uma exigência que tem como principal objetivo garantir a segurança do 

meu filho (a). Estou ciente de que pelo não cumprimento dessa norma serei chamado para esclarecimentos no colégio. 

5) Qualquer dúvida a respeito das normas internas de funcionamento deste estabelecimento a família poderá consultar o 

Regimento Interno, disponível na Secretaria, Coordenação Pedagógica ou pelo site 

www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br  

 Além disso, autorizo o uso da imagem de meu filho (a) em fotografias e filmagens que estejam vinculadas ao 

processo de aprendizagem. 

 Autorizo, ainda, a participação de meu filho em atividades extra-classe promovidas pela escola durante o ano 

letivo, ciente de que estará sempre acompanhado por professores. Estas atividades poderão realizar-se no 

município e/ou proximidades, havendo sempre o comunicado com antecedência. 

 Autorizo também, que meu filho (a) participe da revista efetuada pela Patrulha Escolar, pois assim, estarei 

contribuindo para a segurança dele (a) e dos demais alunos. 

 Compreendo que, ao apoiar o Colégio estarei contribuindo para desenvolver em meu filho (a) atitudes de 

respeito, responsabilidade, compromisso e crescimento, qualidades indispensáveis para seu sucesso como ser 

humano. 

 Caso meu filho (a) no decorrer do ano letivo venha a participar de aulas de aprendizagem e desenvolvimento no 

contra turno, me responsabilizo a  acompanhar sua frequência no projeto em que estiver inscrito. 

 Caso meu filho(a) no dia marcado para provas adoeça, esteja em luto, ou precise viajar, pois não tem com quem 

ficar, estou ciente que preciso justificar com atestado médico ou bilhete na agenda no prazo de 72 horas da data 

que ocorreu a prova e requerimento solicitando 2ª chamada (entregue na coordenação pelo próprio aluno). Estou 

ciente também que a 2ª chamada será no turno contrario e diferente da aplicada na turma. 

Nós do Colégio Estadual de Pato Branco estamos muito felizes por vocês pais confiarem o que tem de mais precioso ao 

nosso convívio: SEUS FILHOS. Sendo parceiros estaremos contribuindo para o desenvolvimento e o sucesso do mesmo. 

 

Data _____/_____/_______               Assinatura: _____________________________________ 

http://www.pbpatobranco.seed.pr.gov.br/

