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COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI 
Endereço: Rua Assis Vasconcelos, s/nº - Barreto 

Niterói – RJ – CEP: 24110-256 
 

(04) TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

 

Eu,  __________________________________________________, inscrito(a) no CPF nº _________________________ 
                                              NOME DO(A)  RESPONSÁVEL 
e ´portador(a) de identidade nº __________________, como responsável legal por _______________________________ 
                                                     
______________________________________________________, estudante do colégio Pedro II/campus Niterói, 
                                NOME DO (A) ESTUDANTE   

 
A- - declaro estar CIENTE de que o/a 

 
1- Gabinete Médico  funciona prestando atendimento ambulatorial em caráter de urgência e em pronto 

atendimento. Conta com uma equipe formada por um técnico de enfermagem e um médico e oferece 

estrutura para atendimento de baixa complexidade. O(a) estudante poderá ser examinado e receber 

medicações do tipo dipirona e paracetamol, conforme autorizado na Ficha de Saúde. Em casos de maior 

gravidade será acionada a SAMU ou serão mobilizados recursos do(a) próprio(a) estudante. 

2- envio, em caso de necessidade, de documento que solicite entrada tardia ou saída antecipada do 

estudante é imprescindível. Sem a apresentação desse documento nenhum(a) estudante poderá sair 

antes ou chegar depois dos horários estipulados.  

3- utilização de celulares e demais equipamentos eletrônicos somente é permitida quando o(a) estudante 

não estiver em aula ou em horário de recreio. Ressaltamos que não nos responsabilizamos por extravios 

de quaisquer objetos de valor e recomendamos especial atenção ao porte desses equipamentos nos 

arredores da escola. Lembramos que, em caso de emergência em período de aula, os (as) responsáveis 

devem entrar em contato com setores técnicos do campus, que tomarão as providências necessárias. 

4- material didático (livros do PNLD) recebido pelo(a) estudante é na condição de empréstimo e deverá 

ser retornado ao final do ano letivo em bom estado de conservação. A perda ou dano implicará a 

reposição do item ou o ressarcimento, à instituição, do valor equivalente. 

5- Histórico Escolar original (com cópia)  - documento por meio do qual será comprovada a aprovação 

do(a) estudante no 9º ano do Ensino Fundamental -  deverá ser entregue até o dia XXX, sob pena de 

perda de vaga e os exames médicos solicitados no edital de ingresso (junto com a carteira de 

vacinação) deverão ser entregues ao longo do primeiro período letivo, na secretaria do campus 

6- entrada de pessoas trajando bermudas, chinelos, óculos escuros, bonés (e análogos) e camisetas 

não é permitida, em momento algum, no Colégio Pedro II. 

7- registro desautorizado (em  áudio e/ou imagem) de atividades escolares é proibido e, naturalmente, 

é proibida a divulgação de materiais dessa natureza; 

8- Não há isenção de aulas de Educação Física para estudantes que estejam fazendo outra atividade no 

horário das aulas regulares, exceto nos casos previstos em lei (Lei 9394/96-art.26; Decreto-lei 1044/69; 

Lei 11788/08; Lei 10097/00). Os estudantes dispensados das aulas práticas não serão dispensados 
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das aulas e avaliações regulares. Os instrumentos de avaliação poderão ser provas, pesquisas e outras 

formas de investigação. Para formalizar o pedido de dispensa das aulas práticas o responsável legal 

pelo(a) estudante deve entrar com o pedido na secretaria do campus, apresentando documentação 

que justifique a solicitação. No caso de afastamento por motivo de saúde, o ATESTADO MÉDICO 

deverá ser entregue pelo responsável em até 48h após a avaliação médica.  

9- O(a) estudante poderá ser encaminhado para atividades didático-pedagógicas em turno oposto ao 

que normalmente frequenta. Tais atividades, como aulas regulares, aulas de complementação, 

reposição, reforço, monitoria são fundamentais para a sua formação e têm caráer obrigatório, de acordo 

com as exigências da LDB em vigor e da normativa de avaliação do colégio. 

10- Em algumas circunstâncias, ao longo do ano letivo, o(a) estudante poderá ser convidado a participar 

de atividades fora do campus e as mesmas poderão ter caráter obrigatório.  

11- Os pedidos de transferência para outros campi só são considerados ao final do ano letivo.  

12- A matrícula foi realizada mediante recebimento do documento de apresentação do campus e do código 

de ética discente. Na ocasião,  foram assinados os seguintes documentos: (01)- Declaração de 

(in)aptidão para a Educação Física; (02)- Ficha para o gabinete médico; (03)- Formulário de 

autorizações; (04) Termo de ciência e compromisso; (05) Manifestação de interesse pela língua 

estrangeira; (06) Formulário de avaliação sócio-econômica; (07) Anexo do formulário de avaliação 

sócio-econômica; (08) Declaração de isenção de IR Pessoa Física; (09) Declaração negativa de renda 

e (10) Ficha de identificação do estudante.  

13- O (a) estudante perde o direito à 2a chamada quando se atrasar no horário previsto para a realização 

da prova, sem motivo justificado; não realizar a prova (sem motivo justificado) estando presente no 

Colégio ou PERDER O PRAZO DE 48 HORAS para efetuar o requerimento. 

14- A contestação de nota atribuída a atividades escritas, para fins de ajuste, está condicionada à 

reapresentação da atividade, cabendo ao estudante o arquivamento dos materiais corrigidos pelo(a0 

docente até o fim do ano letivo.  

 
B – Também declaro meu COMPROMISSO com o/a 
 

1- leitura do CÓDIGO DE ÉTICA DISCENTE recebido na matrícula e atenção especial ao que diz respeito 

às normas da escola, com destaque para aspectos relacionados a pontualidade, assiduidade e uso do 

uniforme e também ao conhecimento dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da escola; 

2- comparecimento à escola, em caso de convocação, sob pena de ser a ausência caracterizada como 

negligência e remetida ao Conselho Tutelar para acompanhamento;   

3- comparecimento à escola para buscar o(a) estudante em caso de episódio médico que requeira a minha 

presença. 

4- presença na escola para requisição de documentos(respeitados os prazos limites) tais como segunda 

via de caderneta escolar e solicitação de segunda chamada de provas (na ausência de documentação 

comprobatória que justifique a falta);  

5- responsabilização do(a) estudante pelo o zelo com seus pertences bem como pelo cuidado com o 

patrimônio do campus;  
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6- envio de medicação de uso regular ou emergencial para o(a) estudante;  

7- manutenção de contato com a escola sempre que necessário; 

8- atualização de documentos preenchidos na matrícula e das informações prestadas à escola sempre que 

for preciso; 

9- aquisição de jaleco - branco, de algodão, de manga curta ou comprida - para uso nas aulas práticas de 

laboratório;  

10- acompanhamento do processo ensino-aprendizagem e dos resultados obtidos pelo(a) estudante ao 

longo do ano letivo; 

11- encaminhamento (em observância às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) do/da estudante a atendimentos complementares, em turno 

oposto, quando indicados pelas equipes pedagógicas e 

12- acompanhamento das postagens feitas nos endereços eletrônicos                                                               

https://www.cp2.g12.br/index.php e  http://informecp2niteroi.blogspot.com onde encontrarei informações 

relevantes  como, por exemplo, as que dizem respeito ao calendário escolar.  

 
   Niterói, ______ de ______ de_________ 

 
      
 ------------------------------------------------------------------                                                     --------------------- 
         Assinatura do(a) responsável  legal                                                     Rubrica do do(a) responsável legal 
 
                                   
 

https://www.cp2.g12.br/index.php
http://informecp2niteroi.blogspot.com/

