PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Educação

Ofício Circular n.º 161/2021 – SEGRE/SEDUC

Recife, 14 de outubro de 2021.

Assunto: Documento de Responsabilização para os responsáveis legais pelos estudantes referente à
modalidade de aula escolhida.

Senhoras e Senhores
GESTORES E VICE-GESTORES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
RECIFE.

Prezados(as),
Considerando o retorno presencial das unidades educacionais da rede de ensino do Recife,
solicitamos o preenchimento (por parte do pai/responsável legal do estudante) do TERMO DE
COMPROMISSO referente à modalidade escolhida para a participação das aulas.
A formalização deste documento é importante para que assim possamos ter a anuência registrada
dos pais ou responsáveis. Contudo, destacamos que o seu preenchimento não impede que o mesmo,
posteriormente, repense sua decisão, porém, se isso ocorrer, solicitamos que a unidade educacional
convoque o responsável para a assinatura de um novo termo.
Deve-se fornecer uma cópia do documento ao responsável e arquivar o original na unidade
educacional.
Reforçamos que caso os pais ou responsáveis optem pela participação do estudante nas aulas
remotas, deverão se comprometer com o acompanhamento e garantia de participação do estudante às
formas adotadas para o ensino remoto, bem como a interação com os professores e realização das atividades
propostas.

Na oportunidade, apresentamos nossas cordiais saudações e renovamos nossos votos de estima e
saúde para todos(as).
Atenciosamente,
GLEIBSON CAVALCANTI
Secretário Executivo de Gestão de Rede
Secretaria de Educação

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Educação

Unidade Educacional: ____________________________________________________
RPA:__________, Regional: ___________, Data: ____/___/____

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,
______________________________________________,
portador
do
CPF
Nº
_______________________
responsável
legal
do
estudante:
______________________________________________,
do
_____(Etapa
de
Ensino)
Turma:______, Turno:_______, AUTORIZO e assumo a responsabilidade quanto ao
acompanhamento às aulas do(a) referido (a) estudante, na modalidade:
( ) Presencial (podendo ser adotada a forma híbrida de acordo com a capacidade instalada da
Unidade Educacional).
( ) Remota (com a garantia de participação às formas adotadas para o ensino remoto, bem como
a interação com o professor e realização das atividades propostas).

____________________________________________
Assinatura do Responsável Legal pelo Estudante

_____________________________________________
Gestor(a) Escolar

