
 
 

 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

 - Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março 

de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os continentes 

caracteriza pandemia e que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de 

afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID-19, além da 

necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda a 

cidade, inclusive nas escolas. 

 - Considerando que o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, dispõe sobre 

a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Coronavírus), bem como sobre 

recomendações no setor privado estadual. 

 - Considerando que o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020 reconhece, 

para fins de aplicação do art. 65 da Lei complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 

2000, estado de calamidade pública no âmbito de todo o território do Estado de Minas 

Gerais, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos 

socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente 

Coronavírus (COVID-19). 

 - Considerando a Nota de Esclarecimento e Orientações nº 01/2020 do Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, publicada no DOEMG de 27/03/2020, 

que no uso de suas atribuições, vem a público, esclarecer e orientar para a reorganização 

das atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, devido à 

pandemia COVID-19. 

 - Considerando que a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social (DEEAS), 

elaborou um Plano de Contingência contendo as medidas administrativas e pedagógicas 

em situação emergencial a serem adotadas pelas Unidades da Rede CTPM em virtude da 

pandemia do COVID-19, conhecido como Coronavírus. 

Considerando que a DEEAS elaborou a Nota Técnica nº 03/2020, dispondo sobre o Plano 

de Teletrabalho dos Professores de Apoio para os alunos com necessidades especiais 

elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, que regulamenta as 

normas da educação inclusiva no CTPM, em virtude da suspensão das aulas provocada 

pela pandemia da COVID-19. 

 - Considerando que na Rede CTPM todas as equipes pedagógicas e administrativas 

estão alinhadas com o processo de inclusão que perpassa pela necessidade básica de 

realização de adaptações razoáveis que lhes permitam acompanhar com qualidade essa 

nova realidade. 

 - Considerando a necessidade da adoção de ações e estratégias pedagógicas para o 

atendimento educacional dos alunos com deficiência ou transtornos funcionais 

específicos, preservando-se especialmente a diretriz de cuidado máximo com a proteção 



da saúde da comunidade escolar alinhado ao cuidado máximo com a qualidade da 

educação. 

 - Considerando a necessidade de se regular as condições para o desenvolvimento das 

atividades dos Professores de Apoio em atenção ao alunos com necessidade especiais 

elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, durante o período de 

suspensão das aulas presenciais causada pela pandemia da COVID-19, as partes infra-

assinadas celebram, entre si, o presente TERMO DE COMPROMISSO E 

RESPONSABILIDADE, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

 

São partes neste termo, o Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) e/ou 

Professor de Apoio a Equipe Pedagógica (PAEP), os Pais/Responsável, o Aluno (a), e o 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (CTPM), Unidade 

________________ neste ato representado por seu Comandante, que assim são  

qualificados:  

 

PROFESSOR(A) PAAE (  )/PAEP (  ) 

__________________________________________,Nº PM___________________,RG nº 

______________, CPF nº _____________, residente e domiciliado (a) na Av./Rua 

____________________________________________, nº 

__________complemento________ Bairro_______________, CEP _____________, 

Município de________________/MG, lotado no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de 

Minas Gerais - Unidade  _______________________________________. 

 

PAIS/RESPONSÁVEL LEGAL_______________________________________ 

PM/BM/MASP___________________,RG nº ___________________________, CPF nº 

__________________________, residente e domiciliado (a) na Av./Rua 

___________________________, nº ______, complemento ________Bairro__________, 

CEP ______________, Município de________________/MG, pelo ALUNO 

(a)_______________________________, Matricula nº ________________, 

série/ano_______ do ensino________________ lotado no Colégio Tiradentes da Polícia 

Militar de Minas Gerais - Unidade  ________________,) 

 

COMANDANTE DO CTPM - UNIDADE,_______________, _____ PM________ nome 

_________________, RG_______________, CPF________________, conforme 

publicação no..........  acrescentar os dados (não precisa de endereço apenas bRG e CPF 

e o ato que o designou como Comandante). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS  

 

2.1 As ações e estratégias pedagógicas adotadas pelo CTPM, para fins do atendimento 

educacional dos alunos com necessidades especiais, elencados no artigo 2º da Instrução 

Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, dar-se-ão em conformidade com o Plano de 

Contingência elaborado pela DEEAS, aplicável a todas as unidades da Rede CTPM, 



efetivando-se a oferta do ensino continuado de qualidade, colocando em condições toda a 

equipe pedagógica para adequar a realidade hoje disponível para o trabalho remoto.  

2.2 Para efeito do disposto no item anterior, e com fulcro no inciso I, do artigo 2º e artigo 

4º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, o atendimento educacional especializado 

é realizado através do Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE) e do 

Professor de Apoio a Equipe Pedagógica (PAEP), cujas atribuições encontram-se 

definidas nos artigos 5º e 6º da referida Instrução, e, ainda, no artigo 118 e seguintes do 

Regimento Escolar do CTPM. 

2.3 As famílias, especialmente, aqueles membros que têm o dever de participar do 

processo educacional do menor estudante, nos termos do artigo 53 c/c o inciso V, do 

artigo 129, da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA), e, ainda, artigo 134 do Regimento Escolar do CTPM, serão acionadas em contatos 

particulares para que possam discutir com os professores, o Serviço de Orientação 

Educacional e Supervisão Pedagógica (SOESP) e Direção Pedagógica, sobre a rotina de 

atividades que deverá ser seguida durante o período de pandemia da COVID-19 e sobre 

o tipo e a frequência dos atendimentos individualizados.  

2.4 As aulas ministradas pelos professores PAAE e PAEP, conforme deliberação contida 

no Plano de Contingenciamento da DEEAS para a rede CTPM, deverão explorar todas as 

ferramentas e recursos disponíveis para adaptar o atendimento educacional às 

necessidades especiais dos alunos, obedecendo as diretrizes da Direção Pedagógica, 

chanceladas pelo Comando da unidade, e as orientações constantes da Nota Técnica nº 

xx/2020 emanada pela Seção DEEAS-3. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO PRESENCIAL  

 

3.1 Em consonância com as determinações das autoridades sanitárias municipais, 

estadual e federal, e com o Plano de Contingência elaborado pela DEEAS, o atendimento 

presencial dos alunos com necessidades especiais, embora possível, deve ser adotado 

como última estratégia, evitando-se assim que os mesmos entrem numa rotina de 

deslocamentos desnecessários que os coloquem em risco de contágio pela COVID-19. 

3.2 Caso o atendimento presencial seja julgado indispensável para o desenvolvimento 

escolar do aluno com necessidades especiais, conforme entendimento dos professores 

PAAE e PAE, em comum acordo com os pais e/ou responsável legal, tal medida será 

discutida perante o SOESP que fará a mediação do diálogo junto à Direção Pedagógica, 

que levará a situação para análise e decisão pelo Comandante da unidade. 

3.3 Caso seja autorizado, o atendimento presencial do aluno será realizado nas 

dependências do CTPM, e observará, para todos os efeitos, as orientações, contidas na 

Nota Técnica nº xx/2020 emanada pela Seção DEEAS-3, ficando as aulas ministradas, 

obrigatoriamente, registradas em ata, a qual deverá ser assinada por todos os presentes, 

com data, hora e local. 

3.4 Em vista do atendimento presencial, a escola fornecerá meios paliativos para 

prevenção da COVID-19, através da disponibilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), máscaras de uso facial, luvas, e álcool gel 70%, além de água e sabão 

para a higienização das mãos, os quais deverão ser de uso obrigatório para todos os 

presentes (professores, alunos, pais/responsáveis, demais servidores) nas dependências 

do CTPM.  

 



3.5 A equipe SOESP da unidade supervisionará o cumprimento das medidas de 

prevenção dispostas no item anterior, e adotará, no que couber, as providências 

necessárias em caso de irregularidades. 

 

Parágrafo Único – O Comandante da unidade deverá garantir que sua equipe de plantão 

mantenha todos os ambientes porventura utilizados pelos alunos, devidamente 

higienizados, mediante o uso dos meios paliativos de prevenção descritos no item 3.4 

para a desinfecção constante de todos os presentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAEE e PAEP  

 

4.1 O professor PAAE e PAEP será o responsável pela condução das aulas presenciais, 

devendo, para tanto, adotar todas as medidas de prevenção determinadas pelas 

autoridades sanitárias municipais, estadual e federal, para a não contaminação pelo novo 

Coronavirus-COVID19, fazendo uso dos meios e/ou instrumentos de prevenção 

disponibilizados pela escola, citados na Cláusula Terceira deste instrumento.   

4.2 O professor PAAE e PAEP fica ciente de que o atendimento presencial dos alunos 

elencados no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, caso seja autorizado 

pelo Comandante da unidade, dependerá do mútuo acordo entre estes profissionais e os 

pais e/ou responsável legal do aluno. 

4.3 Para efeito do disposto no item anterior, o professor PAEE e PAEP celebra o presente 

Termo isentando a PMMG, o CTPM, seus respectivos gestores e diretores, de qualquer 

responsabilidade civil, seja moral ou patrimonial, caso venha a contrair o novo 

Coronavirus-COVID19 em razão do exercício de suas atribuições, quando das aulas 

presenciais. 

 

CLÁUSULA QUNTA - DOS PAIS E/OU REPONSÁVEL LEGAL  

 

5.1 Os pais e/ou responsável legal dos alunos com necessidades especiais, definidos no 

artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, que escolherem e consentirem, em 

comum acordo com o profissional PAAE e/ou PAEP pelo atendimento presencial nas 

dependências do CTPM, deverão cumprir e observar os seguintes deveres e condições: 

5.1.1 Adotar todas as medidas determinadas pelas autoridades sanitárias municipais, 

estadual e federal, quanto a prevenção para não contaminação pelo novo Coronavirus-

COVID19, durante todo o trajeto de sua residência até a escola; durante todo o período 

que estiverem nas dependências do CTPM, e, ainda, durante todo o deslocamento de 

retorno da escola até sua residência.  

5.1.2 Durante todo o acompanhamento do aluno nas dependências do CTPM, deverão 

obrigativamente, utilizar máscaras de uso facial e luvas, além da higienização das mãos 

com água e sabão, como medida preventiva à contaminação do novo Coronavirus-

COVID19 entre as pessoas com que tiverem contato presencial.    

5.1.3 Caso não disponham dos materiais de prevenção ao novo Coronavirus-COVID19, a 

escola os fornecerá mediante a disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs), máscaras de uso facial, luvas, e álcool gel 70%, além de água e sabão para a 

higienização das mãos. 

 



5.2 Para efeito da escolha e anuência para com o atendimento presencial do aluno, 

elencado no artigo 2º da Instrução Pedagógica nº 05/2017-DEEAS, os pais e/ou 

responsável legal celebram o presente Termo isentando a PMMG, o CTPM, seus 

respectivos gestores, diretores, e professores (PAEE e PAEP), de qualquer 

responsabilidade civil, seja moral ou patrimonial, caso venham a contrair o novo 

Coronavirus-COVID19 ou caso o aluno venha a contraí-lo, em razão do contato presencial 

necessário para a ministração das aulas.  

 

Parágrafo Único - Os pais e/ou responsável legal do aluno, em qualquer circunstância, 

deverão permanecer na escola durante todo o tempo do atendimento presencial, 

apoiando os professores em caso de necessidade ou emergência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  

 

O presente instrumento terá vigência a partir da data de assinatura pelas partes, e 

permanecerá válido e eficaz, para todos os efeitos e fins previstos na Cláusula Segunda, 

enquanto perdurar a situação de pandemia ocasionada pelo Coronavírus COVID-19, 

conforme estabelecido pelas autoridades sanitárias municipais, estadual e federal, e pelo 

Poder Executivo Estadual e pelo Diretor DEEAS, no que couber. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

7.1 As cláusulas e condições estipuladas neste Termo de Compromisso e de 

Responsabilidade são válidas e aplicáveis para todos os atendimentos presenciais 

realizados durante a sua vigência, entre o PAEE / PAEP e o aluno, devendo ser arquivado 

em sua pasta escolar. 

7.2 Cumpridas todas as cláusulas e condições ajustadas neste instrumento, as partes, 

neste ato, se outorgam a mais geral, plena, rasa, irretratável, irrestrita, irrevogável e 

inequívoca quitação, renunciando entre si, a todo e qualquer eventual direito de 

reclamação de quaisquer remunerações, reembolso ou compensação de qualquer 

natureza, especialmente direitos indenizatórios morais e materiais, a qualquer título, no 

tocante ao objeto do presente termo. 

7.3 O presente termo é de natureza civil, não gerando direitos e obrigações que não 

estejam aqui contemplados. 

7.4 O presente ajuste produzirá seus efeitos inclusive em relação a eventuais herdeiros e 

sucessores das partes signatárias. 

7.5 As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte-MG para dirimir quaisquer 

divergências advindas do presente instrumento 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo em 03 (três) vias 

de idêntico teor, na presença das testemunhas infra-assinadas, a fim de que produza os 

efeitos jurídicos inerentes ao ato. 

 

_________________-MG, ______ de_____________ de 2020. 

 

        ________________________________________ 

PROFESSOR PAAE / PAEP 



 

        ________________________________________ 

PAIS/ E OU RESPONSÁVEL 

 

 

     ___________________________________________ 

COMANDANTE DO CTPM 

 

TESTEMUNHAS:  

1. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 

CPF:__________________ 

 

2. NOME COMPLETO:_______________________________________ 

RG:___________________ 

CPF:__________________ 


