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ENDEREÇO / EMAIL / TELEFONE DA ESCOLA 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO (Contrato Pedagógico) 
 
 

 Eu, ________________________________________________________________, RG nº 
______________________, regularmente matriculado(a) no ______________, sob nº _________, 
período ________________,(   ) Anos Iniciais (   ) Anos Finais (   ) Ensino Médio desta 
unidade escolar, estou ciente que: 
 

a) As aulas ministradas nesta escola são presenciais, sendo de segunda a sexta-feira. 
 

b) Para ser promovido(a), além das notas, preciso ter 75% de frequência das aulas 
efetivamente dadas no ano letivo, conforme Lei Federal de 9394/96 e Regimento Escolar. 

 

c) Cumprimento das regras da unidade escolar constantes no Regimento Escolar e 
também à legislação vigente, tais como Lei 13.541/09 (Anti fumo), Lei 12.730/07 (proibição de uso 
de celular em sala de aula), Art. 331 do Código Penal, Decreto lei 2848/40 (desacato a funcionário 
público no exercício da função ou em razão dela). 

 

d) Comprometo-me a participar das aulas demonstrando empenho, colaboração e 
educação, não sendo do meu interesse tumultuar a aula, atrapalhar as explicações , deixar de 
realizar as atividades propostas, demonstrar atitude agressiva ou desrespeitosa de forma que 
prejudique o meu aprendizado como de toda a turma e o desenvolvimento do trabalho do 
professor. Também devo agir com compromisso, responsabilidade e respeito em todas as 
dependências da escola durante todas as atividades em classe e extraclasse. 

 
E por ser expressa da verdade, assino o presente, conhecedor(a) de que o não 

cumprimento deste Termo de Compromisso implicará nas medidas cabíveis por esta unidade 
escolar, de acordo com a legislação vigente e Regimento Escolar, entre elas, a saber: advertência 
verbal, advertência escrita, apontamento no Registro de Ocorrências Escolares (ROE), suspensão 
e transferência compulsória. 
 

São Paulo, ....... de ................... de ................. 
 
 
 

 
 

____________________________________________________ 
Assinatura do Aluno 

 
 

  
 

____________________________________________________ 
Assinatura/carimbo Diretor 

 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
Assinatura/carimbo Professor Coordenador 

 
 

  
 

____________________________________________________ 
Assinatura/carimbo Professor Mediador 

 
 

 
 


