
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
  Eu, _______________________________________________________, Documento nº 

________________________, responsável legal pela criança 

_____________________________________________________ matriculada na Escola de Educação Infantil 

_____________________________________, na turma ____________________,  no ano de 2020, turno integral (  ) / 

turno parcial (  )M  (  )T, vaga subsidiada pelo Município, declaro que estou aderindo a uma das opções abaixo: 

 

1) (   ) A CRIANÇA SUPRACITADA RETORNARÁ À ESCOLA PRESENCIALMENTE, NO ANO EM CURSO: 

- estou ciente de que cinco faltas consecutivas ou quinze intercaladas no mês, sem justificativa, a criança perde a vaga. 

- responsabilizarei-me pela criança oferecendo cuidados necessários à preservação da infância referentes à segurança, 

saúde e cuidados essenciais; 

           _____________________________________________________________________ 

2) (   ) A CRIANÇA SUPRACITADA NÃO RETORNARÁ À ESCOLA PRESENCIALMENTE: 

0 a 3 anos 

- para as crianças, cujos pais ou responsáveis optarem por não enviar seus filhos às escolas, a Secretaria 

Municipal da Educação não efetuará o pagamento das referidas vagas, no entanto, a vaga pública fica assegurada, 

se possível, na mesma escola, em turno parcial ou integral, conforme designação da matrícula. Esclarecemos que 

a escola é particular/privada, portanto possui autonomia para gerenciar a vaga da prefeitura; 

- caso os pais ou responsáveis apresentarem atestado médico de seu(sua) filho(a), em razão de pertencer ao 

grupo de risco, após 60 (sessenta) dias de faltas consecutivas, a vaga pública fica assegurada, se possível, na 

mesma escola. 

 

4 e 5 anos (4 e 5 anos completos até 31/03/2020 – idade obrigatória) 

- os pais ou responsáveis que optarem por não enviar seus filhos às escolas, a Secretaria Municipal da Educação 

efetuará o pagamento de forma integral. Para tanto, as Escolas de Educação Infantil ficam obrigadas a enviar 

atividades pedagógicas domiciliares (forma remota). Cabe aos pais ou responsáveis o acompanhamento e 

monitoramento destas atividades; 

- a vaga pública fica assegurada, na mesma escola, em turno parcial ou integral, conforme a designação da matrícula. 

Caxias do Sul, _____ de ___________________ de 2020. 

 

Assinatura: _______________________________________________ 

                                  Telefone: _________________________ 

 
 
 

Recebido na SMED em ______/ ____/_____ 
 

______________________________________ 
 

                                                                                                           Assinatura do Servidor 
 

Dúvidas, entrar em contato com o setor de Acesso à Educação Infantil Telefone: 3901-2323 Ramais: 205, 210, 202, 252, 253 e 254. 


