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TERMO DE RESPONSABILIDADE E NORMAS DISCIPLINARES

NOME: ________________________________________________________________________________
RG: ___________________________ CPF_______________________ Cel.: _________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________
Bairro: ______________________Cidade: ____________________ Estado: _____ CEP: ________________
Está sob orientação médica atualmente? _______ Qual? _________________________________________
Você tem algum problema de saúde? _________ Qual? __________________________________________
Que medicamento costuma usar?  ___________________________________________________________
Têm algum tipo de alergia? ________ Qual? ___________________________________________________
Tipagem sanguínea____________________________________ RH_________________________________

PARA  A  VIAGEM_______________________________________________________CONFORME  O  PLANO  DE
VIAGENS  INTERMUNICIPAIS,  PARA  GARANTIR  A  INTEGRIDADE  DE  TODOS  OS  ALUNOS  E  O  MÁXIMO  DE
APROVEITAMENTO  DAS  ATIVIDADES,  O  ALUNO  OU  RESPONSÁVEL  CONCORDARÁ  EM  CUMPRIR  TODAS  AS
REGRAS PROPOSTAS E ASSINADO O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E NORMAS DISCIPLINARES.

1. Não será tolerado nenhum tipo de indisciplina durante a viagem e atividades;
2.  O  aluno  não  poderá  separar-se  do  grupo  durante  a  viagem  e  realizações  de  atividades  para  atividades
particulares; caso o aluno realize atividades particulares fora do plano de viagem é de inteira responsabilidade
por qualquer dano que vier acontecer com o mesmo;
3. Os horários estipulados de início e término das atividades deverão ser respeitados com rigor, inclusive os
horários de saída e retorno do ônibus os alunos que não estiverem no local, na data e horários previamente
combinados,  estarão sujeitos  à perda do transporte  ficando a  critério  do Professor  ou Técnico  responsável
qualquer tipo de decisão;
4. O aluno deverá comparecer a todas as atividades no horário pré-determinado. Se alguma doença ou motivo
de força maior impedi-lo de participar, deverá comunicar-se com o Professor ou Técnico responsável, o mais
breve possível;
5. Os alunos deverão comparecer para a viagem e as atividades com farda oficial do Estabelecimento de Ensino
ou roupa adequada;
6. Aos alunos é terminantemente proibido consumir  e transportar quaisquer substâncias  nocivas (bebidas e
outras),  bem como armas de fogo e branca,  durante a viagem e nas atividades  do grupo,  nem arremessar
objetos  pela janela do ônibus.  Para qualquer  desrespeito  a este ITEM, serão tomadas as  medidas  legais  e
cabíveis perante o Regimento Interno da Instituição de Ensino e as Leis do Código Penal; 
7. Os usuários do transporte deverão usar os cintos de segurança e durante a viagem não podem conversar com
o motorista, para não desviar sua atenção do trânsito e não andar em pé no veículo. Devem cumprir as  normas
de segurança do Código Nacional de Trânsito;
8.  A bagagem é de inteira responsabilidade do usuário do transporte e deverá estar  identificada,  ficando o
motorista isento de qualquer responsabilidade pela bagagem;
9.  Não  será  permitido ao  aluno  levar  pessoas  estranhas  ao  grupo,  sem  a  devida  autorização  do  chefe  de
transportes;
10. A condução de qualquer decisão que seja tomada diante de algum transtorno será feita pelos Professores ou
Técnicos responsáveis;
11. O cumprimento das normas acima estipuladas será observado pelo professor ou responsávél Técnico. O não
cumprimento das normas estará sujeito a sanções previstas no Regimento Interno da Instituição de Ensino. 

DECLARO TER LIDO TODAS AS NORMAS COM ATENÇÃO, COMPROMETENDO-ME A RESPEITÁ-LAS.

Floriano(PI), _______/________/______________

_______________________________________________________
Assinatura do aluno ou Responsável
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