ESCOLA NOVAERENSE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

TERMO DE COMPROMISSO – TRILHAS DE FUTURO 2022
( ENTRE A ESCOLA NOVAERENSE E O ALUNO)

Eu, _______________________________________________, matriculado no curso Técnico
em _______________________________ da Escola Novaerense de Ensino Fundamental e Médio, pelo
meu responsável, se menor, comprometo-me a:
1- Preencher as condições e exigências previstas na legislação de ensino, inclusive quanto a
documentação;
2- Aceitar integralmente o Regimento Escolar desta instituição, aprovado e arquivado pelos órgãos
públicos de ensino e publicado no site da escola;
3- Arcar com o custo e a responsabilidade, do que não for coberto pela Secretaria de Estado de
Educação, tais como progressão parcial (dependência), uniforme, segunda via de documentos,
atividades extracurriculares especiais, visitas técnicas e outros que surgirem.
A Escola Novaerense de Ensino Fundamental e Médio, mantida pela Escola de Ensino Médio e
Técnico Ltda. se compromete a prestar os serviços educacionais correspondentes ao módulo escolar
em que for requerida a matrícula, ministrados coletivamente e em igualdade de condições para todos os
alunos, nos dias, horários e ano letivo, em conformidade com:
1- Currículo e projeto pedagógico próprios e calendários;
2- As determinações da Lei 9394/96 e demais legislação de ensino;
3- Regimento escolar e seus anexos aprovados pelos órgãos de ensino competentes;
4- Normas, calendários e regime disciplinar do estabelecimento todos colocados no site da escola
à disposição dos alunos e seus responsáveis para conhecimento;
5- Certificar e diplomar o aluno depois de cumpridas todas as exigências legais.
Além dos casos previstos na legislação de ensino, nas normas de funcionamento da escola, a
Escola de Ensino Médio e Técnico Ltda., mantenedora da Escola Novaerense de Ensino Fundamental e
Médio não aceitará ou não renovará a matrícula de aluno em razão de não observância do calendário e
regimento escolares, de indisciplina ou incompatibilidade com o estabelecimento (artigos 1º e 5º da Lei
n.º 9870/99) de desarmonia entre as partes prejudicial ao aluno, ao processo educacional ao aluno e/ou
seus responsáveis.
Fazem parte deste Termo de Compromisso o Requerimento de Matrícula, o termo de
compromisso com a Secretaria de Estado de Educação e o Regimento Escolar.
Nova Era, ____ de _________________ de 2022.

Assinaturas:

___________________________________________
Aluno ou responsável

___________________________________________
Representante Legal da Escola Novaerense

