
  
Termo de Responsabilidades ao Uso do Armário Estudantil 

 

Consolidam-se neste instrumento a concessão voluntária e gratuita do uso do armário Estudantil ao aluno: 

_________________________________________________________________________matriculado na 

Escola Turma:        ° Ano - Ensino (_)Fundamental II (_)Médio e no Curso Preparatório                         . 

  

Convém frisar que o armário é de uso exclusivo aos alunos do Colégio e Curso Progressão Vila da Penha na 

Modalidade: Combo. Sendo estes devidamente identificados pelo proprietário, no caso Instituto de 

Educação Progressão, também denominado como Progressão Vila da Penha, após assinatura deste termo e 

concessão do uso pelo aluno acima citado. 

Vale ressaltar que o uso é uma concessão ofertada gratuitamente pela instituição, cuja validade está 

condicionada a ambas matrículas (colégio e curso) ativas e/ou o bom uso do instrumento. Em casos de mau 

uso do mesmo, o aluno (a) perderá seu direito imediatamente. 

Será caracterizado como mau uso os(as) alunos(as) que não cumprirem as regras de uso abaixo descritas. 

 

Regras para Uso 

 Os armários com cadeados deverão ser devidamente identificados pela instituição, detentora do 

objeto; 

 Em hipótese alguma, o(a) aluno(a) poderá guardar neste espaço alimentos sólidos ou líquidos; 

 Não nos responsabilizaremos por nenhum objeto nele guardado e nem tão pouco as chaves; 

 O uso será restrito a armazenagem de cadernos, livros e afins pedagógicos, de foro intelectual. 

 Qualquer ato de vandalismo pelo o(a) aluno(a) será imediatamente suspenso; 

 Não poderá usar nenhum outro tipo de personalização do armário e/ou porta, além do padrão da 

instituição. Sejam estes adesivos, raspagens ou pichações (com tintas canetas e outros); 

 

Obs.: Informamos desde já que a todo e qualquer tipo de cadeado usado sem a devida identificação como 

aluno combo (Colégio e Curso), será aberto (estourado) a revelia, ou seja sem prévia autorização do 

possuidor indevido. Sendo este penalizado com suspensão de 3 dias. Em casos de reincidência o usuário 

não autorizado será jubilado da instituição. 

 

Desde já declaro ciência das regras e me responsabilizo pela integridade do objeto ofertado. 

 

Data Concessão: ___/___/_____ - Aluno(a): ______________________________________ 

 

Suspensão - Motivo:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Data Suspensão: ___/___/_____ - Aluno(a): ______________________________________ 


