
Julho de 2022 

Regulamento de Uso da Classe de Reforço Escolar 
 

Centro Internacional de Shimane (SIC) 

 

1. Siga as regras abaixo ao participar da classe de reforço escolar. 

 

(1) Sobre a classe 

⚫ Trata-se de um local onde pessoas que querem estudar (aprendizes) podem receber ajuda de voluntários 

e universitários para dúvidas da escola, lições de casa e o que mais quiserem estudar. 

⚫ Os aprendizes devem trazer consigo os conteúdos que desejam estudar. 

⚫ Dependendo do conteúdo, pode não ser possível receber ajuda imediatamente. 

⚫ Mesmo que não haja perguntas para fazer aos voluntários ou universitários, os aprendizes podem usar 

o local para estudar por conta própria. 

⚫ As regras do local utilizado para as aulas também devem ser respeitadas. 

 

(2) Regras de uso 

⚫ Para participar da classe, inscreva-se pelo formulário do Google Forms.  

⚫ Se for a primeira participação, entregue também a ficha de Registro de Aprendiz. 

⚫ Não é permitido participar sem a entrega do Registro de Aprendiz. 

⚫ Avise antes quando for faltar. 

⚫ Infringir as regras ou atrapalhar o funcionamento da classe poderá acarretar recusa da participação da 

pessoa infratora.  

 

(3) Medidas contra a covid-19 

⚫ Utilize máscara e higienize as mãos. 

⚫ Não compareça à aula em caso de febre, sintomas de resfriado ou indisposição física. 

⚫ Não será aceita a participação de pessoas com temperatura de 37,5 °C ou mais. 

⚫ O(A) aprendiz dado(a) como “positivo” ou “contato próximo” de covid-19 deverá seguir as instruções do 

Centro de Saúde Pública ou de sua escola. 

 

2. Ao participar da classe de reforço, você concorda com os itens abaixo. 

 

⚫ As informações do Registro de Aprendiz serão utilizadas pelo SIC para fins de apoio à aprendizagem 

(reforço escolar) e serão compartilhadas com os voluntários, quando necessário.  

⚫ O SIC, os voluntários, os universitários e as demais pessoas envolvidas não se responsabilizarão por 

acidentes ocorridos durante a locomoção dos aprendizes. Tenha cuidado com a segurança no trânsito. 

⚫ Do mesmo modo, o SIC, os voluntários, os universitários e as demais pessoas envolvidas não se 

responsabilizarão por acidentes, lesões ou doenças dentro da classe. 


