
DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO 
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

SUBGERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Palácio Rio Madeira – Edifício Guaporé, Rua Padre Chiquinho s/n° - CEP: 76.801.086 – Porto Velho/RO 
Fone: (69) 3216-5368 

TERMO DE ADESÃO DA ESCOLA 

EVENTO:  1º CONCURSO DE GAMES    DATA: ___/___/ 2021 

 

 

 

 

O Concurso de Criação de Games é uma atividade pedagógica idealizada pela equipe Microkids 

Tecnologia Educacional e Governo de Rondônia. A adesão é voluntária e para participar basta que a 

escola demonstre interesse e preencha os campos abaixo:  

A escola ______________________________________________________, presente no município 

de ___________________________________________________________, pertecente a jurisdição 

de ___________________________________________________________, vem por meio deste, 

firmar sua adesão ao 1º Concurso de Criação de Games, desenvolvido pela Microkids Tecnologia 

Educacional, que tem por objetivo proporcionar aos alunos de ensino fundamental o acesso a 

inovadoras experiências educativas por meio da construção e desenvolvimento de games. 

 

7º anos - Preencher com o nome completo ano/série das duplas dos alunos inscritos para o 
Concurso de Criação de Games  
 
(1) 

(2)  

(3) 

(4) 

(5)  

 
Professor(a) Orientador(a) ( preencher nome completo, ano de ensino e disciplina) 
 
(1) 
 
 
 
 
 



DIRETORIA GERAL DE EDUCAÇÃO 
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

SUBGERÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Palácio Rio Madeira – Edifício Guaporé, Rua Padre Chiquinho s/n° - CEP: 76.801.086 – Porto Velho/RO 
Fone: (69) 3216-5368 

TERMO DE ADESÃO DA ESCOLA 

EVENTO:  1º CONCURSO DE GAMES    DATA: ___/___/ 2021 

 

 

 

8º anos - Preencher com o nome completo ano/série das duplas dos alunos inscritos para o 
Concurso de Criação de Games  
 
(1) 

(2)  

(3) 

(4) 

(5)  

 
Professor(a) Orientador(a) ( preencher nome completo, ano de ensino e disciplina) 
 
(1) 
 

9º anos - Preencher com o nome completo ano/série das duplas dos alunos inscritos para o 
Concurso de Criação de Games  
 
(1) 

(2)  

(3) 

(4) 

(5)  

 
Professor(a) Orientador(a) ( preencher nome completo, ano de ensino e disciplina) 
 
(1) 
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 Ao assinar o presente documento a escola acima citada declara que está ciente do seu inteiro teor, 

declarando, ainda, que:  

1. É responsabilidade da Escola divulgar o Concurso de Criação de Games  na comunidade escolar, a 

fim de cumprir com a mobilização dos demais integrantes da instituição. Haverá um período disponível, 

a cargo da escola, para a mobilização e divulgação, que pode ser através de banner, cartazes e folders.  

2. A escola obriga-se a dar ciência aos pais dos alunos da sua adesão ao Concurso de Criação de 

Games MK, ficando responsável a obter junto aos pais dos alunos participantes, a sua expressa 

autorização por escrito, bem como autorização do uso do direito de SOM e IMAGEM dos menores, a 

título gratuito e sem qualquer custo, fazendo, tais autorizações parte integrantes deste Termo de 

Adesão.  

3. Fica autorizada à escola a divulgação das produções junto a outras escolas, para fins de 

demonstração e sugestão dos trabalhos realizados;  

4. A escola autoriza desde já, o uso da imagem ou som de voz de seus representantes, diretor (a), 

professor(es), funcionários em fotos e matérias vinculadas ao Concurso em mídia impressa (livros, 

catálogos, revista, jornal, entre outros) como também em mídia eletrônica (site, redes sociais, entre 

outros), a título gratuito e sem qualquer custo. 

 

 

 

___________________________________________________  

Autorização da Escola/Assinatura da Direção 

Carimbo da Escola 

 


