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TERMO DE ADESÃO - ESCOLA 

A Escola ______________________________________________________________________________,

situada à ___________________________________________________________, em Maricá, RJ, aqui

representada por _______________________________________________________________________,

abaixo qualificado(a), declara aderir expressamente, estar ciente e de pleno acordo com o 
Regulamento do Torneio Intercolegial de Games de Maricá, cuja síntese se lê abaixo e a íntegra 
se encontra disponível em www.forgames.biz, e que será realizado nesse ano letivo de 2019 pela 
Companhia de Desenvolvimento de Maricá - CODEMAR, com interveniência e facilitação da 
Secretaria Municipal de Educação.

Através dessa adesão a Escola permite a realização de Palestras, Oficinas e partidas 
competitivas de Jogos Eletrônicos em suas dependências, entre seus alunos, professores e a 
comunidade escolar, sempre em datas previamente agendadas e sem qualquer custo para as 
partes.

Assume ainda o compromisso de se empenhar para que o seu Time de e-Atletas - dez alunos 
selecionados no Torneio interno, sendo cinco titulares e cinco reservas, além de um professor 
Tutor - possa disputar as partidas da fase intercolegial, entre outubro e dezembro do corrente 
ano, seja nas suas próprias dependências, seja em uma escola anfitriã dentro do Município de 
Maricá.

Compromete-se ainda, a Escola, a incentivar o engajamento de toda a sua comunidade - além de 
alunos e professores, os demais servidores da unidade, os familiares e vizinhos da Escola - na 
realização e engrandecimento do Torneio, constituindo sua torcida para efeitos de mobilização 
urbana na fase intercolegial.

Autoriza a divulgação de sua participação institucional e de seus corpos docente e discente 
através dos meios de comunicação existentes e das redes sociais, sempre no contexto de 
valorização do Torneio e suas premissas, vendando-se a utilização dessas informações com fins 
e propósitos diversos ou meramente comerciais. Também assume o compromisso de conseguir a 
autorização de pais e responsáveis pelos atletas selecionados para que se desloquem em 
companhia do Professor Tutor durante o Torneio, e se apresentem sem restrições de uso de 
imagem e voz perante os veículos de comunicação e expressão.

Por fim, permite a divulgação desse instrumento através do site do Torneio para que toda a 
população veja com absoluta transparência os procedimentos e atos constitutivos do Torneio.


Maricá, ____ de _______________ de 2019


_____________________________________________

assinatura 

Qualificação do signatário 
Nome: ____________________________________________________


Função: ___________________________________________________


Matrícula: ________________________ RG: _____________________


