
TERMO DE COMPROMISSO  PADRINHOS/MADRINHAS 

Leia atentamente as nossas condições antes de preencher o Formulário de Inscrição. 
  
 
1) A Associação Sá Chica têm o compromisso de preservar a criança e/ou adolescente,  
sua família e comunidade quanto à qualquer tipo de contato impróprio de ambas as partes. 
  
2) Todo o valor doado ao programa não vai direto para as crianças e/ou adolescentes e 
sim para a manutenção dos projetos, compreendendo a realização das atividades, 
alimentação e recursos humanos. 
  
3) Todas as cartas do padrinho para criança ou vice-versa, passarão pela vistoria do setor 
responsável, para evitar qualquer tipo de informações inadequadas e preservar as 
crianças e adolescentes. 
  
4) A Associação Sá Chica é o elo entre Padrinho/criança e/ou adolescente, por isso é 
proibido a ambos o contato direto, assim como visitas, telefonemas, e-mails. 
  
5) Comunicar quando não houver mais interesse de continuar com o apadrinhamento. 
 
6) No atraso de três meses consecutivos na doação iremos considerar o desinteresse do 
padrinho em continuar, caso ele não entre em contato com a Associação Sá Chica neste 
período, estaremos providenciando a substituição de sua criança ou adolescente. 
  
7) Após a efetivação da doação do 1° mês, a Associação Sá Chica terá um prazo de 30 
dias para enviar uma foto da criança e/ou adolescente, informações pessoais e familiares 
dela e dados da comunidade onde ela vive. 
  
8) A Asociação Sá Chica se compromete em enviar carta da criança e/ou adolescente no 
Natal e no seu aniversário; relatório anual com as ações e atividades desenvolvidas; 
aplicação e prestação de contas dos recursos utilizados realizada semestralmente nos 
meses: janeiro e julho. 
  
9) O valor do apadrinhamento será (mínimo) de R$ 60,00 mensais para cada criança e/ou 
adolescente, durante o período mínimo de 12 meses. 
 
A Associação Sá Chica zela pela integridade das crianças e adolescentes, famílias e 
comunidade onde estão inseridos. Ao concordar com estas informações você se 
compromete em cumprir com todas as condições previstas neste termo. 
 
  
  

Apadrinhe 

  
 Através da sua doação mensal é possível mudar a realidade de crianças e adolescentes 
que vivem em situação de risco social em Ravena/Sabará – MG, desta forma o programa 
de apadrinhamento permite a implantação e manutenção de projetos que ajudam no 
desenvolvimento das crianças, sua família e comunidade. Por isso a sua participação é 
importantíssima para a continuidade dos trabalhos realizados pela Associação Sá Chica 
  
Desde já agradecemos a sua participação! 
  

 


