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DIREITOS E NORMAS DISCIPLINARES DOS ALUNOS - 2021 
Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio 

 
1) São direitos dos alunos: 
● Ser tratado como pessoa humana, em sua dignidade inata; 
● Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações nem preferências; 
● Ser orientado nas suas dificuldades , com toda compreensão e zelo; 
● Ter asseguradas as condições de aprendizagem em todos os momentos do processo educativo; 
● O responsável pelo aluno poderá solicitar a prova substitutiva por email, no prazo de até 2 (dois) dias                  

úteis a contar da data do instrumento avaliativo que perdeu, mediante apresentação de justificativa da               
falta que seja amparada por este Regimento e pela legislação em vigor. Será cobrada uma taxa para                 
realização da prova substitutiva, com valores divulgados e atualizados anualmente, e somente os             
alunos que estiverem em situação de internação hospitalar, que tenham contraído doença            
infectocontagiosa ou que estiverem em atendimento educacional especial, amparados pelo          
Decreto-Lei n.º 1.044/69 e pela Deliberação CEE n.º 59/09, serão isentados da respectiva taxa. 

● Para as atividades contínuas AV1, previamente agendadas, não haverá substitutivas, devido serem            
desenvolvidas com estratégias diversificadas e dinamizadas, primordiando as habilidades e          
competências individuais, em duplas e/ou grupos. 

● Se ocorrer um incidente, divergência, ou se sentir prejudicado, deverá dirigir-se ao Professor , a               
Coordenação, a Orientação ou Direção para as providências cabíveis. 
 

2) São deveres dos alunos: 
● Participar de todos os trabalhos do Colégio, frequentando pontualmente às aulas; 
● Acatar a autoridade do Diretor, dos Professores e demais Funcionários do Colégio e na inobservância               

às normas , estará sujeito às sanções disciplinares  previstas no Regimento Escolar; 
● Tratar os colegas com urbanidade e respeito e na inobservância às normas, estará sujeito às sanções                

disciplinares  previstas no Regimento Escolar; 
● Colaborar com a Direção do Colégio, na conservação das instalações físicas, do mobiliário escolar e               

de todo o material coletivo, acarretando sanção disciplinar ao aluno envolvido, bem como             
ressarcimento dos prejuízos causados ao Colégio; 

● Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física e moral , tanto                 
sua como de outro, inclusive estilete que não faz parte do material escolar; 

● Realizar as avaliações; 
● Entregar as atividades, trabalhos e lições de casa, nos prazos estipulados pelos Professores. A              

entrega dos trabalhos/atividades no segundo prazo, mediante justificativa, análise da equipe           
pedagógica e autorização, valerá a metade da nota determinada para a atividade. 

● Utilizar uniforme completo, camiseta, calça e/ou bermuda e blusão, (exceto Ensino Médio) diariamente             
para todas as atividades escolares dentro e fora do horário normal de aula, inclusive os específicos                
para os cursos extras. Não é permitido a customização de peças que representam o colégio. O                
calçado obrigatório é o tênis. Respeitar o comprimento da bermuda que é de até 5 cm acima do joelho.  

● Os alunos do Ensino Médio deverão usar calça jeans azul escuro e camiseta e blusão do uniforme. As                  
3as séries de acordo com a organização da coordenação, terão às sextas-feiras temáticas, onde serão               
liberados roupas de acordo com os temas.  

● Nos dias em que houver Educação Física, os alunos do Ensino Médio deverão vir com o uniforme                 
escolar, não sendo permitida a utilização da calça jeans nesse dia; 

● Frequentar as aulas portando os materiais didáticos necessários ao acompanhamento das mesmas,            
caso contrário permanecerá no setor pedagógico realizando atividades pertinentes aquele conteúdo; 

● Manter conduta irrepreensível em qualquer local do Colégio ou fora dele quando uniformizado; 
● Aguardar dentro da sala de aula o professor nas trocas de aulas; 
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● Pedir permissão ao professor para se ausentar da sala de aula para ir ao banheiro ou em qualquer                  
outro ambiente da escola. Essa autorização deverá ser sempre solicitada ao professor que estiver              
iniciando a aula; 

● Respeitar o mapeamento de sala de aula, quando houver; 
● Cumprir rigorosamente os horários de entrada e saída, com o limite de 03 (três) atrasos no mês, de                  

no máximo cinco minutos cada um. Após o 4º atraso dentro do mesmo mês, a entrada do aluno não                   
será permitida sem motivo justificado (atestado médico ou documento que comprove o motivo do              
atraso); 

● Com relação ao horário de saída, será concedida tolerância máxima de 15 (quinze ) minutos.               
Decorrido a tolerância sem que os Senhores Pais ou Responsáveis retirem e responsabilizem-se pelo              
aluno, será cobrada uma multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por ocorrência/permanência. A multa              
será inserida no boleto bancário da parcela subsequente ao mês da ocorrência. 

● Utilizar o local determinado para o intervalo (lanche), não podendo permanecer em sala de aula ou                
em outro espaço nesse período; 

● Respeitar o horário destinado ao intervalo, tendo uma tolerância máxima de 5 minutos após intervalo               
para retornar a sala de aula; 

● Utilizar garrafinha de água  de material inquebrável e de no máximo 500ml. 
● Respeitar todas as normas de segurança e sanitárias estabelecidas pela escola com orientação aos              

alunos para o combate a Covid 19 e outras pandemias;  
 

1) Não é permitido ao aluno: 
● Uso de piercing, brinco de argola ou com pingente, nas aulas de Educação Física; 
● Descaracterizar o uniforme escolar, bem como fazer barra na bermuda para encurtar seu             

comprimento, o  permitido é de até 5 cm acima do joelho; 
● Usar calça jeans que não seja na cor azul escuro e com customização (Ensino Médio); 
● Participar de atividades esportivas e/ou cursos extras mesmo sendo em contraturno, sem que esteja              

uniformizado (camiseta e bermuda/calça do colégio ou o uniforme estipulado para a modalidade); 
● Usar saias, mini saias, blusas com decotes, mini blusas, short (masculino/feminino) na última 6ª feira               

do mês  e a utilização de outro calçado que não seja o tênis; 
● Trazer lanche coletivo, ou seja, refrigerantes de 2 litros, bem como grande quantidade de pães e frios                 

para montagem de lanches (o lanche  deve ser individual); 
● Usar bonés  dentro da sala de aula; 
● Usar em sala de aula, telefone celular e fones de ouvido sem a autorização do Professor ou outro                  

funcionário do Colégio, bem como transitar com o aparelho/fones de ouvido pelos ambientes escolares              
durante o período de aulas; 

● Utilizar caixas de som nos ambientes escolares sem a permissão prévia de um professor e/ou               
funcionário do Colégio; 

● Manusear dispositivos e/ou aparelhos destinados ao uso do professor em sala de aula (lousa              
digital/caneta,notebook/chromebook,microfone, giz, apagador, caixa de som e demais objetos ); 

● Mexer nos pertences individuais do professor sem a sua prévia autorização;  
● Solicitar cópias durante o horário das aulas, devendo ser utilizados/solicitados nos horários de             

entrada, intervalo para o lanche e saída. 
● Sair antecipadamente, sem a devida autorização por mensagem na agenda online ou ainda por email               

enviado para a Orientação/ Coordenação (não serão aceitas autorizações por telefone); 
● Ausentar-se dos prédios escolares sem a prévia justificativa ou autorização do Orientador Educacional             

e na falta deste da Coordenação Pedagógica ou da Direção; 
● Gravar as aulas parcialmente ou em sua totalidade, sem a prévia autorização da             

Direção/Coordenação. Divulgá-las em redes sociais ou em qualquer outro canal de comunicação; 
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● Atrapalhar e tumultuar as aulas com conversas, bolinhas de papel, risadas, vaias, vocabulário             
impróprio, bilhetes e outros; 

● Namorar  nas dependências do Colégio; 
● Falsificar a assinatura de Professores, Pais ou  Responsáveis; 
● Apelidar, xingar e discriminar ou expor à situações embaraçosas os Colegas, Professores e             

Funcionários;  
● Agredir fisicamente e moralmente qualquer pessoa; 
● Amassar, riscar, adulterar ou deixar de entregar correspondências encaminhadas aos Pais/           

Responsáveis  (bilhetes, circulares, boletins, convites e outros); 
● Divulgar fotos tiradas nas dependências do Colégio em redes sociais ou em qualquer outro canal de                

comunicação; 
● Divulgar documentos oficiais do Colégio em redes sociais ou em qualquer outro canal de              

comunicação, sem a prévia autorização da Direção; 
● Fumar nas dependências do Colégio, usar ou portar droga ou material tóxico; 
● Portar ou ingerir bebidas alcoólicas nas dependências do Colégio. 
● Portar ou usar arma de fogo, arma branca ou qualquer tipo de objeto que coloque em risco a sua vida                    

ou a vida dos outros, nas dependências do Colégio. 
● Comer em  sala de aula nem nos demais  ambientes escolares sem a autorização de um funcionário; 
● Retornar atrasado para a sala de aula após o intervalo (tolerância máxima de 5 minutos para a entrada                  

na sala de aula); 
● Retornar do intervalo e transitar pelas dependências do Colégio comendo lanches, bebidas, balas e              

doces em geral; 
 

 
Observação: Caso algum objeto alheio às atividades escolares seja trazido pelo aluno, será o mesmo               
apreendido e somente devolvido pela Orientação/ Coordenação ou Direção ao aluno no final do período.               
Havendo reincidência, o aluno sofrerá advertência e a devolução será feita somente após contato com os                
Responsáveis. 
A Instituição de Ensino não se responsabiliza pela perda de objetos, uniformes, papel moeda, aparelhos               
eletrônicos, celulares ou similares. 
 
Os alunos, pela inobservância de seus deveres, estarão sujeitos às sanções disciplinares previstas no              
Regimento Escolar,  de acordo com a Legislação Vigente. 
A gravidade da infração determinará a aplicação da sanção disciplinar, sem necessidade de ser observada a                
gradatividade ritual das sanções previstas neste Artigo. 
 
O Regimento Escolar completo encontra-se publicado no site do Colégio. 
Estou ciente e de acordo com os termos desse documento. 
 
São Paulo, _____de_______________________________de 20_____. 
Aluno:__________________________________________________ Série/Ano:_______________________ 
Assinatura do Responsável:_________________________________________________________________ 
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