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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Da Caracterização do Estabelecimento de Ensino 

 

Capítulo I - Entidade Mantenedora 

 

Art. 1º - O “COLÉGIO SILVIO GONZALEZ” tem a sua sede situada na Avenida Deputado Emílio                

Carlos, nºs 620 – 632 - 644 – Bairro do Limão – CEP: 02720-000, São Paulo – Capital, área                   

jurisdicionada pela Diretoria de Ensino - Região Centro, vinculado ao Sistema Estadual de             

Ensino nos termos da legislação vigente, oferece os cursos dos Anos Finais do Ensino              

Fundamental e Ensino Médio, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no                

Estatuto da Criança e do Adolescente e demais dispositivos legais, reger-se-á por este             

Regimento. 

§1º - Serão igualmente normativos todos os Atos expedidos pelos órgãos oficiais, que versem              

sobre educação básica. 

§2º -O COLÉGIO SILVIO GONZALEZ é mantido pela CRIANÇA & CIA – BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO               

INFANTIL LTDA. – EPP, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 73.001.547/0001-85, com sede no              

mesmo endereço, tem seu Contrato Social arquivado no 4º Cartório de Registro Civil das              

Pessoas jurídicas sob o nº 275.616/94 em 06 de janeiro de 1994 e publicado no Diário Oficial                 

do Estado de São Paulo no dia 06 de janeiro de 1994 e última alteração sob o registro na                   

JUCESP nº 35.228.445.344 em 08/03/2019. 

 

 

Capítulo II-   Da Visão, da Missão, e os Valores 

 

Art. 2º - O Colégio Silvio Gonzalez fundamenta sua ação educativa nos princípios de liberdade,               

diversidade e solidariedade, tendo por finalidade a formação integral do educando, o            

desenvolvimento de suas potencialidades e do espírito crítico, fornecendo lhe meios para            

progredir nos estudos posteriores. 

Art. 3º - Estabelece como Visão ser referência como uma instituição de excelência, alinhada à               

evolução dos processos educacionais, as peculiaridades e a complexidade do século XXI,            

consolidando-se como um colégio vivo e em constante transformação. 

Art. 4º- Sua Missão está assim declarada: “ Formar cidadãos globais, críticos, conscientes e              

autônomos, por meio de aprendizagem significativa, colaborativa e criativa,         

proporcionando 
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uma formação integral e humanizada, para contribuírem ativamente com o mundo à sua volta              

e sejam multiplicadores do bem. 

 

Art. 5º - Os seguintes Valores norteiam as ações pedagógicas do Colégio:  

I - Transparência - Agir com verdade e clareza 

II- Ética - Atuar com princípios morais e valores que orientam o comportamento humano, na               

vida em sociedade. 

III - Valorização do Ser Humano - Humanização das relações interpessoais, por meio da              

atenção, escuta, compreensão e atuação, acolhendo e respeitando a individualidade. 

IV - Empatia - Ser sensível à realidade do outro, compreendendo que cada pessoa é única. 

V - Consciência Crítica - Formar cidadãos analíticos, reflexivos, críticos e proativos, para que              

sejam conscientes, atuantes e capazes de transformar a sociedade. 

VI -Formação Integral - Colocar o aluno como protagonista do seu processo educativo,             

consolidando uma aprendizagem significativa, pautada no conhecimento científico,        

tecnológico e cultural, desenvolvendo autonomia, cognição e habilidades socioemocionais. 

 

Capítulo III-   Da Proposta Pedagógica 

 

Art. 6º - O Colégio Silvio Gonzalez almeja formar indivíduos reflexivos, críticos e autônomos,              

com visão humanizada, que atuem de maneira ética no desenvolvimento de uma sociedade             

em constantes transformações. As ações pedagógicas organizam-se, a fim de oportunizar           

experiências de aprendizagem que contribuam para desenvolver saberes, valores e atitudes,           

possibilitando a transferência dos conhecimentos escolares aos demais espaços de vivências. 

Art. 7º - Nesse contexto, investe na formação de hábitos de estudo e de convívio social,                

preocupando-se com o bem-estar do educando, levando-o a sentir-se bem, confiante e em             

perfeita integração com o ambiente. Considera o aluno como o centro do processo             

educacional, motivando-o a construir sua aprendizagem e a interagir de forma responsável na             

coletividade, sendo protagonista de seu desenvolvimento pessoal.  

 

Capítulo IV- Do Calendário Escolar 

 

Art. 8º – Esta Instituição de Ensino elaborará anualmente o seu Calendário Escolar. 

Parágrafo Único – O ano escolar será dividido em 02 (dois) períodos de aula, entre os quais                 

haverá um período para férias, não superior a 30 (trinta) dias. 
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Art. 9º – O horário escolar será organizado pela Secretaria desta Instituição de Ensino,              

contando com a colaboração de sua equipe escolar e atendendo aos interesses do ensino. 

Art. 10º – Esta Instituição de Ensino não poderá encerrar o ano letivo, sem que tenha                

cumprido, em todas as suas classes, o mínimo de dias letivos exigido na Legislação em Vigor. 

Art. 11º– A carga horária fixada para o ano letivo e/ou semestre letivo será computada em                

termos de horas, de acordo com a Legislação Vigente. 

Parágrafo Único – Cada aula terá duração própria estabelecida de acordo com as normas de               

interesses da Instituição de Ensino, sendo que o tempo utilizado pelos professores para a              

troca de sala de aula, também será considerado no cômputo total de horas no dia. 

Art. 12º – As aulas previstas somente poderão ser suspensas com autorização da Direção              

Pedagógica desta Instituição de Ensino, com aviso prévio aos Pais ou Responsáveis, em             

decorrência de situações que justifiquem tais medidas, sendo repostas nos termos da Lei. 

Art. 13º – Os principais tópicos do Calendário Escolar serão estabelecidos pelo Projeto Político              

Pedagógico, atendidas às disposições legais. 

 

 

Capítulo V-   Dos Objetivos da Educação Escolar 

 

Art. 14º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de               

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do Educando, seu preparo            

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 15º - Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da educação                

nacional, expressos na Legislação Vigente. 

Art. 16º – O Regimento desta Instituição de Ensino, atendendo suas características e             

peculiaridades locais, por estar situado na região Norte da cidade de São Paulo, pautar-se-á na               

conquista da Comunidade, da Família, procurando fazer elos que facilitarão a convivência e a              

permanência do Educando na escola. 

  

Capítulo VI- Dos Objetivos Gerais do Colégio 
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Art. 17º - Tendo por base a Lei Nº 9.394/96, os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino                   

Médio desta Instituição de Ensino serão sempre inspirados nos princípios de liberdade e nos              

ideais de solidariedade humana. São objetivos gerais desta Instituição de Ensino: 

I – Proporcionar ao Educando formação necessária ao desenvolvimento de sua           

potencialidade, como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e a           

preparação para o exercício consciente da cidadania. 

II – Ministrar o Ensino com base nos seguintes princípios: 

a – igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola; 

b – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a              

arte e o saber; 

c – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

d – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

e – valorização do profissional da educação escolar; 

f – garantia do padrão de qualidade; 

g – valorização da experiência extraescolar; 

h – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

III – Fazer com que o aluno supere o processo de adaptação no 6º ano do Ens.                 

Fundamental – Anos Finais e na 1ª série do Ensino Médio, considerando sua inserção num               

novo ambiente escolar. 

IV – Proporcionar ao aluno a compreensão do ambiente natural e social, do sistema              

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

V – Auxiliar o aluno no fortalecimento dos vínculos de Família, dos laços de              

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

VI – Motivar o aluno, valorizando-o nessa nova fase do aprendizado, levando-o ao             

hábito regular e diário, do acompanhamento contínuo, da pesquisa e investigação. 

VII – Auxiliar o aluno a desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o               

sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de            

inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de             

conhecimento e no exercício da cidadania. 
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VIII – Auxiliar o aluno a desenvolver seu raciocínio lógico, a curiosidade investigativa, a              

necessidade de progredir no conhecimento, através de ações pedagógicas adequadas ao seu            

nível etário e cultural. 

IX – Incentivar o aluno a conhecer características fundamentais do Brasil nas            

dimensões sociais, materiais e culturais, como meios para construir a noção de identidade             

nacional e pessoal, e o sentimento de pertinência ao país além de valorizar a pluralidade do                

patrimônio sócio-cultural. 

X – Fazer com que o aluno perceba-se como parte integrante, dependente e agente              

transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles,           

contribuindo ativamente para a melhoria do Meio Ambiente. 

XI – Incentivar o aluno a conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e               

adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com               

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. 

XII – Proporcionar o conhecimento das diferentes linguagens – verbal, musical,           

matemática, gráfica, plástica, tecnológica e corporal – como meio para produzir, expressar e             

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e             

privados, bem como saber utilizar fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir             

e construir conhecimentos. 

XIII – Desenvolver a capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de             

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.  

 
Capítulo VII- Anos Finais do  Ensino Fundamental 

 

Art. 18º - Anos Finais do Ensino Fundamental  

O colégio contribuí para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer              

uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como               

também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. Esse processo de reflexão sobre o  

que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para construir esse futuro,                

pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. (Brasil, 2010) 
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Art. 19º - Objetivo Geral 

Viabilizar o processo sistemático de construção do conhecimento, envolvendo as diversas           

áreas do saber, reconhecendo a individualidade de cada um e, também, valorizando o             

coletivo, por meio do processo de socialização, na busca do desenvolvimento de            

competências, habilidades e aprendizagens necessárias à vida em sociedade, ao estabelecer o            

equilíbrio entre as diferentes dimensões da formação do ser humano: biopsicossocial           

emocional. 

 

Art. 20º - Objetivos Específicos 

• Oportunizar a vivência e experiência da pesquisa nas diversas áreas do conhecer, fazer, ser                

e conviver.  

• Provocar para atitudes transformadoras, partindo da leitura da realidade, da análise de             

demandas sociais, levando à integração gradual do conhecimento científico para que           

apresentem de forma sistemática dados e resultados de investigação que contribuirão para a             

qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental, utilizando-se de diferentes recursos. 

• Estimular a criação de estratégias de aprendizagem, de relações entre os conhecimentos             

para o desenvolvimento do pensamento sistêmico, processo no qual o aluno será o             

protagonista.  

• Provocar leituras de mundo, de situações do cotidiano ou do contexto sociocultural que              

exijam um olhar e uma escuta sensível para uma análise criteriosa de diferentes ângulos,              

levando a um posicionamento crítico e ético;  

• Oferecer os instrumentos necessários para que os alunos se conheçam e descubram o seu               

jeito de aprender nos diferentes componentes curriculares, traçando diferentes estratégias de           

aprendizagem, solidificando assim sua autonomia nos estudos.  

• Estimular a criação de estratégias de aprendizagem, de relações entre os conhecimentos             

para o desenvolvimento do pensamento sistêmico, processo no qual o aluno será o             

protagonista. 
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• Provocar leituras de mundo, de situações do cotidiano ou do contexto sociocultural que              

exijam um olhar e uma escuta sensível para uma análise criteriosa de diferentes ângulos,              

levando a um posicionamento crítico e ético.  

• Oferecer os instrumentos necessários para que os alunos se conheçam e descubram o seu               

jeito de aprender nos diferentes componentes curriculares, traçando diferentes estratégias de           

aprendizagem, solidificando assim sua autonomia nos estudos. 

 

Art. 21º -  Abordagem Curricular  

A proposta curricular busca o desenvolvimento sistemático de competências e habilidades           

para que o estudante possa apropriar-se dos conhecimentos acadêmicos, aprimorando, dessa           

maneira, sua capacidade de aplicar os saberes na resolução de problemas do cotidiano.             

Estimula-se o estudo e o trabalho autônomo, crítico e criativo de forma individual e coletiva.               

Nessa fase, proporcionam-se práticas pedagógicas que favoreçam o protagonismo estudantil          

com foco na pesquisa, no diálogo, compreendendo seu papel no mundo e respeitando as              

singularidades.  

  

Capítulo VIII- Ensino Médio 

 

Art. 22º - O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica, direito público subjetivo de todo                  

cidadão brasileiro. Todavia, a realidade educacional do País tem mostrado que essa etapa             

representa um gargalo na garantia do direito à educação. Para além da necessidade de              

universalizar o atendimento, tem-se mostrado crucial garantir a permanência e as           

aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações presentes e           

futuras. 

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às             

escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam as            

aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da             

contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e  
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fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e             

intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de            

modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações             

anteriores – e que se refletem nos contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo.               

(Brasil, 2018) 

 

Art. 23º - Objetivo Geral 

Proporcionar ao aluno rigor conceitual, conhecimento sistematizado, organização de estudos,          

segurança e confiança nos resultados como forma de melhorar sua autoestima,           

responsabilidade e preparação para a vida prática, como a integração do ser-fazer reflexivo,             

crítico, autônomo e solidário.  

 

Art. 24º - Objetivos Específicos 

• Oferecer ensino visando à aplicação da autonomia e da cidadania, do senso crítico e da                

criatividade, tanto nas rotinas escolares quanto nas atividades extracurriculares. 

• Estimular a formação de vínculos e a valorização da vida.  

• Reconhecer a pluralidade cultural e as diversas formas de manifestações artísticas,            

desenvolvendo o senso estético. 

• Ensinar o aluno a visualizar o conteúdo aprendido no meio que o cerca, sabendo que tem a                  

possibilidade de ser o agente da mudança na sua vida, desenvolvendo a capacidade de lidar               

com as pressões diárias.  

• Estimular os alunos a utilizarem todos os instrumentos e métodos que facilitem a              

aprendizagem.  

• Ensinar a utilizar as informações de forma criteriosa e sempre debater expondo suas ideias               

com respeito e empatia.  

• Promover um ambiente saudável e seguro para que os adolescentes desenvolvam o             

autoconhecimento e tenham percepção de suas emoções. 

 

Art. 25º - Abordagem Curricular  
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A dimensão pedagógica do currículo do Ensino Médio segue parâmetros de           

comprometimento, criatividade e reflexão. O vínculo dessa abordagem tem relação com a            

capacitação para uma efetiva e eficiente desenvoltura acadêmica. Aos docentes, cabe           

estabelecer a interação necessária entre a tradição e a inovação, por meio da postura              

interdisciplinar. Além disso, há um espaço institucional para a avaliação das práticas de             

aprendizagem e de convivência, considerando a participação de todos os sujeitos envolvidos            

(pais, alunos, professores e equipe diretiva). Para atingir os objetivos mais específicos, o             

Colégio Silvio Gonzalez oferece Matrizes Curriculares diferentes no Ensino Médio, conforme           

descrito abaixo: 

 

Art. 26º -  Novo Ensino Médio 

A implantação do Novo Ensino Médio (de acordo com a BNCC e Currículo Paulista) será de                

forma gradativa:  

2021 - 1ª série; 

2022 - 1ª e 2ª séries; 

2023 - 1ª, 2ª e 3ª séries. 

 

Art. 27º - Na 1ª série em 2021, será ofertado: 

1. A Formação Geral Básica faz a apropriação na formação integral, dando as bases e as               

exigências dos vestibulares e do ENEM contemplando as seguintes áreas do           

conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências          

Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

2. Os Itinerários Formativos são o conjunto de componentes (trilhas), projetos, oficinas,           

núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho. Eles possibilitam a           

contextualização do que é ensinado e permitem que os estudantes se aprofundem na             

área de maior afinidade,  sendo oferecido:  

2.1.Ciclo acadêmico básico: Práticas de argumentação e Núcleo de investigação           

matemática; 
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2.2.Núcleo de estudos em Linguagens e Humanidades: Observatório geográfico, Núcleo de            

análises historiográficas, Criação e estudos de artes e  Oficina de literatura; 

2.3.Núcleo de estudos em Ciências da Natureza: Oficina de Física investigativa, Análise e              

Investigações  químicas  e  Observatório de fenômenos biológicos; 

O Itinerário descrito no item 2.1, é obrigatório e comum a todos os alunos. 

Os itinerários descritos nos itens 2.2 e 2.3, são optativos ao aluno, com a obrigatoriedade do                

cumprimento de um dos itinerários, não sendo permitida a troca de itinerário dentro do ano               

letivo.  

3. Nas Eletivas, favorecemos o desenvolvimento das habilidades e competências,         

priorizando o viés prático, promovendo um trabalho com o conteúdo, em um contexto             

que faça sentido para o aluno e sirva como ferramenta para a resolução de problemas               

do mundo contemporâneo. Os cursos eletivos obrigatórios serão: Sociologia,         

Empreendedorismo Criativo, Projeto de Vida, Língua Inglesa, Educação Física. O curso           

eletivo de Práticas Esportivas é opcional ao aluno.  

 

Art. 28º - Ensino Médio Regular 

Para os alunos das 2ªs e 3ªs séries 

A organização curricular será composta de quatro áreas que compartilham objetivos de            

estudo e, portanto, mais facilmente se comunicam, criando condições para que a prática             

escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade. 

A contextualização e a interdisciplinaridade são os elementos fortalecedores do tratamento           

dos conteúdos, pois são os recursos que a Escola têm para tirar o aluno da condição de mero                  

espectador. Pela interdisciplinaridade pretende-se fazer o aluno entender que o          

conhecimento não é algo estanque e que o estabelecimento de relações torna possível a visão               

de totalidade. 

Assim organizadas, os componentes curriculares trabalhados de forma integrada, promovem          

uma visão ampla do conhecimento. 
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Dessa maneira, linguagens, matemática, ciências, tecnologias e os demais conhecimentos que           

permitem uma leitura crítica do mundo estarão presentes em todos os momentos da prática              

escolar. 

  

Linguagem e Códigos 

Língua Portuguesa e Literatura 

Língua Portuguesa - Redação 

Língua Estrangeira - Inglês 

Arte 

Educação Física 

  

Matemática 

  

Ciências da Natureza: 

Biologia 

Física 

Química  

  

Ciências Humanas: 

História 

Geografia 

Filosofia 

Sociologia 

Capítulo IX- Da Organização e Funcionamento da Escola 

 

Art. 29º – Esta Instituição de Ensino funcionará em dois turnos diurnos. O horário de cada                

turno será definido no Plano Escolar e no Projeto Político Pedagógico. 

§1º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar os dias em que forem desenvolvidas             

atividades regulares de aula ou outras programações didático/pedagógicas, planejadas pela          
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Instituição de Ensino desde que contem com a presença de professores e a frequência              

controlada dos alunos. 

§2º - Para cumprimento da carga horária prevista na Legislação Vigente, o tempo de intervalo               

entre uma aula e outra, assim como o destinado ao intervalo, serão considerados como              

atividades escolares e computados na carga horária diária da classe ou, proporcionalmente, na             

duração da aula de cada disciplina.  

 

 

TÍTULO II- DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Capítulo I-Da Caracterização 

  

Art. 30º - A organização Técnico-Administrativa desta Instituição de Ensino abrange: 
 

 

Parágrafo Único – Os cargos e funções previstos para as escolas, bem como as atribuições e                

competências, estão regulamentados em legislação específica. 

  

 

Capítulo II - Do Núcleo de Direção Geral, Administrativa e Pedagógica 

  

Art. 31º - O Núcleo de Direção da Instituição de Ensino é o centro executivo do planejamento,                 

organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no           

âmbito da Unidade Escolar. 

Parágrafo Único - Integram o núcleo de Direção nesta Instituição de Ensino o Diretor Geral,               

Diretor Administrativo e o Diretor Pedagógico, devidamente habilitados de acordo com a            

Legislação Vigente. 
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Art. 32º - As Direções Geral, Administrativa e Pedagógica da Instituição de Ensino exercerão              

suas funções objetivando garantir: 

I - a elaboração e execução do Plano Escolar, do Projeto Político Pedagógico e dos Planos de                 

Curso; 

II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

III - o cumprimento dos dias letivos e horas/aulas estabelecidos; 

IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 

V - meios para o reforço, a recuperação contínua e paralela da aprendizagem dos alunos; 

VI - articulação e integração da escola com as Famílias e a Comunidade; 

VII - informações aos Pais ou Responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos,               

bem como sobre a execução do Plano Escolar, do Projeto Político Pedagógico e dos Planos de                

Curso; 

VIII - comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo alunos, assim             

como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de                 

25% das aulas previstas e dadas. 

IX – tomar medidas de emergência em situações não previstas neste Regimento, comunicando             

imediatamente às autoridades competentes; 

X – cumprir e fazer cumprir a Legislação Vigente, Regulamentos, o Calendário Escolar, as              

determinações superiores e as disposições deste Regimento, dentro do âmbito de sua área de              

atuação, de modo a garantir a consecução dos objetivos do Processo Educacional; 

XI – criar condições e estimular o aperfeiçoamento desta Instituição de Ensino para o              

aprimoramento do Processo Educativo; 

XII – presidir às reuniões de Pais e Alunos, Professores, Funcionários e as festividades do desta                

Instituição de Ensino. 

Art. 33º – O Diretor Geral será o Representante Legal desta Instituição de Ensino para todos                

os fins, na sua ausência poderá ser substituído pelo Diretor Administrativo e/ou Pedagógico,             

objetivando garantir a identidade e viabilidade da Escola. Ao Diretor Geral, compete a             

supervisão do Diretor administrativo e pedagógico, bem como a substituição dos mesmos em             

qualquer atribuição.  

Art. 34º – O Diretor Administrativo, compete cuidar dos setores administrativos desta            

Instituição de Ensino. 

São atribuições do Diretor Administrativo da Instituição de Ensino: 

I – Administrar a logística, os recursos humanos, serviços de apoio e serviços terceirizados, a               

contabilidade e finanças; 

II – Coordenar e supervisionar os trabalhos de contabilidade e folha de pagamento, anotações              

em Carteira de Trabalho e demais providências, assim como aferir a freqüência, elaborar a              

programação das férias e de outras obrigações contratuais; 
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III – Apresentar, até o término do ano letivo, projeção de receitas e despesas do               

estabelecimento para o ano letivo seguinte; 

IV - Assinar com a Direção Geral os documentos e pagamentos; 

V – Supervisionar os trabalhos de manutenção das instalações e reformas do prédio; 

VI – Selecionar e avaliar colaboradores a ele subordinados; 

VII – Substituir a Direção Geral em suas faltas e impedimentos; 

VIII – Supervisionar as atividades do Departamento Financeiro, de Compras e de Pessoal; 

Art. 35º – São atribuições do Diretor Pedagógico desta Instituição de Ensino: 

I – representar o estabelecimento perante as autoridades de ensino; 

II – cumprir e fazer cumprir a Legislação Vigente, as determinações da Entidade Mantenedora              

e das autoridades escolares e as disposições deste Regimento; 

III – submeter à Entidade Mantenedora: 

a-) propostas de admissão ou contratação de professores, na forma da Legislação Vigente; 

b-) anualmente, no prazo por ela estabelecida, a relação dos professores, com a indicação dos               

componentes curriculares e o número de aulas a eles atribuídos no ano subsequente; 

c-) devidamente conferidas, as folhas de controle e frequência de trabalhos, de aulas extras              

ministradas pelos professores e de reuniões previamente convocadas; 

IV – coordenar a elaboração e supervisionar a execução do Projeto Político Pedagógico, do              

Plano Escolar e dos Planos de Curso; 

V – reunir-se sistematicamente com os Coordenadores Pedagógicos e Orientadores          

Educacionais de cada segmento, de forma individual e coletiva, a fim de orientar e              

acompanhar os trabalhos por eles desenvolvidos, autorizando a execução desses trabalhos           

conforme as necessidades particulares de cada um; 

VI – reunir-se sistematicamente com o Diretor Administrativo e/ou Geral, a fim de mantê-los              

informados de todos os procedimentos pedagógicos da Instituição de Ensino nos dois            

segmentos aqui mencionados, solicitando sempre que necessário, autorização para         

prosseguimento e formalização dos trabalhos pedagógicos a serem desenvolvidos nos âmbitos           

da Instituição de Ensino; 

VII – convocar e presidir as reuniões do Corpo Docente e dos Conselhos de Classe/Série/Ano; 

VIII – participar das reuniões pedagógicas dos professores (quando houver); 

IX– analisar a execução dos Planos de Adaptação e decidir sobre eles, de acordo com as                

normas deste Regimento Escolar; 

X – assistir e orientar os professores no desenvolvimento de suas atividades, quando vir              

necessidade, após as intervenções dos Coordenadores Pedagógicos e Orientadores         

Educacionais; 

XI – manter, em cooperação com os Funcionários, Coordenadores Pedagógicos e Orientadores            

Educacionais, a boa ordem e a disciplina; 
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XII – receber, informar e despachar, dentro dos prazos legais, os expedientes dirigidos à              

Instituição de Ensino; 

XIII – abrir, encerrar e rubricar todos os Livros de Ata; 

XIV – assinar, juntamente com o Secretário, todos os documentos escolares; 

XV – autorizar matrícula e transferência de alunos; 

XVI – aplicar sanções disciplinares a alunos, quando necessário, zelando sempre pelo direito à              

ampla defesa; 

XVII – em conjunto com o Diretor Geral e/ou Diretor Administrativo, aplicar sanções             

disciplinares a Professores, Coordenadores, Orientadores e Funcionários da área         

Técnico/Pedagógica, quando necessário, zelando sempre pelo direito à ampla defesa; 

XVIII – elaborar relatórios trimestrais e relatório anual das atividades escolares e encaminhá-lo             

à apreciação dos seus superiores da Entidade Mantenedora. 

Art. 36º - Cabe ainda ao Diretor Pedagógico desta Instituição de Ensino subsidiar os              

Profissionais da Escola, em especial os representantes dos diferentes Colegiados, no tocante            

às normas vigentes e representar aos órgãos superiores da administração, sempre que houver             

decisão em desacordo com a Legislação Vigente. 

Art. 37º – O Diretor Pedagógico desta Instituição de Ensino estará subordinado ao Diretor              

Administrativo e ao Diretor Geral e a ele se subordinando todos os demais elementos              

envolvidos no Processo Ensino e Aprendizagem. 

Art. 38º – O Corpo Docente e técnico a ser contratado pela Entidade Mantenedora, por               

indicação do Diretor Pedagógico desta Instituição de Ensino, deverá satisfazer às condições            

exigidas quanto à qualificação e à habilitação necessárias, obedecidos os termos da Legislação             

Vigente.  

Capítulo III- Do Núcleo Técnico/Pedagógico 

 
 Seção I- Do Serviço De Coordenação Pedagógica 

  

Art. 39º – O Serviço de Coordenação Pedagógica, de natureza Técnico/Pedagógica,           

subordinado à Direção Pedagógica, estará sob a responsabilidade de um profissional           

qualificado e legalmente habilitado, com licenciatura em Pedagogia ou em nível de            

Pós-Graduação, com habilitação em Administração Escolar, Supervisão Escolar ou Orientação          

Educacional, seguindo os critérios da Legislação Vigente. 

Art. 40º – O Serviço de Coordenação Pedagógica tem por objetivo garantir a unidade do               

planejamento pedagógico e a eficácia de sua execução, proporcionando condições para a            

participação efetiva de todo o Corpo Docente, unificando-o em torno dos objetivos gerais             

desta Instituição de Ensino. 
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Parágrafo único – O Coordenador Pedagógico é o agente de transformação no cotidiano             

escolar, o responsável pela construção e reconstrução da ação pedagógica, com vistas à             

construção e articulação coletiva do Projeto Político Pedagógico. 

Art. 41º – São atribuições do Coordenador Pedagógico, nesta Instituição de Ensino: 

I – planejar e coordenar o funcionamento do Serviço de Coordenação Pedagógica; 

II – colaborar na elaboração do Projeto Político Pedagógico, do Plano Escolar e Planos de               

Curso, acompanhando suas execuções   e  coordenando  as  atividades  do Corpo  Docente  em  

relação aos objetivos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino, estratégias de          

ensino que elevem o nível de aprendizagem dos alunos, e critérios de avaliação e recuperação; 

III – em cooperação com os Professores, Direção Pedagógica e com o Orientador Educacional,              

deverá: 

a-) elaborar o Programa Pedagógico a ser executado anualmente, em consonância com a             

Projeto Político Pedagógico e Plano Escolar; 

b-) programar e promover a utilização dos recursos audiovisuais e técnicas atualizadas; 

c-) em conjunto com os Orientadores Educacionais, organizar as Semanas de Avaliações e de              

Recuperação Paralela em concordância com o Calendário Escolar; 

IV – manter o serviço Técnico/Pedagógico equipado com o material necessário; 

V – realizar e participar das Reuniões Periódicas com os professores, por área do              

conhecimento, para melhor desempenho de suas atribuições e garantir a interdisciplinaridade           

entre as disciplinas da mesma área, com vistas nos Projetos Pedagógicos citados no Projeto              

Político Pedagógico desta Instituição de Ensino; 

VI – realizar pesquisas com vistas à melhoria do Ensino, propondo ao Diretor Pedagógico as               

medidas a serem executadas visando tal objetivo; 

VII – responsabilizar-se, em conjunto com o Diretor Pedagógico e Orientador Educacional pela             

formação continuada dos professores na Instituição de Ensino, procurando atualizar o Corpo            

Docente, buscando refletir constantemente sobre o currículo, atualizando-os às práticas          

pedagógicas dos professores estando sempre atento às mudanças existentes no campo           

educacional. 

VIII - estimular a participação dos professores não só a frequentarem as reuniões pedagógicas              

a que forem convocados, mas a participarem ativamente das atividades de formação            

continuada. 

IX – responsabilizar-se pela elaboração e desenvolvimento de atividades relevantes que           

mostram a importância da formação continuada para o docente, levando em consideração            

que o trabalho do professor não se esgota na sala de aula, mas que continua nos debates                 

durante as reuniões por área e/ou pedagógicas, na reflexão dos problemas que ocorrem na              

escola, no planejamento e na avaliação constante do seu trabalho. 
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X – propor ao Diretor Pedagógico, a criação de novos cursos, reuniões pedagógicas, cursos de               

atualização didática para o Corpo Docente e, quando autorizados, encarregar-se da sua            

programação e execução; 

XI – proceder a observação de sala de aula periodicamente, dando feedbacks imediatos aos              

professores por escrito, submetendo-os logo após, a apreciação do Diretor Pedagógico; 

XII – responsabilizar-se pela leitura na íntegra de todas as Avaliações Trimestrais, Avaliações             

Contínuas e outras ferramentas de avaliação, responsabilizando-se   também   pelo   Conteúdo 

aplicado durante o trimestre pelos professores, fazendo a comparação entre os conteúdos            

digitados no Sistema de Gestão Escolar e o que está sendo cobrado nas avaliações; 

XIII – solicitar, organizar e acompanhar sistematicamente os Planos de Aulas dos professores,             

fazendo, quando necessários, os apontamentos e intervenções; 

XIV – assistir os professores na organização do processo de avaliação contínua, paralela e              

intensiva, supervisionando a confecção do material didático necessário e autorizando sua           

reprodução no Setor Gráfico, bem como sua disponibilização em meios virtuais no            

Departamento de Tecnologia e Informação; 

XV – em parceria com o Orientador Educacional, acompanhar o rendimento escolar dos alunos              

através de gráficos, submetendo-os à apreciação do Diretor Pedagógico; 

XVI – elaborar relatórios trimestrais e anuais contendo a síntese de suas atividades e              

submetê-los à apreciação do Diretor Pedagógico da Instituição de Ensino; 

XVII – proceder à avaliação de competências para dispensa de matérias segundo a análise de               

Histórico Escolar, Matriz Curricular e Programa das Disciplinas com vistas à autorização de             

transferências para alunos ingressantes nesta Instituição de Ensino; 

XVIII – manter o Diretor Pedagógico sempre informado das atividades em execução e dos              

Planejamentos de Ensino Anuais em fase de elaboração, o preenchimento anual desses Planos             

disponibilizado no sistema integrado do Colégio; 

XIX – manter contato permanente com o Serviço de Recursos Audiovisuais no            

desenvolvimento de atividades cívicas e culturais; 

XX – organizar e manter atualizado o acervo de documentos relacionados às atividades de              

Coordenação Pedagógica; 

XXI – elaborar - no início de cada ano letivo e cumprir o seu Plano de Trabalho, segundo o                   

Projeto Político Pedagógico e Plano Escolar desta Instituição de Ensino, subordinando-o à            

apreciação da Direção Administrativa e Pedagógica; 

  

Seção II- Do Serviço de Orientação Educacional 

  

Art. 42º – O serviço de Orientação Educacional, de natureza Técnico/Pedagógica, subordinado            

à Direção Pedagógica, estará sob a responsabilidade de um profissional qualificado e            

legalmente habilitado, seguindo os critérios da Legislação Vigente. 
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Art.43º – O Serviço de Orientação Educacional destina-se a assistir o Educando,            

individualmente ou em grupo, visando ao desenvolvimento integral de sua personalidade. 

Parágrafo Único – A assistência prevista será desenvolvida em parceria com o Corpo Docente,              

colaboradores desta Instituição de Ensino, a Família e a Comunidade objetivando a otimização             

dos processos de Ensino e Aprendizagem e de integração à Vida Social e Educacional. 

Art. 44º – São atribuições do Orientador Educacional desta Instituição de Ensino: 

 

I – planejar e coordenar o funcionamento do Serviço de Orientação Educacional; 

II – identificar dificuldades individuais dos alunos e, em conjunto com os professores e com a                

Coordenação Pedagógica, adotar as medidas necessárias na solução dos problemas; 

III – cooperar com o Diretor Pedagógico na manutenção da ordem e da disciplina nas               

dependências da Instituição de Ensino; 

IV – coordenar a orientação de estudos do Educando, incorporando-o ao Processo Educativo             

global; 

V – participar do Processo de Integração Escola-Família-Comunidade; 

VI – acompanhar e orientar o aluno em seu Processo de Ensino e Aprendizagem (organização               

de rotinas de estudos e pesquisas, análise do desempenho nas avaliações, encaminhamento            

para processo de recuperação paralela ou intensiva); 

VII – responsável pela formação permanente dos alunos no que diz respeito a valores,              

atitudes, emoções e sentimentos, sempre analisando cada situação e intervindo no que for             

possível, inclusive na resolução de conflitos pessoais e interpessoais; 

VIII – atuar durante seu horário de trabalho, junto aos alunos em sala de aula, desenvolvendo                

projetos de prevenção e mediação de conflitos; 

IX - acompanhar o processo de Recuperação Contínua desenvolvido pelos professores nas            

salas de aula, apoiando às mudanças de estratégias e metodologias de Ensino que ajudarão na               

assimilação dos conteúdos pelos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem. 

X - realizar o alinhamento, levantamento das dificuldades, gestão de conflitos, além de             

oferecer o apoio necessário ao professor no seu trabalho em sala de aula no relacionamento               

com os alunos, e destes com seus professores. 

XI - prestar assessoria individual aos docentes auxiliando-os com questões de diferentes            

ordens, como: comportamento e aprendizagem dos alunos e relacionamento interpessoal .. 

XII - organizar e acompanhar os alunos em saídas pedagógicas; 

XVIII - atuar como ponte entre a Instituição Escolar e a Comunidade em que está inserida,                

procurando entender a realidade desta Comunidade, ouvindo o que ela tem a dizer e abrindo               

o diálogo entre suas expectativas e o planejamento escolar; 

XIX – proceder a observação em sala de aula sistematicamente, dando feedbacks imediatos             

aos professores por escrito, submetendo-os logo após, a apreciação do Diretor Pedagógico; 
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X - participar e auxiliar na organização das Reuniões Pedagógicas com os professores,             

Reuniões de Planejamento, Conselho de Classe e de Pais e Mestres, realizando feedbacks             

(individual e coletivo), além de oferecer orientações e ferramentas para o aprimoramento do             

trabalho do professor através de treinamentos e cursos de formação continuada; 

XI - elaborar gráficos e relatórios para mensurar os resultados dos Educandos, nas avaliações              

parciais e gerais desta Instituição de Ensino, inclusive das avaliações externas das quais a              

Instituição de Ensino  participa; 

XII – realizar estudos e pesquisas na área de Orientação Educacional; 

XIII – organizar e manter atualizado o acervo de documentos relacionados às atividades de              

Orientação Educacional desta Instituição de Ensino; 

XIV – promover palestras e reuniões de estudos, abordando temas de interesse e relevância              

para o Processo Educativo dos alunos; 

XV – participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico e do Plano Escolar do desta               

Instituição de Ensino; 

XVI – elaborar – no início de cada ano letivo - e cumprir o seu Plano de Trabalho, segundo o                    

Projeto Político Pedagógico e Plano Escolar desta Instituição de Ensino, subordinando-o à            

apreciação da Direção Administrativa e Pedagógica; 

XXIV - elaborar relatórios trimestrais e anuais contendo a síntese de suas atividades e              

submetê-los à apreciação da Direção Pedagógica desta Instituição de Ensino; 

XXV – assessorar e orientar o Grupo de Auxiliares Educacionais (Inspetores de alunos), quanto              

às posturas e às condutas adequadas frente aos Educandos. 

 

Capítulo IV- Do Núcleo Técnico-Auxiliar 

 

 Seção I- Do Serviço de Sala de Estudos e Leitura  

  

Art. 45º – O Serviço de Sala de Estudos e Leitura constitui o centro de investigação e                 

orientação de estudos de alunos. 

Art. 46º – O Serviço de Sala de Estudos e Leitura nesta Instituição de Ensino estará sob a                  

responsabilidade do Orientador Educacional dos segmentos, o qual, dependendo da demanda           

poderá contar com a colaboração de um profissional qualificado para cuidar, organizar a sala,              

além de auxiliar na orientação de estudos dos alunos. 

Parágrafo Único – A Sala de Estudos e Leitura contará com regulamento próprio elaborado              

pelo Orientador Educacional, aprovado pela Entidade Mantenedora e divulgado para os           

alunos. 

  

Seção II- Do Serviço de Laboratórios 

  

19 



                   REGIMENTO ESCOLAR -2021- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
  

Art. 47º – Os laboratórios, oficinas e outros ambientes especiais destinam-se às atividades             

práticas e de experimentação. 

Art. 48º – O funcionamento e organização dos Serviços do Laboratório Multidisciplinar de             

Ciências Biológicas, Química e Física ficarão sob a responsabilidade dos Coordenadores           

Pedagógicos de cada segmento quanto à sua utilização sistemática, e dos professores das             

áreas curriculares correspondentes quanto à rotina de trabalho envolvendo atendimento aos           

alunos, manutenção de equipamentos e preparação de aulas práticas. 

Art. 49º – O funcionamento e organização dos Serviços do Laboratório de Informática ficarão              

sob a responsabilidade dos Coordenadores Pedagógicos de cada segmento quanto à sua            

utilização sistemática, dos professores das diversas áreas curriculares quanto à rotina de            

trabalho envolvendo o atendimento aos alunos; a manutenção de equipamentos sob os            

cuidados de um responsável pelo setor. 

Parágrafo Único – Os Laboratórios Multidisciplinar e de Informática contarão com           

regulamentos próprios elaborados pela Equipe Gestora Pedagógica , aprovados pela Entidade           

Mantenedora e divulgado para os alunos. 

  

Seção III- Do Serviço Recursos Audiovisuais  

 

Art. 50º – O Serviço de Recursos Audiovisuais terá por finalidade a preparação de material de                

apoio e meios para as atividades pedagógicas, culturais, sociais e cívicas. 

  

Capítulo V- Do Núcleo Administrativo 

  

Art. 51º – O Serviço de Apoio Administrativo compreende o conjunto de funções destinadas a               

oferecer suporte operacional às atividades desta Instituição de Ensino. 

Art. 52º – O pessoal administrativo constituir-se-á de elementos contratados na forma da             

Legislação Vigente pela Entidade Mantenedora, para as seguintes atividades: 

I – Secretaria; 

II – Auxiliares Administrativos; 

Parágrafo Único – Esta Instituição de Ensino contrata empresa terceirizada que será            

responsável pela contratação e coordenação dos Auxiliares de Limpeza. 

Art. 53º - O Núcleo Administrativo terá a função de dar apoio ao Processo Educacional,               

auxiliando as Direções Administrativa e Pedagógica nas atividades relativas a: 

I - documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

II - organização e atualização de arquivos; 

III - expedição, registro e controle de expedientes; 
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IV - registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição e conservação de               

materiais; 

  

Seção I- Do Secretário 

  

Art. 54º – São atribuições do Secretário: 

 

I – organizar e superintender todos os serviços da Secretaria; 

II – cumprir e fazer cumprir a Legislação Vigente  e as determinações e despachos da Diretoria; 

III – proceder à atribuição dos trabalhos auxiliares; 

IV – redigir a correspondência submetendo-a ao Diretor Pedagógico ou a quem de direito; 

V – afixar todos os avisos e comunicações de interesse escolar ou educacional, depois de               

assinados ou visados por quem de direito; 

VI – lavrar as atas escolares do rendimento final; 

VII – manter-se constantemente informado sobre as alterações legais que possam ser            

introduzidas no setor educacional e de interesse desta Instituição de Ensino informando a             

Diretoria a respeito; 

VIII – manter em ordem e atualizados os serviços de Secretaria; 

IX – receber e encaminhar a quem de direito a correspondência e as publicações endereçadas               

a esta Instituição de Ensino, bem como expedir correspondência a seus destinatários; 

X – propor à Direção Administrativa desta Instituição de Ensino, a lotação ou afastamento de               

funcionários da Secretaria; 

XI – elaborar relatório anual de suas atividades e submetê-lo à apreciação da Direção Geral e                

Pedagógica da Instituição de Ensino; 

§1º - Os funcionários da Secretaria estarão subordinados ao Secretário desta Instituição de             

Ensino, cabendo a eles executar todos os serviços que lhes forem atribuídos. 

§2º - Em suas ausências e impedimentos, o Secretário será substituído por um auxiliar              

administrativo, designado pela Direção Administrativa desta Instituição de Ensino. 

Art. 55º – A documentação desta Instituição de Ensino será organizada de modo a permitir a                

verificação: 

I – da identidade e vida escolar de cada aluno; 

II – da habilitação profissional do Corpo Docente, Técnico e Administrativo; 

III – das relações individuais e coletivas de trabalho de seus professores; 

IV – do desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico e do Plano Escolar da Instituição de               

Ensino. 

Art. 56º – O arquivo da Secretaria  compõem-se de: 

I – documentação e registro relativos a alunos; 
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II – documentação e registro relativos ao Corpo Docente e ao pessoal Técnico/Pedagógico e              

Administrativo; 

III – todos os livros de escrituração escolar, de registro de ocorrências e de visitas de                

autoridades do ensino; 

IV – Legislação pertinente ao campo educacional. 

  

Seção II- Dos Órgãos de Apoio Administrativo 

  

Art. 57º– Esta Instituição de Ensino contará com os seguintes Órgãos de Apoio Administrativo: 

I – Departamento de Recursos Humanos; 

II – Departamento de Tecnologia e Informação; 

III – Setor de Compras; 

IV – Setor de Contabilidade; 

V – Setor de Finanças. 

Parágrafo Único: Nesta Instituição de Ensino, os serviços do Setor de Contabilidade serão             

terceirizados a uma empresa competente. 

Art. 58º – São atribuições do Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos: 

I - Executar o processo de admissão e dispensa funcionários; 

II - Calcular e providenciar o pagamento dos professores e funcionários; 

III - Manter atualizado o prontuário de todos os funcionários; 

IV - Controlar a freqüência, horas extras, banco de horas e atestados médicos dos professores 

e funcionários; 

V - Garantir o controle e realização dos exames admissionais, demissionais e periódicos; 

VI - Administrar os assuntos relativos ao convênio médico e convênio farmácia; 

VII - Administrar e controlar a distribuição de vale transporte e cesta básica;  

VIII- Manter o arquivo de documento referentes à Folha de Pagamentos organizado 

mensalmente; 

IX - Organizar a escala de colaboradores para eventos;  

X - Receber atestados médicos; 

XI - Controlar afastamentos e licenças médicas; 

XII - Controlar o período de férias. 

Capítulo VI- Do Núcleo Operacional 

 
Art. 59º - O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de ações                

complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de: 

I - atendimento direto aos alunos e pais de alunos; 
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II - organização e direcionamento dos serviços voltados às avaliações dos alunos; 

III - acompanhamento e controle disciplinar dos alunos; 

§1º - As funções a serem exercidas pelos funcionários auxiliares da administração serão             

definidas a partir de normas a serem baixadas pela Entidade Mantenedora desta Instituição de              

Ensino. 

§2º - Os funcionários auxiliares da administração estarão subordinados à Direção desta            

Instituição de Ensino. 

Parágrafo Único – Integram o Núcleo Operacional o Auxiliar Administrativo, o Auxiliar de             

Coordenação e o Auxiliar Educacional (Inspetor de Alunos), o Porteiro Escolar e o Auxiliar de               

Limpeza. 

Art. 60º – São atribuições do Auxiliar de Coordenação: 

I - atender as demandas do Coordenador Pedagógico e a esse se subordinar; 

II - entregar documentos e materiais para alunos e professores em nome do Coordenador              

Pedagógico; 

III - separar, grampear, organizar e distribuir provas e materiais desta Instituição de Ensino aos               

Professores e recolher destes, outros materiais, reorganizando-os sob tutela do Coordenador           

Pedagógico; 

IV - auxiliar os Inspetores de Alunos a organizar a entrada e saída de Alunos; 

V - acompanhar os Alunos e manter a ordem em sala de aula na ocasião de ausência de                  

Professor quando solicitado pelo Coordenador Pedagógico ou, na ausência deste, do           

Orientador Educacional; 

VI - auxiliar na organização e aplicação de avaliações sempre que solicitado pelo Coordenador              

Pedagógico; 

VII - atender Professores e Alunos em caráter informativo e de prestação de serviço, sempre               

sob a orientação do Coordenador Pedagógico; 

VIII - auxiliar na organização de eventos internos e atividades esportivas e culturais; 

Art. 61º - São atribuições do Inspetor de Alunos: 

I - Dar atendimento aos Alunos, nos horários de entrada, saída, recreio/intervalos e em outros               

períodos em que não houver assistência do professor; 
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II - Controlar a movimentação dos Alunos no recinto do Colégio, orientando-os quanto às              

normas de comportamento; 

III - Comunicar ao Diretor Administrativo e/ou Pedagógico da Instituição de Ensino eventuais             

enfermidades ou acidentes ocorridos com os alunos, bem como outras ocorrências sobre a             

conduta dos mesmos; 

IV - Atender aos professores, em aula e nas solicitações de material escolar; 

V - Colaborar na execução das atividades cívicas, sociais e culturais desta Instituição de Ensino; 

VI - Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo que lhes forem              

atribuídas pela Direção. 

Art. 62º - São atribuições do Porteiro Escolar: 

I - Fazer chegar ao conhecimento do Inspetor as faltas cometidas pelos Alunos; 

II - Tratar com solicitude os visitantes e demais pessoas envolvidas no Processo Educativo; 

III - Receber a correspondência oficial e entregá-la à Direção; 

IV - Proceder a abertura e fechamento do prédio, nos horários fixados pela Direção Geral               

desta Instituição de Ensino; 

V - Controlar a entrada e saída de pessoas e materiais do prédio; 

VI - Não consentir que pessoa estranha ao serviço ingresse nesta Instituição de Ensino, sem               

autorização superior. 

VII - Executar outras tarefas auxiliares relacionadas com o apoio administrativo que lhes forem              

atribuídas pela Direção. 

Art. 63º - São atribuições do Auxiliar de Limpeza: 

I - Cuidar da limpeza geral de todas as dependências de seu local de trabalho, observando-se                

os aspectos de organização e de higiene;  

II - Zelar pela boa conservação dos utensílios disponíveis e mobília, 

III - Cuidar de toda área interna e externa desta Instituição de Ensino; 

IV - Outras atribuições correlatas determinadas por seu superior imediato. 

Parágrafo Único – Esta Instituição de Ensino contrata empresa terceirizada que será            

responsável pela contratação e coordenação dos Auxiliares de Limpeza. 
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Capítulo VII- Dos Órgãos Colegiados 

Art. 64º – Esta Instituição de Ensino contará com o seguinte colegiado: 

I - Conselhos de Classe/Série/Ano, constituídos nos termos regimentais. 

Seção I – Do Conselho Diretor 

Art. 65º – O Conselho Diretor é um órgão consultivo, integrado pela Diretor Geral, Diretor               

Administrativo e Diretor Pedagógico. Compete ao Conselho Diretor analisar políticas e           

estratégias a serem traduzidas em ações pelos diversos segmentos, refletir sobre elas, de             

acordo com o Plano Escolar Anual, e assessorar o Diretor Geral nas decisões que a ele                

competem. 

 Seção II – Do Conselho de Classe 

Art. 66º – Os Conselhos de Classe têm por finalidade acompanhar e avaliar o processo de                

ensino e aprendizagem nos diversos componentes curriculares e em todos os anos e séries,              

considerando os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais do aluno.  

Art. 67º – Os Conselhos de Classe são compostos pelo Diretor Pedagógico, pelo Coordenador              

de Segmento, pelos Orientadores Educacionais e Professores. 

Parágrafo Único: Na ausência do Diretor Pedagógico, os Conselhos de Classe são presididos             

pelo Coordenador e/ou Orientador de Segmento.  

Art. 68º – Os Conselhos de Classe são realizados ordinariamente ao final de cada etapa letiva                

para avaliar o desempenho de aprendizagem do aluno. Após a recuperação final, acontece o              

Conselho de Classe Final e Exame Final, para decidir sobre a promoção ou retenção do aluno                

que não atingiu a média 6.0 e  eventualmente, de modo extraordinário, pode acontecer o  

Conselho de Classe para reavaliar alguma questão pendente ou para analisar, opinar e emitir              

parecer sobre o encaminhamento de transferência compulsória.  

Parágrafo Único: O Conselho de Classe Extraordinário será convocado sempre pelo Diretor            

Pedagógico. 

Art. 69º – Compete ao Conselho de Classe:  

25 



                   REGIMENTO ESCOLAR -2021- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
  

I. homologar os resultados trimestrais e finais emitidos pelo professor, após recuperação,            

quando for o caso, ratificando-os ou retificando-os; 

II. propor e encaminhar atividades de recuperação após levantamento das necessidades dos            

alunos;  

III. analisar a situação dos alunos em relação aos conteúdos conceituais, atitudinais e             

procedimentais, das classes ou de um conjunto de alunos, para emissão de sugestões de              

estratégias ou orientações individualizadas, que deverão ser utilizadas na resolução dos           

problemas relacionados ao ensino dos professores e à aprendizagem dos alunos, quando            

necessário;  

IV. emitir parecer sobre a permanência de alunos que possam ter sua matrícula retida. 

Art. 70º – Conforme legislação pertinente, as reuniões dos Conselhos de Classe são             

documentadas e lavradas em Ata, assinada por todos os participantes.  

Parágrafo Único – As Atas das reuniões do Conselho de Classe serão devidamente arquivadas              

na Secretaria-Geral 

Capítulo VIII- Dos Planos 

 

Art.71º – Essa Instituição de Ensino conta com os seguintes planos, colocados à disposição da               

Comunidade Escolar:  

I – Projeto Político Pedagógico: demonstra a intenção da Instituição de Ensino e de seus               

Profissionais em realizarem um trabalho de qualidade inovando a prática pedagógica, que            

demonstre o resultado das reflexões e dos questionamentos de cada um dos profissionais             

envolvidos no Processo Educacional.  

O Projeto Político Pedagógico desta Instituição de Ensino, portanto, é o desejo, o plano de               

melhoria, de mudança de uma realidade. Essa realidade configura-se no trabalho pedagógico            

que se realiza diariamente nas aulas, no currículo, na metodologia, no processo de avaliação,              

na forma de participação dos pais, nas relações interpessoais, na concepção de educação que              
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a Instituição de Ensino defende, na coordenação pedagógica praticada, na forma de gestão             

implementada.  

Enfim, todas as ações desenvolvidas nesta Instituição de Ensino, tendo em vista o Processo              

Ensino e Aprendizagem, constituem o trabalho pedagógico da Escola, que, por sua vez,             

configura-se na Proposta Pedagógica. 

 

I- O Projeto Político Pedagógico terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo: 

I – Introdução / Justificativa; 

II – Identificação e Histórico de Implantação da Instituição de Ensino; 

III – Missão Institucional da Instituição de Ensino; 

IV – Objetivos Gerais e Específicos da Instituição de Ensino; 

V – Cursos e Modalidades de Ensino; 

VI – Linha Geral e Identidade que a escola pretende construir;  

VII – Concepções Filosóficas; 

VIII – Concepções Pedagógicas; 

IX – Concepção da Instituição de Ensino; 

X – Concepção de Professor; 

XI – Definição de Metas a serem atingidas e Ações a serem desencadeadas; 

XII – Currículo; 

XIII – Planos de Cursos do Ensino Médio Regular; 

XIV– Planos de Cursos do Ensino Médio Profissional de Nível Técnico; 

XV – Sistema de Avaliação da  Instituição de Ensino; 

XVI – Estratégias de Recuperação de alunos com menor ou baixo rendimento; 

XVII – Conclusão; 

XVIII – Bibliografia. 

 

II – Plano Escolar: é o documento que traça o perfil da Instituição de Ensino, conferindo-lhe                

identidade própria, à medida em que contempla as intenções comuns de todos os envolvidos,              
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norteia o gerenciamento das ações intra escolares e operacionaliza o Projeto Político            

Pedagógico. 

O Plano Escolar terá duração anual e contemplará, no mínimo: 

I - Identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos físicos,               

materiais e humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local; 

II - Objetivos da Instituição de Ensino ;  

III - Planos dos cursos mantidos pela Instituição de Ensino; 

IV- Planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização           

Técnico/Pedagógica e Técnico/Administrativa da Instituição de Ensino; 

V - Critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho realizado             

pelos diferentes atores do Processo Educacional; 

VI - Normas de Gestão e Convivência; 

VII – Direitos e Deveres da Direção, Corpo Docente, Corpo Discente e Funcionários; 

VIII – Diretrizes Gerais da Instituição de Ensino; 

IX – Projetos Pedagógicos da Instituição de Ensino; 

X – Critérios de Avaliação, Promoção e Retenção; 

XI – Sistema de Recuperação; 

XII – Processo de Classificação, Reclassificação, Adaptação e Progressão Parcial; 

XIII – Relação do Corpo Docente por disciplina e número de aulas. 

Anualmente, serão incorporados alguns anexos ao Plano Escolar, como: 

I - Agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; 

II - Grade curricular por curso e série; 

III - Calendário escolar e demais eventos da Instituição de Ensino; 

IV - Projetos especiais; 

V - Normas de convivência e regras da Unidade Escolar. 

 

III – Plano de Curso: estará contido no Projeto Político Pedagógico e, tem por finalidade               

garantir a organicidade e continuidade dos cursos e conterá: 

I - objetivos; 
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II - integração e sequência dos componentes curriculares; 

III - síntese dos conteúdos programáticos, como subsídio à elaboração dos Planos de Ensino; 

IV - carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares; 

V - plano de estágio profissional, quando for o caso. 

VI – Planos de Ensino: elaborados em consonância com o Projeto Político Pedagógico e com os                

Planos de Curso, constituem documentos da Instituição de Ensino e dos professores, devendo             

ser mantidos à disposição da Direção e da Coordenação Pedagógica e Supervisão de Ensino.              

Será elaborado anualmente pelo professor de cada disciplina e série e submetido ao             

Coordenador e Diretor Pedagógico, e conterá: 

I – Introdução / Ementa; 

II – Justificativa; 

III – Objetivos Gerais e Específicos; 

IV – Conteúdo – contendo as Habilidades e Competências de cada assunto; 

V - Metodologias de Ensino; 

VI – Materiais e espaços a serem utilizados; 

VII - Avaliação 

 

TÍTULO III-DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Capítulo I- Do Corpo Docente 

 

Art. 72º – O Corpo Docente é constituído de professores devidamente habilitados e             

qualificados, em obediência às disposições legais. 

Parágrafo Único – Ao serem contratados, os professores tomam conhecimento prévio das            

disposições deste Regimento, que constituem parte integrante das normas de contrato de            

trabalho, e sua vinculação ao estabelecimento implicará aceitação do seu conteúdo.  

Art. 73º – O pessoal docente é selecionado pelo Diretor Geral e/ou Pedagógico, assessorado              

pelas pessoas por ele delegadas, e será contratado de acordo com as exigências das leis que                

regulamentam o ensino e o trabalho e das Convenções Intersindicais. 

Art. 74º – São critérios de admissão: 

 I. competência profissional;  

II. equilíbrio psicoafetivo e social; 

III. abertura aos valores humanos; 
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IV. aceitação da Proposta Pedagógica do Colégio Silvio Gonzalez;  

V. comprometimento com a formação permanente.  

Art. 75º – Com a finalidade de qualificar e aperfeiçoar o corpo docente, o Colégio promove                

programas de formação, treinamento e desenvolvimento, podendo custear cursos que julgue           

de interesse.  

 

Seção I – Dos Direitos 

 

Art. 76º – Os docentes têm assegurado os seguintes direitos: 

I. ser tratado como pessoa humana, em sua dignidade inata;  

II. ser reconhecido e compreendido em sua singularidade;  

III. poder expressar seus sentimentos, positivos ou negativos, com liberdade;  

IV. ser ouvido antes de ser julgado; 

V. ter claras as suas funções e atribuições;  

VI. conhecer e discutir a avaliação de seu desempenho;  

VII. requisitar o material necessário às aulas, dentro das possibilidades da Instituição;  

VIII. participar das decisões sobre programas e planos de ensino, sobre a proposição de              

métodos e técnicas e adoção de materiais didáticos.  

 

Seção II – Dos Deveres 

 

 Art. 77º – Os docentes têm os deveres especificados a seguir: 

 

I. assumir e cumprir a Proposta Pedagógica do Colégio;  

II. cumprir o Regimento Escolar;  

III. cumprir fielmente, com assiduidade e com bom desempenho, as funções que lhes forem              

atribuídas;  

IV. zelar pelo clima geral, criando um ambiente de fraternidade e sobriedade; 

V. manifestar respeito e estima ao falar de outros membros da Comunidade Escolar; 

VI. elaborar e cumprir o plano de ensino de seu componente curricular, segundo a Proposta               

Pedagógica do Colégio;  

VII. ministrar as aulas nos dias letivos, além de participar integralmente dos períodos             

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VIII. colaborar com as atividades de articulação do Colégio com as famílias e a comunidade; 

IX. comparecer às atividades de caráter cívico, cultural e lazer programadas pelo Colégio, de              

acordo com o planejamento anual;  

X. atender Pais ou Responsáveis pelos alunos, quando solicitados, juntamente com a            

Orientação Educacional e/ou Coordenação; 
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XI. proceder à avaliação dos alunos, entregando os resultados nos prazos estabelecidos;  

XII. manter atualizados e em dia, no Sistema de Notas do Professor, os registros de               

aproveitamento, frequência, conteúdos ministrados e ocorrências em sala de aula;  

XIII. entregar ao Colégio, no prazo fixado, os documentos necessários para o exercício de sua               

função; 

XIV. ser exemplo de conduta aos alunos, zelando pela ética, pelo respeito e pela justiça. 

 

Seção III – Das Medidas Disciplinares 

 

Art. 78º – Ao pessoal docente, são aplicadas pelo Diretor Geral as penalidades previstas na               

CLT, pela não observância dos termos deste Regimento.  

Parágrafo Único – Assegura-se ao pessoal docente, em geral, os direitos de defesa e recurso às                

autoridades competentes, em conformidade com a legislação trabalhista. 

  

 

Art. 79º – A inobservância dos deveres sujeitará sanções gradativas ao profissional, sendo             

elas: I- a advertência verbal;  

II -a advertência escrita; 

III -a suspensão por tempo determinado; 

VI - e a demissão, observadas sempre as leis trabalhistas.  

 

Capítulo II– Do Corpo Discente 

 

Art. 80º – O corpo discente é constituído por todos os alunos regularmente matriculados no               

Colégio.  

 

Seção I – Dos Direitos 

 

Art. 81º – Todo aluno do Colégio Silvio Gonzalez tem os direitos especificados a seguir:  

I. ser tratado como pessoa humana, em sua dignidade inata; 

II. ser reconhecido e compreendido em sua singularidade;  

III. expressar seus sentimentos com liberdade; 

IV. ser ouvido;  

V. ser esclarecido a respeito de seus direitos e deveres;  

VI. conhecer e discutir a avaliação de seu desempenho e a frequência;  

VII. participar de todas as atividades escolares, sociais, cívicas e recreativas, destinadas à sua              

formação e promovidas pelo Colégio; 
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VIII. integrar estruturas formais ou informais de participação, voltadas para o crescimento na             

ação política consciente e para a construção de uma comunidade solidária; 

IX. utilizar-se das dependências e demais recursos do Colégio, dentro da programação e das              

normas existentes;  

X. requerer o cancelamento da matrícula ou a transferência, se for maior de idade, ou por                

meio de seus responsáveis, se menor; 

XI. marcar horários para si próprios ou para seus Pais ou Responsáveis conversarem com o               

Diretor Geral, Diretor Pedagógico, com o Coordenador de Segmento e com o Orientador             

Educacional;  

XII. reivindicar os seus direitos para os responsáveis imediatos, através do diálogo franco e              

respeitoso;  

XIII.recorrer das medidas disciplinares aplicadas, por meio dos Pais ou Responsáveis, ou por si              

próprio; 

XIV. conhecer as normas regimentais do Colégio Silvio Gonzalez 

XV. garantir a ampla defesa e contraditório  

 

Seção II – Dos Deveres 

 

Art. 82º – Constituem deveres dos alunos todos aqueles emanados deste Regimento e da              

legislação vigente. 

§ 1.° – O Colégio pressupõe que as famílias e os responsáveis pelos alunos conheçam e                

aceitem a sua Proposta Pedagógica e forneçam o apoio necessário para que os alunos              

cumpram os seus deveres. 

§ 2.° – Os alunos devem assumir uma atitude ativa em relação ao conhecimento, procurando                

atingir as metas propostas, elaborar planos de estudo, organizar suas atividades e reconhecer             

suas limitações para tentar superá-las. 

 Art. 83º – Os discentes têm os deveres especificados a seguir:  

I. envolver-se nas atividades que levam a um conhecimento crítico da realidade, capacitando-             

se para contribuir eficazmente para a transformação das injustiças sociais;  

II. acatar as normas disciplinares do Colégio e as disposições deste Regimento; 

III. apresentar a documentação exigida, dentro do prazo estipulado pela Secretaria do Colégio,             

para garantir sua matrícula; 

IV. entregar, aos pais ou responsáveis, toda correspondência enviada pelo Colégio e devolvê-la             

assinada, quando solicitado; 

V. frequentar assiduamente e pontualmente às aulas e demais atividades escolares, trazendo            

a elas o material necessário. Aguardar dentro da sala de aula o professor nas trocas de aulas.                 

Pedir permissão ao professor para se ausentar da sala de aula para ir ao banheiro ou em                 
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qualquer outro ambiente da escola, essa autorização deverá ser sempre solicitada ao            

professor que estiver iniciando a aula; 

VI. comparecer às atividades sociais, cívicas e recreativas com atitude de colaboração e             

participação; 

VII. apresentar conduta e vocabulário que correspondam aos princípios de educação,           

respeitando a si mesmo e aos demais; 

VIII. cuidar do asseio pessoal e contribuir com a higiene do ambiente escolar; 

IX. contribuir ativamente para que os fins do Colégio Silvio Gonzalez sejam concretizados na              

prática cotidiana, atuando de forma consciente e participativa para que na comunidade se             

vivam os valores humanísticos;  

X. comunicar o Colégio sobre qualquer problema que impeça o comparecimento às aulas;  

XI.zelar pela conservação e pela manutenção de instalações, equipamentos e materiais           

escolares, ressarcindo o Colégio de eventuais danos e prejuízos causados, mesmo que            

involuntariamente;  

XII. tratar com respeito todas as pessoas envolvidas no ambiente escolar; 

XIII. zelar, dentro e fora do Colégio, pelo nome da Instituição, comportando-se com honradez              

e civilidade;  

XIV. identificar nominalmente suas peças de uniforme, livros didáticos e todo material escolar             

de forma a facilitar sua devolução em caso de extravio;  

XV. comparecer ao Colégio devidamente uniformizado; 

XVI. nas aulas online, permanecer com a câmera aberta, objetivando a segurança e interação              

com o professor e o grupo.  

 

Art. 84º – É vedado ao aluno: 

I. entrar em sala de aula ou dela sair sem permissão do professor.  

II. sair do Colégio em horário de aula, sem o conhecimento do Orientador Educacional e/ou               

Coordenador do segmento do/da ano/série; 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); 

III. ocupar-se, durante as aulas, com assuntos ou trabalhos não pertinentes a elas, assim como               

realizar tarefas de outros componentes curriculares;  

IV. utilizar indevidamente o celular, câmera fotográfica, filmagens ou qualquer outro           

equipamento eletrônico, nas dependências do Colégio ou em locais destinados a alguma            

atividade escolar externa; 

V. ter consigo material eletrônico ou impresso de qualquer natureza, impróprio à sua             

instrução;  

VI. utilizar as ferramentas e dispositivos tecnológicos disponíveis para o processo de ensino e              

aprendizagem de forma inadequada e não para os fins a que elas se destinam. Manusear               
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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; 

VII. divulgar, por qualquer meio, material didático produzido pelos professores do Colégio; 

VIII. registrar, gravar e/ou divulgar, por qualquer meio, assuntos, áudios ou imagens que             

envolvam, direta ou indiretamente, o Colégio ou os membros da Comunidade Educativa, sem             

autorização da Direção Geral; 

IX. ter comportamento inapropriado e desrespeitoso dentro das dependências do Colégio e            

nas suas imediações, ou quando sob responsabilidade dos seus educadores;  

X. distribuir quaisquer materiais promocionais, publicações ou jornais dentro do Colégio ou            

em seu entorno sem a devida autorização da Direção Geral;  

XI. vender qualquer produto ou serviço dentro do Colégio ou em seu entorno sem a devida                

autorização da Direção Geral;  

XII. escrever ou afixar em qualquer local do Colégio, como paredes, portas, pisos ou móveis,               

quaisquer símbolos ou palavras de qualquer ordem; 

XIII. portar qualquer material ou objeto que coloque em risco a sua integridade física ou a das                 

demais pessoas envolvidas no ambiente escolar;  

XIV. participar ou incitar brigas e algazarras nas dependências do Colégio, em seu entorno ou               

em locais destinados a alguma atividade escolar externa;  

XV. ofender a integridade corporal ou a saúde de qualquer pessoa nas dependências do              

Colégio, em seu entorno ou em locais destinados a alguma atividade escolar externa;  

XVI. atentar contra a honra de qualquer pessoa nas dependências do Colégio, em seu entorno               

ou em locais destinados a alguma atividade escolar externa;  

XVII. subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia, nas dependências do Colégio, em seu                

entorno ou em locais destinados a alguma atividade escolar externa;  

XVIII. consumir ou portar bebidas alcoólicas e/ou produtos entorpecentes legais ou ilegais, nas             

dependências do Colégio, em seu entorno ou em locais destinados a alguma atividade escolar              

externa. 

XIX. assediar, de maneira física, social, verbal, digital ou sexual, qualquer pessoa nas             

dependências do Colégio, em seu entorno ou em locais destinados a alguma atividade escolar              

externa.  

§ 1.º – O Colégio não se responsabilizará pela indenização decorrente de extravio ou danos               

causados a equipamentos eletrônicos, ou quaisquer objetos alheios ao ambiente escolar e às             

atividades educacionais, incluindo dinheiro. 

§ 2.º – Na inobservância de qualquer um dos incisos tratados neste artigo, o Colégio tomará as                 

medidas cabíveis.  
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Seção III – Das Medidas Disciplinares  

 

Art. 85º – O Colégio Silvio Gonzalez – atuará no sentido de fazer intervenções educativas que                

ajudem o aluno a assumir, corrigir e superar suas faltas, omissões e transgressões no que se                

referem à atitude, postura e conduta, considerando a gravidade delas e tendo como critério o               

bem de toda a comunidade. 

 

Art. 86º - É PROIBIDO ao aluno: 

I - ausentar-se das aulas, sem prévia justificativa ou autorização dos Professores e/ou da              

Orientação Educacional e/ou Coordenação Pedagógica; 

II – ausentar-se dos prédios escolares sem prévia justificativa ou autorização do Orientador             

Educacional e na falta deste da Coordenação Pedagógica ou da Direção Pedagógica; 

III - ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar, permitidos              

apenas aos Professores e demais Funcionários; 

IV - utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos              

eletrônicos como telefones celulares, tablets, jogos portáteis, fones de ouvido, tocadores de            

música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento que perturbem o ambiente            

escolar ou prejudiquem o aprendizado sem a devida autorização ou solicitação dos            

Professores. O aluno que incorrer nessa regra pela primeira vez será advertido verbalmente             

pelo Professor, na segunda vez será encaminhado ao Orientador Educacional e será advertido             

verbalmente e, na terceira vez será advertido por escrito pelo Orientador Educacional,            

podendo ter o seu aparelho retido e entregue somente nas mãos dos Responsáveis, que serão               

comunicados. 

V - ocupar-se, durante a aula, com qualquer atividade que lhe seja alheia a esta; 

VI - comportar-se de maneira a perturbar o Processo Educativo, como, por exemplo, fazendo              

barulho excessivo em classe, na sala de estudos e leitura, laboratórios ou nos corredores desta               

Instituição de Ensino, bem como brincadeiras inadequadas ao Ambiente Escolar; 

VII - desrespeitar, desacatar ou afrontar Diretores, Coordenadores, Orientadores         

Educacionais, Professores, Funcionários ou quaisquer outros Colaboradores desta Instituição         
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de Ensino. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente,             

(segunda vez), o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na                

(terceira vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos             

Responsáveis na escola, para tomada de ciência por escrito; 

VIII – praticar atos de racismo, homofobia ou bullying contra qualquer pessoa da comunidade              

escolar (alunos, professores, funcionários, direção, coordenação, orientação etc), dentro do          

recinto escolar, seja por qual motivo for. 

Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente, (segunda            

vez), o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na (terceira                

vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos Responsáveis             

nesta Instituição de Ensino para tomada de ciência por escrito; 

IX - expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as normas ou               

políticas oficialmente definidas por esta Instituição de Ensino; 

X - incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: 

X.1 – colar durante a realização de todas atividades/ avaliações que compõem nota. O aluno               

surpreendido nesta ação, terá sua atividade/ avaliação recolhida automáticamente pelo          

aplicador e esta será anulada pelo Coordenador Pedagógico; 

X.2 - copiar, ou seja, apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, sem dar                  

o devido crédito e fazer menção ao autor, como no caso de cópia de trabalhos de outros                 

alunos, ou de conteúdos divulgados pela internet, ou por qualquer outra fonte de             

conhecimento. O aluno que proceder nesta ação, terá seu trabalho anulado pelo Professor             

Responsável; 

XI - danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; escrever, rabiscar            

ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta, mesas, cadeiras ou quadra de             

esportes dos edifícios escolares. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será             

advertido verbalmente com ciência dos Pais e/ou Responsáveis, na (segunda vez) o aluno será              

advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na (terceira vez) o aluno será                

suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos Responsáveis nesta Instituição           

de Ensino, para tomada de ciência por escrito; 
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XII - ativar indevidamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de segurança             

desta Instituição de Ensino, como, por exemplo, extintores de incêndio; 

XIII - empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros,              

incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos racistas ou preconceituosos.            

Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente, na (segunda             

vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis, e na (terceira                

vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos Responsáveis             

nesta  Instituição de Ensino para tomada de ciência por escrito; 

XIV - emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou             

apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 

XV - estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover            

brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro da  

Comunidade Escolar. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido            

verbalmente, na (segunda vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou               

Responsáveis    e   na  (terceira vez) o  aluno  será  suspenso  das   aulas   imediatamente  até  o 

comparecimento dos Responsáveis nesta Instituição de Ensino para tomada de ciência por            

escrito; 

XVI - produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da Comunidade Escolar,               

resultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos cotidianos, que            

podem causar danos físicos, como estiletes, isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas,           

braceletes etc. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido            

verbalmente, na (segunda vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou               

Responsáveis e na (terceira vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o              

comparecimento dos responsáveis nesta Instituição de Ensino para tomada de ciência por            

escrito; 

XVII - provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente              

escolar; 

XVIII - ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da Comunidade Escolar.            

Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente, na (segunda             
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vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na (terceira                

vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos responsáveis             

nesta Instituição de Ensino para tomada de ciência por escrito; 

XIX - participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada. Na             

inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente, na (segunda            

vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na (terceira                

vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos responsáveis             

nesta Instituição de Ensino para tomada de ciência por escrito; 

XX - apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida autorização, ou sob                

ameaça.  Mexer nos pertences individuais do professor sem a sua prévia autorização; 

XXI - incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a              

equipamentos, materiais e instalações escolares ou a pertences da Equipe Escolar, Estudantes            

ou terceiros. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido verbalmente,             

na (segunda vez) o aluno será advertido por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis  e  

na (terceira vez) o aluno será suspenso das aulas imediatamente até o comparecimento dos              

responsáveis nesta  Instituição de Ensino para tomada de ciência por escrito; 

XXII - Publicar fotos tiradas nesta Instituição de Ensino e documentos emitidos pela mesma              

nas redes sociais;  

XXIII - Publicar comentários nas redes sociais que possam denegrir a imagem desta Instituição              

de Ensino e da sua equipe, 

XXIV - No horário do intervalo, lanchar em outro espaço que não seja o local determinado                

para esse momento. Atrasar-se no retorno do lanche, 5 minutos após intervalo. Comer em              

sala de aula e nos demais  ambientes escolares sem a autorização de um funcionário. 

XXV - Utilizar o compartimento individualizado do banheiro com uma ou mais pessoas;  

XXVI - Apresentar qualquer conduta proibida pela Legislação Brasileira, sobretudo que viole a             

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal. 

XXVII - Cantar músicas de comemoração de aniversário “Parabéns”, substituindo palavras por            

palavrões e termos pejorativos; 
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XXVIII - portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de                 

fogo, no recinto escolar. Na inobservância deste inciso (primeira vez), o aluno será advertido              

por escrito com ciência dos Pais e/ou Responsáveis e na (segunda vez) o aluno será suspenso                

das aulas imediatamente até o comparecimento dos Responsáveis na escola para tomada de             

ciência por escrito; 

XXIX - apresentar qualquer conduta proibida pela Legislação Brasileira. 

Parágrafo Único - Além das condutas descritas no parágrafo primeiro, também são passíveis             

de apuração e aplicação de sanções disciplinares as condutas que o Orientador Educacional ou              

a Direção Pedagógica considerarem incompatíveis com a manutenção de um Ambiente           

Escolar sadio ou inapropriadas ao Ensino e a Aprendizagem, sempre considerando, na            

caracterização  

da falta, a idade do aluno e a reincidência do ato. Na ausência do Orientador Educacional ,o                 

Coordenador pedagógico e/ou Diretor Pedagógico aplicarão as sanções disciplinares se          

necessário. 

Art. 87º - O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão               

acarretar ao aluno sanções disciplinares, não necessariamente na ordem abaixo relacionada,           

mas conforme a gravidade de cada caso: 

I -  Advertência verbal; 

II - Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento ao Orientador                 

Educacional ou, na falta deste ao Coordenador Pedagógico e/ou Diretor Pedagógico; 

III - Comunicação oficial/escrita dirigida aos Pais ou Responsáveis; 

IV – Sanção Disciplinar temporária de participação em visitas ou demais programas            

extracurriculares; 

V – Sanção Disciplinar por até 3 dias letivos; 

VI - Transferência por Questões Disciplinares para outra Instituição de Ensino nos termos da              

Legislação Vigente; 

§1º As Sanções Disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade da falta,               

idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, comunicando-se aos Pais ou             

Responsáveis imediatamente. 
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§2º As Sanções Disciplinares previstas nos itens I e II serão aplicadas pelo Orientador              

Educacional ou pelo Diretor Pedagógico. 

§3º As Sanções Disciplinares previstas no item III e IV serão aplicadas pelo Orientador              

Educacional. 

§4º A Sanção Disciplinar prevista no item V, será aplicada pelo Orientador Educacional após              

consulta ao Diretor Pedagógico; 

§5º A Sanção Disciplinar prevista no item VI, será aplicada somente após a Deliberação do               

Conselho de Classe/Série/Ano em reunião extraordinária.  

§6º Quaisquer que sejam as Sanções Disciplinares a que estiver sujeito o aluno, a ele será                

sempre garantido: 

I – o direito à ampla defesa; 

II – recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 

III – assistência dos Pais e/ou Responsáveis, no caso de alunos com idade inferior a 18                

(dezoito) anos; 

IV – o direito à defesa através de advogado quando for o caso;  

V – o direito à continuidade de estudos, em outro Estabelecimento de Ensino, devendo a vaga                

ser procurada pelos pais e a matrícula também realizada pelos mesmos. 

Parágrafo Único: Diante da deliberação dos membros do Conselho de Classe/Série/Ano, pela            

Transferência por Questões Disciplinares do aluno para outro Estabelecimento de Ensino, o            

Contrato firmado entre as partes (Escola e Responsáveis) será rescindido conforme a            

disposição vigente presente no referido contrato. 

 

Capítulo III- Das Normas de Gestão e Convivência 

 

Art. 88º - As normas de gestão e convivência visam orientar as relações profissionais e               

interpessoais que ocorrem no âmbito desta Instituição de Ensino e se fundamentam em             

princípios de responsabilidade, solidariedade, tolerância, ética, pluralidade cultural,        

autonomia e gestão democrática. 
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Art. 89º- As normas de gestão e convivência, elaboradas com a participação representativa,             

dos envolvidos no Processo Educativo contemplarão, no mínimo: 

I - os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais; 

II - os direitos e deveres dos participantes do Processo Educativo; 

III - as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares; 

IV - a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, materiais, salas             

de aula e demais ambientes. 

 

Seção I- Dos Direitos e Deveres da Direção, Corpo Docente e Funcionários 

 
Art. 90º - Além dos direitos decorrentes da Legislação específica, consolidadas nas Leis             

Trabalhistas, são assegurados à Direção, Docentes e Funcionários: 

I – o direito à realização humana e profissional; 

II – o direito ao respeito e a condições condignas de trabalho; 

III – o direito de recurso à autoridade superior. 

Art. 91º - Aos Diretores, Docentes e Funcionários, caberá, por outro lado, além do que for                

previsto na Legislação Vigente: 

I – assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus direitos e de              

suas funções; 

II – cumprir seu horário de trabalho, reuniões e período de permanência na Instituição de               

Ensino; 

III – manter com seus colegas um espírito de colaboração, respeito e amizade. 

Art. 92º– Aos Diretores, Docentes e Funcionários, quando incorrer em desrespeito,           

negligência ou revelem incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem,           

cabem as sanções aplicadas pela Entidade Mantenedora, consolidadas nas Leis Trabalhistas. 

Parágrafo Único – Assegura-se aos Diretores, Docentes e Funcionários, o direito à ampla             

defesa e contraditório, assim como recursos às autoridades competentes, na forma da            

Legislação Vigente. 
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Seção II- Dos Direitos e Deveres dos Alunos e seus Responsáveis 

 

Art. 93º – Os Pais e/ou Responsáveis pelos alunos, como participantes do Processo Educativo,              

têm direito à informação sobre a vida escolar dos seus filhos, bem como o direito de                

apresentar sugestões e críticas quanto ao Processo Educativo, e participar das propostas            

educacionais desta Instituição de Ensino. 

Parágrafo Único – Os Pais têm os deveres estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do               

Adolescente (E.C.A.), dando prioridade ao encaminhamento e garantia da frequência do filho            

à escola; ao acompanhamento direto do processo de avaliação e notas dos seus filhos no               

decorrer e ao final de cada trimestre letivo; à participação nas Reuniões de Pais e Mestres                

previstas no Calendário Escolar e ao cumprimento das Regras Escolares e Normas de             

Convivência pelos seus filhos. 

Art. 94º - Os alunos, além do que estiver previsto na Legislação, têm DIREITO a: 

I - formação educacional adequada e em conformidade com os currículos apresentados no             

planejamento anual; 

II - respeito de sua pessoa por parte de toda Comunidade Escolar; 

III - convivência sadia com seus pares; 

IV - comunicação harmoniosa com seus Educadores; 

V - recorrer às instâncias escolares superiores. 

VI - usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de             

discriminação, constrangimentos ou intolerância; 

VII - receber atenção e respeito de Colegas, Professores, Funcionários e Colaboradores desta             

Instituição de Ensino, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem            

social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 

VIII - receber com antecedência informações sobre as aulas, programas disponíveis nesta            

Instituição de Ensino e oportunidades de participar em projetos especiais; 

IX - receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso educativo, bem como              

participar dos processos de avaliação periódicos; 
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X - ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser encaminhado para               

programa de recuperação, em razão do Aproveitamento Pedagógico; 

XI - ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar; 

XII - participar da publicação de jornais, revistas ou boletins informativos escolares, desde que              

produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a vida nesta Instituição            

de Ensino ou expressem preocupações e pontos de vista dos alunos; 

XIII - ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na Instituição de Ensino,                  

exceto nos casos em que representem perigo para si ou para os outros, ou que perturbem o                 

Ambiente Escolar; 

XIV - ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da Comunidade Escolar,                

sendo assegurado a ele: 

XIV.1 - ser informado sobre as condutas consideradas inapropriadas e quais as que podem              

resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências de suas             

atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos neste Regimento; 

XIV.2 - ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas sobre            

seus direitos e responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste Regimento; 

XIV.3 - estar acompanhado, quando menor, por seus Pais ou Responsáveis em reuniões que              

tratem de seus interesses quanto ao desempenho escolar, ou em procedimentos           

administrativos que possam resultar em sua Transferência por Questões Disciplinares, nos           

termos da Legislação Vigente.  

XV - ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoal ou acadêmicas             

registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de risco ao ambiente escolar              

ou atendimento a requerimento de Órgãos Oficiais competentes; 

Art. 95º - O aluno, além do que dispõe a Legislação Vigente, tem o DEVER de: 

I - frequentar a escola, regular e pontualmente, devendo estar obrigatoriamente uniformizado            

para as aulas regulares: camiseta, blusão, calça e/ou bermuda com o logo desta Instituição de               

Ensino e tênis. Para alunos do Ensino Médio, é permitido o uso da calça jeans, somente na cor                  

azul escuro e sem customização. Nas atividades de Educação Física: bermuda e/ou calça do              

uniforme escolar, além do tênis. O comprimento permitido da bermuda escolar é de até 5cm               
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acima do joelho. Nas atividades esportivas e/ou cursos extras, mesmo sendo em contraturno,             

estar  uniformizado de acordo com o uniforme estipulado para a modalidade; 

Na última 6ª feira do mês, usar saias, mini saias, blusas com decotes, mini blusas e short                 

(masculino/feminino) e a utilização de outro calçado que não seja o tênis. 

II – O aluno que chegar atrasado para a 1ª aula permanecerá em local adequado sob a                 

observação de um profissional habilitado, aguardando o sinal para a 2ª aula. Nos três              

primeiros atrasos o aluno será orientado verbalmente e os Pais e/ou Responsáveis serão             

notificados. A partir do quarto atraso dentro do mesmo mês, o aluno será Suspenso pelo               

Orientador Educacional e/ou Diretor Pedagógico de todas as Atividades Escolares do dia. 

III - estar preparado para as aulas com os materiais escolares necessários para as atividades,               

como: canetas, lápis, borracha, régua, cadernos, apostilas, livros, etc, mantendo-os adequados           

ao uso, assim como demais materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo. Os alunos               

que não cumprirem com esta norma, poderão ser advertidos verbalmente pelos seus            

professores na primeira vez, ou oficialmente pelo Orientador Educacional a partir da segunda             

vez. Utilizar garrafinha de água  de material inquebrável e de no máximo 500ml. 

IV – responsabilizar-se pelo seu material escolar, uniforme e objetos pessoais e valores. Esta              

Instituição de Ensino não se responsabilizará pela perda e sumiço de objetos e valores que não                

façam parte da lista de material escolar; 

V - observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das salas de aula e demais                

dependências do Colégio.  

VI - ser respeitoso e cortês para com Colegas, Diretores, Professores, Funcionários e             

Colaboradores da Instituição de Ensino, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo,            

religião, origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil,           

orientação sexual ou crenças políticas. Os alunos que não cumprirem com esta norma,             

poderão ser advertidos verbalmente ou por escrito pelo Orientador Educacional, podendo           

ainda, sanção disciplinar por tempo a ser aplicado conforme o caso; 

VII - contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem colaborativo e               

seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar e aprender; 

VIII – intimidar ou ameaçar  membros da Comunidade Escolar;  
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IX - respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, ajudando a             

preservá-los e respeitando a propriedade alheia, pública ou privada; 

X - compartilhar com a Direção desta Instituição de Ensino informações sobre questões que              

possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar; 

XI - utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos, procurando sempre ouvir o outro,              

considerando e respeitando sua opinião e posição diante de qualquer questão ética ou moral              

social; 

XII – quando solicitado trabalhos em grupos dentro desta Instituição de Ensino, reunir-se             

sempre de maneira respeitosa e solidária com todos os participantes, dividindo as tarefas             

antecipadamente, além de preservar o ambiente escolhido para a realização das atividades,            

devolvendo-o nas mesmas condições que se encontrava; 

XIII - manter Pais ou Responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, sobretudo             

sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em andamento, e               

assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela Equipe Escolar,           

devolvendo-as à Direção Pedagógica, ou à Coordenação Pedagógica, ou à Orientação           

Educacional em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que solicitado. 

XIV – entregar as atividades, trabalhos e lições de casa, nos prazos estipulados pelos              

professores. A entrega dos trabalhos/atividades no segundo prazo, após justificativa, análise           

da equipe pedagógica e autorização, valerá a metade da nota determinada para a atividade. 

XV - Respeitar todas as normas de segurança e sanitárias estabelecidas pela escola com              

orientação  aos alunos para o combate a Covid 19 e outras pandemias;  

XVI - Respeitar o mapeamento de sala de aula, quando houver; 

 

TÍTULO IV-DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Capítulo I- Dos Princípios 

 

Art. 96º - A avaliação desta Instituição de Ensino, no que concerne a sua estrutura,               

organização, funcionamento e impacto sobre a situação do Ensino e Aprendizagem, constitui            
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um dos elementos para reflexão e transformação da prática escolar e terá como princípio o               

aprimoramento da qualidade do ensino. 

 

Art. 97º - A avaliação interna, processo a ser organizado pela Instituição de Ensino e a                

avaliação externa, pelos órgãos locais e centrais da administração, será subsidiada por            

procedimentos de observações e registros contínuos e terá por objetivo permitir o            

acompanhamento: 

I - sistemático e contínuo do processo de Ensino e Aprendizagem, de acordo com os objetivos                

e metas propostos; 

II - do desempenho da Direção, dos Professores, dos Alunos e dos demais Funcionários nos               

diferentes momentos do Processo Educacional; 

III - da participação efetiva da Comunidade Escolar nas mais diversas atividades propostas pela              

Instituição de Ensino; 

IV - da execução do planejamento curricular. 

 

Capítulo II- Da Avaliação Institucional 

 

Art. 98º - A avaliação institucional será realizada através de procedimentos internos e             

externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos             

pedagógicos e administrativos. 

Art. 99º – Os objetivos da avaliação interna serão definidos pelos princípios do Conselho de               

Classe/Série/Ano. 

Art. 100º - A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da Administração, de              

forma contínua e sistemática e em momentos específicos. 

Art. 101º - A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será            

consubstanciada em relatórios, a serem apreciados pela Entidade Mantenedora e comentados           

no Projeto Político Pedagógico, norteando os momentos de planejamento e replanejamento           

do Colégio. 

46 



                   REGIMENTO ESCOLAR -2021- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
  

 

Capítulo III- Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

 
Art. 102º – A avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem envolve a análise do               

conhecimento e das técnicas específicas adquiridas pelo aluno e também aspectos formativos,            

através da observação das suas atitudes referente à presença nas aulas, participação nas             

atividades pedagógicas e responsabilidade com que assume o cumprimento do seu papel.            

Será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo por objetivos:  

I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

II - possibilitar que os alunos auto avaliem sua aprendizagem; 

III - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 

IV - fundamentar as decisões do Conselho de Classe/Série/Ano quanto à necessidade de             

procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de           

classificação e reclassificação de alunos; 

V - orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

Art. 103º - No Regimento está definida a sistemática de avaliação do rendimento do aluno,               

incluindo a escala adotada pela Instituição de Ensino para expressar os resultados em todos os               

níveis, cursos, e modalidades de ensino.  

Art. 104º - Para os componentes curriculares dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino               

Médio, cada trimestre constará com uma programação para a realização das avaliações. 

Parágrafo Único – As datas das avaliações serão objeto de programação dos Coordenadores             

Pedagógicos em conjunto com o Orientador Educacional e constarão do Calendário Escolar            

anualmente. 

Art. 105º – Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, durante o ano letivo o                 

aluno terá três notas de rendimento escolar, correspondendo aos três trimestres.  

Parágrafo Único – Os instrumentos de avaliação e as respectivas mensurações para os             

componentes curriculares constarão anualmente no Plano Escolar. 
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§1º - Esta Instituição de Ensino entende que a verificação do rendimento escolar será um               

processo contínuo e acumulativo, prevalecendo sempre os aspectos qualitativos sobre          

os  

quantitativos e os resultados obtidos ao longo do período sobre os finais, levando-se em              

consideração a habilidade de assimilação. 

§2º - Os critérios de avaliação estarão fundamentados nos objetivos específicos de cada             

componente curricular, nos objetivos peculiares de cada curso e nos objetivos gerais de             

formação educacional que norteiam a Instituição de Ensino. O processo de avaliação servirá,             

então, de alavanca ao aluno e não como instrumento de seletividade. 

§3º - Para o professor o processo de avaliação servirá de subsídio para reflexão contínua sobre                

sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que                

devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de            

aprendizagem individual ou em grupo.  

§4º - Para o aluno, será o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas,               

dificuldades e possibilidades para reorganização de seus investimentos na tarefa de aprender. 

§5º - Para esta Instituição de Ensino, possibilitará a definição de prioridades e localizações de               

quais aspectos educacionais demandam maior apoio. 

§6º - O acompanhamento e a reorganização do Processo de Ensino e Aprendizagem nesta              

Instituição de Ensino inclui necessariamente, uma avaliação diagnóstica inicial, para o           

planejamento do professor, e uma avaliação ao final de cada etapa de trabalho. 

§7º - Assim, a avaliação do rendimento será elemento integrador entre a Aprendizagem e o               

Ensino.  

Art. 106º – Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a avaliação do               

rendimento escolar, com vistas ao prosseguimento de estudos, terá por base a avaliação do              

aproveitamento e apuração de assiduidade, sendo exigido um mínimo de 75% de frequência e              

um aproveitamento igual ou superior a nota 6,0 (seis). 

Art. 107º – Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio - o Conselho de                

Classe/Série/Ano deverá ratificar ou retificar a nota final do aluno, decidindo sobre sua             

classificação ou reclassificação para o prosseguimento de estudos. 
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Art. 108º – Aos alunos com baixo rendimento escolar serão oferecidos estudos de             

Recuperação e Reforço, realizados de forma contínua, paralela e intensiva, ao longo do ano              

letivo.  

§1º - A Recuperação Contínua nesta Instituição de Ensino acontecerá no dia-a-dia da sala de               

aula, juntamente com o professor titular da disciplina com o objetivo de corrigir o percurso de                

aprendizagem do aluno que se encontra em ponto de chegada aquém do da classe da qual faz 

parte, e será constituída de intervenções pontuais e imediatas, em decorrência da avaliação             

diagnóstica e sistemática do desempenho do aluno. 

§2º - O Processo de Recuperação Paralela, nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino               

Médio - nesta Instituição de Ensino acontecerá em horário contrário às atividades letivas, e se               

destinará aos alunos com média do trimestre inferior a 6,0 (seis). 

§3º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – o aluno terá o direito de                  

participar de aulas de revisão de conteúdos em cada componente curricular que estiver de              

recuperação, e  fazer a Avaliação de Recuperação baseada nos conteúdos do trimestre.  

§4º- A nota Trimestral será mantida ou alterada, até o limite máximo de 6,0 (seis), de acordo                 

com os seguintes critérios: 

I- será mantida a nota trimestral, quando o resultado da recuperação for igual ou inferior ao                

do trimestre. 

II- será alterada a nota trimestral, quando o resultado da recuperação for superior ao              

resultado do trimestre. 

III- terá sua nota recuperada o educando que obtiver a nota trimestral (6,0) seis. 

§5º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – a Recuperação Intensiva,               

destinada aos alunos que apresentam necessidade de superar dificuldades e competências           

básicas imprescindíveis ao prosseguimento de estudos em etapa subsequente, ocorrerá, nesta           

unidade escolar, através do Projeto de Recuperação e Reforço, nesta Instituição de Ensino             

chamado de Aulas de Apoio, estendidas ao longo dos três trimestres letivos. 

Art. 109º – Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – os resultados do                

processo de avaliação serão registrados por meio de sínteses trimestrais e finais, em cada              

componente curricular. 
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Art. 110º – Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio– os resultados das               

avaliações serão traduzidos em notas (de 0 a 10), que identificam o rendimento dos alunos, na                

seguinte conformidade: 

I – “0 a 2,9” – Rendimento abaixo do esperado  

II – “3 a 5,9” – Insuficiente 

III – “6 e 6,9” – Suficiente  

IV – “7 a 8,9” – Satisfatório  

V – “9 a 10” – Plenamente Satisfatório  

Art. 111º - Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – ao término de cada                 

trimestre, após o Conselho de Classe/Série/Ano, os resultados do processo de avaliação do             

aluno referir-se-ão ao seu progresso continuado, até esse momento do ano letivo, sintetizados             

nas notas acima, sendo valorizados para a sua definição: 

I - os resultados das avaliações escritas; 

II – os resultados das atividades contínuas (ACS); 

III – o resultado da Avaliação de Múltipla Escolha; 

Art. 112º – O aluno que não comparecer a qualquer uma das avaliações, por motivo de                

doença devidamente comprovada ou por qualquer outro motivo justificável, poderá solicitar a            

avaliação substitutiva, desde que requerida dentro do prazo de 02 dias úteis após a data               

informada no cronograma. 

Art. 113º- Não obtendo o educando a média anual prevista (6,0) em todos os trimestres (3),                

cabe ao Conselho de Classe, Ano e Série, decidir quanto à continuidade do educando no ano                

ou na série subsequente, a partir da análise de seu rendimento escolar global. 

 

Seção I – Da Avaliação  

 

Art. 114º – O sistema de avaliação do Colégio Silvio Gonzalez, a depender do componente               

curricular, divide o ano letivo em 3 (três) etapas trimestrais valorizadas em 10 (dez) pontos               

cada. 
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Art. 115º – Durante cada trimestre, em momentos diferenciados e com objetivos específicos e              

complementares, serão utilizados os instrumentos avaliativos definidos para o Segmento de           

Ensino, são eles:  

 

 Anos Finais 6º ao 9º Ano e Ensino Médio 

 

Art. 116º – Os resultados trimestrais serão obtidos por média aritmética simples, com a soma               

dos pontos obtidos em cada instrumento avaliativo. 

 
  

TÍTULO V- DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DOS CURSOS 

Capítulo I-Dos Currículos dos Anos Finais 

Art. 117º – O currículo dos Anos Finais do Ensino Fundamental, será composto em              

conformidade com a Legislação Vigente. 

Parágrafo Único- O quadro curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental será explicitado             

anualmente no Plano Escolar depois de ter sido submetido à análise e homologação do órgão               

próprio do Sistema Educacional de Ensino. 
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Avaliações Descrição Conceito 

AV1 Atividades Contínuas ocorrerão com ou sem aviso prévio e serão          
realizadas individualmente, em dupla ou em grupos. O professor         
deverá aplicar no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)           
instrumentos, podendo distribuir os 10 (dez) pontos entre eles.  

 
10 

AV2 Avaliação de unidades de aprendizagem: elaborada a partir dos         
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. 

10 

AV3 Avaliação de Múltipla Escolha: elaborada a partir dos objetivos         
de aprendizagem e desenvolvimento.  
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Capítulo II-Dos Currículos do Ensino Médio 

 

Art. 118º – O currículo do Ensino Médio, última etapa da educação básica, será composto em                

conformidade com a Legislação Vigente. 

Parágrafo Único - O quadro curricular do Ensino Médio será explicitado anualmente no Plano              

Escolar depois de ter sido submetido à análise e homologação do órgão próprio do sistema               

estadual de ensino. 

Capítulo III-Plano de Inclusão 

 

Art. 119º – O Plano de Inclusão do Colégio Silvio Gonzalez, está pautado na Lei Nº 13.146, de 6                   

de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto                

da Pessoa com Deficiência), em seu Capítulo IV – Do Direito à Educação, no Art. 27: “A                 

educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional          

inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o                  

máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,          

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de          

aprendizagem.” 

Art. 120º – Respeitando o Parágrafo único do Art. 27, que estabelece “dever do Estado, da                

família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com              

deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação”, o             

Colégio Silvio Gonzalez, se disponibiliza em atender o aluno de inclusão.  

Art. 121º – O processo de inclusão possui os seguintes objetivos:  

I - Desenvolver a cultura da inclusão, a fim de contribuir com o desenvolvimento físico,               

psíquico, emocional e acadêmico dos alunos com necessidades de acompanhamento especial;           

II - estabelecer as adaptações pedagógicas necessárias para atender às necessidades dos            

alunos com dificuldades de aprendizagem;  
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III - estimular o interesse do aluno em aprender, valorizando suas habilidades e             

potencialidades. 

Art. 122º – Os trabalhos nesta área desenvolvem-se a partir de definições das adaptações              

necessárias aos alunos, no ambiente escolar; de elaboração de fichas de registros;            

acompanhamento individual feito pelas respectivas Coordenadores e Orientadores        

Educacionais; reuniões periódicas com os pais: encontros com os especialistas que já atendem             

os alunos, a fim de oferecer subsídios para o trabalho pedagógico e reuniões com professores               

para estudos e discussões de casos.  

Parágrafo único - Os processos de inclusão são monitorados pelos profissionais da instituição,             

diretamente envolvidos, ou seja, os Coordenadores e Orientadores Educacionais e levados à            

análise e avaliação em reuniões da Equipe Pedagógica, sempre que a situação assim exigir,              

para discussão de readequações necessárias. 

Art. 123º – Consideram-se adaptações necessárias em salas de aula: 

I - Assento preferencial com boa visualização do rosto do professor;  

II - acompanhamento do processo de aprendizagem com adaptação parcial; 

 III - respeitar um tempo mínimo de intervalo entre as tarefas; 

IV - traçar metas específicas de acordo com as potencialidades (funções executivas)            

embasadas nos aspectos emocionais, comportamentais e cognitivos; 

V - usar linguagem direta, clara e objetiva;  

VI - proporcionar oportunidades de interação social que intensifiquem o aprendizado como            

grupos de estudo, discussões e debates.  

Art. 124º – Consideram-se adaptações necessárias em momentos avaliativos: 

I - Mais tempo para a realização de provas; 

II - provas diferenciadas/adaptadas;  

III - provas orais em ambiente específico;  

IV - provas em ambiente preservado, se necessário; 

V - verificação do entendimento de comandos. 

 

Capítulo IV-Dos Projetos Especiais 
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Art. 125º - O Colégio Silvio Gonzalez desenvolve projetos especiais, abrangendo: 

I - atividades de recuperação da aprendizagem; 

 II - cursos preparatórios para Olimpíadas; 

III - atividades de orientação de estudos; 

IV - eventos de cultura e lazer;  

V - atividades de informação profissional; 

VI - saídas culturais e  estudos de campo;  

Parágrafo único - Os projetos especiais, integrados aos objetivos do Colégio, são planejados e              

desenvolvidos por profissionais da própria Instituição e estão especificados no Plano Escolar.  

 

 

TÍTULO VI-DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

Capítulo I-Da Caracterização 

 

Art. 126º - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam garantir o                 

acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida escolar               

do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - formas de ingresso, classificação;  

II - frequência e compensação de ausências; 

III - promoção e recuperação; 

IV - expedição de documentos de vida escolar. 

 

Capítulo II-Do Calendário Escolar 

 

Art. 127º – Esta Instituição de Ensino elaborará anualmente o seu Calendário Escolar. 

Parágrafo Único – O ano escolar será dividido em 02 (dois) períodos de aulas, entre os quais                 

haverá um período para férias, não superior a 30 (trinta) dias. 
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Art. 128º – O horário escolar será organizado pela Secretaria desta Instituição de Ensino,              

contando com a colaboração de sua equipe escolar e atendendo aos interesses do ensino. 

Art. 129º – Esta Instituição de Ensino não poderá encerrar o ano letivo, sem que tenha                

cumprido, em todas as suas classes, o mínimo de dias letivos exigido na Legislação em Vigor. 

Art. 130º – A carga horária fixada para o ano letivo e/ou semestre letivo será computada em                 

termos de horas, de acordo com a Legislação Vigente. 

Parágrafo Único – cada aula terá duração própria estabelecida de acordo com as normas de               

interesses da Instituição de Ensino, sendo que o tempo utilizado pelos professores para a              

troca de sala de aula, também será considerado no cômputo total de horas no dia. 

Art. 131º – As aulas previstas somente poderão ser suspensas com autorização da Direção              

Pedagógica desta Instituição de Ensino, com aviso prévio aos Pais ou Responsáveis, em             

decorrência de situações que justifiquem tais medidas, sendo repostas nos termos da Lei. 

Art. 132º – Os principais tópicos do Calendário Escolar serão estabelecidos pelo Projeto             

Político Pedagógico, atendidas às disposições legais. 

 

Capítulo III-Das Formas De Ingresso 

 

Art. 133º - A matrícula nesta Instituição de Ensino será efetuada mediante requerimento do              

Pai ou Responsável, ou pelo próprio Aluno, quando maior de idade, observadas as diretrizes              

para atendimento da demanda escolar  

Art. 134º – A matrícula inicial será efetuada durante o período letivo de aulas, ao término do                 

ano ou semestre letivo e, em caso de matrícula por transferência, durante o ano todo, até o                 

final do 2º trimestre. 

Art. 135º – O processamento da matrícula obedecerá às instruções a serem baixadas pela              

Direção. 

Parágrafo Único – Esta Instituição de Ensino fica desobrigada de renovar a matrícula de aluno               

reprovado mais de uma vez, no mesmo ano/série, assim como, para os alunos que ao longo                

do  
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ano apresentaram comportamentos inadequados e em discordância com as normas de           

convivência e regras escolares. 

Art. 136º – São documentos necessários para a matrícula: 

I – requerimento; 

II – cópia da certidão de nascimento 

III – cópia da carteira de identidade; 

IV – cópia  do histórico escolar; 

V – cópia  do CPF a partir do 9ºano; 

VI –  cópia de comprovante de residência; 

VII – cópia do RG e CPF do responsável; 

VIII – cópia da Carteira de Vacinação atualizada; 

IX – outros, exigidos pela Legislação em Vigor.  

 

Capítulo IV - Dos Agrupamentos dos Educandos 

 

Art. 137º - Os educandos serão agrupados por séries e estas em classes. 

Art. 138º - O número de educandos por classe obedecerá às condições de cada sala ou                

ambiente de realização da atividade e à limitação decorrente da norma legal, emanada de              

órgão competente. 

Parágrafo único – as classes conterão alunos de ambos os sexos. Excetuam-se os casos em               

que o próprio trabalho escolar determina a necessidade de separação dos alunos por sexo.  

 

Capítulo V-Da Classificação 

 

Art. 139º - A classificação de alunos em qualquer série ou etapa, ocorrerá até o 2º trimestre                 

do ano letivo, desde que haja vagas, com base na idade e na avaliação de competências: 

I – Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior, na própria               

Instituição de Ensino; 

II – Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas do país ou do exterior; 
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III – Mediante avaliação de competências feita pela Instituição de Ensino para alunos sem              

comprovação de estudos anteriores, observados os critérios de idade, que define grau de             

desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série adequada,            

conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

 

Capítulo VI- Da Frequência e Compensação de Ausências 

 

Art. 140º - A Instituição de Ensino fará o controle sistemático de frequência dos alunos às                

atividades escolares, através dos registros dos professores no sistema de chamada, que nesta             

escola será online e, trimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos             

possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 25% do total das aulas dadas ao               

longo de cada mês letivo. 

§1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e registradas             

pelo professor do componente curricular, com a finalidade de sanar as dificuldades de             

aprendizagem provocadas por frequência irregular às aulas, por motivos justos, a serem            

definidos no Plano Escolar. 

§2º - A compensação de ausências não exime a Instituição de Ensino de adotar as medidas                

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nem a família e o próprio aluno de                 

justificar suas faltas. 

§3º - As atividades de compensação de ausências serão oferecidas aos alunos que tiverem              

suas faltas justificadas, nos termos da Legislação Vigente. 

§4º - a compensação de ausências deverá ser requerida pelo Pai ou Responsável, no primeiro               

dia em que o aluno retornar à escola. 

Art. 141º – Esta Instituição de Ensino adotará controle de frequência a ser efetuado sobre o                

total de horas letivas, exigida a frequência mínima de 75% para o conjunto dos componentes               

curriculares, para que o aluno seja promovido. 
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Capítulo VII -Da Adaptação de Estudos 

 

Art. 142º– Nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, será submetido ao              

processo de adaptação, o aluno que for recebido por transferência e apresentar diversidade             

entre o currículo dos anos/séries já cursados na escola de origem, e o previsto nos mesmos                

anos/séries desta Instituição de Ensino. 

Art. 143º– As adaptações serão indicadas em função do currículo em vigor para o ano quando                

da transferência do aluno. 

Art. 144º – Serão passíveis de adaptação, nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino               

Médio, os componentes curriculares da base comum nacional. 

Art. 145º – Na adaptação, o aluno será submetido a atividades de orientações de estudos,               

conduzidas com flexibilidade, pelo professor da classe, ou do professor designado pela            

Direção Pedagógica desta Instituição de Ensino. 

Art. 146º – Os resultados obtidos através dos procedimentos de adaptação, deverão constar             

dos registros da Instituição de Ensino e do aluno. 

Art. 147º– Esta Instituição de Ensino dispensará o processo de adaptação, quando constarem             

do currículo do aluno transferido, mediante parecer devidamente fundamentado de          

professores designados para tal fim, pelo Diretor Pedagógico da Instituição de Ensino,            

componentes curriculares de idêntico ou equivalente valor formativo. 

 

Capítulo VIII- Da Promoção  

 

Art. 148º - Será considerado aprovado o educando que obtiver a média anual 6,0 (seis), em                

todos os Componentes Curriculares, ou mediante parecer favorável do Conselho de Classe,            

Ano e Série, a partir de análise do seu desempenho global. 

§1º - O aluno deverá ter obtido a média final de aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis)                   

em todos os trimestres.  

§2º - O aluno com média final de aproveitamento inferior a 6,0 (seis) e que tenha obtido                 

melhoria de aproveitamento após estudos de Exame Final. 
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Art. 149º – Poderá ser promovido pelo Conselho de Classe/Série/Ano, o aluno reprovado com              

a média mínima 5,0 (cinco), após análise do desempenho global.  

 

Capítulo IX – Da Avaliação Substitutiva  

 

Art. 150º – 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.  

§ 1.º – Após o deferimento, a prova substitutiva será agendada em dias e horários               

determinados pelo Colégio, que divulgará antecipadamente aos alunos e às famílias. 

§ 2.º – A elaboração da prova substitutiva obedecerá aos critérios definidos pela Direção de               

Segmento, respeitadas as características do/da ano/série.  

§ 3.º – 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. 

§ 4.º – Se o aluno não fizer a prova substitutiva, será atribuída a nota 0 (zero) ao instrumento                   

e em nenhuma hipótese haverá nova oportunidade para realizá-la, bem como a taxa cobrada              

não será reembolsada. 

§ 5.º- 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. 

 

Capítulo X- Da Recuperação 

 

Art. 151º – Os estudos de recuperação visam estimular as correções de curso, durante o               

desenvolvimento do ano letivo, proporcionando aos alunos que apresentam dificuldades de           
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aprendizagem e/ou baixo rendimento escolar, melhoria em sua progressão. Estes estudos           

dar-se-ão de forma: 

I - contínua e imediata – no decorrer das aulas normais, por meio de tarefas suplementares,                

adequadas às dificuldades apresentadas;  

II - intensiva e paralela – em horário diverso ao funcionamento da classe, concomitante ao               

processo regular de aprendizagem.  

Art. 152º - A frequência aos estudos de recuperação intensiva e paralela será obrigatória ao               

educando que apresentar aproveitamento insuficiente.  

§1º- Ao educando que faltar integral ou parcialmente aos estudos de recuperação intensiva e              

paralela, por motivo devidamente justificado, poderá ser oferecida outra oportunidade, a           

critério da coordenação de segmento.  

§2º- Cabe ao Coordenador estipular os horários de recuperação, indicar os professores,            

determinar a duração, o mínimo de aulas e de provas.  

Art. 153º - O aluno que não obtiver a média trimestral 6,0, deverá fazer a prova referente ao                  

conteúdo trimestral. 

Art. 154º - Durante o período de recuperação intensiva e paralela ao final do trimestre, serão                

revistos e avaliados os conteúdos mínimos necessários para a continuidade do processo de             

aprendizagem. Ao final desse período:  

§1º- A nota trimestral será mantida ou alterada, até o limite máximo de 6,0 (seis), de acordo                 

com os seguintes critérios: 

I - será mantida a nota trimestral, quando o resultado da recuperação for igual ou inferior ao                  

do trimestre;  

II - será alterada a nota trimestral, quando o resultado da recuperação for superior ao               

resultado do trimestre.  

§2º- Será considerado recuperado o educando que obtiver a nota trimestral (6,0) seis. 

Art. 155º – Ao final do ano letivo, o aluno que não atingir a Média Mínima Anual 6,0 (seis) em                    

cada componente curricular, nos 03 (três) trimestres, será submetido à análise do Conselho de              

Classe/Série/Ano que decidirá quanto à sua promoção ou convocação para o processo de             
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Exame Final, a partir do conceito de “progressão e regressão”, assim como no previsto na Lei                

9.394/96 no que diz respeito “à qualidade sobre a quantidade”. 

Art. 156º – O Exame Final ocorrerá após a última síntese de Média Trimestral. Estará sujeito                

ao mesmo o aluno com média de aproveitamento inferior a 6,0 (seis), em até 4 componentes                

curriculares. 

Art. 157º - O aluno que ultrapassar o limite máximo de até 4 componentes curriculares com                

média final inferior a 6,0 será automaticamente considerado retido. 

Parágrafo Único: Será garantido o direito de pedir Reconsideração e/ou interpor Recurso            

referente aos resultados finais de avaliação, nos termos da Legislação Vigente. 

 

Capítulo XI- Da Promoção e Retenção, após o Exame Final 

 

Art. 158º – Será considerado promovido, após estudos de Avaliação Final, o aluno que obtiver               

melhoria de aproveitamento. 

Art. 159º – Será considerado reprovado o aluno que: 

I – não comparecer à Avaliação Final; 

II – não conseguir obter média 6,0 (seis). 

Art. 160º – O Conselho de Classe/Série/Ano apreciará os casos de retenção, com Média Anual               

- nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e inferior a 6,0 (seis) após a Avaliação Final. 

Art. 161º – Poderão ser aprovados em Conselho de Classe/Série/Ano os casos de retenção              

com Média Anual – nota inferior a 6,0 (cinco) após o Exame Final em acordo com a Legislação                  

em Vigor. 

Parágrafo Único – Trata-se de retenções nas quais os Discentes, por apresentarem            

necessidades educacionais especiais, têm seu direito à continuidade dos estudos amparados           

pelo direito à educação inclusiva, cujo atendimento deve ser especializado e assegurado até o  

final da Educação Básica. “Tal direito terá como suporte os subsídios médicos indispensáveis             

para que se estabeleçam condições especiais e que tais condições estejam bem            

documentadas, preservadas adequadamente a privacidade do Discente e de sua Família e a             
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confidencialidade das informações médicas, de modo a caracterizar, a par do cumprimento da             

finalidade da lei, a moralidade, a razoabilidade e a legalidade da exceção admitida” (Legislação              

Vigente).  

 

Capítulo XII – Do Pedido de Reconsideração e do Recurso contra a Reprovação 

 

Art. 162º – De acordo com a legislação vigente, o aluno, se maior de idade, ou seu responsável                  

legal poderão protocolar, na Secretaria do Colégio, pedido de reconsideração de resultado das             

avaliações trimestrais ou interpor recurso contra resultado final/reprovação que discordar. 

 

Capítulo XIII – Da Transferência de Instituição 

 

Art. 163º – As transferências recebidas ou expedidas obedecerão aos critérios da legislação              

vigente. 

 

Seção I– Da Transferência Recebida  

Art. 164º – A transferência de um aluno que venha de outro estabelecimento de ensino para o                 

Colégio Silvio Gonzalez, durante o ano letivo, ocorrerá mediante a existência da vaga, até o               

final do 2º trimestre do ano letivo.  

Parágrafo Único – A transferência de que trata o caput deste artigo será requerida na               

Secretaria do Colégio Silvio Gonzalez pelo aluno, se maior de idade, ou por seus Pais ou                

Responsáveis. 

Art. 165º – Todos os candidatos à vaga, inclusive ex-alunos, no processo de transferência,               

serão submetidos a um processo de admissão de novos alunos, que avaliará o conhecimento              

dos postulantes nos componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular. 

Parágrafo Único – O Colégio Silvio Gonzalez reserva-se o direito de indicar estudos             

complementares para o ajustamento pedagógico, quando se fizerem necessários.  
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Art. 166º – Alunos advindos de outros Estados do Brasil têm a aceitação de sua transferência                 

de forma automática, mediante a existência da vaga, em qualquer época do ano letivo, desde               

que munidos de uma Carta de Apresentação da Direção Geral da escola de origem. 

 

Seção II – Da Transferência Expedida 

 

Art. 167º – A transferência de um aluno do Colégio Silvio Gonzalez para outro              

estabelecimento de ensino será concedida em qualquer época do ano letivo, devendo o aluno,              

se maior de idade, ou seus Pais ou Responsáveis, requerê-la na Secretaria.  

Parágrafo Único – Se o Colégio Silvio Gonzalez não puder fornecer, de imediato, ao              

interessado, os documentos definitivos da transferência, fornecer-lhe-á uma declaração         

provisória, com validade de 30 (trinta) dias, contendo os dados necessários para orientar o              

estabelecimento de ensino de destino.  

 

CAPÍTULO XIV – DO INTERCÂMBIO CULTURAL 

 Seção I – Do Aluno Intercambista  

 

Art. 168º – Os Pais ou Responsáveis dos alunos que pretenderem realizar Intercâmbio              

Cultural deverão requerer, na Secretaria, a abertura do processo de realização de estudos no              

exterior, devendo entregar o documento comprobatório de aceite do aluno na Instituição de             

ensino estrangeira.  

Art. 169º– São condições para a autorização da realização do Intercâmbio Cultural: 

I. ser aluno regularmente matriculado nos Anos Finais do Ensino Fundamental ou Ensino             

Médio; 

II. ter aproveitamento acadêmico maior ou igual a 60% (sessenta por cento) até a data da                

saída, em todos os componentes curriculares da série, no corrente ano letivo;  

III. ter apresentado conduta disciplinar adequada, ao longo da sua vida escolar. 

Art. 170º – Todos os documentos escolares, bem como formulários, requerimentos,           

questionários e cartas de apresentação, necessários para a realização do intercâmbio, deverão            

63 



                   REGIMENTO ESCOLAR -2021- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
  

ser solicitados na Secretaria no prazo de 30 (trinta) dias que antecedem a saída do aluno ou da                  

entrega dos referidos documentos na instituição estrangeira de destino.  

Art. 171º – No momento da saída para a realização do intercâmbio, os Pais ou Responsáveis                

novamente deverão comparecer à Secretaria para assinar o pedido de transferência de            

instituição para o exterior do aluno intercambista, que poderá se ausentar do Colégio por um               

período de até 6 (seis) meses. 

§ 1.º – Formalizada a transferência de instituição, a vaga será reservada para o retorno do                

aluno, desde que se cumpra o prazo de ausência definido no caput deste artigo e atenda aos                 

requisitos de reingresso no Colégio Silvio Gonzalez.  

§ 2.º – Os alunos que permanecerem no exterior, por período superior a 6 (seis) meses,                

poderão reingressar no Colégio Silvio Gonzalez, mediante a existência de vagas, a análise de              

aproveitamento de estudos, a realização de sondagem diagnóstica e a aprovação do Diretor             

Geral. 

Art. 172º – São requisitos obrigatórios para o reingresso no Colégio Silvio Gonzalez, após              

realização de intercâmbio:  

I. O aluno deverá comprovar êxito nos estudos realizados no exterior, considerando-se as             

quatro áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular, a saber:  

a. Linguagens (Língua Estrangeira); 

b. Ciências Humanas (História, Geografia, Sociologia, Filosofia);  

c. Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química);  

d. Matemática.  

II. Apresentar na Secretaria, no retorno às aulas, os documentos originais que comprovam os              

estudos realizados no exterior, validados por órgão competente do país de origem do  

intercâmbio e com a devida tradução juramentada, para a realização da equivalência de             

estudos. 

Parágrafo Único – A depender do país de origem, o processo de validação dos documentos               

escolares ocorrerá por apostilamento (Apostila de Haia) ou por consularização (Consulado           

Brasileiro), cabendo ao responsável pelo aluno buscar a informação sobre qual procedimento            

será adotado. 
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Art. 173º – Independentemente da reserva de vaga e do preenchimento dos requisitos de               

reingresso de aluno intercambista, a matrícula também dependerá de autorização expressa da            

Direção Geral.  

 

Capítulo XV – Da Equivalência de Estudos  

 

Art. 174º – De acordo com a legislação vigente, são definidas duas situações distintas de                

equivalência de estudos para os alunos provenientes do exterior, que pretendam ingressar no             

Colégio Silvio Gonzalez:  

I. alunos que tiveram sua escolaridade realizada fora do país, por período igual ou superior a 2                 

(dois) anos, serão classificados pelo Colégio após avaliação do grau de desenvolvimento,            

idade, estudos anteriores e a realização de adaptações, se for necessário;  

II. alunos do sistema brasileiro de ensino que tiveram sua escolaridade realizada fora do país,               

por período inferior a dois anos, serão classificados pelo Colégio para o mesmo nível do grupo                

de alunos de sua antiga turma que continuou no Brasil, utilizando o mesmo critério de               

avaliação. 

 

Capítulo XVI-Da Expedição de Documentos de Vida Escolar 

 

Art. 175º - Cabe à unidade escolar expedir históricos escolares, declarações de conclusão de               

série/ano, diplomas ou certificados de conclusão de curso, com especificações que assegurem  

a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a                

Legislação Vigente. 

  

TÍTULO VII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 176º - O Colégio manterá público e a disposição dos pais e educandos cópia do                

Regimento Escolar aprovado.  

65 



                   REGIMENTO ESCOLAR -2021- ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
  

Parágrafo único - No início do ano letivo, o Colégio deixará público em seu site “Manual do                 

aluno” com síntese de sua proposta pedagógica, direitos e normas, sistemática de avaliação,             

reforço e recuperação, para conhecimento das famílias. 

Art. 177º - Toda e qualquer petição, representação ou ofício dirigido a qualquer autoridade               

ou a qualquer departamento da Instituição, formulados por membros da escola, das            

instituições auxiliares ou complementares, deverão ser encaminhados à Direção Geral do           

Colégio para deliberação. 

Art. 178º - O Colégio, por si e por qualquer de seus órgãos docentes e técnico administrativos,                 

abstém-se de promover ou autorizar manifestações de caráter político partidário. 

Art. 179º - Incorporam-se a este Regimento, automaticamente, e alteram seus dispositivos            

que com elas conflitem as disposições de lei e instruções ou normas de ensino, emanadas de                

órgãos ou poderes competentes. 

Art. 180º - O presente Regimento Escolar poderá ser modificado quando necessário, devendo             

as alterações propostas serem submetidas à apreciação prévia do órgão competente da            

Secretaria da Educação do Estado. 

Art. 181º - O presente regimento entrará em vigor após aprovação e publicação pela Diretoria               

de Ensino. 

 

 

São Paulo, 30 de outubro de 2020. 
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