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REGIMENTO ESCOLAR 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

   Artigo 1º - Denomina-se Escola Estadual Profª Hilda Bertoncini Rodrigues, com 

sede à Avenida José Pagni, nº 423, Bairro – Centro, CEP: 15.630-000, município 

de Pedranópolis, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, através da 

Secretaria de Estado da Educação e Jurisdicionada à Diretoria de Ensino da 

Região de Fernandópolis, criada pela Lei Decreto nº 3.777 em 23 de setembro de 

1946, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 26 de setembro 

de 1946 e de acordo com o Ato Legal da Escola na mesma data. 

 

Capítulo II 

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

   Artigo 2º - 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 

mundo do trabalho, conciliada a uma convivência pacífica na sociedade. 

   Artigo 3º - Os objetivos da Escola devem convergir para os fins mais amplos da 

Educação Nacional, expressos na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 

demais normas complementares. 

   Artigo 4º - São objetivos gerais desta Escola, além dos previstos na legislação 

vigente: 

      I - promover a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
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     II - garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

     III - elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; 

     IV - formar cidadãos conscientes de seus direitos, deveres e condutas; 

     V - promover a integração escola – comunidade; 

     VI - proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

     VII - desenvolver o espírito de escola aprendente; 

     VIII - desenvolver seu papel e função social, antes e acima de tudo de 

natureza educativa e inclusiva; 

     IX - defender o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

     X - respeitar a liberdade e apreço à tolerância;  

     XI - valorizar a experiência extraescolar; 

     XII - vincular a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

    XIII - desenvolver o protagonismo juvenil; 

    XIV - promover aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências 

sociais e de desenvolvimento pessoal; 

     XV - considerar a diversidade étnico-racial; 

     XVI - desenvolver aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a 

igualdade de direito à educação e ao progresso nos estudos. 

     XVII - Garantir padrão de qualidade, como um direito fundamental, com 

relevância, pertinência e equidade: 

          a - relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do 

ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal; 

          b - pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e 

características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com 

diferentes capacidades e interesses; 

          c - equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se 

apresenta como desigual, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens  
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equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação e ao 

progresso nos estudos. 

   Artigo 5º - Serão objetivos permanentes da Escola, alcançar a relação adequada 

entre o número de alunos e de professores, a carga horária e as condições 

materiais do Estabelecimento, necessárias à qualidade do ensino. 

   Artigo 6º - São objetivos específicos e permanentes da Escola:  

     I - encorajar os alunos a pensarem ativa, crítica e autonomamente; 

     II - propiciar atividades que levem o aluno a compreender o trabalho como 

instrumento de emancipação dos homens e da sociedade, ressaltando o valor das 

profissões e das relações de trabalho dentro e fora da escola; 

     III - conscientizar o aluno que o trabalho humaniza e ao mesmo tempo aliena 

o homem, e que essa superação só será possível através da apropriação do 

conhecimento; 

     IV - adotar o diálogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios 

da igualdade, justiça e fraternidade; 

     V - garantir a apropriação de conteúdos científicos que tenham ressonância na 

vida dos alunos; 

     VI - propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua 

participação, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, na 

dimensão sociopolítica, cultural e produtiva; 

     VII - vivenciar situações de exercício através das relações democráticas 

estabelecidas dentro da escola e dos conteúdos trabalhados nas diversas 

disciplinas; 

     VIII - instituir o respeito como condição favorável de convivência com as 

diferenças individuais, de turmas, de idades, de papéis, de funções, e de ideias; 

     IX - organizar as ATPCs de forma a constituírem momentos de estudo e 

reflexão coletiva da prática educativa; 

     X - oferecer condições para que os professores, direção e funcionários se 

atualizem através de cursos de formação permanente; 
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     XI - estimular e propiciar a participação da comunidade no processo 

educativo, desde as opções para o uso dos recursos financeiros, até a avaliação, 

elaboração e reformulação do Projeto Político Pedagógico; 

     XII - valorizar o Conselho de Escola, APM e Grêmio Estudantil como 

instâncias de participação; 

     XIII - propiciar a integração de conteúdos curriculares, na perspectiva 

interdisciplinar; 

     XIV - propor a utilização adequada dos recursos materiais, físicos e 

financeiros; 

     XV - propor ações que venham sanar os problemas e obstáculos surgidos 

antes e durante os cursos, referentes à frequência, adaptação de alunos e lacunas 

de aprendizagem; 

     XVI - oferecer assistência escolar, higiênica e alimentar aos alunos; 

     XVII - promover campanhas educativas e de prevenção de doenças; 

     XVIII - formar leitores, desenvolver o hábito de estudos e o gosto pela leitura, 

assim como valorizar o cumprimento das normas de convivência coletiva; 

     XIX - estabelecer objetivos relativos ao domínio motor, cognitivo e sócio-

afetivo, reconhecendo a interdependência desses aspectos no desenvolvimento 

humano; 

     XX - incentivar a frequência e a permanência do aluno na escola; 

     XXI - propor ações de aprofundamento curricular, nas diversas áreas do 

conhecimento, objetivando garantir ao aluno: 

          a - o domínio da língua, com ênfase no caráter social da linguagem verbal, 

com predominância de atividade de leitura, interpretação e produção de textos; 

          b - a utilização dos conhecimentos matemáticos e a compreensão dos 

processos pelos quais os conceitos matemáticos se formam e se desenvolvem, 

fornecendo o quadro das características da própria atividade matemática; 

          c - a compreensão e a utilização dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos em relação aos fenômenos naturais, físicos, químicos, biológicos e  
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geológicos bem como o estabelecimento de relações entre o desenvolvimento da 

ciência e o desenvolvimento econômico social; 

          d - a compreensão do espaço geográfico na sua totalidade, envolvendo a 

sociedade e a natureza de sua dinâmica, enquanto recurso do qual a coletividade 

se apropria por meio do trabalho; 

          e - a compreensão da realidade sócio-histórico-temporal a fim de poder 

intervir nessa sociedade visando à formação de um cidadão crítico e consciente de 

sua cidadania; 

          f - o contato permanente com a arte, em suas diferentes linguagens: visual, 

musical e cênica. 

     XXII - Assegurar a cada estudante o acesso ao conhecimento traduzido nos 

currículos: 

          a - aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento 

pessoal e para a vida em sociedade; 

          b - uma formação comum independentemente da grande diversidade da 

população escolar e das demandas sociais. 

     XXIII - Reconhecer o que os alunos aprenderam na Educação Infantil, ou 

antes, da sua entrada no Ensino Fundamental, o seu acolhimento afetivo e a 

valorização de situações significativas de aprendizagens adequadas à faixa etária 

dos Anos Inicias do Ensino Fundamental.  

     XXIV - Assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem 

articulando todas as etapas da Educação Básica, especialmente do Ensino 

Fundamental com a Educação Infantil, dos Anos iniciais e dos Anos Finais no 

interior do Ensino fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Médio, 

garantindo a progressão ao longo da Educação Básica.     

   Artigo 7º - A Escola oferece a Educação Básica nos níveis: Ensino Fundamental 

e Ensino Médio. 

   § 1º - O Ensino Fundamental no sistema da educação do Estado de São Paulo 

adota o Regime de Progressão Continuada em três ciclos de aprendizagem, sendo  
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oferecido por esta Escola que ministra o Ciclo Intermediário – 6º ano – e o Ciclo 

Final – 7º ao 9º ano -, todos em período de tempo integral, compreendidos como 

tempos e espaços interdependentes e articulados entre si, tendo como finalidades: 

     I - a formação da criança e do pré-adolescente, visando ao     desenvolvimento 

de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, qualificação para o 

mundo do trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania; 

     II - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

     III - a compreensão do ambiente cultural e social do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade; 

     IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca; 

     V - a formação crítica do aluno através de reflexão, para melhor exercer a 

cidadania de forma consciente e participativa, agindo com autonomia e 

responsabilidade nas dimensões sociais e produtivas; 

     VI - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

     VII - preparar indivíduos para manter o equilíbrio da produção cultural, num 

tempo em que a duração se caracteriza não pela permanência, mas pela constante 

mudança dos tempos socialmente globalizados; 

     VIII - o encorajamento dos alunos para pensarem ativa, crítica e 

autonomamente; 

     IX - propiciar aos alunos o domínio de competências que permitam sua 

participação, nas múltiplas e complexas atividades exigidas pela vida moderna, na 

dimensão sociopolítica, cultural e produtiva. 

   § 2º - O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, terá como finalidades: 

     I - a formação integral do adolescente permitindo-lhe acesso e continuidade de 

estudos; 
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     II - o desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto- 

realização, qualificação para o mundo do trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania; 

     III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

     IV - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento nos estudos;  

     V - a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada componente 

curricular; 

     VI - a preparação básica para o trabalho e cidadania do educando, de modo a 

ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

     VII - adotar o diálogo como fator importante no desenvolvimento dos princípios 

da igualdade, justiça e fraternidade. 

   § 3º - O currículo do Ensino Médio observará as seguintes diretrizes nacionais e 

as orientações do sistema de ensino: 

     I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade 

e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; 

     II - incluirá uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro 

das disponibilidades da instituição, preferencialmente o Espanhol. 

   § 4º - Ao final do Ensino Médio, espera-se que o educando demonstre: 

     I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

     II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
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       III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. 

Capítulo III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

   Artigo 8º - A Unidade Escolar funciona em prédio próprio do Estado e conta 

com salas de aulas próprias, com laboratório de Ciências, sala de informática, 

sala de coordenação, quadra poliesportiva coberta, minicampo de grama, sala de 

leitura, áreas de recreação arborizadas, cozinha com área adaptada para 

refeitório, pátios cobertos e parte administrativa. 

   Artigo 9° - Todos os ambientes da Escola estão devidamente mobiliados e 

equipados com materiais didáticos e pedagógicos respectivos, para os níveis de 

ensino oferecidos, da educação básica. 

   Artigo 10° - A Escola oferece a educação básica na seguinte conformidade: 

     I - Ciclo Intermediário – 6º ano – Período Integral (manhã e tarde); 

     II - Ciclo Final – 7º ao 9° ano – Período Integral (manhã e tarde); 

     III - Ensino Médio – 1ª a 3ª série – Período Parcial (diurno e noturno); 

     IV - Educação de Jovens e Adultos – EJA – quando houver demanda. 

   § 1º - O Ensino Fundamental – Ciclo Intermediário e Ciclo Final - funcionam 

com uma carga horária mínima de 1.600 horas anuais, o Ensino Médio diurno 

com uma carga horária mínima de 1.200 horas anuais e o Ensino Médio noturno 

funciona com uma carga horária mínima de 1.080 horas anuais ministradas em, 

no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho escolar efetivo, respeitada a 

correspondência, quando a escola estiver organizada no regime semestral. A 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental – Ciclo Intermediário e 

Ciclo Final – se houver demanda, funcionará com uma carga horária mínima de 

540 horas semestrais. 

   § 2º - A carga horária supracitada poderá ser superior, por determinação da 

Secretaria da Educação. 
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   § 3º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar todas as atividades planejadas 

e efetivamente desenvolvidas pela Escola com previsão na Proposta Pedagógica e 

no Plano de Gestão da Escola. 

   § 4º - Para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo destinado 

aos intervalos, serão considerados como atividades escolares e computados na 

carga horária diária da classe ou, proporcionalmente, na duração da aula de cada 

disciplina. 

   § 5º - O Ensino Fundamental de Educação de Jovens e Adultos, Ciclo 

Intermediário e Ciclo Final, será organizado em quatro termos, cada um com a 

duração de um semestre, correspondendo aos quatro últimos anos do ensino 

fundamental, com carga horária mínima de 540 horas semestrais, ministradas em 

no mínimo 100 (cem) dias de trabalho escolar efetivo. 

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Capítulo I 

Dos Princípios 

 

   Artigo 11 - Para melhor execução de sua finalidade, a gestão democrática na 

Escola far-se-á, mediante a: 

     I - participação dos profissionais da Escola na elaboração, divulgação, 

implementação e avaliação da Proposta Pedagógica; 

     II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, direção, 

professores, pais, alunos e funcionários, nos processos consultivos e decisórios, 

através do Conselho de Escola e Associação de Pais e Mestres; 

     III – autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas 

as diretrizes e normas vigentes; 
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     IV - transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e 

financeiros garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e 

otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos; 

     V - valorização da Escola enquanto espaço privilegiado de execução do 

processo educacional garantindo a ampliação das liberdades e o processo de 

inclusão; 

      VI - valorização dos profissionais da Escola, no desempenho dos seus 

trabalhos; 

     VII - respeito e valorização mútua na Escola, entre todos os alunos,          

professores, funcionários e pais de alunos; 

     VIII - publicidade do calendário escolar aos alunos e seus responsáveis legais 

no início de cada período letivo com informações sobre o direito de pedido de 

reconsideração ou recurso incluindo prazos e procedimentos, nos termos deste 

Regimento Escolar e demais legislações vigentes, exclusivamente aos alunos 

matriculados na Unidade Escolar. 

   Artigo 12 - A autonomia da Escola, em seus aspectos administrativos, 

financeiros e pedagógicos, entendidos como mecanismos de fortalecimento da 

gestão a serviço da comunidade, será assegurada mediante a: 

     I - capacidade da Escola em formular, implementar e avaliar, coletivamente, 

sua Proposta Pedagógica e seu Plano de Gestão; 

     II - constituição e funcionamento do Conselho de Escola, dos Conselhos de 

Classe, da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil; 

     III - participação da comunidade escolar, através do Conselho de Escola, nos

 processos de escolha ou indicação de profissionais para o exercício de 

funções, respeitada a legislação vigente; 

     IV - administração dos recursos financeiros, através da elaboração e execução 

do respectivo Plano de Aplicação, devidamente aprovado  pelos órgãos ou 

instituições escolares competentes, obedecendo a legislação específica para gastos 

e prestação de contas de recursos públicos; 
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     V - valorização da autonomia e competência dos profissionais da Escola, na 

tomada de decisões, inerentes ao cargo ou a função. 

 

Capítulo II 

DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

   Artigo 13 - As instituições auxiliares terão a função de aprimorar o processo  

de  construção da autonomia da Escola e as relações de convivência intra e 

extraescolar. 

   Artigo 14 - A Escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições 

auxiliares, criadas por lei específica: 

     I - Associação de Pais e Mestres; 

     II - Grêmio Estudantil. 

   § 1º - A direção da Escola garantirá a articulação da Associação de Pais e 

Mestres com o Conselho de Escola e criará condições para organização dos alunos 

no Grêmio Estudantil. 

   § 2º- A organização do Grêmio Estudantil e a eleição de seus representantes 

serão realizadas no decorrer do primeiro bimestre letivo, mais especificamente até 

o 41º (quadragésimo-primeiro) dia letivo do ano. 

   Artigo 15 - Todos os bens da Escola e de suas instituições juridicamente 

constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e cópia de seus 

registros encaminhados anualmente ao órgão de administração local. 

   Artigo 16 - Outras instituições e associações poderão ser criadas, desde que 

aprovadas pelo Conselho de Escola e explicitadas no Plano de Gestão. 

 

Capítulo III 

DOS COLEGIADOS 

 

   Artigo 17 - A Escola contará com os seguintes colegiados: 
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      I - Conselho de Escola, constituído nos termos da legislação vigente; 

     II - Conselhos de Classe/Ano/Série constituídos nos termos deste Regimento. 

 

Seção I 

DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

   Artigo 18 - O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção,  constitui-se 

em colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por representantes de   

todos os segmentos da comunidade escolar. 

   Artigo 19 - O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os 

princípios e diretrizes da política educacional, da Proposta Pedagógica da Escola e 

a legislação vigente. 

   Artigo 20 - O Conselho de Escola poderá elaborar seu próprio estatuto 

delegando atribuições a comissões e subcomissões, com a finalidade de facilitar a 

sua organização e atuação. 

   Artigo 21 - A composição e atribuições do Conselho de Escola estão definidas  

em  legislação específica. 

   Artigo 22 - Por decisão do Conselho de Escola, e com a finalidade de dinamizar 

sua atuação, poderá ser instituída na Escola a Comissão de Normas e 

Convivência, com as seguintes atribuições:  

     I - analisar e julgar toda infração do Regimento Escolar, salvo a que considerar 

falta grave, caso em que será ouvido o Conselho Pleno para aplicação  de 

penalidade ou  encaminhamento às autoridades competentes; 

                      II - analisar e decidir sobre os pedidos de justificativa de faltas de  alunos 

para fins de compensação de ausência; 

      III - julgar todos os procedimentos que atentem contra as normas de 

convivência da Escola. 

   Parágrafo Único - A Comissão de Normas e Convivência poderá delegar à 

direção as atribuições previstas no inciso I anterior. 
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   Artigo 23 - A Comissão de Normas e Convivência terá a seguinte composição:  

     I - Diretor da Escola, que será presidente nato; 

     II - Vice-Diretor; 

     III - Professor Coordenador Pedagógico; 

     IV - um professor membro do Conselho de Classe, Ano e Série indicado por 

seus colegas; 

     V - um pai de aluno, escolhido por seus pares no Conselho de Escola. 

   Parágrafo Único - A Escola não contando com um dos elementos do artigo 

anterior o substituirá por Membro do Conselho de Classe, Ano e Série, escolhidos 

por seus pares. 

   Artigo 24 - A Comissão de Normas e Convivência reunir-se-á sempre que 

necessário, mediante convocação da direção, tomando suas decisões por maioria 

simples de votos, estando presente à maioria absoluta. 

                              

Seção II 

DOS CONSELHOS DE CLASSE/ANO/SÉRIE 

 

   Artigo 25 - Os Conselhos de Classe/Ano/Série, enquanto colegiados responsáveis 

pelo processo coletivo de acompanhamento, avaliação do ensino e da aprendizagem, 

organizar-se-ão de forma a: 

     I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre os períodos, anos, 

séries e turmas; 

     II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e da aprendizagem, 

assim como os resultados obtidos nas avaliações internas e externas; 

     III - favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada classe; 

     IV - orientar o processo de gestão do ensino. 

   Artigo 26 - Os Conselhos de Classe/Ano/Série serão constituídos pelo Diretor da 

escola, que o preside, pelo Professor Coordenador Pedagógico, pelos Professores que 

lecionam nas respectivas classes, ano e séries, por Alunos representantes de cada  
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classe, escolhidos pelos seus pares independente da idade e por Pais de alunos da 

classe, ano e série quando convidados. 

   § 1º - O Diretor da Escola poderá delegar a presidência dos Conselhos de 

Classe/Ano/Série ao Vice-Diretor, ao Professor Coordenador Pedagógico ou a 

qualquer um dos seus membros docentes.  

   § 2º - Os alunos participarão de todas as reuniões, salvo as convocadas para 

decidir sobre classificação, reclassificação ou indicação de alunos à progressão 

parcial de estudos. 

   Artigo 27 - Os Conselhos de Classes/Ano/Série deverão se reunir,  

ordinariamente, uma  vez  por bimestre, e extraordinariamente, sempre que 

necessário,  mediante convocação do diretor.  

   Artigo 28 - Os Conselhos de Classe/Ano/Série deverão discutir, analisar e  tomar 

decisões  sobre  assuntos pertinentes a avaliação, promoção, recuperação, reforço,  

retenção, promoção parcial e retenção parcial dos alunos. 

   Artigo 29 - Os Conselhos de Classe/Ano/Série tem as seguintes atribuições: 

     I - apresentar informações sobre os alunos, salientando aspectos que 

envolvam aproveitamento escolar, interesse de participação, frequência, condições 

socioeconômicas, hábitos e atitudes;                                                                                                                                                                                                                                                 

     II - sugerir medidas que venham  a melhorar   o aproveitamento e             

ajustamento do aluno em classe; 

     III - avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de 

aprendizagem, relativos aos vários componentes curriculares, analisando os padrões 

de avaliação utilizados, atentando para possíveis falhas no comportamento didático e 

pedagógico do docente, alunos de aproveitamento insuficiente e as possíveis causas; 

     IV - discutir a elaboração da programação de atividades de recuperação para 

os alunos com problemas de aprendizagem; 

          V - avaliar o comportamento da classe através do relacionamento com  os seus 

professores, identificando alunos de ajustamento insatisfatório na classe e na Escola 

e propor medida que possibilitem melhor adaptação; 
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     VI - opinar e decidir sobre a promoção do aluno, quando esta couber, após 

estudos de recuperação e reforço, bem como a sua classificação no ano/série 

correspondente; 

     VII - opinar e decidir sobre pedidos de reconsideração e recursos, interpostos 

pelos alunos ou por seus responsáveis; 

     VIII - planejar as intervenções para a superação de dificuldades de 

aprendizagens dos alunos. 

   Parágrafo Único - As discussões dos Conselhos de Classe/Ano/Série devem ser 

fundamentadas e conterá as opiniões dos integrantes do referido conselho com as 

respectivas decisões e devidamente registradas em atas. 

   Artigo 30 - A decisão dos Conselhos de Classe/Ano/Série devem ser 

comunicados aos pais ou responsáveis, em Reuniões de Pais e Mestres, para que 

estes possam estar cientes e, ao mesmo tempo, acompanharem o rendimento 

escolar do aluno. 

Capítulo IV 

DAS NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA 

 

   Artigo 31 - As Normas de Gestão e Convivência visam orientar as relações 

profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito da escola, e se fundamentam 

em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão 

democrática e compromisso com a Proposta Pedagógica. 

   Parágrafo Único - O Conselho de Escola será representado nas questões de 

gerenciamento e convivência, pela comissão de Normas de Gestão e Convivência 

desta Instituição, para sugerir medidas administrativas e disciplinares no âmbito 

da Escola, quando solicitada tanto pela direção como também pelo próprio 

Conselho de Escola. 

   Artigo 32 - As Normas de Gestão e Convivência elaboradas com a participação 

representativa dos envolvidos no processo educativo - pais, alunos, professores e 

funcionários - contemplarão, no mínimo: 

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

equipamentos, materiais, salas de aula e demais ambientes. 

   Artigo 33 - Nos casos graves de descumprimento de normas será ouvido o 

Conselho de Escola para a aplicação de penalidades, ou para encaminhamento às 

autoridades competentes. 

   Artigo 34 - Nenhuma penalidade poderá  ferir  as  normas  que regulamentam o 

servidor público, no caso de funcionário, ou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no caso de aluno, salvaguardados: 

     I - o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 

     II - assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 

l8 anos; 

     III - o direito do aluno à continuidade  de estudos, no mesmo ou em  

 outro estabelecimento público. 

   Artigo 35 - As sanções e penalidades serão aplicadas em consonância com a 

legislação vigente que disciplina a vida funcional dos funcionários e servidores. 

   § 1º - As sanções e penalidades serão aplicadas pelo Diretor, após aprovada pelo 

Conselho de Escola, precedida de investigação e amplo direito de defesa do 

apenado. 

   § 2º - Toda e qualquer sanção é passível de recurso. 

 

Seção I 

DO NÚCLEO DE GESTÃO, ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Subseção I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

   Artigo 36 - O núcleo de Gestão é constituído pelo Diretor da Escola, pelos Vices 

- Diretores e Professores Coordenadores. 
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   Artigo 37 - São atribuições do Diretor de Escola: 

     I - administrar no âmbito da escola, os conflitos existentes entre o pessoal 

docente, discente e pessoal administrativo; 

     II - garantir a disciplina e o funcionamento da Escola, tendo em vista os seus 

objetivos e metas a atingir; 

     III - organizar as atividades de planejamento e replanejamento de todos os 

segmentos da Escola; 

     IV - garantir o cumprimento da legislação vigente, bem como dos 

regulamentos, diretrizes e normas emanadas dos órgãos superiores do Sistema 

Educacional; 

     V - promover a integração escola-família e comunidade; 

     VI - assegurar condições que garantam o bom desenvolvimento do ensino, 

criando condições e estimulando experiências para o aprimoramento do processo 

educativo; 

     VII - dirigir, suspender, coordenar e supervisionar os serviços administrativos 

da Escola, responsabilizando-se pelo seu funcionamento perante os órgãos e 

entidades do Poder Público; 

     VIII - coordenar a elaboração do Regimento Escolar, Proposta Pedagógica, 

Plano de Gestão da Escola, e outros documentos que vierem a ser exigido; 

     IX - zelar e criar condições para que todos os envolvidos na Escola façam uso 

dos materiais, equipamentos, dependências físicas e sejam mantidos em bom 

estado de conservação e de uso; 

     X - assegurar e atentar para com o desenvolvimento pleno da Proposta 

Pedagógica elaborada em consonância com os anseios e perspectivas da 

comunidade. 

   Artigo 38 - São atribuições do Vice-Diretor de Escola; 

     I - responder pela direção da Escola no horário que lhe é confiado; 

     II - substituir o Diretor da Escola em suas ausências e impedimentos; 

     III - auxiliar o Diretor no desempenho das atribuições que lhe são próprias; 

     IV - participar da elaboração do Plano de Gestão; 
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     V - acompanhar e controlar a execução das programações relativas às 

atividades de apoio administrativo e técnico – pedagógico e manter o Diretor 

sempre informado sobre o andamento das mesmas; 

     VI - gerenciar as atividades relativas à manutenção e conservação do prédio 

escolar, mobiliário e equipamentos da Escola; 

     VII - auxiliar o Diretor no controle, recebimento e consumo de gêneros 

alimentícios destinados a merenda escolar; 

     VIII - elaborar diagnóstico da comunidade local e, com base nesses dados, 

traçar o planejamento e o cronograma de execução do projeto da Unidade Escolar; 

     IX - apropriar-se das instruções de como proceder na aquisição de materiais 

para as atividades, atendendo aos critérios estabelecidos nas prestações de contas 

para os órgãos centrais e assegurar local adequado para o armazenamento desses 

materiais.  

                       Artigo 39 - São atribuições do Vice-Diretor do Programa Escola da Família: 

     I - abrir a Unidade Escolar às 9 horas e fechá-la às 17 horas, aos sábados e 

domingos; 

     II - acolher a comunidade, juntamente com os educadores universitários, 

voluntários e alunos empreendedores; 

     III - orientar, acompanhar e avaliar a elaboração de projetos dos educadores 

universitários, voluntários e alunos empreendedores; 

     IV - elaborar diagnóstico da comunidade local e, com base nesses dados, 

traçar o planejamento e cronograma de execução do projeto da Unidade Escolar; 

     V - organizar a Grade de Atividades, com programação dinâmica, 

contextualizada e atraente, relacionada aos eixos: esporte, cultura, trabalho e 

saúde, articulada com a Proposta Pedagógica da Escola, divulgando-a para a 

comunidade intra e extraescolar durante a semana, com acompanhamento e 

apoio necessário ao seu desenvolvimento; 
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     VI - participar das ATPCs, com a finalidade de conhecer a proposta pedagógica 

da escola, divulgando as ações do Programa e promovendo a aproximação do 

corpo docente; 

     VII - planejar e executar ações, em conjunto com a Coordenação Regional, 

com vistas ao estabelecimento, manutenção e reconhecimento de parcerias e 

busca da adesão de voluntários; 

     VIII - estabelecer ações que envolvam o Grêmio Estudantil, tornando-o 

parceiro das atividades desenvolvidas aos finais de semana; 

     IX - orientar sobre a aquisição de materiais para as atividades; 

     X - preencher semanalmente os relatórios no Sistema Gerencial do Programa; 

     XI - participar de reuniões promovidas pelas Coordenações Regional e Geral; 

     XII - promover a conservação e manutenção do patrimônio público escolar, 

envolvendo toda a comunidade; 

     XIII - manter a Direção da Escola devidamente informada sobre todos os 

assuntos relacionados ao Programa Escola da Família; 

     XIV- adotar práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar e apoiar o 

desenvolvimento de ações e programas de Justiça Restaurativa; 

     XV- orientar os pais ou responsáveis dos alunos sobre o papel da família no 

processo educativo; 

     XVI - analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar 

exposto o aluno; 

     XVII - orientar a família ou os responsáveis quanto à procura de serviços de 

proteção social; 

     XVIII - identificar e sugerir atividades pedagógicas complementares, a serem 

realizadas pelos alunos fora do período letivo; 

     XIX - orientar e apoiar os alunos na prática de seus estudos. 

 

Subseção II 

DAS COMPETÊNCIAS 
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   Artigo 40 - Além de outras competências inerentes ao cargo e/ou cometidas 

por atos dos órgãos superiores da administração, compete ainda ao Diretor, no 

âmbito da Escola: 

     I - decidir sobre a linha de ação da escola, nos aspectos burocráticos, 

pedagógicos, administrativos, envolvendo todos os núcleos e setores de 

funcionamento da Escola; 

    II - responder cível e administrativamente pelo cumprimento fiel das 

determinações, legislações e normas vigentes; 

     III - exercer administração do pessoal da Escola decidindo sobre todos os 

aspectos da vida funcional de cada servidor, no âmbito da competência no nível 

escolar; 

     IV - planejar as aquisições de materiais e administrar a parte financeira da 

Escola referente às verbas recebidas e bem como, propor a aplicação dos recursos 

da APM (Associação de Pais e Mestres); 

     V - aplicar penalidade de suspensão de alunos, nos termos deste Regimento; 

     VI - decidir sobre recursos interpostos por alunos ou pais; 

     VII - delegar competências e atribuições a seus subordinados, assim, como 

designar comissões para execução de tarefas especiais; 

     VIII - designar docentes para as funções de Vice-Diretor e Professor 

Coordenador Pedagógico, sendo este último, precedido da escolha, mediante 

apresentação de Proposta de Trabalho, entrevista particular e ratificado pelo 

Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, registrado em ata. 

 

                                  Seção II 

DO NÚCLEO TÉCNICO PEDAGÓGICO – ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Subseção I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

   

   Artigo 41 - O núcleo Técnico Pedagógico é constituído pelo Professor 

Coordenador Pedagógico e tem as seguintes atribuições: 
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     I - participar da organização das classes no início do período letivo; 

     II - supervisionar e fazer cumprir a Proposta Pedagógica e o Plano de Ensino de 

cada professor; 

     III - controlar o rendimento escolar dos alunos pesquisando as causas do 

aproveitamento insuficiente; 

     IV - orientar os professores na elaboração dos projetos de recuperação e 

reforço; 

     V - coordenar a programação e execução das atividades de recuperação e 

reforço; 

     VI - participar da elaboração da Proposta Pedagógica, do Plano de Gestão e dos 

Planos de Curso; 

   VII - elaborar a programação das atividades, assegurando a articulação da 

Escola; 

     VIII - garantir a unidade da Proposta Pedagógica propiciando condições para a 

participação efetiva de todo corpo docente; 

     IX - coordenar a programação e execução dos Conselhos de Classe, Ano e 

Série; 

     X - acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como, 

os resultados dos desempenhos dos alunos; 

     XI - atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica num 

espaço coletivo de construção permanente da prática docente; 

     XII - assumir o trabalho de progressão continuada, a partir do diagnóstico do 

saber dos professores, para garantir situações de estudos e de reflexão sobre a 

prática pedagógica estimulando os professores a investirem em seu 

desenvolvimento profissional; 

     XIII - assegurar a participação ativa de todos os professores em todos os 

segmentos ou nível, garantindo a realização de um trabalho produtivo integrador; 

     XIV - organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de 

ensino e de aprendizagem; 
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     XV - conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de 

ensino e de aprendizagem, para orientar os professores; 

    XVI - divulgar práticas inovadoras incentivando o uso de recursos tecnológicos 

disponíveis; 

    XVII - participar de todas as atividades técnico-pedagógicas que envolvam os 

interesses dos alunos e as atuações dos professores. 

 

Subseção II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

   Artigo 42 - São competências do Núcleo Técnico Pedagógico: 

     I - promover o aperfeiçoamento de todo pessoal envolvido no processo de 

ensino aprendizagem; 

     II - presidir reuniões de Conselhos de Classes e Séries por delegação do 

Diretor de Escola; 

     III - organizar e coordenar as reuniões bimestrais de pais ou responsáveis, 

prestando assessoria aos professores conselheiros de classe, encarregando-os de 

promover estas reuniões com suas respectivas classes; 

     IV - exigir dos professores, o cumprimento de suas responsabilidades didático-

pedagógicas, previsto em todos os planos da escola e também neste Regimento. 

 

Seção III 

DOS NÚCLEOS ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE APOIO ESCOLAR  

DIREITOS, DEVERES, REGIME DISCIPLINAR E ATRIBUIÇÕES 

Subseção I 

DOS DIREITOS 

 

   Artigo 43 - Os integrantes destes núcleos, além dos direitos estabelecidos na 

legislação vigente, têm assegurados os seguintes direitos: 
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     I - ser tratado com humanidade e respeito por todo o pessoal envolvido na 

Escola e também por alunos e respectivos pais; 

     II - ter assegurado o direito de petição; 

     III - ter as suas atividades distribuídas racionalmente e equitativamente entre 

os demais servidores da mesma categoria. 

 

Subseção II 

DOS DEVERES 

 

   Artigo 44 - Os integrantes dos Núcleos Administrativos e Operacional - Apoio 

Escolar tem os seguintes deveres: 

      I - ser assíduo e pontual independente de acúmulo de cargos; 

     II - desempenhar suas funções com eficiência e presteza; 

     III - comparecer às reuniões e demais atividades para as quais for convocado; 

     IV - cumprir regularmente o seu horário de trabalho; 

     V - cumprir as determinações que lhes forem incumbidas; 

     VI - não fazer uso de aparelhos celulares e tabagismo nas dependências da 

Escola; 

     VII - representar à Direção tudo o que contrariar os interesses da Escola, dos 

alunos e do processo pedagógico. 

Subseção III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

   Artigo 45 - Fica vedado: 

     I - ferir a suscetibilidade dos alunos; 

     II - discriminar alunos, docentes e funcionários, quanto à individualidade de 

cada um nos aspectos, religiosos, políticos, raça, cor, nacionalidade, sexo e 

capacidade intelectual; 

     III - ausentar-se do trabalho sem a devida permissão; 

     IV - não avisar com antecedência quanto for faltar ao serviço; 
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     V - dar-se ao vício do tabagismo, alcoolismo ou outro qualquer, no recinto 

escolar. 

Subseção IV  

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

   Artigo 46 - O Gerente de Organização Escolar (Secretário) tem as seguintes 

atribuições: 

     I - elaborar a programação da secretaria;  

     II - atribuir tarefas aos seus subordinados orientando-os e controlando as 

atividades de registro e escrituração assegurando o cumprimento de normas e 

prazos relativos ao processamento de dados; 

     III - verificar a regularidade da documentação e da vida escolar do aluno; 

     IV - manter a regularidade da documentação da vida funcional dos servidores 

da escola; 

     V - preparar escala de férias dos servidores da escola; 

     VI - redigir correspondências; 

    VII - elaborar folha de pagamento; 

     VIII - manter-se atualizado em relação às leis, decretos, regulamentos, 

resoluções, portarias e comunicados de interesse da escola, acompanhando as 

publicações no Diário Oficial do Estado, bem como responsabilizar-se pela 

organização do acervo legal; 

     IX - acompanhar a inserção, consulta e atualização dos dados nos sistemas 

informatizados de Controle de Frequência e Cadastro Funcional 

PAEC/PAPC/PAEF relacionados à vida funcional dos docentes e dos demais 

servidores; 

     X - participar do planejamento, organização, coordenação, avaliação e 

integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar; 

     XI - providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser 

submetidos à consideração do Diretor de Escola, manifestando-se quando 

necessário; 
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     XII - zelar pela guarda, sigilo, publicação e correto encaminhamento de 

documentos da unidade escolar, bem como fiscalizar a atualização dos arquivos; 

    XIII - estimular, conjuntamente com o Diretor de Escola, o desenvolvimento 

profissional dos Agentes de Organização Escolar, Agentes de Serviços Escolares, 

Secretários de Escola e Assistentes de Administração Escolar proporcionando 

oportunidades de aprimoramento;      

     XIV - participar das reuniões junto à equipe gestora para analisar, discutir e 

decidir sobre assuntos pertinentes à gestão democrática. 

   Artigo 47 - O Assistente de Administração Escolar tem as seguintes 

atribuições: 

     I - recolher, examinar, conferir e proceder à escrituração de dados relativos às 

transações financeiras e de operações contabilísticas; 

     II - assegurar o movimento do fundo de manejo; 

     III - organizar e manter atualizados os processos relativos à situação do 

pessoal docente e não docente, designadamente o processamento dos vencimentos 

e registros de assiduidade; 

      IV - organizar e manter atualizado o inventário patrimonial, bem  como 

adotar medidas que visem à conservação das instalações, material e 

equipamentos; 

     V - desenvolver os procedimentos da aquisição de materiais e equipamentos 

necessários ao funcionamento das diversas áreas de atividade da escola; 

     VI - assegurar o tratamento e divulgação das informações entre os vários 

órgãos e, entre estes e a comunidade escolar ou outros; 

     VII - organizar e manter atualizados os processos relativos à gestão  dos 

alunos; 

     VIII - Preparar, apoiar e secretariar reuniões dos órgãos de gestão e           

administração, ou outras, e elaborar as respectivas atas, se necessário.  

   Artigo 48 - O Agente de Organização Escolar tem as seguintes atribuições: 

      I - controlar e orientar a movimentação de alunos no recinto escolar e nas 

imediações da escola, comunicando a Direção sobre eventuais ocorrências, dar 
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suporte das ações da secretaria da escola e, bem como, o atendimento efetivo a 

comunidade escolar; 

     II - divulgar avisos e instruções de interesse da administração da Escola; 

     III - atender aos professores em aula, nas suas solicitações; 

     IV - colaborar na execução de atividades educacionais; 

     V - providenciar atendimento aos alunos em caso de enfermidade ou acidente. 

   Artigo 49 - O Agente de Serviços Escolares tem as seguintes atribuições: 

     I - limpeza interna e externa do prédio, dependências, instalações, mobiliários 

e demais equipamentos da escola; 

     II - executar pequenos reparos; 

     III - prestar serviços de mensageiro; 

     IV - auxiliar na manutenção da disciplina dos alunos; 

     V - executar outras tarefas, relacionadas com a sua área, que forem 

determinadas pela Direção da Escola; 

     VI - controlar e preparar a merenda escolar quando necessário. 

 

Seção IV 

DO CORPO DOCENTE  

 DIREITOS, DEVERES E REGIME DISCIPLINAR 

Subseção I 

DOS DIREITOS 

 

   Artigo 50 - São direitos do Corpo Docente: 

     I - utilizar-se dos recursos disponíveis na Escola, necessários ao exercício de 

sua docência, mantendo-os conservados e em bom estado de uso; 

     II - valer-se de técnicas e métodos pedagógicos para obter melhor rendimento 

de seus alunos, adotando material didático que facilite o processo ensino-

aprendizagem; 
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     III - propor à Direção e/ou à Coordenação Pedagógica da Escola medidas que 

levem ao aprimoramento das técnicas e métodos de ensino, de avaliação e de 

convivência escolar; 

     IV - opinar sobre programas, sua execução, procedimentos didáticos utilizados 

e manifestar-se nas reuniões votando nas questões deliberativas; 

    V - ser respeitado na missão de educador por todos os segmentos da escola e, 

reciprocamente, fazer-se respeitar; 

 

Subseção II 

DOS DEVERES 

 

   Artigo 51 - São deveres dos professores: 

     I - cumprir os horários escolares, estar presente na sala de aula no  início da 

aula e só se retirar após o término da mesma; 

     II - comparecer às reuniões, para as quais for convocado, com antecedência 

independente da quantidade de aulas e acúmulo de cargos, desde que não haja 

compromisso preexistente; 

     III - manter atualizados os seus conhecimentos, relativos ao seu componente 

curricular, e utilizar-se de metodologia de ensino capaz de contribuir para o 

alcance dos objetivos e proposta pedagógica do ensino; 

     IV - conscientizar os discentes sobre a importância do respeito mútuo em 

todos os ambientes da escola; 

     V - elaborar o programa curricular, os projetos de ensino e os planos de aulas 

na forma determinada e articulados com a proposta pedagógica da Escola, 

executando-os integralmente; 

     VI - oportunizar a recuperação dos alunos em classe e elaborar os planos de 

recuperação contínua; 

    VII - avaliar o desempenho do aluno em todos os trabalhos e tarefas propostas, 

de acordo com a proposta pedagógica e os planos de ensino, utilizando vários 

instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o registro descritivo e 
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reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, exercícios, provas, 

questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às 

características de desenvolvimento do educando; 

    VIII - fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre 

os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de provas 

finais, quando essas ocorrerem, tal como determina a alínea “a” do inciso V do 

art. 24 da Lei 9.394/96. 

     IX - manter atualizado os registros dos alunos e entregar com pontualidade na 

secretaria, os resultados de avaliação e frequência dos alunos; 

     X - manter a assiduidade, comunicando com antecedência, as suas ausências, 

para que a Unidade Escolar possa organizar a substituição na referida falta, não 

prejudicando o período de aula; 

     XI - comentar com os alunos, as avaliações e outros trabalhos escolares, 

esclarecendo dúvidas, erros e enaltecendo os acertos; 

     XII - respeitar os alunos nos seus direitos mantendo um clima de fraternidade 

e harmonia; 

     XIII - manter com os colegas e servidores o espírito de equipe, de colaboração 

e reciprocidade, indispensável à eficiência do processo educativo e a construção 

de uma sociedade democrática. 

Subseção III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

   Artigo 52 - É vedado ao Professor: 

     I - ferir a sensibilidade dos alunos, nas suas convicções religiosas, políticas, 

condições sociais e econômicas, a sua nacionalidade, cor, raça, sexo e capacidade 

intelectual; 

     II - fazer proselitismo religioso ou político-partidário, insuflar alunos, clara ou 

disfarçadamente, a atitudes de indisciplina e agitação; 

     III - falar, escrever ou publicar artigos em nome da escola, sem que esteja 

para isso autorizado; 
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     IV - dispensar alunos antes de findar a aula, colocar aluno para fora da sala 

de aula sem conhecimento da Direção, bem como, aplicar penalidades aos 

mesmos; 

     V - ofender com palavras, gestos e atitudes funcionários da escola, seus 

próprios pares e pais de alunos; 

     VI - fazer uso de aparelhos celulares, para fins pessoais, em sala de aula; 

    VII - submeter o aluno a constrangimento, vexame e humilhação. 

    Artigo 53 - Todo o pessoal envolvido no processo educativo da Escola está 

sujeito à legislação vigente, podendo ser punidos nos termos das mesmas. 

    § 1º - Toda e qualquer sanção ou punição será precedida por um amplo 

processo interno de investigação sindicante, dando ao sindicado o amplo direito 

de defesa. 

    § 2º - As punições e sanções serão homologadas pelo Conselho de Escola e 

aplicadas pelo Diretor da Escola. 

Seção V 

DO CORPO DISCENTE 

DIREITOS, DEVERES, CONDUTAS E REGIME DISCIPLINAR 

Subseção I 

DOS DIREITOS  

 

   Artigo 54 - Serão respeitados aos discentes todos os direitos previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislação pertinente. 

   Artigo 55 - As escolas públicas estaduais abrigam alunos e alunas de 

diferentes idades, níveis de desenvolvimento psicossocial e estratos sociais, que 

devem receber do Estado atenções adequadas as suas necessidades. Ter 

garantido o acesso à educação gratuita e de qualidade, desde o Ensino 

Fundamental até a conclusão do Ensino Médio. 

   Artigo 56 - Além dos direitos acima mencionados, são direitos do aluno na 

Escola: 
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     I - receber educação numa escola limpa, organizada, segura e ser respeitado e 

valorizado por todo o pessoal da escola; 

     II - ter asseguradas as condições de aprendizagem apropriadas em ambiente 

incentivador, livre de discriminação, constrangimentos ou intolerância, 

propiciando-lhes ampla assistência por parte do professor; 

     III - tomar ciência dos resultados das avaliações de aprendizagem e recorrer, 

se necessário, dos resultados da avaliação do seu desempenho; 

     IV - ter o direito de ampla defesa em questões que envolvam sanções e 

punições; 

    V - ser respeitado em suas ideias e convicções religiosas, políticas e sociais, 

desde que não atentem contra a moral, os bons costumes, disciplina e 

organização da Escola; 

     VI - ter assegurada boas condições de aprendizagem, devendo ser-lhe 

propiciada ampla assistência por parte do professor e da Escola e acesso aos 

recursos materiais e didáticos da Escola; 

    VII - ser ouvido em suas queixas ou reclamações e ser orientado em suas 

dificuldades; 

    VIII - alunos com necessidades especiais, que requeiram atenção especial, têm 

direito a recebê-la na forma adequada às suas necessidades e igualmente 

gratuita; 

     IX - receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e 

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, 

religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação sexual, 

ou crenças políticas, respeitado o direito assegurado aos transexuais e travestis à 

escolha de nome social, nos atos e procedimentos realizados no âmbito das 

escolas, que deverá ser usual na forma de tratamento e respeitado por toda a 

comunidade escolar em conformidade com a legislação pertinente; 

     X - receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 

oportunidades de participar em projetos especiais; 
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     XI - receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso 

educativo, bem como participar de avaliações periódicas, de maneira informal ou 

por instrumentos oficiais de avaliação de rendimento; 

     XII - ser notificado, com devida antecedência, sobre a possibilidade de ser 

encaminhado para programa de recuperação, em razão do aproveitamento 

escolar; 

    XIII - ser notificado sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação 

escolar; 

     XIV - reunir-se com os seus pares, para organização de agremiações e 

campanhas de cunho educativo, em consonância com o estabelecido pela Escola e 

aprovado previamente pelo Diretor da Escola; 

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

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

escolar ou em atendimento a requerimento de órgãos oficiais competentes; 

     XVI - participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, 

desde que produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam 

a vida escolar ou expressem preocupações e pontos de vista dos alunos; 

     XVII - promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em 

qualquer dos veículos de mídia disponíveis, desde que observados os parâmetros 

definidos pela escola no tocante a horários, locais e formas de distribuição ou 

divulgação; 

     XVIII - afixar avisos no mural administrativo da escola, sempre acatando os 

regulamentos estabelecidos por esta; 

     XIX - decidir sobre o uso de distintivos pessoais que portará, assim como, 

sobre distintivos ou adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em 

que sua apresentação represente perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar 

ideias racistas, preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação 

perturbe o ambiente escolar e que sejam proibidos por determinações legais; 
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     XX - ter assegurado o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na 

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

que perturbem o ambiente escolar; 

     XXI - ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões 

administrativas da direção da escola sobre seus direitos e responsabilidades, em 

conformidade com o estabelecido neste documento e com a legislação pertinente; 

     XXII - estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e 

audiências que tratem de seus interesses quanto ao desempenho escolar ou em 

procedimentos administrativos que possam resultar em sua transferência 

compulsória da escola; 

    XXIII - ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas 

apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que 

tome ciência das possíveis consequências de suas atitudes em sua trajetória 

escolar e no exercício dos direitos previstos neste Regimento Escolar e demais 

regulamentos escolares. 

   Parágrafo único - Casos de hipótese de esquizofrenia, hipótese de psicopatia e 

transtornos de comportamento, desde que levantados e/ou comprovados por 

autoridade médica, configuram exceções e, portanto, terão um entendimento 

diferenciado por parte da comunidade escolar, ouvido o Conselho de Escola. 

 

Subseção II 

DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS DISCENTES 

 

   Artigo 57 - São deveres dos discentes: 

     I - frequentar a escola com regularidade e pontualmente, realizando os 

esforços necessários para progredir nas diversas áreas de sua formação, assim 

como comparecer prontamente às aulas ou a outras atividades programadas pelo 

professor ou pela escola, devidamente uniformizado e munido do seu material 

escolar, admitindo-se um atraso de 10 minutos, nos casos expressamente 
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justificados e com autorização da direção, salvo o aluno trabalhador do período 

noturno; 

     II - incumbir-se das obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos 

professores; 

     III - estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros, cadernos e 

demais materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo, atuando com 

responsabilidade na execução de trabalhos, exercícios, provas e demais atividades 

escolares, bem como, projetos sociais, interdisciplinares e extracurriculares; 

     IV - contribuir para o prestígio da Escola, assim como observar as disposições 

vigentes sobre entrada e saída das classes e demais dependências da escola; 

     V - ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, 

funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, 

cor, credo, religião, origem social, nacionalidade, condição física ou emocional, 

deficiências, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas; 

     VI - cooperar para a manutenção do mobiliário, equipamentos e material 

escolar, concorrendo  também  para a conservação  e  preservação  das condições 

de asseio do prédio da Escola e de suas dependências, respeitando a propriedade 

alheia, pública ou privada; 

     VII - indenizar os danos que der causa, tanto para a  Escola,  como para os 

docentes, servidores e colegas; 

     VIII - não portar material que  atente ou represente perigo para a  saúde, 

segurança e integridade física e moral de outrem; 

     IX - ter adequado comportamento social, concorrendo sempre, onde quer que 

se encontre, para a elevação do seu próprio conceito e também o da  escola,    

fortalecer o espírito patriótico e a responsabilidade democrática, contribuindo 

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; 

     X - abster-se de condutas (bullyng) que neguem, ameacem ou de alguma 

forma interfiram negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da 

comunidade escolar através de movimentos de indisciplina coletiva e não 
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estimular (brigas, agressões verbais e físicas), na qual a Direção decidirá por 

penalidades expressas nos termos do artigo 58 ou pelo Boletim de Ocorrência 

Policial; 

     XI - compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que 

possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade 

escolar; 

     XII - utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos, assim como obedecer às 

determinações da Unidade Escolar e o seu Regimento Interno; 

     XIII - submeter à apreciação da Direção, a realização de atividades de 

iniciativa pessoal ou de grupos, no âmbito da Escola; 

     XIV - reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos 

que não desejem participar de reuniões; 

     XV - ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas 

lícitas e ilícitas, substâncias tóxicas e armas; 

     XVI - colaborar na informação aos pais ou responsáveis legais, sobre os 

assuntos escolares, sobretudo o progresso nos estudos, os eventos sociais e 

educativos previstos ou em andamento, se responsabilizando para que recebam  

as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à 

direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

 

Subseção III 

DA CONDUTA EM AMBIENTE ESCOLAR 

 

   Artigo 58 - Fica vedado ao aluno: 

     I - ausentar-se das aulas ou do prédio escolar, sem prévia justificativa ou 

autorização dos professores ou da direção da escola; 

     II - ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

    III - utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, 

telefones ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da 

escola; 
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     IV - utilizar em sala de aula ou demais locais de aprendizado escolar, 

equipamentos eletrônicos como telefones celulares, pagers, jogos portáteis, 

tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento que 

perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado;  

     V - desrespeitar o professor dentro da classe, impedindo-o  que desenvolva a  

sua aula a contento de todos, bem como em outras dependências da escola; 

     VI - ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia 

prejudicando as obrigações e trabalhos escolares exigidos; 

     VII - desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários 

ou colaboradores da escola, assim como veicular ideias políticas de qualquer 

natureza e fazer proselitismo religioso; 

     VIII - expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que 

violem as normas ou políticas oficialmente definidas pela Secretaria Estadual da 

Educação ou pela escola, assim como promover ou participar de movimentos que 

resultem em falta coletiva às atividades da escola e ou promover acordos que 

prejudiquem o andamento das aulas; 

    IX - comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por 

exemplo, fazendo barulho excessivo em classe, na sala de leitura ou nos 

corredores da escola, assim como provocar tumulto dentro e fora da Escola; 

     X - comparecer à escola sob o efeito de substâncias nocivas à saúde e à 

convivência social, assim como cometer atos atentatórios à moral e aos bons 

costumes; 

     XI - fumar cigarros, charutos ou cachimbos nas dependências da Escola ou 

fazer uso de outros produtos que causem dependência física e/ou química; 

     XII - praticar atos que impliquem na segurança física e material, expondo a 

comunidade escolar a perigos e danos ao patrimônio escolar; 

     XIII - permanecer no pátio ou na quadra durante o período de aulas ou ficar 

“passeando pelo corredor”; 

     XIV - não comportar-se adequadamente na fila da merenda e não colocar no 

lugar apropriado as sobras da merenda e os pratos; 
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     XV - comparecer à escola indevidamente trajado, podendo à pedido da direção, 

ir trocar de roupa; 

     XVI - exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas 

ou preconceituosos, incluindo a exibição dos referidos materiais na Internet; 

     XVII - violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da Educação no 

tocante ao uso da Internet na escola, acessando-a, por exemplo, para violação de 

segurança ou privacidade, ou para aceso a conteúdo não permitido ou 

inadequado para a idade e formação dos alunos; 

     XVIII - danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de 

qualquer método, inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos; 

     XIX - incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades 

escolares: 

          a - comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou 

parciais de provas a serem realizadas ou suas respostas corretas; 

          b - substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou 

avaliações; 

          c - substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas 

ou avaliações escolares; 

          d - plagiar e apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo sem dar o devido 

crédito e utilizar cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos divulgados 

pela Internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento; 

     XX - danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares, 

assim como escrever rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, carteira, 

vidraça, porta ou quadra de esportes do edifício escolar; 

     XXI - intimidar as pessoas no ambiente escolar com bomba ou ameaça de 

bomba; 

     XXII - ativar injustificadamente alarmes de incêndio, extintores ou qualquer 

outro dispositivo de segurança da escola; 
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     XXIII - empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou 

ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de 

apelidos racistas ou preconceituosos; 

     XXIV - emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou 

desrespeitosa, ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 

     XXV - 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; 

     XXVI - 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; 

     XXVII - comportar-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de 

danos ou lesões ao condutor, aos demais passageiros, ao veículo ou aos 

passantes; 

     XXVIII - provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro 

do ambiente escolar, assim como ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente 

qualquer membro da comunidade escolar; 

     XXIX - participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal 

generalizada, assim como 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; 

     XXX - apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida 

autorização ou sob ameaça; 

     XXXI - consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, 

bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar; 

     XXXII - portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda 

que não seja de fogo, no recinto escolar; 

     XXXIII - apresentar qualquer conduta que viole a legislação vigente. 

 

                              Subseção IV 



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FERNANDÓPOLIS 

E.E. “Profª Hilda Bertoncini Rodrigues” – Pedranópolis/SP 

End.:- Avenida José Pagni, 423 - Centro – Fone/Fax:- (0xx17)3838-1126 e 3838-1190 

E-mail:- e026815a@educacao.sp.gov.br 

REGIMENTO ESCOLAR 

38 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

   Artigo 59 - O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas 

disciplinares ou a não observância do disposto neste regimento escolar, poderão 

acarretar ao aluno medidas disciplinares, assegurando ao mesmo, o amplo direito 

de defesa. 

   Parágrafo Único: Nas penalidades que impliquem em transferência 

compulsória do aluno, esta será precedida de um processo sindicante para a 

apuração dos fatos. 

   Artigo 60 - Conforme a gravidade das faltas ou infrações poderá ser aplicada as 

seguintes medidas disciplinares: 

     I - advertência verbal; 

     II - retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento 

à diretoria para orientação; 

     III - advertência por escrito dirigida aos pais ou responsáveis para ciência e 

providências necessárias; 

     IV - suspensão temporária por até 2 (dois) dias letivos; 

     VI - suspensão de 2 (dois) até 5 (cinco) dias letivos; 

     VII - transferência compulsória para outro estabelecimento escolar, em caso 

de falta grave ou reincidência, desde que seja garantida a matrícula em outro 

estabelecimento. 

   § 1º - Considera-se falta grave aquela que por sua natureza, coloque em risco a 

integridade física ou moral das pessoas, acarrete prejuízos de grande monta para 

os bens patrimoniais e prestígio da Escola. 

   § 2º - Todas as medidas disciplinares serão tomadas respeitando-se o direito do 

aluno a: 

     I - ampla defesa; 

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

     III - assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior 

a 18 anos; 
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     IV - continuidade de estudos no mesmo ou outro estabelecimento de ensino; 

   § 3º - Toda medida disciplinar aplicada ao aluno será comunicada aos pais ou 

responsáveis e será aplicada em função da gravidade da falta, idade, grau de 

maturidade e histórico disciplinar, conforme seguem: 

          a - as medidas previstas nos incisos I e II serão aplicadas pelo Professor ou 

Diretor; 

          b - as medidas previstas nos incisos III e IV serão aplicadas pelo Diretor; 

          c – a medida prevista no item V será aplicada pelo Diretor, após deliberação 

do Conselho de Escola; 

          d – a medida prevista no item VI será aplicada pelo Diretor da Escola após 

averiguação disciplinar realizada pela Comissão de Disciplina e Ética e 

deliberação do Conselho de Escola. 

   § 4º - A medida disciplinar prevista no inciso VI será precedida de averiguação 

preliminar, e amplo direito de defesa ao aluno, sendo que, se menor de dezoito 

anos, a escola comunicará ao Conselho Tutelar a decisão tomada e junto com 

este, propiciará uma vaga em outra escola pública, com o apoio da Diretoria de 

Ensino. 

§ 5º - A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os alunos ou 

seus responsáveis do ressarcimento de danos materiais causados ao patrimônio 

escolar ou da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. 

§ 6º - Na ocorrência de ato infracional será lavrado Boletim de Ocorrência. 

Artigo 61 - A integração Família-Escola estará pautada em diretrizes e acordos 

mútuos: 

     I - toda medida disciplinar aplicada aos alunos será registrada em livro próprio 

e comunicada aos pais ou ao seu responsável que deverá comparecer à Escola até 

marcado pela direção; 

     II - a presença do pai/responsável às reuniões bimestrais quando 

convidados/convocados será imprescindível para o acompanhamento e incentivo 

aos estudos da criança/adolescente, conforme o previsto na legislação vigente; 
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     III - o ressarcimento de todo e qualquer prejuízo causado pelo aluno ao prédio, 

mobiliário, material ou equipamento escolar, será de responsabilidade dos pais ou 

responsáveis; 

     IV - caberá aos pais/responsáveis comunicar a escola os casos de doença 

contagiosa na família e as faltas do aluno por 02 (dois) dias ou mais; 

     V - as avaliações, marcadas com antecedência pelo professor, só poderão ser 

realizadas posteriormente mediante atestado médico ou com justificativa 

fundamentada, apresentada no primeiro dia de retorno às aulas; 

     VI - as saídas antecipadas do aluno só serão autorizadas com a presença de 

um responsável ou com pedido formalizado, (especificando que o mesmo sairá 

desacompanhado); 

     VII - todos os pais e ou responsáveis são sócios da APM – (Associação de Pais e 

Mestres) com o dever de eleger seus representantes na instituição; 

     VIII - os pais, alunos, professores e funcionários, quando eleitos por seus 

pares farão parte do Conselho de Escola, de natureza deliberativa e auxiliar da 

direção nos vários aspectos legais. 

     Subseção V 

DOS RECURSOS DISCIPLINARES ADICIONAIS 

 

    Artigo 62 - Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, 

além das medidas disciplinares descritas neste Regimento Escolar, professores, 

direção e o Conselho de Escola poderão utilizar, cumulativamente, os seguintes 

instrumentos de gestão da convivência escolar: 

     I - envolvimento de pais ou responsáveis legais no cotidiano escolar; 

     II - orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito; 

     III - Reuniões de orientação com pais ou responsáveis legais; 

     IV - encaminhamento a serviços de orientação em situações de abuso de 

drogas, álcool ou similares; 

     V - encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação 

baseada em preconceitos ou assédio; 
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     VI - encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno 

apresentar distúrbios que estejam interferindo no processo de aprendizagem ou 

no ambiente escolar; 

     VII - encaminhamento aos serviços de assistência social existente, quando do 

conhecimento de situação do aluno que demande tal assistência especializada; 

     VIII - encaminhamento ao Conselho Tutelar em caso de abandono intelectual, 

moral ou material por parte de pais ou responsáveis legais; 

     IX - comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança 

pública, Poder Judiciário e Ministério Público, de crimes cometidos dentro das 

dependências da escola. 

Capítulo V 

DO PLANO DE GESTÃO DA ESCOLA 

 

   Artigo 63 - O Plano de Gestão terá duração quadrienal 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 Escola; 

     III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem 

desencadeadas; 

     IV - planos dos cursos mantidos pela Escola; 

     V - planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização 

técnica- administrativa da Escola; 

     VI - plano de trabalho dos Professores Coordenadores; 

     VII - critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 

trabalho realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 

   Parágrafo Único: Anualmente, serão incorporados ao Plano de Gestão, anexos 

com: 

     I - agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; 
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     II - matriz curricular homologada, por curso e ano/série; 

     III - organização das ATPCs, explicitando o temário e o cronograma; 

     IV - calendário escolar homologado; 

     V - horário de trabalho e escala de férias dos servidores homologados; 

     VI - plano de aplicação dos recursos financeiros da APM; 

     VII - síntese do rendimento escolar do ano anterior; 

     VIII - composição do Conselho de Escolar, Associação de Pais e Mestres e 

Grêmio Estudantil; 

     XIX - relação de servidores (QM, QAE e QSE), constando nome, RG e situação 

funcional; 

     X – relatório da Avaliação Institucional; 

     XI - plano de melhoria (por dimensão de gestão); 

     XII - projetos.  

   Artigo 64 - O plano de cada curso tem por finalidade garantir a organicidade e 

continuidade do curso, e conterá: 

     I - objetivos; 

     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. 

   Artigo 65 - O plano de gestão será aprovado pelo Conselho de Escola e 

homologado pelo órgão próprio de supervisão. 

 

TÍTULO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Capítulo I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

   Artigo 66 - A avaliação da Escola, no que concerne a sua estrutura, 

organização, funcionamento e impacto sobre a situação do ensino e da 
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aprendizagem, constitui um dos elementos para reflexão e transformação da 

prática escolar e terá como princípio o aprimoramento da qualidade do ensino. 

   Artigo 67 - A avaliação interna, processo a ser organizado pela Escola e a 

avaliação externa, pelos órgãos locais e centrais da administração, serão 

subsidiados por procedimentos de observações e registros contínuos e terão por 

objetivo permitir o acompanhamento:  

     I - sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo 

com os objetivos e metas propostas; 

     II - do desempenho da direção, dos professores, alunos e dos demais 

funcionários nos diferentes momentos do processo educacional; 

     III - da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas 

atividades propostas pela Escola; 

     IV - da execução do planejamento curricular e implementação do Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo. 

Capítulo II 

DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Artigo 68 - A Avaliação Institucional será realizada, através de procedimentos 

internos e externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o 

caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da Escola. 

Entende-se por Avaliação Institucional aquela que é um processo global, 

contínuo, sistemático, competente, legítimo e participativo que envolve toda a 

Escola, com o objetivo de atingir a melhoria da qualidade da instituição de ensino. 

   § 1º - A avaliação de que trata o caput tem por objetivos verificar as possíveis 

falhas da Escola, elaborar estratégias para a superação destas, disseminar as 

qualidades apontadas, perceber a necessidade do envolvimento da comunidade 

escolar e demonstrar o conhecimento que cada servidor tem sobre a Escola de 

maneira global; 

   § 2º - Cabe aos gestores articular a Avaliação Institucional, planejando e 

executando junto com toda a comunidade escolar e local o processo de avaliação, 
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já que esta tem relação direta com a aprendizagem do aluno e se desenvolve por 

meio de uma prática coletiva e participativa. 

   Artigo 69 - A síntese dos resultados da Avaliação Institucional será 

consubstanciada em relatório a ser apreciado pelo Conselho de Escola e anexado 

ao Plano de Gestão Escolar, norteando os momentos de planejamento da Escola. 

 

Capítulo III 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

   Artigo 70 - A avaliação do rendimento escolar terá como referência básica o 

conjunto das habilidades e competências das diferentes áreas e componentes 

curriculares. 

   Artigo 71 - Na avaliação do aproveitamento do aluno deverão ser utilizados 

diferentes instrumentos elaborados pelo professor, com o acompanhamento e 

supervisão da coordenação pedagógica, tendo em vista que esta avaliação é 

redimensionadora da ação pedagógica, e deve: 

     I - assumir caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 

cumulativa e diagnóstica, com vistas a: 

          a - identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar 

problemas de ensino; 

          b - subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de 

acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo 

imediato e a mais longo prazo para sanar as dificuldades e redirecionar o trabalho 

docente. 

     II - utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 

registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 

exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação 

à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando; 
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     III - fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre 

os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de provas 

finais, quando essas ocorrerem, tal como determina a legislação vigente. 

   Artigo 72 - Aplicam-se aos alunos da Educação Especial os critérios de 

avaliação previstos na Proposta Pedagógica e estabelecidos nas respectivas 

normas regimentais, acrescidos dos procedimentos de flexibilização curricular e 

das formas alternativas de comunicação e adaptação dos materiais didáticos e dos 

ambientes físicos disponibilizados. 

   Parágrafo Único - O previsto no caput deve ser observado também nos 

procedimentos de classificação e reclassificação. 

   Artigo 73 - Os alunos da Educação Especial poderão receber certificado de 

terminalidade específica, caso não consigam atingir o nível exigido para conclusão 

do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio em virtude de suas deficiências. 

    Artigo 74 - Os resultados da avaliação do aproveitamento bimestral do aluno 

serão expressos em notas de 0 a 10 (zero a dez), que identificarão o rendimento 

dos alunos, na seguinte conformidade: 

Notas Definição Operacional 

9 e 10  O aluno atingiu plenamente todos os objetivos 

7 e 8   O aluno atingiu todos os objetivos 

5 e 6  O aluno atingiu todos os objetivos essenciais 

3 e 4   O aluno não atingiu os objetivos essenciais 

0 a 2  O aluno não atingiu nenhum objetivo 

 

   Artigo 75 - Ao término do ano ou semestre letivo, o professor atribuirá uma 

nota enumerada no artigo anterior, que expressará seu julgamento final sobre a 

condição da aprendizagem do aluno em termos de prosseguimento de estudos, 

conclusão ou até mesmo de retenção, quando esta não contrariar as normas 

vigentes da progressão continuada.      

   Parágrafo Único - A nota referida no caput deste artigo será interpretada como: 
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     I - de 0 a 4 (zero a quatro) - retido, quando couber, com decisão final do 

Conselho de Classe/Ano/Série/Ciclo/Termo, devidamente registrada em ata 

própria; 

     II - de 5 a 10 (cinco a dez) - promovido. 

   Artigo 76 - O Estabelecimento de Ensino terá a incumbência de: 

     I - divulgar aos pais e estudantes, no ato da matrícula, as modalidades e 

instrumentos de avaliação utilizados, bem como os critérios de promoção e 

retenção; 

     II - manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

     III - reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados da 

avaliação, inclusive em instâncias superiores à Escola; 

     IV - assegurar que aos alunos com menor rendimento sejam oferecidas 

condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 

     V - prover estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, 

como determina a legislação vigente; 

     VI - atuar preventivamente de modo a evitar que os alunos faltem às aulas, 

devendo a Escola: 

          a - alertar os alunos e seus pais para a possibilidade de não aprovação 

daqueles que obtiverem um percentual inferior a 75% do total de horas letivas, 

mesmo se o rendimento escolar dos mesmos for satisfatório; 

         b - alertar a família que o ensino é obrigatório por lei e é seu dever zelar 

para que seus filhos frequentem a Instituição de Ensino. 

   Artigo 77 - O desempenho dos alunos será, também, objeto de avaliações 

realizadas por procedimentos externos, definidos por órgãos governamentais, 

objetivando a melhoria da qualidade de ensino. 

Seção I 

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

   Artigo 78 - O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado 

através de procedimentos externos e internos. 
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   Artigo 79 - As avaliações externas do rendimento escolar têm por objetivo 

oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de decisões no 

âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do sistema central e local. 

   Artigo 80 - A avaliação interna do processo de ensino e aprendizagem, 

responsabilidade da Escola, terá como um de seus objetivos o diagnóstico da 

situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular 

prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 

   Artigo 81 - A avaliação interna do processo de ensino  e  de  aprendizagem  tem  

por  objetivos: 

     I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

     II - possibilitar que os alunos autoavaliem sua aprendizagem; 

     III - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 

dificuldades; 

     IV - fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de 

procedimentos intensivos de recuperação da aprendizagem, de classificação e 

reclassificação de alunos; 

     V - orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 

   Artigo 82 - A sistemática de avaliação do rendimento do aluno e a escala 

adotada pela Escola estão previstas no “Sistema de Avaliação” deste regimento 

escolar. 

   Parágrafo único - No calendário escolar deverão estar previstas reuniões 

bimestrais dos Conselhos de Classe/Série/Ano, com a participação dos 

professores, alunos e pais para conhecimento, análise e reflexão sobre os 

procedimentos de ensino adotados e os resultados de aprendizagem alcançados. 

Os registros serão realizados por meio de notas bimestrais e finais em cada 

disciplina e deverão identificar os alunos com rendimento satisfatório ou 

insatisfatório. 

   Artigo 83 - Após cada avaliação, o aluno, ou seu representante legal, que dela 

discordar, poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da Escola. 
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   § 1º - O pedido deverá ser protocolado na Escola em até 05 dias da divulgação 

dos resultados. 

   § 2º - A Direção da Escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de 

Classe/Ano/Série que tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as 

seguintes condições: 

      I - o Conselho de Classe/Ano/Série será constituído por professores do aluno 

e integrantes da equipe pedagógica; 

     II - a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata. 

   § 3º - A decisão da Direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 (dez) 

dias. 

   § 4º - A não manifestação da Direção no prazo previsto no parágrafo anterior, 

implicará o deferimento do pedido. 

   § 5º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso no período de férias. 

   § 6º - Da decisão da Direção da Escola não caberá recurso. 

   Artigo 84 - O aluno, ou seu representante legal, que discordar do resultado 

final das avaliações poderá apresentar pedido de reconsideração junto à Direção 

da Escola. 

   § 1º - O pedido deverá ser protocolado na escola em até 10 (dez) dias da 

divulgação dos resultados. 

   § 2º - A Direção da Escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de 

Classe/Ano/Série que tenha regimentalmente essa atribuição, atendidas as 

seguintes condições: 

     I - o Conselho de Classe/Ano/Série será constituído por professores do aluno 

e integrantes da equipe pedagógica; 

     II - a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata. 

   § 3º - A decisão da Direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 (dez) 

dias. 

   § 4º - A não manifestação da Direção no o prazo estabelecido facultará ao 

interessado impetrar recurso diretamente à respectiva Diretoria de Ensino. 
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   § 5º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso nos períodos de férias 

escolares. 

   Artigo 85 - Da decisão da Escola caberá recurso à Diretoria de Ensino à qual a 

Escola está vinculada, ou quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão 

delegada, adotando os mesmos procedimentos, com as devidas fundamentações. 

      § 1º - O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na Escola em até 

10 (dez) dias, contados da ciência da decisão, e a Escola o encaminhará à 

Diretoria de Ensino ou ao órgão de supervisão delegada em até 05 (cinco) dias, 

contados a partir de seu recebimento. 

     § 2º - O expediente deverá ser instruído com cópia do processo de que trata o 

pedido de reconsideração, contendo os fundamentos da decisão adotada pela 

Escola e os seguintes documentos: 

     I – regimento escolar; 

     II – planos de ensino do componente curricular objeto da retenção; 

     III – instrumentos utilizados no processo de avaliação ao longo do ano letivo, 

com indicação dos critérios utilizados na correção;  

     IV – atividades de recuperação realizadas pelo aluno, com a explicitação das 

estratégias adotadas e dos resultados alcançados; 

     V – proposta de adaptação e de seu processo de realização (quando for o caso); 

     VI – avaliações neuropsicológicas ou psicopedagógicas, quando for o caso; 

     VII – histórico escolar do aluno; 

     VIII – diários de classe do componente curricular objeto da retenção; 

     IX – atas do Conselho de Classe/Ano/Série em que se analisou o desempenho 

do aluno, ao longo e ao final do período letivo; 

     X – análise de cada um dos pontos argumentados no pedido de reconsideração 

ou recurso especial feito pelo aluno ou responsável para a reversão da decisão da 

Escola; 

     XI – declaração da situação de matriculo do aluno; 

     XII – relatório informando sobre os pedidos de reconsideração apresentados 

pelo aluno, ou seu representante legal, durante o período letivo. 
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   Artigo 86 – A documentação do pedido de reconsideração ficará arquivada na 

Escola e a do recurso na Diretoria de Ensino, devendo constar do prontuário do 

aluno cópias de todas as decisões exaradas. 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Capítulo I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

   Artigo 87 - A organização e desenvolvimento do ensino compreende o conjunto 

de medidas voltadas para a consecução dos objetivos estabelecidos na Proposta 

Pedagógica da Escola, abrangendo: 

     I – níveis de ensino; 

     II – currículos; 

     III – regime de progressão continuada no Ensino Fundamental; 

     IV – regime de progressão parcial de estudo no Ensino Médio; 

     V – projetos especiais; 

     VI – matrícula parcial de estudos. 

 

Capítulo II 

DOS NÍVEIS, CURSO E MODALIDADES DE ENSINO 

 

Artigo 88 – A Escola está organizada para ministrar os seguintes níveis de 

ensino: 

     I – ensino fundamental, em regime de progressão continuada, com duração de 

nove anos, organizado em dois ciclos, sendo que no ciclo intermediário atenderá o 

6º ano, e no ciclo final atenderá do 7º ao 9º ano do ciclo final com progressão 

parcial no 9º ano; 

     II – ensino fundamental de Educação de Jovens e Adultos, correspondente ao 

Ciclo intermediário e final deste nível de ensino com duração de quatro semestres, 
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correspondendo cada semestre a um termo, sendo que, a critério da Escola, 

poderá este ser organizado em um ciclo básico correspondente a dois termos ou 

as duas primeiras séries do ensino regular. 

     III – ensino médio organizado em três séries anuais, podendo em virtude de 

demanda escolar ser instalado Curso de Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Médio, mediante autorização dos órgãos superiores. 

   Artigo 89 – A Escola poderá adotar a organização semestral, que é a 

flexibilização curricular, respeitadas as medidas didáticas e administrativas que 

assegurem a continuidade de estudos. 

   Artigo 90 – A Escola poderá instalar outros cursos com a  finalidade  de  

atender  aos interesses da comunidade local, dentro de suas possibilidades 

físicas, humanas e financeiras ou em regime de parceria, desde que não haja 

prejuízo do atendimento à demanda escolar do ensino fundamental: 

     I – módulo de cursos de educação profissional básica de organização livre e 

com duração prevista na proposta da escola, destinados a qualificação para 

profissões de menor complexidade, com ou sem exigência de estudos anteriores 

ou concomitantes; 

     II – cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de 

professores e funcionários, sem prejuízo para as demais atividades escolares. 

     III – Ensino Médio de Educação de Jovens e Adultos;  

   § 1º Para cumprimento do disposto neste artigo, a Escola poderá firmar ou 

propor termos de cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, 

desde que mantidos seus objetivos educacionais. 

   § 2º Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela Direção da 

Escola, ou através de suas instituições públicas, ou ainda pelos órgãos próprios 

do sistema escolar, sendo que, em qualquer dos casos, deverão ser submetidos à 

apreciação do Conselho de Escola e aprovação do órgão competente do sistema. 

   Artigo 91 – A instalação de novos cursos está sujeita à competente autorização 

dos órgãos centrais ou locais da administração. 
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   Parágrafo Único – Os cursos e modalidades de ensino que vierem a ser 

instalados, posteriormente à aprovação deste Regimento, terão sua organização e 

funcionamento registrados e devidamente homologados no Plano de Gestão. 

 

Capítulo III 

DOS CURRÍCULOS 

 

   Artigo 92 – Os currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio terão 

uma Base Nacional Comum e uma Parte Diversificada, observada a legislação 

específica. 

   Parágrafo Único - Os componentes curriculares a serem trabalhados nos anos 

e nas séries serão os indicados nas matrizes curriculares. 

 

Capítulo IV 

DA PROGRESSÃO CONTINUADA 

    

   Artigo 93 – A Escola segue o regime de progressão continuada com a finalidade   

de garantir a todos o direito público subjetivo de acesso, permanência e sucesso 

no Ensino Fundamental. 

   Parágrafo Único – A adoção da progressão continuada não elimina nem o 

esquema seriado, nem os patamares de conteúdos e habilidades a serem 

dominados pelo aluno ao final de cada ano. 

   Artigo 94 – A organização do Ensino Fundamental em ciclos e em Tempo 

Integral favorece a progressão bem sucedida, garantindo atividades de 

recuperação contínua aos alunos com dificuldades de aprendizagem, através de 

novas e diversificadas oportunidades para a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de habilidades básicas. 

 

Capítulo V 

DA PROGRESSÃO PARCIAL DE ESTUDOS 
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   Artigo 95 – A Escola segue o regime de progressão parcial de estudos para 

alunos do nono ano do Ensino Fundamental, para os alunos do quarto Termo da 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e para os alunos do 

Ensino Médio, que, após estudos de recuperação contínua não apresentarem 

rendimento escolar satisfatório. 

   § 1º O aluno com rendimento insatisfatório em até três componentes 

curriculares, do nono ano do Ensino Fundamental, ou do quarto termo da 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, será 

classificado respectivamente no ano, na série ou no termo subsequente, devendo 

cursar, concomitantemente ou não, estes componentes curriculares. 

   § 2º Os alunos mencionados no § 1º, deste Artigo, com rendimento 

insatisfatório em mais de três componentes curriculares, serão classificados na 

mesmo ano/série ou no mesmo termo, ficando dispensado de cursar os 

componentes curriculares concluídos com êxito no período anterior; 

   § 3º Os alunos mencionados no § 1º deste artigo, poderão cumprir aqueles 

componentes curriculares, com frequência às aulas ou através de Orientação de 

Estudos, conforme critério do Conselho de Classe. 

   § 4º - A adoção da progressão parcial de estudos de que trata o caput desse 

artigo, fica condicionada ao atendimento das seguintes condições:- 

     I – A permanência do aluno na Escola, na série subsequente ao da progressão 

parcial; 

     II – A existência do curso ou vagas no Ensino Médio, em se tratando de alunos 

do 9º ano, desde que tenham condições de se apropriar, concomitantemente, dos 

conteúdos das disciplinas pendentes do Ensino fundamental e das disciplinas da 

1ª série do Ensino Médio. 

   § 5º - A Escola tem obrigação de dar ciência, por escrito, ao aluno e à família, 

quando da ocorrência de progressão parcial de estudos, bem como as devidas 

orientações para o cumprimento das atividades. 
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    Artigo 96 – Será admitida a progressão parcial de estudos para os alunos do 

ano ou do termo final do Ensino Fundamental, acima mencionados desde que 

sejam asseguradas as condições necessárias à conclusão deste nível de ensino. 

   Artigo 97 – A progressão parcial de estudos poderá ser adotada em cursos de 

educação profissional e Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, 

respeitadas as normas específicas de cada curso, caso estes venham a ser 

instalados nesta Escola. 

   Artigo 98 – O aluno, promovido parcialmente, constará nos diários de classe de 

professores, preferencialmente efetivos da Escola, e com o devido 

acompanhamento bimestral da coordenação pedagógica, que ficarão responsáveis 

pelo cumprimento das atividades e envio dos resultados das avaliações à 

secretaria da escola, de acordo com o Plano de Orientações de Estudos, por eles 

elaborado e discutido com o aluno. 

 

Capítulo VI 

DOS PROJETOS ESPECIAIS 

 

   Artigo 99 – A Escola desenvolverá projetos especiais, de acordo com ma 

legislação vigente, abrangendo: 

     I – atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de 

estudos; 

     II – programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem 

idade/ano/série; 

     III - organização e utilização de salas-ambientes, de multimeios, de 

multimídia, de leitura e laboratórios; 

    IV – grupos de estudo e pesquisa; 

     V – cultura e lazer; 

     VI – outros de interesse da comunidade. 

   § 1 º - As atividades de recuperação contínua, com caráter de enriquecimento, 

destinam-se a todos os alunos de uma determinada classe, Ano/série ou ciclo. 
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   § 2º - As atividades de reforço destinam-se somente aos alunos de baixo 

rendimento escolar. 

   § 3º - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da Escola, serão 

planejados e desenvolvidos por profissionais da Escola e aprovados nos termos 

das normas vigentes. 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Artigo 100 – A organização técnico-administrativa da Escola compreende: 

     I – núcleo de Direção; 

     II – núcleo técnico-pedagógico; 

     III – núcleo administrativo-Apoio de Escolar;  

     IV – núcleo operacional - Serviços Operacionais ; 

     V – corpo Docente; 

     VI – Corpo Discente. 

Capítulo II 

DO NÚCLEO DE DIREÇÃO 

 

   Artigo 101 – O núcleo de direção da Escola 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 o Diretor de escola e o Vice-

diretor.    

   Artigo 102 – A Direção da Escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

     I – a elaboração e execução da Proposta Pedagógica; 

     II – a administração do pessoal dos materiais e financeiros; 

     III – o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas estabelecidas; 
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     IV – a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos  

 alunos; 

     V – os meios para recuperação da aprendizagem de alunos; 

    VI – a articulação e integração da Escola com as famílias e a comunidade; 

    VII – as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica; 

   VIII – a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus tratos envolvendo 

alunos, assim como os casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que 

estas atinjam o limite de 25% das aulas previstas e dadas. 

   IX – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca 

e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que 

apresentam a quantidade de faltas acima de 20% do percentual permitido em lei. 

   Artigo 103 – Cabe ainda à Direção subsidiar os profissionais da Escola, em 

especial os representantes das instituições e colegiados escolares, no tocante às 

normas vigentes e representar aos órgãos superiores da administração, sempre 

que houver decisão em desacordo com a legislação. 

 

Capítulo III 

DO NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

 

    Artigo 104 – O núcleo técnico-pedagógico, composto pelo Professor 

Coordenador Pedagógico da Escola, terá a função de proporcionar apoio, técnico 

aos docentes e discentes, relativo a: 

     I – elaboração, desenvolvimento e avaliação da Proposta Pedagógica; 

     II – coordenação das ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores em 

sala de aula;  

     III – apoio aos docentes na implementação do plano de ensino, em 

consonância  com a proposta pedagógica; 

     IV – acompanhamento da avaliação do rendimento escolar do aluno, 

intervindo quando necessário. 
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Capítulo IV 

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO – APOIO ESCOLAR 

 

                      Artigo 105 – O núcleo administrativo terá a função de dar apoio ao processo 

educacional auxiliando a Direção nas atividades relativas a: 

     I – documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

     II – organização e atualização de arquivos; 

     III – expedição de registro e controle de expediente; 

     IV – registro e controle de bens patrimoniais, bem como, de aquisição, 

conservação de materiais e de gêneros alimentícios; 

     V – registro e controle dos recursos financeiros. 

   Artigo 106 – A organização deste núcleo de Apoio Escolar compõe-se de: 

         I – Gerente de Organização Escolar; 

         II – Agente de Organização Escolar; 

       III – Assistente de Administração Escolar. 

 

Capítulo V 

DO NÚCLEO OPERACIONAL – AGENTES DE SERVIÇOS ESCOLARES 

 

Artigo 107 – O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao 

conjunto de ações complementares de natureza administrativa e curricular, 

relativas às atividades de: 

     I – zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; 

    II – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do Prédio 

escolar; 

    III – controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e 

materiais didático-pedagógicos; 

     IV – controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar. 

Capítulo VI 

DO CORPO DOCENTE 
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Artigo 108 – Integram o corpo docente todos os professores da Escola, que 

exercerão suas funções, incumbindo-se de: 

   I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

   II – elaborar e cumprir plano de trabalho seguindo a Proposta Pedagógica da 

Escola; 

   III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

   IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor   

rendimento; 

    V – cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de 

participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

    VI – colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

    VII – colaborar com o professor conselheiro de classe; 

    VIII – participar dos órgãos colegiados da Escola; 

    IX – dirigir reuniões de pais como conselheiro de classe. 

 

Capítulo VII 

DO CORPO DISCENTE 

 

Artigo 109 – Integram o corpo discente todos os alunos da Escola a quem será 

garantido o livre acesso às informações necessárias a sua educação, ao seu 

desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o mundo do trabalho. 

 

TÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

Capítulo I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
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Artigo 110– 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 e reclassificação; 

    II – frequência e compensação de ausências; 

   III – promoção e recuperação; 

   IV – expedição de documentos de vida escolar. 

 

Capítulo II 

DO INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Seção I 

DAS FORMAS DE INGRESSO 

 

Artigo 111 – Constitui como forma de ingresso, a matrícula do aluno na Escola e 

que será efetuada pelo pai ou responsável, ou pelo próprio aluno se maior de 18 

(dezoito) anos, observadas as diretrizes para atendimento da demanda escolar. 

Artigo 112 – A matrícula poderá ser: 

     I – inicial para alunos que ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental, no 1º 

termo da Educação de Jovens e Adultos do Ensino fundamental e Médio; 

     II – por transferência, em qualquer época do ano; 

     III – por progressão parcial de estudos, para alunos á partir do 9º (nono) ano 

do Ensino Fundamental, do 4º (quarto) termo da Educação de Jovens e Adultos - 

Ciclo Final e para os alunos do Ensino Médio em geral; 

     IV - por classificação ou reclassificação, após o 6º ano do Ensino 

Fundamental, ou primeiro termo da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental e Médio. 

   Artigo 113 – São exigências para a matrícula as apresentações de: 

     I – certidão de nascimento; 
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     II – registro geral – RG; 

     III – cadastro de pessoa física – CPF; 

     IV – documento comprobatório de guarda se for o caso; 

     V – comprovante de residência; 

     VI – comprovante de escolaridade e/ou avaliação de competência em qualquer 

série dos cursos quando se tratar de aluno sem comprovação de vida escolar; 

     VII - termo de licença de uso de imagem, som de voz, nome e dados 

biográficos. 

   Parágrafo Único – Para proceder à avaliação de competência, a Escola observará 

as condições previstas nos artigos 112 e 113 desse Regimento e poderá ser 

realizada em qualquer época do ano escolar. 

 

                                    Seção II 

Da Classificação 

 

   Artigo 114 – A classificação ocorrerá:  

     I – por progressão continuada, no Ensino Fundamental, ao término do ciclo 

intermediário e de cada ano ou termo durante o ciclo final; 

     II – por promoção ao término do Ciclo Final ou do 4º termo do Ensino 

Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, e ao término de cada série para 

os alunos do ensino médio; 

     III – por transferência, para candidatos de outra escola do país ou do exterior; 

     IV – mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de 

estudos anteriores, observados o critério de idade e de outras exigências 

específicas do curso. 

 

Seção III 

DA RECLASSIFICAÇÃO 
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Artigo 115 – A reclassificação do aluno, inclusive quando se tratar de 

transferência, em anos, séries ou termos mais avançadas, tendo como referência a 

correspondência de idade/ano/série e a avaliação de competências nas 

disciplinas da Base Nacional Comum do Currículo, em consonância com a 

Proposta Pedagógica da Escola, ocorrerá a partir de : 

     I – proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos 

resultados de avaliação diagnóstica ou da recuperação intensiva; 

     II – solicitação do próprio aluno se maior de dezoito anos ou seu responsável 

mediante requerimento dirigido ao diretor da escola. 

   Artigo 116 – A Escola valer-se-á dos seguintes critérios para proceder a 

reclassificação: 

     I – para avaliação de competência: prova sobre disciplinas da Base Nacional 

Comum, com o conteúdo do ano, série ou termo imediatamente anterior à 

pretendida e prova de redação em Língua Portuguesa; 

     II - idade correlata ao ano, série ou termo pretendido; 

    III – parecer do Conselho de Classe/Ano/Série/Termo sobre o grau de 

desenvolvimento e maturidade do candidato para cursar o ano, termo ou a série 

pretendida; 

     IV – parecer conclusivo do Diretor. 

   Artigo 117 – Para aluno da Escola, a reclassificação  ocorrerá  até  o  final do 

primeiro bimestre letivo e para o aluno recebido por transferência ou oriundos de 

país estrangeiro, em qualquer época do período letivo. 

   Artigo 118 – O aluno poderá ser reclassificado, em ano, termo ou série mais 

avançada, com defasagem de conhecimentos ou lacuna curricular suprindo-se a 

mesma, através de atividades de recuperação e aceleração de estudos ou pela 

adoção do regime de progressão parcial, quando se tratar de aluno do nono ano 

ou do quarto termo – ciclo final do Ensino Fundamental de Educação de Jovens e 

Adultos e nas séries do Ensino Médio . 

 

Seção IV 
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DA EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS REALIZADOS NO EXTERIOR 

 

Artigo 119 – Para atender os alunos provenientes de estudos no exterior a Escola 

seguirá o que dispões a Deliberação CEE nº 21 de 2001, como segue: 

   § 1º - O aluno do exterior, que pretende prosseguir seus estudos em cursos de 

Ensino Fundamental e Médio deve requerer matrícula diretamente na Unidade 

Escolar de seu interesse; 

   § 2º - A Escola, de acordo com sua Proposta Pedagógica e seu Regimento, deve 

classificar o aluno levando em conta seu grau de desenvolvimento, escolaridade 

anterior e competências; 

    § 3º - Esta Unidade Escolar levará em conta o disposto no parágrafo anterior, 

não podendo, contudo decidir de forma que o aluno tenha seus estudos 

comprimidos no que tange à conclusão de curso; 

   § 4º A Escola deverá analisar a documentação trazida pelo aluno proveniente do 

exterior e solicitar tradução da documentação, sempre que entender necessária 

para sua compreensão. 

Seção V 

DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 

   Artigo 120 – A avaliação de competência servirá de apoio para a classificação 

e/ou reclassificação do aluno. 

   Artigo 121 – Na avaliação de competência a Escola conhecerá o índice do 

rendimento escolar do aluno, nos diversos componentes curriculares, se 

satisfatório ou insatisfatório. 

   Parágrafo Único: Com fundamento nesta avaliação a Escola conhecerá o nível 

de rendimento escolar do aluno e o submeterá se necessário, aos estudos de 

recuperação, tendo-se como parâmetros as notas emitidas pelo professor, de 0 a 

10 (de zero a dez) e ainda, o índice de frequência no período. 

 

Seção VI 
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DO APROVEITAMENTO E EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS 

 

   Artigo 122 – O aluno que concluiu estudos compatíveis com os componentes 

do currículo da Escola poderá aproveitá-lo no seu nível de ensino ou requerer a 

Equivalência de Estudos, nos termos da legislação vigente, quando for o caso. 

   Parágrafo Único: A comprovação da competência, para efeito de dispensa de 

frequência às aulas e/ou, para avanço em ano, termo ou séries ulteriores, o aluno 

deverá comprová-lo, submetendo-se a processo de classificação. 

   Artigo 123 – O aluno deverá requerer este aproveitamento de estudos ou 

Equivalência de Estudos através de requerimento, juntamente com a 

comprovação dos estudos realizados, dirigido ao Diretor da Escola, no início do 

período letivo. 

 

Capítulo III 

DA FREQUÊNCIA E COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

 

   Artigo 124 – A Escola fará o controle sistemático da frequência dos alunos às 

atividades escolares e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que  

os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% do total 

das aulas dadas ao longo de cada mês letivo. 

   Parágrafo Único - As atividades de compensação de ausências serão 

programadas, orientadas e registradas pelo professor da classe ou das disciplinas, 

com a finalidade de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas por 

frequência irregular às aulas, não isentando a família e o próprio aluno de 

justificar suas faltas. 

   Artigo 125 – O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas 

letivas, exigida a freqüência mínima de 75% para promoção. 

   Parágrafo Único: Poderá ser reclassificado o aluno que, no período letivo 

anterior não atingiu a frequência mínima exigida. 
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   Artigo 126 – Na compensação de ausência serão observados os seguintes 

critérios e procedimentos: 

     I – frequência às aulas nas classes regulares em período diverso; 

     II – por trabalhos extraclasse, orientados pelo professor. 

   § 1º - Observada a impossibilidade de locomoção do aluno, as atividades de 

compensação de ausência poderão, em caráter de exceção, ser cumpridas na 

forma de tarefa extraclasse sob orientação de estudo do professor da disciplina, 

com avaliação periódica. 

   § 2º - A Escola estabelecerá projeto especial para atender alunos cujas 

condições especiais de saúde comprometam o cumprimento das obrigações 

escolares, utilizando-se de procedimentos pedagógicos, tais como: compensação 

de ausência, trabalhos de pesquisa, avaliações especiais (escritas ou orais), 

procedimentos estes compatíveis com a condição e a disponibilidade de tempo 

desses estudantes. 

   § 3º - Incluem-se no projeto especial, mediante atestado comprobatório da 

doença por responsável pelo tratamento, conforme segue: 

     a – existência de alterações do estado de saúde de discentes, sejam elas 

congênitas ou adquiridas, perenes ou de duração variável, intermitentes ou 

ocasionais, motivadas por doença ou por acidente de qualquer origem; 

     b – situações em que a afecção é comprometedora da normalidade da vida 

escolar e o estudante merece e deve ser apoiado, conforme sua necessidade e 

dentro das possibilidades da Instituição Educacional; 

     c – perturbações da esfera mental ou psicológica; 

     d – submeter seus alunos, mesmo os que não têm frequência, a procedimentos 

de reclassificação com base na competência, nos termos da legislação vigente. 

   Parágrafo Único: A critério do Conselho de Classe/Ano/Série poderá o aluno 

ser dispensado da compensação de ausências, se estas não interferiram no seu 

rendimento escolar. 

Capítulo IV 

DA PROMOÇÃO E DA RECUPERAÇÃO 
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   Artigo 127 – Os critérios para promoção e encaminhamento para atividades de 

recuperação, estão disciplinados neste capítulo. 

   § 1º Todos os alunos terão direito a estudos de recuperação contínua em todas 

as disciplinas em que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 

   § 2º As atividades de recuperação serão realizada, de forma contínua e 

diversificada ao longo do período letivo. 

   § 3º Excepcionalmente, ao término do ciclo final do Ensino Fundamental ou do 

último termo da Educação de Jovens e Adultos, admitir-se-á um ano de 

programação específica de recuperação de componentes curriculares, para os 

alunos que demonstrarem impossibilidade de prosseguir estudos no nível 

subsequente. 

   § 4º O aluno será considerado apto, cuja nota final em cada componente 

curricular for igual ou superior a cinco (5,0). 

 

Seção I 

DA PROMOÇÃO E RETENÇÃO 

 

   Artigo 128 – Será considerado promovido no último ano do Ciclo Intermediário 

– 6º ano -, no último ano do Ciclo Final - 9º ano - do Ensino Fundamental, no 

último Termo da Educação de Jovens Adultos e em todas as séries do Ensino 

Médio, o aluno que obtiver no conjunto dos componentes curriculares do ano, 

termo ou série, frequência mínima no período letivo de 75% das horas letivas 

ministradas e nota final mínima cinco (5,0) em cada componente curricular. 

   Parágrafo Único: O aluno retido com rendimento insatisfatório, em até 3 (três)  

componentes curriculares do 6º e 9º anos do Ensino Fundamental, do 4º termo 

da Educação de Jovens e Adultos ou do Ensino Médio, poderá ser classificado no 

nível, ano ou série subsequente e matricular-se nos componentes curriculares de 

retenção com progressão parcial de estudos e cursá-los na forma estabelecida 

neste Regimento. 
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Seção II 

DA RECUPERAÇÃO 

 

     Artigo 129 – Além da recuperação imediata e contínua, que acontece na sala 

de aula, os alunos que continuar apresentando rendimento insatisfatório terão 

direito a outras formas de reforço, sendo submetidos aos demais sistemas de 

recuperação oferecidos pela Escola, pela Secretaria da Educação e pelo Ministério 

da Educação e Cultura. 

   Artigo 130 – A qualquer tempo letivo serão identificados em cada classe os 

alunos que apresentam rendimentos insatisfatórios, sendo estes submetidos a 

estudos de recuperação elaborados, executados e acompanhados de acordo com a 

legislação vigente. 

   Parágrafo Único: Os pais ou responsáveis pelos alunos envolvidos serão 

previamente comunicados. 

Capítulo V 

DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR 

 

   Artigo 131 – Cabe a Unidade Escolar expedir históricos escolares, declarações  

de conclusão, ciclo, termo ou série, diplomas ou certificados de conclusão de 

cursos, com especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a 

autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a legislação 

vigente. 

   Parágrafo Único: A Escola poderá, de acordo com sua  Proposta  Pedagógica  e  

a organização curricular adotada, expedir declaração ou certificado de 

competências em áreas específicas do conhecimento. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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   Artigo 132 – O Ensino Religioso, de matrícula facultativa,  constituirá  

disciplina dos horários normais da Escola e será ministrado, no Ensino 

Fundamental, de acordo com as normas do sistema, assegurando-se o respeito à 

diversidade cultural religiosa, vedada quaisquer formas de proselitismo. 

   Artigo 133 – A Escola manterá a disposição dos pais e alunos cópia do 

Regimento Escolar aprovado. 

   Parágrafo Único: No ato da matrícula, a Escola  fornecerá documento síntese 

de sua Proposta Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento Escolar - referente 

às normas de gestão e convivência - sistemática de avaliação e recuperação, para 

o conhecimento das famílias. 

   Artigo 134 – Incorporar-se-á neste Regimento, que já contém as Normas 

Regimentais Básicas, as determinações supervenientes oriundas de disposições 

legais ou de normas baixadas pelos órgãos competentes. 

   Artigo 135 – Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pelo Conselho 

de Escola, quando forem de sua atribuição. 

Artigo 136 - Este Regimento Escolar entrará em vigor a partir da data de sua 

aprovação. 

    

Pedranópolis, 21 de agosto de 2017. 

 

                                                                               _____________________________ 

                                                                                                        Marta Siquini 

                                                                                                                             R.G. 13.689.422-7 

                                                                                                                               Diretora de Escola 

 


