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* HORÁRIO DE ENTRADA : 07h10min e/ou 13h e/ou 
18h50min, tolerância de 10 minutos. Após esse horário o aluno 
só entrará para o 2º horário, se houver justificativa (atestado 
médico e/ou presença do responsável). 
* O aluno deverá entrar na sala após o 1º sinal (1º e 4º horários) 
e aguardar o professor após o 2º sinal dentro da sua sala. 
* A liberação de alunos, antes do término das aulas, só será 
permitida com a comunicação do responsável. 
* O uso do uniforme é constituído por calça ou saia (no joelho) 
de helanca azulão e camiseta da escola.  
* Prova de 2ª chamada: só terão direito os alunos que 
justificarem mediante atestado ou presença dos responsáveis 
num prazo máximo de 48 horas. A perda de provas 
intermediárias deverá ser justificada com o professor da 
disciplina, o provão bimestral ou simulado com a coordenação. 

 
É vedado ao aluno: 

* Ausentar-se do colégio sem autorização, entrar em sala de aula 
ou sair dela sem permissão do professor (cartão de liberação). 
* Ocupar-se durante a aula, de qualquer atividade que não lhe 
seja alusiva da unidade escolar; 
* Convidar pessoas alheias e entrar na unidade escolar ou nas 
salas de aula; 
* Usar fraudes no desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem; 
* Danificar o patrimônio da unidade escolar (carteiras, mesas, 
material dos laboratórios e outros); 
* Promover pichações nas dependências da unidade escolar; 
* Trazer consigo material estranho (celular, estilete, MP3, boné, 
etc) às atividades escolares, principalmente os que impliquem 
risco à saúde e à vida. A escola não se responsabilizará por 
perdas e desaparecimentos desses materiais; 
* Apossar-se de objetos que não lhe pertencem; 
* Rasurar ou adulterar qualquer documento escolar; 
* Fumar nas dependências do colégio; 
* Cometer injúria, calúnia, trotes que notabilizam humilhação, 
agressões físicas e verbais, preconceito racial/sexual, uso de 
substâncias químicas perigosas, corte de cabelo não consensual, 
xingamentos diversos, ingestão de bebidas alcoólicas e todos os 
tipos de ilegalidades contra colegas, professores e demais 
funcionários da escola (recomendação nº01/2009-Tribunal de 
Justiça de Anápolis) 
 * Promover coletas, vendas, festas no colégio; 
 Obs.: Em parceria com o Conselho Tutelar, Juizado de Infância 
e Polícia Militar as providências necessárias serão tomadas 
contra possíveis infratores com intuito de coibir atos alheios ao 
bom andamento desta unidade escolar. 
 

São deveres do(a) aluno(a): 
* Comparecer e participar das aulas com assiduidade e 
pontualidade devidamente uniformizado; 
* Estudar, fazer tarefas e demais trabalhos solicitados e entregá-
los no prazo determinado; 
* Estar presente e preparado para a realização de todas as 
avaliações; 
* Apresentar todo o material exigido pelo professor (livros, 
apostilas, cadernos, etc.); 
* Zelar pela limpeza e conservação do patrimônio material da 
escolar como carteiras, murais, portas, parede, lâmpadas, quadro, 
computadores, materiais do laboratório de ciências, livros e 
outros; 
* Indenizar os prejuízos quando produzir danos materiais à 
unidade escolar e a terceiros; 

* Manter um ambiente de harmonia, cooperação e respeito para 
com colegas, professores, coordenadores e demais funcionários. 

 
São direitos do(a) aluno(a): 

* Receber assistência educacional de acordo com suas 
necessidades observada as possibilidades na unidade escolar; 
* Recorrer às autoridades escolares quando se julgar 
prejudicado; 
* Ter sua individualidade respeitada pela comunidade escolar, 
sem discriminação de qualquer natureza; 
* Receber todas as avaliações e trabalhos escolares corrigidos 
com respectivas notas, critérios utilizados na correção, bem 
como ser informado de seus erros e acertos; 
* Ser orientado em suas dificuldades de aprendizagem pelos 
professores; 
* Ser ouvido pelos professores, coordenação e direção nas suas 
reivindicações; 
* Ser tratado pelos colegas, professores, coordenadores e demais 
funcionários com respeito e consideração. 
 

São deveres do(a) responsável(a) e família: 
* Matricular seu filho (a) numa unidade de ensino que lhe 
garanta o direito à educação; 
* Responder legalmente e judicialmente pelos atos de menores 
de 18 anos de idade; 
* Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem de seu filho 
(a) (tarefas, horário de estudo e outros); 
* Orientar e manter os bons hábitos de higiene e cuidados 
pessoais (uniforme limpo); 
* Participar das reuniões e comparecer a escola quando 
requisitado; 
* Manter atualizado junto à secretaria seu endereço e telefones 
(fixos ou celulares); 
* Orientar e verificar o uso correto do material escolar, assim 
como os dias de utilização, evitando prejuízos na aprendizagem;  
* Comunicar a escola, por escrito, a ausência por mais de dois 
dias consecutivos (evitando contratempo com o Conselho 
Tutelar e a Vara da Infância e Juventude).  

 
São direitos do(a) responsável(a) e família: 

* Ser bem recebido e esclarecido quanto a dúvidas pertinentes ao 
processo de aprendizagem de seu filho (a); 
* Ser convidado para as reuniões, apresentações e demais 
eventos; 
* Requerer documentos que comprovem a verificação de 
aprendizagem e freqüência (boletim e declarações); 
* Participar, cooperar e fiscalizar a unidade escolar no intuito de 
preservar o patrimônio público; 
* Participar do planejamento do Projeto Político Pedagógico; 
* Participar do Conselho Escolar, dar opiniões e sugestões em 
relação à unidade escolar. 

 
Penalidades: 

1- Advertência (verbal e escrita, destinada a transgressões leves 
assinada pelo aluno); 
2- Repreensão (escrita, quando reincidente, assinada pelo aluno 
na presença do responsável e assinada por este); 
3- Transferência (de acordo com recomendação do Ministério 
Público do Estado de Goiás) 
 
Obs.: O regimento escolar encontra-se em fase de estudos 
devendo sofrer alterações para o ano de 2010, caso ocorra os 
pais serão informados.  


