
 

 

Colégio Estadual José Ludovico de Almeida 

 

 

 

 

 

REGIMENTO ESCOLAR REGIMENTO ESCOLAR REGIMENTO ESCOLAR REGIMENTO ESCOLAR     

 

 

 

 

 

 

 

Rua Erasmo Braga S/N – Vila Brasil  
Fone: 3324 -1975 

Anápolis – GO 
ANO: 2010 

 

 



 
 

2

SUMÁRIO 

 

TÍTULO I     Das Disposições Preliminares   04 

 CAPÍTULO I   Da Identificação 04 

 CAPÍTULO II         Dos Princípios e fins da Educação 04 

    

TÍTULO II                            Da Organização Administrativa e Pedagógica 06 

 CAPÍTULO I          Da Estrutura Administrativa     06 

 CAPÍTULO II         Da Constituição 08 

 CAPÍTULO III        Da Gestão Escolar 08 

  SEÇÃO I           Do Grupo Gestor 09 

                              SEÇÃO II          Do Diretor 10 

  SEÇÃO III          Do Vice Diretor 12 

  SEÇÃO IV         Do Secretário Geral 13 

 CAPÍTULO IV        Do Conselho Escolar 15 

 CAPÍTULO  V       Da Equipe Técnico Pedagógica 16 

  SEÇÃO I           Do Coordenador 17 

                              SEÇÃO II          Da REAI – Rede de Apoio à Inclusão  20 

  SEÇÃO III          Da Dupla pedagógica 21 

     SEÇÃO IV          Da Biblioteca 22 

                              SEÇÃO V          Do Laboratório de Informática  23 

  SEÇÃO VI         Do Laboratório de Línguas e Ciências 24 

     SEÇÃO VII         Da Rádio Escola 25 

 CAPÍTULO  VI        Do Corpo Docente 26 

                          CAPÍTULO VII   Do Corpo Discente 28 

  CAPÍTULO VIII   Da Família  35 

  CAPÍTULO  IX      Da Equipe Técnico Administrativa 36 

  SEÇÃO I            Da Secretaria 37 

                              SEÇÃO II          Do Agente Administrativo Educacional – Auxiliares Administrativos  37 

  SEÇÃO III         Do Agente Administrativo Educacional – Auxiliares de serviços gerais  38 

  SEÇÃO IV         Do Coordenador de Merenda Escolar 39 

 CAPÍTULO  X        Do Grêmio Estudantil 41 

   

TÍTULO III                            Da Organização do Ensino  42 

 CAPÍTULO I          Dos Níveis e Modalidades de Ensino   42 

  SEÇÃO I            Do Ensino Fundamental 42 

                              SEÇÃO II          Do Ensino Médio   42 

 CAPÍTULO  II        Do Currículo Pleno 43 

                          CAPÍTULO III   Do Calendário e Horário Escolar  43 

  CAPÍTULO IV   Da Avaliação da Aprendizagem  44 

  SEÇÃO I           Das Formas de avaliação do Ensino Fundamental e Médio  44 

  SEÇÃO II          Do Aproveitamento de Estudos 46 



 
 

3

                              SEÇÃO III         Da Recuperação  47 

  SEÇÃO IV         Da Progressão 47 

                              SEÇÃO V          Da Classificação e Reclassificação   50 

 CAPÍTULO  V        Da Matrícula         51 

                          CAPÍTULO VI   Da Transferência   54 

 

TÍTULO IV                            Dos Documentos Escolares  55 

 CAPÍTULO I          Da Escrituração  Escolar e Arquivo                                                          55 

 CAPÍTULO I          Da Inutilização e Descarte                                                                       57 

 

TÍTULO V                            Das Diretrizes de Convivência Social  57 

 CAPÍTULO I          Dos Direitos e Penalidades                                                                      58 

  

TÍTULO VI                            Das Disposições Gerais  62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Art.1  - O Colégio Estadual José Ludovico de Almeida situado à Rua Erasmo Braga 

s/nº, Bairro Vila Brasil na cidade de Anápolis, Estado de Goiás é mantido pelo poder 

Público e administrado pela Secretaria Estadual de Educação, sob jurisdição da 

Subsecretaria Regional de Anápolis com Denominação Lei nº 9.781 de 14/08/85 regido 

doravante por este Regimento. 

 

 Art. 2  - A Unidade Escolar mantém o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano organizado 

em anos no turno vespertino e o Ensino Médio seriado, nos turnos matutino e noturno 

em conformidade com a legislação em vigor.  

 

Art. 3  - Este Regimento tem a finalidade de assegurar a unidade filosófica político-

pedagógica, estrutural e funcional, garantindo a flexibilidade didático-pedagógica 

enquanto instrumento indispensável à consecução de uma política educacional desta 

Unidade Escolar. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 4 - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho numa co-

participação de responsabilidade entre Estado e Família. 

 

Art. 5  - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II – Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III – Pluralismo de idéias e de concepção pedagógicas; 
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IV – Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI – Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII – Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII – Gestão democrática e participativa do ensino público, na forma da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação; 

IX – Garantia de padrão de qualidade; 

X – Valorização da experiência extra-escolar; 

XI – Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Art. 6 - A unidade escolar tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e o desenvolvimento de sua capacidade de 

compreender criticamente a realidade social, através da ampliação de suas 

experiências, onde se respeita as especificações das seguintes modalidades de 

ensino:                                                                                

 

I - Ensino fundamental - destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, 

favorecendo o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, proporcionando a reflexão através 

da compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes, da música, dos esportes e dos valores na busca de formação para o exercício 

pleno e consciente da cidadania. O ensino fundamental será organizado em séries 

anuais e terá duração de nove anos, compreendendo, anualmente, no mínimo 

duzentos dias letivos e oitocentas horas de efetivo trabalho escolar na sala de aula, 

excluído o tempo reservado à recuperação. 

 

II – Ensino Médio - etapa final da educação básica tem como finalidade a consolidação 

e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a 

cidadania do educando, aprimoramento como pessoa humana e a compreensão dos 

fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos e insdipensáveis à 

autonomia intelectual e ao pensamento crítico. O ensino médio será organizado em 

séries anuais e terá duração mínima de três anos, compreendendo anualmente no 

mínimo duzentos dias letivos e oitocentas horas de efetivo trabalho escolar na sala de 
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aula, excluído o tempo reservado à recuperação conforme artigo 24, inciso I da LDB 

9394/96. 

III- Educação especial - destina-se a apoiar, complementar, suplementar e em alguns 

casos substituir os atendimentos educacionais comuns dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação 

básica.  A Educação Especial será oferecida simultaneamente, sendo que considera-se  

educando com necessidades educacionais especiais todo e qualquer aluno que:  

 a) apresentar acentuada dificuldade de aprendizagem e/ou limitações 

temporárias ou permanentes vinculadas ou não a causas orgânicas específicas e as 

relacionadas a disfunções, deficiências ou condições sócio-ambientais tais como: 

educando com condutas típicas de síndromes, quadro neurológico, psicológico ou 

psiquiátrico, déficit cognitivo sensorial ou físico, que dificulte o acompanhamento das 

atividades curriculares; 

b) apresentar dificuldade de comunicação e sinalização diferenciadas dos 

demais alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 

c) apresentar altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que o leve a dominar rapidamente conceitos e atitudes. 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

  

CAPÍTULO I – DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 7  – A unidade escolar será regida: 

I - pela legislação de ensino vigente e aplicável; 

II - por este Regimento Escolar; 

III - pelas normas internas; 

IV - por atos normativos emanados dos órgãos de sua administração superior. 

V – Carta de Intenções entre Secretaria Municipal de Educação e Subsecretaria 

Regional de Educação de Anápolis e demais órgãos; 

Parágrafo único - Com a participação do Conselho Escolar as normas internas 

serão elaboradas em consonância com este regimento. 
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Art. 8  – A unidade escolar deverá ser direcionada para o ensino e aprendizagem 

integrada à comunidade e isenta de qualquer vinculação político-partidária. 

 

Art. 9  – A unidade escolar funcionará em três turnos: manhã, tarde e noite, com 

freqüência mista de alunos por turma; 

I - 6ª a 9ª séries do Ensino Fundamental – turno vespertino; 

II - 1ª a 3ª séries em nível do Ensino Médio – turno matutino e noturno; 

 

Art. 10 – Caso a unidade escolar não atingir o mínimo exigido no quantitativo de 

alunos, deverá solicitar autorização ao setor competente da Secretaria Estadual de 

Educação para funcionamento da sala. 

 

Art. 11  - As classes especiais poderão funcionar em caráter extraordinário e 

temporário, com o mínimo de dois e o máximo de oito alunos, respeitando as normas 

complementares do respectivo sistema de ensino estadual. 

 

Art. 12  - A duração da hora aula será de cinqüenta minutos para o diurno. Para o 

noturno, cinqüenta minutos para as três (3) primeiras aulas e quarenta e cinco minutos 

para as duas (2) últimas aulas, conforme Matriz Curricular e Projeto Político 

Pedagógico; 

Parágrafo único - Deverá a unidade escolar cumprir o calendário escolar a fim de 

atender no mínimo às oitocentas horas previstas na legislação de ensino vigente. 

 

Art. 13  - A estrutura física da Unidade Escolar possui os seguintes espaços 

relacionados a seguir: 

I - salas de aulas adequadas à realidade regional; 

II - espaço para lazer, recreação e aulas de Educação Física uma quadra coberta 

deficiente e duas quadras descobertas aguardando possível cobertura; 

III - biblioteca; 

IV - laboratórios de informática e ciências; 

V - sala de recursos audiovisuais; 

VI - auditório; 

VII – Cantina improvisada, numa sala de aula, aguardando reforma para “cozinha 

industrial” e liberação da sala para implantação do Laboratório de Línguas; 
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Art. 14  - Para atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais, a 

Unidade Escolar deverá oferecer salas de recursos e ensino com professor habilitado 

fornecido pela Secretaria da Educação de acordo com as especificidades individuais e 

as características de aprendizagem de cada aluno. 

 

Parágrafo único  – A Unidade Escolar aguarda da Secretaria de Educação a 

adequação de sua estrutura física às novas exigências necessárias ao bom 

funcionamento e ao atendimento de alunos com necessidades especiais; 

 

CAPÍTULO II – DA CONSTITUIÇÃO  

 

Art. 15 – A Unidade Escolar de Ensino fundamental e Médio serão assim constituída: 

I - Grupo gestor: diretor, vice diretor, secretário-geral, coordenadores pedagógicos, 

representante do Conselho Escolar e representante do Grêmio Estudantil; 

II - Conselho Escolar; 

III – Equipe técnico pedagógica: vice diretor, coordenadores, dinamizadores de 

biblioteca, de tecnologias interativas, de ciências e visa, assim que possível o 

dinamizador de Laboratório de línguas. Conta também do dinamizador da rádio-escola 

e em parceria com a subsecretaria conta com a dupla pedagógica e a equipe da REAI:  

pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, intérprete e instrutor. 

IV – Corpo docente; 

V – Corpo discente – alunos devidamente matriculados; 

VI – Equipe técnico administrativa: auxiliares administrativos - secretaria, coordenador 

de merenda escolar, auxiliar de serviços gerais, auxiliares de merenda e vigia/porteiro.  

VII – Grêmio Estudantil; 

VIII – Pais ou responsáveis do núcleo discente.  

 

Parágrafo único  – A comunidade escolar é formada por todos que compõem 

esta constituição. 

 

CAPÍTULO III - DA GESTÃO ESCOLAR 

 

 Art. 16  - A gestão escolar, democrática e colegiada é entendida como o processo que 

rege o funcionamento desta Unidade Escolar, compreendendo a tomada de decisão 
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conjunta no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das questões 

pedagógicas e administrativas com a participação de toda a comunidade escolar. 

 

Art. 17  - A Unidade Escolar mantém mecanismos que visam assistir o aluno no 

trabalho escolar, bem como assegurar – lhe ambiente e condições favoráveis ao bom 

desempenho de suas atividades. 

 

CAPÍTULO III  

SEÇÃO I - DO GRUPO GESTOR 

 

Art. 18  - A administração geral da Unidade Escolar estará a cargo do Diretor, vice 

diretor e Secretário-Geral que, juntamente com os coordenadores pedagógicos, com o 

Conselho Escolar, com o Grêmio Estudantil e comunidade escolar deverão definir a 

Proposta Político-Pedagógica desta, enfatizando sua filosofia e objetivos. 

 

Art. 19  - O Grupo Gestor deverá gerenciar as atividades administrativas e pedagógicas 

da Unidade Escolar, empenhando-se na execução de uma proposta de trabalho 

integrada à comunidade e condizente com as necessidades da mesma, visando 

alcançar um melhor aproveitamento da unidade, enquanto espaço de construção do 

saber e formação da consciência crítica. 

 

Art. 20 - São atribuições do grupo gestor: 

I - cumprir e fazer cumprir as determinações superiores, as constantes neste regimento 

e as normas internas da Unidade Escolar; 

II - cumprir e fazer cumprir os princípios da gestão democrática; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas; 

IV - coordenar a construção e a execução do Projeto Político-Pedagógico da Unidade 

Escolar; 

V - elaborar horários e realizar distribuição de carga horária dos professores; 

VI - promover o intercâmbio com outras Unidades Escolares e a integração desta com 

a comunidade; 

VII - incentivar atividades que possam servir aos fins da Unidade Escolar; 

VIII - propiciar ações efetivas na Unidade Escolar, que sensibilizem a comunidade 

escolar a zelar pelo patrimônio público respeitando-o e conservando-o como bem de 

todos; 
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IX - zelar pela integridade física e moral de servidores e alunos durante a permanência 

destes no âmbito da Unidade Escolar; 

X - garantir condições para que o arquivo da Unidade Escolar esteja atualizado e bem 

conservado; 

XI - promover sessões de estudos visando esclarecer aos alunos e aos funcionários da 

Unidade Escolar seus direitos e deveres com base neste Regimento; 

XII - impedir que pessoas alheias a Unidade Escolar e à rede pública estadual de 

ensino desempenhem atividades profissionais na unidade, sem a devida autorização; 

XIII - coordenar a elaboração e a execução do processo de avaliação interna da 

Unidade Escolar; 

XIV - garantir condições para a efetivação das avaliações externas promovidas por 

órgãos governamentais. 

 

SEÇÃO II - DO DIRETOR 

 

 Art. 21  - O Diretor é o representante legal da Unidade Escolar e responsável direto por 

sua administração com designação na forma da legislação em vigor. 

 Art. 22  - São atribuições do Diretor: 

I - Representar a Unidade Escolar frente a Subsecretaria e à Secretaria de Estado da 

Educação, bem como perante as demais instâncias e órgãos; 

II – Articular a integração da Unidade Escolar com as famílias e a comunidade; 

III - Organizar e encaminhar aos setores competentes da Secretaria Estadual de 

Educação, projetos de implantação, autorização e reconhecimento de cursos; 

IV - Responder, legalmente, perante os órgãos públicos competentes, pelo 

funcionamento da Unidade Escolar; 

V - Coordenar a elaboração, a aprovação, o monitoramento e a avaliação do Projeto 

Político Pedagógico, o Plano de Desenvolvimento da Escola – o PDE e o Regimento da 

Unidade Escolar; 

VI - Divulgar o regimento escolar ao quadro de pessoal, zelando pelo cumprimento das 

normas referentes aos mesmos; 

VII - Cumprir e fazer cumprir o projeto Político Pedagógico, este Regimento, as 

deliberações do Conselho Escolar e as Orientações da Secretaria da Educação e as 

normas do Conselho Estadual de Educação; 

VIII - Coordenar a elaboração e a execução de Planos de Aplicação de Recursos 

Financeiros, voltados para o rendimento do ensino-aprendizagem proceder à 
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respectiva prestação de contas dentro do prazo estabelecido e promover sua 

divulgação junto à Comunidade Escolar; 

IX - Elaborar o Calendário Escolar observando as peculiaridades da Unidade Escolar, 

juntamente com os Coordenadores, o vice, o Secretário e os professores, submetendo-

o à aprovação do Conselho Estadual de Educação; 

X - Diligenciar junto aos setores competentes a oferta de condições para ministrar 

ensino de boa qualidade; 

XI - Garantir a utilização adequada dos recursos disponíveis pela comunidade escolar; 

XII – Supervisionar o desempenho dos professores, coordenadores, agentes 

administrativos educacionais e alunos, dentro dos limites regimentais e das 

deliberações do Conselho Escolar; 

XIII - Deferir ou indeferir requerimentos de matrícula e de transferência de acordo com 

a documentação apresentada; 

XIV – Assinar a documentação, juntamente com o Secretário Geral, atinente à vida 

escolar dos alunos matriculados na unidade escolar, que for de sua competência; 

XV - Responsabilizar-se pelo patrimônio já existente nesta Unidade Escolar e pelo 

adquirido em sua gestão, repassando-o ao seu sucessor; 

XVI - Responsabilizar-se pelo uso do prédio e mobiliário escolar zelando pela sua 

conservação; 

XVII - Estimular à criação e o funcionamento de associações escolares, observada a 

legislação específica; 

XVIII - Encaminhar mensalmente ao Juizado da Infância e da Adolescência ou ao 

Conselho Tutelar de sua Região, a relação nominal dos alunos menores de quatorze 

anos, regularmente matriculados, que se ausentarem da Unidade Escolar mais de três 

dias no mês, a fim de evitar à evasão e a reprovação, depois de esgotadas todas as 

alternativas possíveis de serem executadas pela Unidade Escolar, conforme a 

legislação em vigor; 

XIX - Abonar até três faltas mensais do servidor, quando justificadas de acordo com o 

Regime Jurídico Único; 

XX - Convocar reuniões periódicas para discutir questões fundamentais à Unidade 

Escolar; 

XXI - Dar ciência à Secretaria Estadual de Educação dos reparos, reformas e 

ampliações, que porventura forem necessárias na Unidade Escolar; 
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XXII - Testar os serviços feitos por empresas ou por profissionais contratados, 

comunicando à Secretaria Estadual de Educação quando não corresponderem ou 

forem de qualidade inferior ao pré-estabelecido oficialmente; 

XXIII - Comunicar à Secretaria Estadual de Educação a necessidade de materiais e 

equipamentos, indispensáveis ao funcionamento da Unidade Escolar; 

XXIV - Resolver problemas internos da Unidade Escolar, ouvindo o conselho escolar, 

quando necessário, antes de recorrer ao órgão central; 

XXV – Escolher os coordenadores pedagógicos, segundo os critérios técnicos da 

Secretaria de Educação; 

XXVI – Realizar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento da 

Unidade Escolar, observando a legislação vigente. 

 

SEÇÃO III - DO VICE DIRETOR 

 

Art. 23  - O Vice Diretor é o representante legal da Unidade Escolar em caso de 

afastamento do Diretor, com designação na forma da legislação em vigor. 

   

Art. 24  - São atribuições do Vice Diretor: 

I – cumprir e fazer cumprir toda legislação de ensino e as determinações legais 

emanadas da administração superior, assim como o Projeto Político Pedagógico e o 

Regimento Escolar; 

II – substituir o diretor nos casos de afastamento, impedimento ou de vacância do 

cargo; 

III - executar as atribuições que lhe forem outorgadas pelo Conselho Escolar e pelo 

Regimento; 

IV – cumprir as demais tarefas atinentes à sua função docente, quando não estiver 

substituindo o diretor; 

V – executar as atribuições que lhe forem outorgadas pelo Projeto Político Pedagógico, 

por este Regimento, pelas deliberações do Conselho Escolar e pelas orientações da 

Secretaria da Educação; 

VI – ocupar a Coordenação Geral da Unidade Escolar; 

VII – exercer a Coordenação e cumprir as demais tarefas atinentes à sua função 

docente, quando não estiver substituindo o Diretor; 

VIII – Coordenar e participar das discussões e elaboração do Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE da Unidade Escolar e das ações de 
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planejamento e o desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de articular 

as ações pedagógicas a serem desenvolvidas;  

IX – Efetivar a articulação, integração e desenvolvimento dos níveis de ensino 

ministrados na Unidade Escolar; 

X – Estabelecer permanente contato com os coordenadores dos três turnos sendo o 

elo entre os mesmos para resolução de quaisquer tipos de pendências; 

XI – Apoiar, acompanhar e orientar o grupo de coordenadores da escola no 

atendimento aos projetos desenvolvidos na Unidade Escolar; 

XII – Prestar assistência e coordenar o sistema de acompanhamento do AMAI, Salário 

Escola, Projeto Aprendizagem, Programa Mais Educação, Programa Correção de 

Fluxo, PRAEC’s coordenação de projetos e outros programas da SRE; 

XIII – Estabelecer escalas de trabalho referente à limpeza, segurança e merenda 

escolar, acompanhamento, monitorando, avaliando e garantindo a qualidade dos 

serviços prestados em prol do bom desenvolvimento das atividades pedagógicas e 

gerenciais da escola; 

XIV - Realizar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento da Unidade 

Escolar, observada a legislação vigente.  

     

SEÇÃO IV – SECRETÁRIO  

 

Art. 25  - O secretário Geral é o responsável pela secretaria da Unidade Escolar, eleito 

por chapa, pela comunidade escolar, pelo voto direto, secreto e facultativo, na forma da 

lei. 

Parágrafo único . O Secretário Geral tem tantos auxiliares quantos são 

necessários ao bom andamento dos trabalhos e previstos no quadro de pessoal da 

secretaria. 

 

Art. 26  - São atribuições do Secretário Geral: 

I – Cumprir e fazer cumprir o Projeto Político Pedagógico, este Regimento, as 

deliberações do Conselho Escolar, as orientações da Secretaria da Educação e as 

normas do Conselho Estadual de Educação; 

II – Organizar e manter em dia coletânea de leis, regulamentos diretrizes ordens de 

serviço, resoluções e demais documentos; 

III – Cumprir e fazer cumprir as determinações de seus superiores hierárquicos; 
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IV – Coordenar as atividades da secretaria da Unidade Escolar, responsabilizar-se e 

zelar pelo sistema informatizado de gestão escolar; 

V – Participar da elaboração e desenvolvimento das ações do Projeto Político 

Pedagógico e Regimento da Unidade Escolar; 

VI – Redigir a correspondência que lhe for confiada; 

VII – Secretariar as reuniões de conselho de classe e outras reuniões similares; 

VIII – Apresentar ao Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser 

assinados; 

IX – Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de 

assentamento dos alunos, de forma a permitir em qualquer época a verificação, 

utilizando para isto as ferramentas do SIGE e responsabilizando-se pelos dados 

contidos no SIGE; 

             a)– da identidade e regularidade da vida escolar do aluno; 

                    b)– da autenticidade dos documentos escolares; 

X – Coordenar as atividades administrativas referentes a matricula transferência e 

conclusão de curso; 

XI – Elaborar relatórios, atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros 

estatísticos; 

XII – Informar processos; 

XIII - Redigir e subscrever editais; 

XIV – Expedir transferência e demais documentos, devidamente assinados por ele e 

pelo Diretor; 

XV – Divulgar os resultados bimestrais e finais das avaliações realizadas; 

XVI – Zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; 

XVII – manter atualizada a documentação dos corpos docente discente técnico e 

administrativo; 

XVIII - Lavrar em atas as anotações de resultados finais, de recuperação, de exames 

especiais, de classificação e reclassificação e de outros processos avaliativos; 

XIX – Coordenar, juntamente com o vice, o preenchimento das fichas do AMAI, Salário 

Escola, Projeto Aprendizagem, Censo Escolar e outros;  

XX – Expedir e autenticar os certificados de conclusão de curso e outros documentos 

pertinentes, conforme Res. CEE nº258/98;  

XXI – Ser responsável, juntamente com o diretor, pela freqüência dos servidores: 

professores e agentes administrativos educacionais;  
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XXII – Manter, diariamente, atualizados os dados do SIGE: Matriz curricular, cadastro 

de professores / modulação, cadastro de estudantes, lançamento de freqüência e 

avaliação e outros; (Diretrizes) 

XXIII – Organizar e coordenar momentos de estudo com a equipe escolar; 

XXIV– Manter o corpo docente e administrativo atualizado quanto às leis, resoluções, 

pareceres e portarias referentes ao trabalho técnico-pedagógico; 

XXV – Elaborar gráficos demonstrativos de rendimento dos estudantes para serem 

utilizados como instrumentos de análise de evidências da qualidade do desempenho 

global da turma, por ocasião dos conselhos de classe; 

XXVI – Organizar, junto com o diretor e vice-diretor, os momentos de Trabalho Coletivo 

na escola; 

XXVII – Elaborar, juntamente com o vice-diretor, os relatórios solicitados pela dupla 

pedagógica e mantê-la informada das ações desenvolvidas e dos resultados avaliativos 

alcançados pelos alunos, ao longo do ano letivo; 

XXVIII – Apoiar e incentivar a escola em iniciativas de inovação da gestão escolar; 

XXIX – Informar aos coordenadores em tempo hábil sobre as leis, pareceres e 

determinações encaminhados à Unidade Escolar pela secretaria de educação ou outro 

órgão; 

XXX – Exercer outras atividades que contribuam para a eficiência dos serviços da 

Secretaria da Unidade Escolar. 

 

CAPITULO IV  

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

 Art. 27  O Conselho Escolar é uma entidade autônoma, sem fins lucrativos, instituído 

por prazo determinado, para funcionar como órgão deliberativo e fiscalizador, agente 

da gestão democrática da unidade escolar, conforme CF, art.206, item VI; Lei 9.394/96-

LDB, art. 3º, item VIII e art. 14, item II; responsável pelo recebimento e aplicação dos 

recursos do PROESCOLA, de acordo com os dispositivos legais Lei nº. 13.666 de 

27/07/2000, alterada pela Lei 14.306 de 12/11/2002. 

 

Art. 28 As atividades do Conselho Escolar reger-se-ão conforme Estatuto próprio e a 

realidade da unidade de educação básica.  

 

Art. 29   São atribuições do Conselho Escolar: 
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I - Elaborar a programação e o plano de aplicação dos recursos financeiros recebidos 

pela escola; 

II - Acompanhar a aplicação dos recursos estaduais transferidos à conta do 

PROESCOLA e de outros recursos financeiros; 

III - Zelar pela qualidade dos produtos adquiridos e serviços contratados, em todos os 

níveis, desde sua aquisição, distribuição e utilização, observando sempre a legislação 

pertinente; 

IV - Receber, analisar e remeter ao Conselho Fiscal, para parecer, as prestações de 

contas do PROESCOLA, na forma da Lei nº. 13.666, de 27/07/2000; 

V - Constituir Comissão de Execução Financeira; 

VI - Discutir e participar da elaboração do Regimento Escolar e da Proposta 

Pedagógica; 

VII - Criar e garantir mecanismos de participação efetiva e democrática dos membros 

da comunidade escolar na vida escolar; 

VIII - Constituir comissões especiais para estudar assuntos relacionados aos aspectos 

administrativos, pedagógicos e financeiros da escola; 

IX - Apoiar as ações de capacitação dos membros do Conselho Escolar; 

X - Participar, tanto do processo de aplicação da avaliação interna e externa da escola 

quanto na análise de seus resultados. 

 

CAPÍTULO V 

DA EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

Art. 30  – A Equipe Técnico Pedagógica é composta pelo vice diretor, os 

Coordenadores Pedagógicos, a dupla pedagógica,  o REAI – Rede de Apoio à Inclusão 

com sua equipe Multiprofissional: Intérprete, Instrutor de BRAILLE, Soraban, Instrutor 

de Libras, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Pedagogo e Psicólogo, os dinamizadores 

de biblioteca, de Laboratórios de Ciências , das TIC’s , os quais serão responsáveis 

pela dinamização do processo educativo, promovendo e assessorando as atividades 

de natureza técnico-científica e pedagógica em ação integrada com a comunidade 

escolar. 

 

Parágrafo único  - Na inexistência da equipe Técnico Pedagógica na Unidade 

Escolar, caberá ao setor competente da Secretaria Estadual de Educação garantir o 

suporte pedagógico e a Unidade Escolar solicitar o suporte por meio de ofícios. 
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Art. 31  – São atribuições da Equipe Técnico Pedagógica: 

I - Participar, com a comunidade escolar, na construção do Projeto Político-

Pedagógico; 

II - Promover a integração escola-família-comunidade, envolvendo-as nas ações 

educativas da unidade de ensino; 

III - Fornecer subsídios ao trabalho docente, visando à melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem; 

IV - Orientar, acompanhar e avaliar, em conjunto com os demais técnicos, as atividades 

desenvolvidas pelo Corpo Docente; 

V - Informar, continuamente, aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o 

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

VI - Elaborar, programar e avaliar, juntamente com os demais segmentos, o plano 

anual da Equipe Técnico Pedagógico a partir do diagnóstico das necessidades da 

Unidade Escolar; 

VII - Interagir interdisciplinar, com os demais profissionais doa Unidade Escolar, 

visando à melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

VIII - Fomentar discussões, debates, palestras e seminários junto à comunidade 

escolar; 

IX - Organizar e participar de Fóruns de discussão pedagógica como: Conselho de 

Classe e outras reuniões para conhecimento e intervenções, quando for o caso; 

X - Apresentar estudos, relatórios, informações técnicas e pareceres específicos à 

direção; 

XI - Identificar as barreiras que possam dificultar ou impedir a aprendizagem; 

XII - Participar da elaboração e programação de cursos de capacitação para 

professores; 

XIII - Elaborar, em conjunto com o Diretor e o Secretário-Geral, o Calendário Escolar; 

XIV - Coordenar o processo de seleção de livros didáticos e materiais pedagógicos 

adotados pela Unidade Escolar; 

 

SEÇÃO I - DO COORDENADOR 

 

 Art. 32  - O Coordenador é o professor que assessora o Diretor tecnicamente e 

administrativamente no seu turno e é o responsável pelo cumprimento da política 

pedagógica da Unidade Escolar com a finalidade de assegurar a qualidade do ensino. 

A equipe de coordenadores estará sob a coordenação geral do vice diretor.  
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Art. 33  - São atribuições do Coordenador: 

I - Coordenar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades no turno; 

II - Elaborar o horário do turno; 

III - Controlar a freqüência do corpo docente, técnico-pedagógico e administrativo do 

turno, bem como a reposição de aulas, quando houver; 

IV - Zelar pelo cumprimento da legislação do ensino, Calendário Escolar Regimento e 

Projeto Político Pedagógico da Unidade; 

V – Coordenar e participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento 

Escolar, o PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e o desenvolvimento 

da proposta curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas;  

VI – Subsidiar o Diretor com os dados e informações referentes às atividades de ensino 

realizadas na Unidade Escolar; 

VII – Participar de reuniões, seminários e encontros, grupos de estudo e outros, 

sempre que convidado; 

VIII – Assessorar pedagogicamente o Diretor; 

IX – Planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico; 

X – Promover sistematicamente reuniões de estudo e trabalho visando ao constante 

aperfeiçoamento das atividades de ensino; 

XI – Elaborar, acompanhar e avaliar, com o corpo docente, o Currículo Pleno dos 

cursos ministrados pela Unidade escolar, em consonância com as diretrizes 

pedagógicas da Legislação vigente emanadas pelos órgãos competentes;  

 XII – Assessorar, acompanhar, avaliar e coordenar a elaboração, execução e 

avaliação dos programas e planos de ensino, atuando junto aos docentes alunos e 

pais; 

XIII – Coordenar e acompanhar a execução e avaliar os resultados dos projetos 

especiais desenvolvidos pela Unidade Escolar; 

XIV – Assessorar o professor no planejamento, execução e avaliação das atividades de 

recuperação paralela; 

XV – Coordenar o processo de seleção de livros didáticos, adotados pela Unidade 

Escolar, obedecendo aos critérios indicados pela Secretaria; 

XVI – planejar e coordenar os Conselhos de Classes; 

XVII – Elaborar seu plano de trabalho;  

XVIII – Acompanhar, assessorar, avaliar e retroalimentar o processo de elaboração e 

execução projeto político pedagógico da escola –PPP, do Plano de Desenvolvimento 
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da Escola – PDE, dos projetos de Atividades Educacionais Complementares – 

PRAEC’s ; 

XIX – Articular o trabalho pedagógico desenvolvido no interior da escola, de forma a 

manter a integração e inter-relação entre as ações desenvolvidas pelos professores 

das diversas disciplinas do currículo escolar; 

XXI – Realizar, periodicamente, visitas às turmas, para acompanhamento do trabalho 

pedagógico do professor; 

XXI – Orientar o professor, principalmente o iniciante, no preenchimento de instrumento 

de acompanhamento do desempenho, assim como, nos diários e demais instrumentos 

avaliativos; 

XXII – Organizar e coordenar momentos de estudo com a equipe escolar; 

XXIII – Manter o corpo docente e administrativo atualizado quanto às leis, resoluções, 

pareceres e portarias referentes ao trabalho técnico-pedagógico; 

XXIV – Elaborar gráficos demonstrativos de rendimento dos estudantes para serem 

utilizados como instrumentos de análise de evidências da qualidade do desempenho 

global da turma, por ocasião dos conselhos de classe; 

XXIII – Comunicar-se ou convocar os pais, quando necessário, auxiliando na resolução 

de problemas referentes ao desenvolvimento do aluno; 

XXV – Comunicar-se ou convocar os professores, quando necessário, auxiliando na 

resolução de problemas referentes ao trabalho desenvolvido em sala de aula com os 

alunos; 

XXVI – Organizar, junto com o diretor e vice-diretor, os momentos de Trabalho Coletivo 

na escola; 

XXVII – Elaborar, juntamente com o vice-diretor, os relatórios solicitados pela dupla 

pedagógica e mantê-la informada das ações desenvolvidas e dos resultados avaliativos 

alcançados pelos alunos, ao longo do ano letivo; 

XXVII – Trabalhar em parceria com a REAI – Rede Educacional de Apoio à Inclusão no 

atendimento dos alunos e familiares; 

XXIX – Apoiar e incentivar a escola em iniciativas de inovação da gestão escolar 

XXX - Executar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento da 

Unidade Escolar.    
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SEÇÃO II - DA REAI – REDE EDUCACIONAL DE APOIO À IN CLUSÃO 

 

Art. 34 A REAI é composta pela Equipe Multiprofissional que, por sua vez, é 

constituída por: pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, intérprete e 

instrutor. 

 

Art. 35 A equipe multiprofissional deverá: 

I – Atuar na Unidade escolar em processo de inclusão, como mediador da interação 

escola/comunidade/família, no processo educacional; 

II - Orientar o processo de elaboração do regimento interno, do projeto pedagógico e do 

planejamento pedagógico, viabilizando o processo de inclusão educacional e 

atendimento à diversidade; 

III - Acompanhar e orientar o processo ensino-aprendizagem do aluno nas suas 

interfaces: aluno/professor, condições ambientais da escola, interação aluno/aluno e 

estilo preferencial de aprendizagem do aluno; 

IV - Elaborar, em parceria com os demais profissionais da Equipe de Apoio à Inclusão, 

pareceres que caracterizem as habilidades e as dificuldades do aluno com deficiência 

ou necessidade especial na Unidade Escolar; 

V - Viabilizar encaminhamentos externos dos alunos, quando necessário; 

VI - Desenvolver programas de orientação para as famílias e para a comunidade, tendo 

em vista a desejada integração ao processo de inclusão educacional; 

VII - Sistematizar as ações destinadas à comunidade escolar, tais como: palestras, 

ciclos de estudos, seminários, orientações específicas, enfocando seu caráter 

preventivo, envolvendo os conhecimentos da área de psicologia que possam auxiliar a 

Unidade Escolar; 

VIII- Participar da elaboração e acompanhar o sistema de avaliação de aprendizagem 

da escola, bem como contribuir para a superação das dificuldades detectadas, numa 

perspectiva de avaliação para a diversidade; 

IX - Participar da elaboração de projetos e da efetivação de ações de adaptação 

necessárias ao atendimento das diferenças individuais dos alunos com necessidades 

educativas especiais. 

X – O Intérprete de Língua de Sinais deverá dominar Libras e participar do processo 

ensino aprendizagem do estudante surdo, compreendendo as implicações da surdez e 

as necessidades educacionais particulares da pessoa surda na comunidade escolar; 
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XI - O Instrutor de Língua de Sinais deverá ser surdo, ter domínio da Língua de Sinais 

como primeira língua e noções didático-pedagógicas; 

 

 SEÇÃO III - DA DUPLA PEDAGÓGICA 

 

Art. 36 A dupla Pedagógica é a responsável pela implantação, implementação, 

acompanhamento, monitoramento e avaliação dos projetos e programas de gestão 

pedagógica da Seduc com atuação nas subsecretarias, auxiliando a Unidade Escolar 

no cumprimento das diretrizes pedagógicas curriculares. 

 

Art. 37 São atribuições da dupla pedagógica;  

I - Elaborar materiais didático-pedagógicos que sirvam de instrumento para a formação 

continuada em serviço, com destaque às seqüências pedagógicas, atendendo aos 

docentes da rede estadual de ensino; 

II - Elaborar textos de orientação de trabalhos de conteúdo e metodologias das 

diversas disciplinas que compõem o Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

III - Organizar os conteúdos para manutenção de ferramenta tecnológica on-line que 

possibilite a criação e manutenção de uma rede colaborativa de docentes das 

diferentes disciplinas que compõem o Ensino Fundamental e o Ensino Médio da 

Unidade Escolar. 

IV - Estabelecer com os coordenadores pedagógicos e vice-diretores das unidades 

escolares de educação básica as diretrizes norteadoras para a elaboração de 

currículos, propostas e de projetos pedagógicos das unidades; 

V - Acompanhar, assessorar, avaliar e retroalimentar a operacionalização do trabalho 

pedagógico dos coordenadores pedagógicos e vice-diretores  das unidades escolares; 

VI - Promover encontros de estudo, cursos de formação e efetivar o processo de 

formação continuada, envolvendo coordenadores pedagógicos e vice-diretores, para 

desenvolvimento de competências pedagógicas, socialização de experiências e 

crescimento profissional; 

VII - Promover encontros de estudo, cursos de formação e efetivar o processo de 

formação continuada da equipe docente das unidades escolares, para desenvolvimento 

de competências pedagógicas, socialização de experiências e crescimento profissional 

nas disciplinas específicas do ensino fundamental e ensino médio.  

VIII - Observar e orientar os coordenadores pedagógicos e vice-diretores de forma 

centrada, nos professores das unidades escolares de educação básica, quanto ao 
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cumprimento da rotina da aula, do planejamento a partir das matrizes de habilidades e 

da avaliação da aprendizagem; 

IX - Observar a utilização dos materiais pela escola: Material Dourado, livros literários, 

alfabeto móvel, coletânea para estudo etc. 

 

 SEÇÃO IV - DA BIBLIOTECA 

 

Art. 38  A Biblioteca é um espaço pedagógico cujo acervo está à disposição de toda a 

comunidade escolar durante o horário de funcionamento da Unidade Escolar. 

                      §1º - A Biblioteca será coordenada pelo Professor Dinamizador de 

Biblioteca, na falta deste por um servidor designado pela direção da Unidade. 

                      §2º - O acervo bibliotecário é formado de material fornecido pela 

Secretaria, adquirido pela Unidade Escolar e por doações de outras instituições e de 

terceiros. 

                      §3º - O acervo da Biblioteca será catalogado conforme normas oficiais. 

 

Art. 39  As normas da Biblioteca disciplinam sua organização funcionamento e 

atribuições. 

 

 Parágrafo único . As normas de que se trata o “Caput” deste artigo serão 

elaboradas por uma comissão designada pelo diretor e integradas pelo Professor 

Dinamizador de Biblioteca, Coordenador e representante do corpo docente e discente, 

as quais podem sofrer variações de acordo com a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar. 

 

 Art. 40  O Dinamizador de Biblioteca é o professor leitor, responsável pelo projeto de 

incentivo à formação de leitores da escola, responsabilizando-se pela criação de 

situações, metodologias e ambientes propícios à leitura e à criação do hábito de leitura, 

crítica literária por meio de projetos, ações e atividades de estudo e pesquisa 

motivadoras, inovadoras, lúdicas, cênicas etc. 

 

Art. 41  São atribuições do Professor Dinamizador de Biblioteca: 

 I - Elaborar, executar, monitorar e avaliar projetos de incentivo à formação de leitores; 

II - Criar situações metodológicas e ambientes propícios à leitura, à pesquisa, ao hábito 

de leitura; 
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III - Apresentar anualmente um projeto pedagógico de atividades a serem 

desenvolvidas com os estudantes, na biblioteca de atuação;  

IV - Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o 

PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

V - Participar de cursos de formação disponibilizados pela Seduc;  

VI- Organizar e zelar o arquivamento do acervo bibliográfico.  

VII – Manter o SISCORT atualizado com os dados de recebimento e remanejamento do 

livro didático; 

VIII – Responsabilizar-se pela entrega e recebimento (juntamente com a secretaria) do 

livro didático aos responsáveis – alunos e pais, estes deverão assinar o termo de 

responsabilidade; 

IX – Manter na biblioteca o controle de empréstimos a alunos, professores e 

funcionários zelando pela devolução dos livros.       

   

 SEÇÃO V – DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

 Art. 42  O Laboratório de Informática é um espaço pedagógico o qual os equipamentos 

estão à disposição de toda a comunidade escolar durante o horário de funcionamento 

da Unidade Escolar. 

 

                        Parágrafo único  - O Laboratório será coordenado pelo professor 

dinamizador de tecnologias interativas aplicadas à educação, vinculado diretamente à 

equipe pedagógica da escola da qual é um colaborador, tornando-se professor 

responsável pelo desenvolvimento das atividades peculiares da função. 

 

Art. 43  São atribuições do Professor Dinamizador de Tecnologias Interativas Aplicadas 

à Educação: 

I – Elaborar um plano anual juntamente com O Grupo Gestor para uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação da Unidade Escolar - TICs; 

II – Organizar, juntamente com o coordenador pedagógico, a utilização do kit TV 

Escola, do laboratório de informática e de outros kits tecnológicos em atendimento aos 

projetos dos professores e alunos; 

III – Participar da construção do projeto pedagógico, Regimento Escolar, do PDE  e das 

ações de planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de 
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articular as ações pedagógicas desenvolvidas com uso das tecnologias educacionais 

disponíveis na Unidade Escolar; 

IV – Estimular e apoiar a equipe escolar para o uso das tecnologias interativas 

aplicadas à educação; 

V – Constituir documentação e organizar oficinas, visando a interpretação e à produção 

de vídeos, fitas cassete, cds, fotografias, cartazes e outros materiais educativos, bem 

como registrar a saída e a devolução do material sob sua guarda; 

VI – Orientar a equipe quanto aos processos de produção de vídeos, fitas cassete, cds, 

fotografias, cartazes e outros materiais educativos; 

VII – Divulgar acesso a materiais educativo impressos, como fonte de informação 

complementar ligada à sua área de atuação; 

VIII – Zelar pela boa manutenção dos equipamentos e materiais educativos utilizados 

na sua área de atuação, fornecendo, à Equipe Gestora e ao NTE, dados e informação 

sobre os problemas encontrados e acompanhar o andamento das medidas corretivas 

programadas; 

IX – Elaborar relatórios trimestrais relativos aos trabalhos desenvolvidos, analisando e 

avaliando-os com o coordenador pedagógico. 

 

SEÇÃO VI – DO LABORATÓRIO DE LINGUAS E DO LABORATÓR IO DE CIENCIAS 

 

Art. 44 A função do Dinamizador do Laboratório de Línguas e do Dinamizador do 

laboratório de Ciências está diretamente vinculada à equipe pedagógica da unidade 

escolar da qual é um colaborador; sob a orientação do Vice-diretor. É o professor 

responsável pelo desenvolvimento das atividades peculiares da função, atendendo a 

todos os níveis e modalidades de ensino, ministrados pela unidade escolar.   

 

Art. 45  São atribuições do Professor Dinamizador de Laboratório de Línguas e do 

Dinamizador de Ciências: 

 

I - Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE 

da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

II – Socializar com a comunidade escolar as potencialidades dos recursos e materiais 

de laboratório; 
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III – Responsabilizar-se pela manutenção e cuidados com os equipamentos e materiais 

de laboratório; 

IV – Manter os laboratórios em ordem e preparados para as aulas; 

V - Orientar a equipe pedagógica e docente quanto ao uso e manuseio dos 

equipamentos e materiais dos laboratórios; 

VI - Organizar experimentos e atividades diferenciadas, para socializar com os 

professores das disciplinas; 

VII – Zelar pela boa manutenção dos equipamentos, materiais educativos e de 

consumo, mantendo um cronograma prévio de reposição; 

VIII- Elaborar relatórios bimestrais, avaliá-los e analisá-los com a equipe das áreas 

afins e da equipe pedagógica da unidade escolar. 

IX – Incentivar os professores a preparar aulas experimentais no laboratório, buscando 

efetivar a relação teoria e prática; 

X – Orientar os alunos sobre possíveis riscos e os cuidados a serem tomados dentro 

do laboratório de Ciências; 

 

SEÇÃO VII – DA RADIO ESCOLA 

 

Art. 46  O Projeto Radio Escola é desenvolvido com objetivo de integrar os alunos  

 

Art. 47  A função de Professor Dinamizador da Radio Escola diretamente vinculada à 

Equipe técnico pedagógica da Unidade Escolar da qual é um colaborador; sob a 

orientação do Vice-diretor, é o professor responsável pelo desenvolvimento das 

atividades peculiares da função, atendendo a todos os níveis e modalidades de ensino, 

ministrados pela unidade escolar.   

 

Art. 48   São atribuições do Professor Dinamizador da Radio Escola: 

I - Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE 

da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas;    

II - Difundir a proposta pedagógica dos programas Rádio Escola Sem Fronteiras e 

Educomrádio na comunidade escolar; divulgar o programa Rádio Escola Sem 

Fronteiras e Educomrádio na comunidade local de moradores, desenvolvendo 

atividades educativas, junto a essa comunidade;   



 
 

26

III - Criar, juntamente com a equipe gestora da escola a Equipe Pedagógica de 

Tecnologias Aplicadas à Educação, formada pelo gestor, coordenadores pedagógicos, 

dinamizador de Rádio Escola, dinamizador de tecnologias aplicadas à educação e 

professores parceiros da unidade escolar; 

IV - Produzir programas educativos de rádio, elaborando o roteiro, gravando, editando 

e fazendo a audição coletiva dos programas produzidos; 

V - Produzir e levar ao “ar” – ao vivo - programas educativos de rádio; 

VI - Produzir um relatório anual sobre todo o trabalho feito, com análises preliminares e 

o “formato” do trabalho desenvolvido, as ações colocadas em prática e avaliação do 

Projeto, enviando-os a Subsecretaria e à Superintendência nas quais a escola está 

jurisdicionada; 

VII - Produzir relatórios bimestrais sobre o trabalho desenvolvido, enviando-os a 

Subsecretaria Regional de Educação; 

VIII - Informar à direção da escola e à dupla pedagógica que acompanha a unidade 

escolar, por meio de relatório bimestral, sobre o trabalho desenvolvido; 

IX - desenvolver programas educativos de rádio, de acordo com o projeto político 

pedagógico da Unidade Escolar. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 49 – O Corpo Docente da Unidade Escolar é constituído por professores, 

legalmente habilitado para regência de disciplinas do currículo do ensino básico, 

integrantes do quadro de pessoal do Estado, admitidos de acordo com a legislação 

específica. 

 

§ 1º - O docente para atender o aluno com necessidades educacionais especiais 

deverá ser habilitado em métodos, técnicas e recursos pedagógicos especializados e, 

quando necessário, em operação de equipamentos e materiais específicos; 

 

Art. 50  – O Corpo Docente terá por competência o desenvolvimento das atividades 

escolares de forma científica, dinâmica, contextualizada e interdisciplinar, através de 

uma abordagem crítica do conhecimento. 
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Art. 51  – O Corpo Docente deverá trabalhar de forma conjunta com os demais 

segmentos da comunidade escolar, colaborando, no sentido da superação das 

dificuldades e propondo formas alternativas de atuação, que venham a contribuir para 

os avanços da educação. 

 Art. 52  - São atribuições da Equipe Docente: 

 

I - Participar das discussões, da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE da Unidade Escolar e das ações de 

planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de articular as 

ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 

II - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da Unidade; 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V – Ministrar os dias letivos, horas-aula e horas atividades estabelecidos, além de 

participar integralmente dos períodos destinados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 

VII – Comparecer, dentro do horário estabelecido, às aulas de sua responsabilidade, 

com assiduidade e pontualidade; 

VIII – Conhecer e cumprir o Regimento Escolar, o Calendário Escolar, o Currículo 

Pleno, Projeto Político Pedagógico e as demais normas e instruções em vigor; 

IX – Executar e avaliar, em conjunto com a Coordenação os planos de ensino de sua 

competência; 

X – Desenvolver as atividades de sala de aula, registrando e rubricando a freqüência 

dos alunos e os resultados das avaliações; 

XI – Utilizar estratégias adequadas, variando métodos e técnicas de ensino de acordo 

com a clientela e o conteúdo a ser ministrado, para alcançar os objetivos propostos; 

XII – Corrigir todas as avaliações e trabalhos escolares de seus alunos atribuindo a 

cada um a sua nota, especificando o critério adotado em cada momento e divulgando 

os resultados obtidos no prazo estipulado; 

XIII – Comentar com os alunos as avaliações e trabalhos escolares quanto aos erros e 

acertos, esclarecendo os critérios utilizados na correção e avaliação da área cognitiva, 

passíveis de serem mensuradas com notas; 
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XIV – Observar, acompanhar e avaliar sistematicamente os saberes da área afetiva 

social para aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, sem mensuração de 

notas. 

XV – Documentar os resultados da avaliação de seus alunos de forma que possam ser 

conhecidos pela comunidade escolar; 

XVI – Entregar, na secretaria geral, até o 5º (quinto) dia, após o encerramento do 

bimestre, a relação de notas e freqüência dos alunos; 

XVII – Selecionar com a Coordenação, livros e materiais pedagógicos necessários às 

suas aulas; 

XVIII – Participar de atividades cívicas, culturais e educativas promovidas pela 

comunidade escolar; 

XIX – Promover e manter relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas e 

demais membros da comunidade escolar; 

XX – Receber condignamente as autoridades constituídas; 

XXI- Executar outras atividades que contribuam para a eficiência do trabalho 

desenvolvido na Unidade Escolar. 

XXII – Elaborar e desenvolver os programas de estudos destinados aos alunos em 

progressão parcial. 

XXIII- Participar do Conselho de Classe, reuniões pedagógicas e encontros coletivos 

convocados pela direção, vice-direção e coordenação pedagógica, em conformidade 

com as exigências legais. 

XXIV – Manter atualizados os documentos de escrituração escolar sob sua 

responsabilidade (registro de conteúdo, freqüência, registro de avaliações e notas) 

conforme orientações do secretário geral da Unidade Escolar com base na legislação 

vigente; 

XXV – Elaborar e executar, juntamente com a REAI, plano de desenvolvimento dos 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

XXVI – Cumprir a legislação vigente; 

 

CAPÍTULO VII 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 53  – O Corpo Discente é constituído por todos os alunos regularmente 

matriculados na Unidade Escolar. 
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Art. 54  - No ato da matrícula o aluno assumirá, juntamente com seus responsáveis, o 

compromisso de respeitar as autoridades constituídas, o Regimento Escolar e as 

demais normas vigentes. 

                       Parágrafo único.  A transgressão ao estabelecido no “Caput” do artigo 

constitui falta punível nos termos deste Regimento. 

Art. 55 São atribuições do Corpo Discente:  

I – Participar das discussões, da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE da Unidade Escolar, das normas e regras 

disciplinares e das ações de planejamento e desenvolvimento da Unidade escolar;  

II - Cumprir os horários de aula com pontualidade e assiduidade.  

III – Conhecer, respeitar e zelar pelas normas e regras disciplinares e pedagógicas; 

IV – Auxiliar a Unidade Escolar na comunicação e manutenção de dados reais 

referentes a números de telefones e endereços; 

V - Manter um relacionamento saudável e de respeito com os integrantes da Unidade 

Escolar, independente, de qualquer função que este exerça; 

VI – Ser representado pelo Grêmio Estudantil;  

VII – Comunicar a maiores instâncias na Unidade Escolar ações suspeitas de alunos 

ou funcionários fazendo uso e tráfico de drogas, aliciamento de menores, uso do 

cigarro nas dependências, formação de grupos com intuito de praticar atos violentos 

contra colegas, dentro ou nas proximidades, e quaisquer outras que desabone a 

Unidade Escolar; 

VIII – Relatar, aprovar e denunciar as condições da merenda escolar;  

IX – Denunciar pelo disque denúncia 100 ou para o Conselho Tutelar 0800 646 11 14 

casos de violência, exemplo, casos cometidos por colegas nas proximidades da escola; 

X – Fazer o bom uso de seus direitos e deveres perante a Unidade Escolar; 

XI – Responder legalmente pelos atos de indisciplina e atos infracionais, contribuindo 

para promover a cultura da paz na Unidade Escolar; 

XII – Mediar o contato com os pais ou responsáveis (família) sempre que necessário, 

informá-los sobre os acontecimentos: reuniões, festividades, convocações e outros. 

XIII – Justificar com atestado, presença do responsável e outros os atrasos e faltas no 

decorrer do ano letivo, se necessário requerer da coordenação cartão especial; 

XIV – Zelar pelo uso do livro didático e devolvê-lo no final do ano letivo; 

 Parágrafo único – 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. 
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Art. 56  São direitos do aluno: 

I – Tomar conhecimento, no ato da matrícula, das disposições contidas neste 

regimento. 

II – Conhecer os programas de ensino que operacionalizam o currículo pleno de seu 

curso e serão desenvolvidos durante o ano letivo; 

III – Receber assistência educacional de acordo com suas necessidades, observadas 

as possibilidades da unidade escolar; 

IV – Recorrer às autoridades escolares quando se julgar prejudicado; 

V – Ser respeitado e tratado com urbanidade e equidade; 

VI – Ter sua individualidade respeitada pela comunidade escolar sem discriminação de 

qualquer natureza; 

VII – Participar das atividades escolares sociais, cívicas e recreativas destinadas à sua 

formação; 

VIII – Receber todas as avaliações e trabalhos escolares corrigidos com as respectivas 

notas, critérios utilizados na correção, bem como ser  informado de seus erros e 

acertos; 

IX – Ser analisado e avaliado ao final de cada bimestre pelo Conselho de Classe, nas 

áreas: cognitiva e afetivo-social; 

X – Tomar conhecimento via boletim ou equivalente, devidamente assinado pela 

autoridade competente, seu rendimento escolar e sua freqüência; 

XI – Requerer matrícula, renovação de matrícula, transferência e outra documentação 

escolar se com dezoito anos ou mais; e através de seus pais e responsáveis se com 

menos de dezoito anos; 

XII – Requerer, documentalmente, ao conselho de classe revisão de resultados quando 

se sentir prejudicado, se com dezoito anos ou mais; e via dos pais ou responsáveis, se 

menor de dezoito anos. 

XIII - Participar da elaboração e aprovação do Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Escolar; 

XVI - Quando o aluno, travesti ou transexual, se reconhece ou é identificado, 

reconhecido por sua comunidade, manifestar-se por escrito seu interesse de que o 

nome civil acompanhe o nome social em todos os registros e documentos escolares, 

excluindo o nome social do histórico escolar e do diploma, terá direito adquirido; 

XVII – Ser ouvido pelos professores, coordenação e direção em suas reivindicações; 

XVIII – Ser assistido pelos responsáveis/ familiares na Unidade Escolar e em seus 

lares; 
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 Art. 57  São deveres do aluno: 

I – Cumprir o regimento escolar e demais normas que regem o ensino; 

II – Freqüentar, com assiduidade e pontualidade, aulas e demais atividades escolares 

devidamente uniformizado; 

III – Desempenhar, com responsabilidade todas as atividades escolares em que a sua 

participação for exigida; 

IV – Abster-se de atos que perturbem a ordem, a moral e os bons costumes ou 

importem em desacato às leis, às autoridades constituídas quando no desempenho de 

suas funções; 

V –  Contribuir, no que lhes couber,  para: 

  a) – conservação e manutenção do prédio, mobiliários, equipamentos e outros 

materiais de uso coletivo; 

            b) – higiene e limpeza das instalações; 

VI – Comunicar à direção o seu afastamento temporário, por motivo de doença ou 

outros, mediante documento comprobatório; 

VII – Atender às determinações dos diversos setores da unidade escolar, no que lhes 

compete; 

VIII – Indenizar os prejuízos quando produzir danos materiais à unidade escolar e a 

terceiros; 

IX – Incumbir – se das obrigações que lhes forem atribuídas no âmbito de sua 

competência, pela unidade escolar; 

X – Prestar contas das tarefas executadas em cumprimento de incumbências 

recebidas; 

XI – Tratar com civilidade os colegas, professores e demais servidores da unidade  

escolar; 

XII – Atuar com responsabilidade e probidade na execução de todas as atividades 

escolares; 

XIII – Estudar, fazer tarefas e demais trabalhos solicitados e entregá-los no prazo 

determinado; 

XIV – Manter um ambiente de harmonia, cooperação e respeito para com colegas, 

professores e coordenadores e demais funcionários; 

XV – Zelar pelo bom nome da instituição procurando honrá-la com adequado 

comportamento social e conduta irrepreensível, concorrendo, sempre; onde quer que 

se encontre, para elevação de seu próprio nome e da Unidade Escolar. 
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Art. 58   -   É vedado ao aluno : 

I – Entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor (cartão de liberação); 

II – Ocupar-se durante a aula, de qualquer atividade que não lhe seja alusiva; 

III – promover, sem autorização da direção coletas e subscrições dentro ou fora da 

unidade escolar; 

IV – Convidar pessoas alheias a entrar na unidade escolar ou nas salas de aula; 

V – Promover algazarra e distúrbios nas imediações, nos corredores, nos pátios e 

noutras dependências da unidade escolar; 

VI – Trazer consigo material estranho às atividades escolares principalmente os que 

impliquem risco à saúde e à vida. A escola não se responsabilizará por perdas e 

desaparecimentos desses materiais; 

VII – Cometer injúria e 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 

(recomendação nº 01/2009 – Tribunal de Justiça de Anápolis) contra colegas 

professores e demais funcionários; 

VIII – Promover ou participar de movimento de hostilidade ou desprestígio à unidade 

escolar, ao seu pessoal e as autoridades constituídas; 

IX – Divulgar, por qualquer meio de comunicação assunto que envolva direta ou 

indiretamente o nome da unidade escolar e seus servidores sem antes comunicar às 

autoridades competentes; 

X – Rasurar ou adulterar qualquer documento escolar; 

XI – Usar de fraudes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

XII – Danificar o patrimônio da unidade escolar; 

XIII – Promover pichações nas dependências da unidade escolar; 

XIV - Fazer uso do cigarro nas dependências da Unidade Escolar (Lei Federal 9294/92, 

Lei Estadual 11.666/92 de 19/02/92 e Lei Municipal nº2263 de 06/03/95. 

XV – Fazer uso do celular na sala de aula, segundo a Lei Estadual 16.993 de 10/05/10. 

XVI – Cometer infração disciplinar, ou seja, descumprir as normas e regras da Unidade 

Escolar e demais legislações vigentes. 

XVII - Cometer atos infracionais, conduta descrita como crime ou contravenção penal.

 Parágrafo único – são considerados atos infracionais: 

a) atos indisciplinares no qual o contexto represente ameaça, injúria ou difamação; 

b) Agressões físicas; 
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c) Porte de arma; 

d) Porte para uso e trafico de entorpecentes; 

e) Uso de bebidas alcoólicas; 

f) Porte de explosivos ou bomba caseira; 

g) Infração do artigo 151, inciso VI, VII, VIII, X, XII e XIV 

 

Art. 59 Pela inobservância ao disposto neste regimento, o aluno estará sujeito às 

seguintes penalidades: 

I –  Advertência 

II – Repreensão  

III - Transferência  

IV – Encaminhamento aos órgãos competentes. 

 

  §1º As penalidades dos incisos I e II serão aplicadas pelos 

coordenadores, juntamente com o professor ou funcionário; incisos III e IV serão 

aplicadas pelo diretor com consentimento do Conselho Escolar e demais penalidades 

serão aplicadas pelo órgão competente.  

  §2º As advertências, inciso I, serão cumulativas, anotada na ficha 

individual disciplinar do aluno e acompanhada pela coordenação e responsável, no 

total de três (03) no ensino fundamental e ou três (03) no ensino médio. 

                     §3º As repreensões, inciso II, serão cumulativas, anotada na ficha 

individual disciplinar do aluno e acompanhada pela coordenação e responsável, no 

total de duas (02) no ensino fundamental e ou duas (02) no ensino médio. 

                     §4º A ficha individual disciplinar do aluno deverá permanecer com a 

coordenação durante o ano letivo e reutilizada durante a permanência do aluno no 

ensino fundamental e ou médio, e arquivado no processo do aluno nos casos de 

desistência, transferência e evasão. 

                               §5º A ficha de transferência pelo conselho escolar deverá 

acompanhar o processo do aluno na secretaria.    

 

Art. 60  A pena de Advertência será verbal, escrita, cumulativa e destinada a 

transgressões leves, com registro na ficha individual disciplinar do aluno e assinada 

pelo responsável, quando menor de 18 anos.  
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Art. 61 A pena de Repreensão será por escrito por reincidência nas situações 

constantes do artigo anterior, com registro na ficha individual disciplinar do aluno e 

assinada pelo responsável, quando menor de 18 anos.  

               § 1º– A falta de Repreensão, em virtude de demonstração de bom 

comportamento pelo aluno, propiciará ato declaratório de seu desempenho anotado em 

seu dossiê. 

                        § 2º - É conferido ao aluno e aos seus responsáveis legais o direito ao 

contraditório e à ampla defesa; 

                        § 3º - É conferido ao aluno o direito as avaliações, caso o acontecido 

tenha sido efetuado no momento da mesma; 

    § 4º - O não comparecimento do responsável implicará o envio do 

documento aos órgãos competentes para as devidas providências. 

 

Art. 62  A pena de transferência será por escrito por reincidências nas situações 

indisciplinares e infrações ao artigo 58, inciso XVI, registrada no Livro de Ocorrências e 

ou Livro do Conselho Escolar.  

                        § 1º - É conferido ao aluno e aos seus responsáveis legais o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, junto ao Conselho Escolar, bem como a possibilidade 

de serem arrotadas testemunhas em seu favor, em máximo de 03(três), quando 

conveniente, no processo de aplicação da transferência. 

 § 2º - É direito do aluno que estiver sobre pena de transferência à 

conclusão das avaliações do bimestre letivo, e se necessário, o Conselho Escolar deve 

avaliar a necessidade desta penalidade e revogar em oficio a transferência do aluno 

sempre que se mostrar necessário para que o estudante possa concluir o bimestre 

letivo, participando regularmente das atividades escolares, inclusive  das atividades 

que estão em curso. 

 § 3º - A aplicação de transferência ao aluno somente será efetuada se 

existir vaga em outra escola próxima à sua residência, devendo a execução ocorrer, 

preferencialmente, nos períodos de férias e recessos. 

 § 4º- Todos os casos de transferências aplicadas como pena disciplinar 

deverá ser comunicado a Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis, a 

Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 24(vinte e quatro horas). 

                      § 5º- Caso o aluno tenha sido transferido da Unidade Escolar por decisão 

do Conselho Escolar, caberá ao mesmo a decisão de retorno e a execução do termo 
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de compromisso, portanto o aluno deverá requerer no ato da matrícula, por escrito, 

uma assembléia extraordinária solicitando a vaga na série pretendida; 

                       

 Art 63  Em situações de atos infracionais praticados por adolescente entre 12(doze) a 

18 (dezoito) anos no interior a unidade escolar, a direção deverá analisar com base na 

sua gravidade, a fim de que seja realizado o encaminhamento correto. 

                     §1º- Os casos de maior gravidade (lesão corporal em que a vítima 

apresenta sinais da agressão, homicídio, porte para uso e tráfico de entorpecentes, 

porte de arma, porte de explosivos ou bomba caseira, dano intencional ao patrimônio 

público ou particular) deverão ser levados ao conhecimento da autoridade policial 

através da Delegacia comum ou Especializada, pessoalmente ou através de relatório 

completo da ocorrência, para que esta providencie a elaboração do Boletim de 

Ocorrência e a requisição dos laudos necessários à comprovação da materialidade do 

fato ou testemunhas em caso de ameaças, requisitos imprescindíveis se necessário a 

instauração de processo contra o adolescente, visando à aplicação de medida sócio e 

educativa. 

 §2º - Se o ato for praticado por criança (pessoa com até 12 anos 

incompletos), o fato deverá ser encaminhado ao Conselho Tutelar da região ou na falta 

deste o encaminhamento deverá ser feito, mediante ofício, ao Juizado da Infância e 

Juventude (ou Juiz de Direito da Comarca). 

 §3º - Em qualquer hipótese, os pais ou responsável pela criança ou 

adolescente deverão ser notificados e orientados, bem como deverão acompanhar todo 

procedimento disciplinar, podendo juntamente com seu filho interpor os recursos 

administrativos cabíveis.    

  

CAPÍTULO VIII 

DA FAMÍLIA 

Art. 64  A família é o grande elo entre a Unidade Escolar e o aluno, responsável pela 

integração, o acompanhamento e assessoramento no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Art. 65  São atribuições da família: 

I - Matricular seu filho (a) numa unidade de ensino que lhe garanta o direito à 

educação; 

II - Responder legalmente e judicialmente pelos atos de menores de 18 anos de idade; 
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III - Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem de seu filho (a) (tarefas, horário 

de estudo e outros); 

IV - Orientar e manter os bons hábitos de higiene e cuidados pessoais; 

V - Participar das reuniões, projetos e comparecer a escola quando requisitado; 

VI - Manter atualizado junto à secretaria seu endereço e telefones (fixos ou celulares); 

VII - Orientar e verificar o uso correto do material escolar, assim como os dias de 

utilização, evitando prejuízos na aprendizagem;  

VIII - Comunicar a escola, por escrito, a ausência do filho por mais de dois dias 

consecutivos na Unidade Escolar, evitando contratempo com o Conselho Tutelar e a 

Vara da Infância e Juventude. 

 

Art. 66 São direitos da família: 

I - Ser bem recebido e esclarecido quanto a dúvidas pertinentes ao processo de 

aprendizagem de seu filho (a); 

II - Ser convidado para as reuniões, projetos, apresentações e demais eventos; 

III - Requerer documentos que comprovem a verificação de aprendizagem e freqüência 

(boletim e declarações); 

IV - Participar, cooperar e fiscalizar a unidade escolar no intuito de preservar o 

patrimônio público; 

V- Participar do Conselho Escolar, dar opiniões e sugestões em relação à unidade 

escolar. 

VI - Participar das discussões, da elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE da Unidade Escolar e das ações de 

planejamento e desenvolvimento da proposta curricular, com a finalidade de articular as 

ações a serem desenvolvidas pela Unidade Escolar; 

 

CAPÍTULO IX 

DA EQUIPE TÉCNICO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 67  Os serviços da Equipe Técnica Administrativa servem de suporte ao 

funcionamento da Unidade Escolar, proporcionando-lhe condições para cumprir suas 

funções fundamentais, composta por: auxiliares administrativos - secretaria, 

coordenador de merenda, auxiliar de serviços gerais, auxiliares de merenda e 

vigia/porteiro.  
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SEÇÃO I - DA SECRETARIA  

 

 Art. 68  A Secretaria é o setor responsável pelo serviço de escrituração escolar, 

reprografia e correspondência da Unidade Escolar. 

 

                       Parágrafo único  - Os serviços de secretaria são de responsabilidade do 

Secretário Geral e supervisionados pelo(a) diretor(a),  ficando a ele(a) subordinados. 

                             

SEÇÃO II - DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL/ AU XILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

  

Art. 69  Os serviços dos auxiliares administrativos servem de suporte ao funcionamento 

da Unidade Escolar proporcionando-lhes condições para cumprir suas funções 

fundamentais. Funções exercidas, de forma satisfatória, buscando conhecimentos e 

conceitos básicos relacionados à administração, devendo atuar com ações integradas 

à equipe pedagógica da escola.  

  

Art. 70 São atribuições dos auxiliares administrativos: 

I - Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o PDE 

da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de auxiliar as ações a serem desenvolvidas; 

II – auxiliar a organizar e manter em dia coletânea de leis, regulamentos diretrizes 

ordens de serviço, resoluções e demais documentos; 

III – cumprir e fazer cumprir as determinações de seus superiores hierárquicos; 

IV – coordenar e executar as atividades da secretaria da Unidade Escolar, 

responsabilizar-se e zelar pelo sistema informatizado; 

V – redigir a correspondência que lhe for confiada; 

VI – auxiliar nas reuniões de conselho de classe; 

VII – organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e o registro de 

assentamento dos alunos, de forma a permitir em qualquer época a verificação, 

utilizando para isto as ferramentas do SIGE e responsabilizando-se pelos dados 

contidos no SIGE; 

             a)– da identidade e regularidade da vida escolar do aluno; 

                    b)– da autenticidade dos documentos escolares; 

VIII – atender a comunidade escolar com presteza e eficiência; 
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IX – auxiliar nas atividades administrativas referentes a matricula, transferência e 

conclusão de curso; 

X – zelar por relatórios, atas, livros de ocorrência e outros; 

XI – informar processos; 

XII – expedir transferência e demais documentos e repassar para serem assinados; 

XIII – auxiliar na divulgação dos resultados bimestrais e finais; 

XIV – zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; 

XV – Conferir as anotações de resultados finais, de recuperação, de exames especiais, 

de classificação e reclassificação e de outros processos avaliativos antes da realização 

das atas; 

XVI – Auxiliar o preenchimento das fichas do AMAI, Salário Escola, Projeto 

Aprendizagem, Censo Escolar e outros;  

XVII – Expedir os certificados de conclusão de curso e outros documentos pertinentes, 

conforme Res. CEE nº258/98;  

XVIII – Manter, diariamente, atualizados os dados do SIGE: Matriz curricular, cadastro 

de professores / modulação, cadastro de estudantes, lançamento de freqüência e 

avaliação e outros;  

XIX – Elaborar gráficos demonstrativos de rendimento dos estudantes para serem 

utilizados como instrumentos de análise de evidências da qualidade do desempenho 

global da turma, por ocasião dos conselhos de classe; 

XXVII – Auxiliar nos dados para os relatórios solicitados pela subsecretaria;  

XX – Exercer outras atividades que contribuam para a eficiência dos serviços da 

Secretaria da Unidade Escolar. 

 

SEÇÃO III - DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS  

 

 Art. 71  Entende-se por serviços gerais as atividades de atendimento, higiene, limpeza, 

segurança, vigilância e o preparo da merenda desenvolvido por pessoal administrativo. 

Funções exercidas, na Unidade Escolar, de forma satisfatória, buscando 

conhecimentos e conceitos básicos relacionados à gestão do patrimônio público 

escolar, devendo atuar com ações integradas à equipe pedagógica da escola, 

contribuindo com o processo de formação de cidadania, por meio do uso habitual dos 

valores humanos positivos. 
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Art. 72  A hierarquia, as atribuições e os critérios para distribuição das tarefas dos 

serviços gerais são definidos no quadro de pessoal em que se situa a Unidade Escolar. 

 

Art. 73  São atribuições dos auxiliares dos serviços gerais: 

I – Atender sua clientela de forma harmônica, respeitosa, zelando pelo bom convívio 

social e orientando, quando necessário, os locais e os serviços prestados pela Unidade 

Escolar; 

II – Manter higienizado e limpo os diversos locais da escola; 

III – Controlar a saída e entrada de pessoas no âmbito escolar; 

IV – Participar ativamente no ato de educar e zelar pelo patrimônio escolar; 

V – Auxiliar na manutenção da horta escolar; 

VI – Responsabilizar-se pelas funções que lhe forem designadas; 

VII – Cada funcionário no seu respectivo turno deve cumprir suas tarefas, evitando a 

sobrecarga do próximo turno, ou mesmo, a falta de higiene; 

VIII – Auxiliar na organização e tarefas do colega faltoso, comunicando a ausência do 

mesmo na secretaria; 

IX – Trabalhar coletivamente; 

X – Providenciar documentação necessária a sua função, quando requisitado; 

XI – Utilizar vestimentas adequadas a sua função; 

XII – Comunicar-se, com a escola, quando for necessário faltar; 

XIII – Evitar marcar horário de atendimento médico, odontológico e outros 

compromissos no seu turno de trabalho; 

 

SEÇÃO IV – DO COORDENADOR DE MERENDA ESCOLAR  

 

Art. 74  A Gerencia de Merenda é o setor responsável pela dinamização da aquisição 

dos alimentos, preparo e distribuição da merenda escolar. 

 

Art. 75 São atribuições do Coordenador de Merenda; 

I - Acompanhar a alocação dos estudantes no Sige, no início do ano letivo, 

monitorando as alterações que ocorram, informando-as ao secretário geral da unidade, 

para que se proceda à inserção dos dados, auxiliando no processo de atualização das 

informações no Banco de Dados da Seduc; 

II - Acompanhar, cuidar, aplicar, executar e prestar contas dos repasses financeiros 

destinados à merenda escolar; 
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III - Planejar o cardápio, de acordo com a realidade da unidade escolar; 

IV - Confeccionar cartazes, com o cardápio da semana, para informação à executora e 

aos estudantes; 

V - Separar os alimentos que serão utilizados no cardápio do dia, seguindo o número 

de estudantes, de acordo com os dados do Sige; 

VI -  Preencher, diariamente e adequadamente, a “Ficha de controle de merenda”, com 

o auxílio da executora; 

VII - Promover projetos interdisciplinares relacionados à educação nutricional na 

unidade escolar, estimulando hábitos saudáveis, elaborando cardápios balanceados, 

coloridos, saborosos e nutritivos; 

VIII - Cumprir o cronograma estipulado pela Subsecretaria; 

IX - Adequar às sugestões de cardápios recebidos pela Gerência da Merenda Escolar, 

de acordo com a realidade da unidade escolar; 

X - Elaborar cardápios diferenciados, conforme o programa atendido (PNAI, PNAE, 

PNAQ, EJA, PNAC e MAIS EDUCAÇÃO); 

XI - Verificar o aspecto de saúde e de higiene das executoras de merenda (manter a 

subsecretaria informada quanto a esse aspecto); 

XII - Realizar pesquisas de preços, para aquisição dos produtos destinados à merenda 

escolar; 

XIII - Acompanhar a organização, o armazenamento, preparação e a distribuição dos 

alimentos, verificando sempre a higiene, o prazo de validade, e a qualidade dos 

alimentos; 

XIV - Utilizar lenço ou touca ao entrar na cantina e no depósito de alimentos; 

XV - Incentivar a formação de hortas, com o objetivo de despertar no estudante o 

interesse na aquisição de bons hábitos alimentares, bem como, complementar e 

enriquecer a merenda escolar, solicitando o envolvimento do professor de ciências, 

pais e estudantes; 

XVI - Montar a prestação de contas, seguindo as normas do Pnae e orientações 

expressas da Seduc; 

XVII - Sugerir ações pedagógicas ligadas à alimentação, a serem desenvolvidas pela 

escola; 

XVIII - Promover e coordenar as ações executadas em parceria com o corpo docente e 

discente da unidade escolar e toda a comunidade, por meio de projetos. 

XIX – Promover e coordenar as ações relacionadas ao programa de merenda escolar, 

tais como: Educação Alimentar, Comemorações da Semana da Alimentação, da 
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Comunidade, da Criança, do estudante, da Merenda, da Saúde, da Confraternização e 

dos Projetos de Boas Vindas; 

XX – Seguir as sugestões de cardápios recebidos pela Gerência de Alimentação e 

Nutrição Escolar, de acordo com a realidade da Unidade escolar; 

XXI - Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o 

PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas. 

 

CAPÍTULO IX 

DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

Art. 76  O Grêmio Estudantil é uma entidade representativa dos interesses da equipe 

discente, criado na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 77  São atribuições do Grêmio Estudantil: 

I - Constituir uma equipe de, no máximo, 10 pessoas com funções específicas para 

organizar a eleição do grêmio; 

II - Preparar uma proposta de Estatuto para a entidade; 

III - Convocar Assembléia Geral e aprovar o estatuto após a discussão; 

IV - Registrar todo o processo em ata, não se esquecendo de passar a lista de 

assinaturas entre os presentes; 

V - Formar comissão eleitoral e convocar as eleições, comunicando a toda escola a 

abertura de inscrições de chapas para a eleição do Grêmio; 

VI - Empossar a nova diretoria; 

VII - Registrar em ata e também em cartório. 

VIII - Desenvolver atividades educacionais, culturais, cívicas desportivas e sociais; 

IX - Contribuir para a formação do aluno pela promoção da co-responsabilidade 

iniciativa e criatividade; 

X - Auxiliar a administração da Unidade Escolar, observando o disposto neste 

Regimento; 

XI – Participar das discussões do Projeto Político Pedagógico, Regimento Escolar, o 

PDE da Unidade Escolar e das ações de planejamento e desenvolvimento da proposta 

curricular, com a finalidade de articular as ações pedagógicas a serem desenvolvidas; 
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Art. 78  A Direção do Grêmio Estudantil é constituída na forma da legislação em vigor, 

por alunos regularmente matriculados. 

 

Art. 79  As atividades do Grêmio Estudantil reger-se-ão conforme o Estatuto próprio, a 

legislação vigente, o Regimento Escolar, o Projeto Político Pedagógico e o Conselho 

Escolar. 

TITULO III 

 DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO 

 

CAPITULO I 

DOS NIVÉIS E MODALIDADES DE ENSINO 

 

SEÇÃO I - DO ENSINO FUNDAMENTAL   

                                                           
 Art. 80  O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se 

aos 6 (seis) anos de idade, tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

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

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

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

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

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

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

V – As disciplinas oferecidas estão em conformidade com matriz curricular aprovada; 

 

SEÇÃO II - DO ENSINO MÉDIO 

 

Art. 81  O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração de três anos, 

tem como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

V – As disciplinas oferecidas estão em conformidade com matriz curricular aprovada.  

 

CAPÍTULO II 

DO CURRÍCULO PLENO 

 

Art. 82  O Currículo Pleno de um curso compreende no mínimo seus objetivos, matriz 

curricular e a ementa dos componentes curriculares identificados na respectiva matriz 

curricular, devidamente aprovado pelo Órgão competente. 

 

Art. 83  A Unidade Escolar elaborará, anualmente, antes do inicio do ano escolar, os 

Planos de Ensino, para cada um dos componentes curriculares e definidos nos 

Currículos Plenos dos cursos por ela ministrados. 

 

Art. 84  Com vistas ao cumprimento do Currículo Pleno, a cada bimestre a direção da 

Unidade Escolar promoverá a avaliação dos objetivos propostos do desempenho dos 

profissionais e o reorganizando as ações de cada setor. 

 

 CAPÍTULO III 

 

DO CALENDÁRIO E HORÁRIO ESCOLAR  

 

Art. 85  O Calendário Escolar, instrumento normativo, indica os dias letivos a serem 

cumpridos e os períodos destinados às atividades que serão desenvolvidas  na 

Unidade Escolar, conforme, o cumprimento do Projeto Político Pedagógico e o 

Currículo Pleno, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação ( em anexo). 

 

 Art. 86  - A carga horária mínima anual Ensino Fundamental e Médio será de no 

mínimo 800 (oitocentas) horas distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais; 
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             Parágrafo único.   Do calendário escolar deverão constar além do 

previsto no caput do artigo, os dias destinados: à recuperação, às férias do professor, 

recesso escolar, às reuniões de pais, às reuniões pedagógicas, aos conselhos de 

classe,   o dia nacional da Consciência Negra. 

 

Art. 87 As adequações do calendário escolar serão submetidas à aprovação Conselho 

Estaduais de Educação antes do início de cada ano letivo. 

                                

Art. 88 O horário escolar das aulas segue a determinação da matriz curricular 

aprovada; 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 89 O processo de avaliação da aprendizagem considera cotidianamente a efetiva 

presença e a participação do aluno nas atividades escolares, sua comunicação com os 

colegas, com os professores e com os agentes educativos, sua sociabilidade sua 

capacidade de tomar iniciativa, de criar e de apropriar-se dos conteúdos disciplinares 

inerentes à sua idade ano ou série, visando à aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento das habilidades de ler, escrever e interpretar, de atitudes e de valores 

indispensáveis ao pleno exercício da cidadania. 

 

Art. 90 A avaliação da aprendizagem escolar tem por objetivo contribuir para o pleno 

desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, consoante preceitua os artigos  205, da Constituição  

Federal, 2º, da Lei Nº 9394/96 e 2º da Lei Complementar Estadual Nº 26/98. 

 

SEÇÃO I - DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAME NTAL E MÉDIO 

 

Art. 91  A avaliação do desempenho dos alunos deste Estabelecimento de Ensino 

encontra-se regulamentada na Resolução N. 194 do CEE de 19/08/2005. 

 

Art. 92  A avaliação da aprendizagem escolar, orienta-se por processo diagnosticador, 

formador e emancipador, devendo realizar-se contínua e cumulativamente, e com 
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absoluta prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos formativos 

sobre os informativos, visando a atender ao disposto no artigo 70. 

 
 Parágrafo Único –  O processo de avaliação escolar, respeitados os parâmetros 

contidos no caput, definido e explicitado pela unidade escolar, em seu Projeto político-

pedagógico e em seu regimento. 

 

Art. 93  A avaliação deverá ser um processo contínuo, sistemático e cumulativo . 

Funcional, porque se realiza em função dos objetivos previstos, e também integral, pois 

considera o aluno como um ser total e integrado e não de forma compartimentada. 

 

Art. 94   A avaliação do aproveitamento tem em vista os objetivos do Currículo Pleno e 

será feita através de trabalhos, pesquisas, avaliação individual ou em grupo, 

observação do desempenho do aluno, auto  avaliação, fichas individuais de avaliação 

do aproveitamento e de desenvolvimento do aluno nos aspectos cognitivos, afetivo e 

social, bem como  de outros instrumentos pedagogicamente  aconselháveis aprovados 

pelo Conselho de Classe. 

                        §1º - Os instrumentos de avaliação devem ser selecionados pelo 

professor conforme a natureza do conteúdo e o tratamento metodológico adotado. 

                         §2º - O professor deve, durante o bimestre, utilizar vários instrumentos 

de avaliação. 

                     

Art. 95  As notas bimestrais serão expressas de 0,0(zero) a 10,0(dez) oriundas de 

avaliações cumulativas, variando em décimos. 

 

Parágrafo único -  Não haverá arredondamento de notas. 

 

Art. 96   Durante o ano letivo, nos cursos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, o 

aluno deve obter em cada componente curricular 4 (quatro)  notas bimestrais, 

resultantes das avaliações do aproveitamento escolar. 

 

                        Parágrafo único  - A média anual é obtida somando – se as notas dos 4 

(quatro)  bimestres,  e dividindo-se  por 4 (quatro) o resultado de acordo com a 

seguinte formula: 
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MA= 1º bim .  +  2º bim .   +   3º bim .   +   4º bim 

4 

 

Art. 97  O professor não pode repetir notas sob qualquer pretexto ou para qualquer 

efeito. 

 

Art. 98  Apenas as avaliações referentes ao aspecto cognitivo serão mensuradas; as 

relacionadas aos aspectos afetivos e sociais serão utilizadas para tomada de decisão e 

intervenções necessárias e não tem vinculação à progressão. 

 

Art. 99  As faltas do aluno não podem ser abonadas. 

 

Art. 100  No campo reservado às notas ou conceitos dos diários de classe, não poderá 

mencionar as iniciais NC ( Não compareceu) ou a palavra Zero, para os alunos faltosos  

ou desistentes, o espaço será preenchido por um traço ( - ). 

 

Art. 101 O s pais ou responsáveis serão cientificados dos resultados do aproveitamento  

e freqüência do aluno através do boletim escolar, ou equivalente sem erros e sem 

rasuras.  

 

Art. 102  Para os aspectos afetivos e sociais será utilizada uma ficha separada 

observando: relacionamento, indisciplina, dificuldades de aprendizagem, interesse e 

participação. (em anexo) 

   

                        Parágrafo único –  Não será mensurado nenhum valor para estes 

aspectos. 

 

SEÇÃO II - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 103 A Unidade Escolar permitirá em seus cursos o aproveitamento de estudos 

realizados com êxito, mediante a observância dos seguintes procedimentos: 

 a) - apresentação de documentos de estudos concluídos com êxito em quaisquer 

cursos ou exames, legalmente autorizados, no mesmo nível ou nível mais elevado de 

ensino; 
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b) - análise dos documentos comprobatórios dos estudos referentes a disciplinas, 

séries, ciclos, períodos ou outras formas de organização de ensino compatibilizá-los 

com os conteúdos da proposta curricular da Unidade Escolar. 

 

  Parágrafo único .  Os documentos a que se referem às alíneas "a" e "b" 

poderão ser, dentre outros: histórico escolar, programas de ensino e certificados. 

 

SEÇÃO II - DA RECUPERAÇÃO 

 

 Art. 104  Ao aluno que demonstrar dificuldade de desenvolvimento é assegurado o 

direito a acompanhamento especial, individualizado, à recuperação paralela e à 

semestral, a fim de contribuir de modo efetivo para a superação das dificuldades 

detectadas. 

 

Art. 105  O processo de recuperação da aprendizagem será contínuo e cumulativo, e 

previsto no calendário de cada Unidade Escolar. 

                       §1º A recuperação no processo educativo é uma intervenção contínua e 

será desenvolvida durante todo o ano letivo ou semestre, destinando – se a colocar o 

aluno no ritmo de aprendizagem da classe. 

                       §2º A recuperação paralela deve ocorrer concomitantemente ao período 

letivo, em horário extra, nas dependências da Unidade Escolar, com o objetivo de 

recuperar conteúdos. 

    SEÇÃO III - DA PROGRESSÃO 

 

Art. 106  A progressão parcial desta Unidade Escolar encontra-se regulamentada na 

Resolução CEE nº. 3 de 03/07/2006, sendo a progressão a passagem do aluno para o 

ano posterior, com defasagem em alguns conteúdos curriculares, necessitando por 

isso, de novas oportunidades de aprendizagem. 

 

Art. 107 A progressão parcial deve ser decidida pelo Conselho de Classe, com a 

observância dos seguintes aspectos: 

 
I - O desempenho global do aluno, entendido não só pela identificação e pelo 

reconhecimento das dificuldades de aprendizagem, mas, também, pelo aproveitamento 
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dos estudos concluídos com êxito, mediante a valorização do seu crescimento e do seu 

envolvimento no processo de aprender. 

 
II - O inventário do desempenho global do aluno, na integralização dos conteúdos 

curriculares do ano em curso, afasta a avaliação por disciplina, de forma isolada, em 

que apresenta dificuldades.  

 
Art. 108 Ao aluno, em progressão parcial, deve-se assegurar: 

 
I - Programa de estudos e acompanhamento especial, ao longo do novo processo de 

aprendizagem, e, se necessários, períodos intensivos, ao final dos semestres letivos, 

com a finalidade de proporcionar ao aluno condições para superar as defasagens e as 

dificuldades identificadas pelo Conselho de Classe, pela Coordenação Pedagógica e 

pelos docentes e, quando possível, por ele próprio; 

 
II - Registro dos períodos e da participação no programa de estudos da progressão 

parcial. 

 
III - Articulação com as famílias, comunicando-lhes e explicando-lhes a decisão do 

Conselho de Classe, referente à promoção parcial do aluno, fornecendo-lhes as 

informações sobre os conteúdos curriculares em defasagem, os horários a serem 

cumpridos, a freqüência e o seu aproveitamento nas atividades, especialmente, 

programadas para seu acompanhamento individual. 

 

Art. 109 O programa de estudos da progressão parcial deve ser desenvolvido, 

obrigatoriamente, no ano letivo imediato ao da ocorrência da progressão parcial, em 

horário alternativo e concomitante com o ano para o qual o aluno foi promovido,  

respeitadas as seguintes condições: 

 
I - Ao início de cada ano letivo, as unidades escolares elaborarão, com base no Projeto 

Político Pedagógico e no Regimento Escolar, o planejamento dos conteúdos, da 

operacionalização e do tipo de registro do desempenho do aluno, nas atividades de 

progressão parcial, essenciais ao desenvolvimento de sua aprendizagem.   

 
II - A progressão parcial não se vincula aos dias letivos, à carga horária anual e à 

freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), mas, tão-somente, a programa 

de estudos, podendo ser concluído em qualquer período do ano letivo, de acordo com 
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a avaliação do Conselho de Classe, conforme o disposto na Resolução CEE N. 

194/2005. 

 
III - O Conselho de Classe, pautado nos critérios do desempenho escolar, previsto no 

Projeto Político-Pedagógico e no Regimento Escolar e, em consonância com a 

Resolução CEE N. 194/05, é soberano quanto à deliberação de procedimentos e de 

orientações específicas para o aluno em progressão parcial e para o redirecionamento 

da ação pedagógica desenvolvida. 

 
IV - O desempenho insatisfatório do aluno, no programa de progressão parcial, deve 

constituir-se em objeto de atenção e de acompanhamento especiais pela Coordenação 

Pedagógica, pela Direção, pelo Conselho de Classe, e, se necessário, pelos pais e ou 

responsáveis.  

 

V – A matrícula do aluno em progressão parcial, no ano para o qual foi promovido, 

deve ocorrer, mediante registro específico, a fim de possibilitar o acompanhamento 

individual por parte da família e da unidade escolar. 

 

Art. 110 - Da documentação de transferência, do aluno em progressão parcial, devem 

constar os conteúdos curriculares, que lhe impediram a promoção total, o relatório 

sobre o seu desempenho, especificando-se os conhecimentos que não foram 

construídos e o programa de estudos. 

 
Art. 111  As unidades escolares devem receber a transferência de aluno em progressão 

parcial, bem como lhe assegurar a recuperação da aprendizagem, na conformidade do 

disposto do Art. 109, ainda que não ofereçam o ano (a série) em que ocorreu a 

progressão parcial. 

 
Art. 112 O Certificado de conclusão do ensino médio somente pode ser expedido 

quando o aluno for declarado aprovado em todos os conteúdos curriculares, inclusive 

no programa de estudos da progressão parcial, quando for o caso; 

  
Art. 113  O aluno promovido parcialmente não pode ser submetido à classificação e/ou 

à reclassificação. 
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 Art. 114 A progressão parcial será oferecida por esta Unidade Escolar a partir do 6º 

ano do Ensino Fundamental. 

 

SEÇÃO V – DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 115  O aluno desta unidade escolar que, ao longo do ano letivo, demonstrar grau 

de desenvolvimento  e rendimento superiores aos dos demais, comprovados por 

avaliações qualitativas, e atestado pelo Conselho de Classe, de forma circunstanciada, 

pode ser promovido para série ou etapa compatível com o seu grau de 

desenvolvimento, independentemente da aferição a que deve submeter-se  aluno 

oriundo de outra unidade escolar.  

 

Art. 116 O aluno oriundo de outra unidade escolar, do Brasil ou do exterior,  poderá,  

no ato da matrícula, ter aferido seu grau de desenvolvimento e experiência, por meio 

de  provas de redação versando sobre tema relevante da atualidade, além de provas 

discursivas em  todas as  áreas de conhecimento que compõem a base comum 

nacional e de entrevista com  o Conselho de Classe, com a finalidade de  verificar-se  

se ele  se  acha em condições de ser promovido, por reclassificação,  para  série mais 

elevada.  

  Parágrafo único .  O aluno de que trata o Caput deste artigo não pode ser 

reclassificado para ano, série ou semestre mais elevado, na hipótese de encontrar-se 

retido ou em dependência.  

 

Art. 117  A classificação somente pode ser aplicada ao aluno que, comprovadamente,  

não possuir escolarização anterior ou se achar fora do Sistema Educativo há mais de 2 

(dois) anos,  e que demonstrar, de forma satisfatória, grau de desenvolvimento e 

experiência compatíveis com aqueles exigidos na série para a qual  for submetido à 

avaliação, consoante os critérios contidos  no artigo 96.  

 

Art. 118  As provas de reclassificação e classificação  devem ser elaboradas, aplicadas, 

avaliadas e registradas em ata própria, por banca examinadora, composta por 

professores licenciados que lecionem, na unidade escolar, as disciplinas das  áreas de 

conhecimento objeto de avaliação,  nomeada pelo  Conselho de Classe,  e que se 

responsabilizará, para todos os fins legais, por seu conteúdo e conceitos emitidos.  
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Art. 119   O aluno  classificado deve, obrigatoriamente, cursar, com êxito, todas  as 

horas e  disciplinas especificadas na matriz curricular, sob pena de  não serem 

considerados válidos os estudos realizados, de forma incompleta, na série/ano ou 

semestre, para o qual for classificado.  

 

Art. 120   O aluno, de qualquer nível ou modalidade, que for classificado diretamente 

para a série correspondente a terceira série do ensino médio, deve cursar, com êxito, 

oitocentas horas de trabalho escolar presenciais, distribuídas em, no mínimo, duzentos 

dias letivos, sob pena de não se lhe reconhecer o certificado de conclusão desse nível 

de ensino.     

 

CAPÍTULO V 

 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 121  Matrícula é o ato formal de ingresso do aluno na Unidade Escolar. 

   

Art. 122  A matrícula nesta unidade escolar deverá  ser efetivada a qualquer dia do ano 

letivo, observando-se os parâmetros e critérios estabelecidos pelo Art. 24, da Lei 

Federal N. 9.394/96 e 33, da Lei Complementar Estadual N. 26/98. 

                      §1º A matrícula, ou sua renovação deve ser requerida pelo candidato, se 

com 18 (dezoito) anos de idade ou mais, ou pelos pais ou responsáveis, se com menos 

de 18 (dezoito) anos. 

                       § 2º A Unidade Escolar deverá, no prazo máximo de 30(trinta) dias após 

a realização da matrícula, notificar compulsoriamente ao Ministério Público e ao 

Conselho Tutelar as matrículas escolares dos estudantes menores de 18(dezoito) 

anos, realizadas por pessoas diferentes dos pais ou responsáveis legais. 

  

 I – A notificação compulsória deverá conter informações do matriculado e matriculante 

(nome completo, endereço e telefone, outras julgadas relevantes). 

II- Em nenhuma hipótese é permitido à matrícula ou renovação de matrícula por aluno 

menor de 18(dezoito) anos. 

  

§ 3º O ensino noturno, deve ser adequado às condições do educando 

trabalhador:                       
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a) quando se tratar de menores de quatorze anos, em nenhuma hipótese, seja deferido 

requerimento de matrícula; 

b) quando se tratar de maiores de quatorze anos e menores de dezesseis anos, seja 

solicitada, para a efetivação da matrícula, a apresentação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, para fins de reconhecimento do contrato de aprendizagem, e seja, 

cumulativamente, exigida prova da carga horária superior a quatro horas diárias, na 

condição de aprendiz; 

c) quando se tratar de maiores de dezesseis anos e menores de dezoito, seja solicitada 

a demonstração documental da relação de trabalho (por exemplo: cópia da CTPS ou 

recibo trabalhista); e, a ausência desta prova formal, declaração subscrita pelo 

adolescente, acompanhado de seu pai ou responsável, de que é trabalhador, na qual 

constem o nome e endereço do empregador, bem como o horário do trabalho; 

 d) em hipótese de requerimentos de matrícula no ensino noturno fundadas em relação 

de emprego em desacordo com as situações acima descritas, comunicar a 

Superintendência Regional do Trabalho e o Conselho Tutelar da região, para, 

respectivamente, adoção das providências ligadas à regularização da relação de 

trabalho e medidas de proteção cabíveis ao caso. 

 

 Art. 123  Ao aluno que se matricular após o início do ano letivo, será assegurado, sem 

prejuízo da recuperação da aprendizagem de que trata o art.84 e 85, acompanhamento 

e reforço especiais,  visando proporcionar-lhe os meios adequados para desenvolver-

se em igualdade de condições com os demais.  

 

              Parágrafo único.   Os alunos matriculados nessa condição serão 

avaliados pelo Conselho de Classe desta Unidade Escolar, quanto ao aproveitamento, 

à freqüência, à promoção, ao avanço de estudos.  

 

Art. 124  O aluno da Unidade Escolar efetuará anualmente a renovação de sua 

matrícula. 

 

Art. 125  O Ensino Religioso é de matricula facultativa, constitui disciplina de oferta 

obrigatória, nos horários normais do colégio. 
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Art. 126  Se maior, o aluno que optar pela disciplina Ensino Religioso deve se 

manifestar por escrito no início do ano letivo, perante a direção da Unidade Escolar, se 

menor, a manifestação deve ser formalizada por pais ou responsáveis. 

 

             § 1º - Será apresentada ao aluno, no ato da manifestação, a proposta 

pedagógica de Ensino Religioso para referenciar a sua opção ou não. 

             § 2º - Será oferecido aos alunos que não optarem pelo Ensino Religioso, 

no mesmo horário, outros conteúdos de formação geral. 

                                                              

Art. 127  Para efetivação da matrícula na Educação Básica, o aluno deverá apresentar 

documento de transferência de Unidade Escolar devidamente autorizada e/ou 

reconhecida ou submeter-se à classificação.  

 

                   Parágrafo único.   Do documento de transferência constará Histórico 

Escolar devidamente autenticado pela Unidade Escolar expedidora  ou  equivalente. 

                                  

 Art. 128   O aluno com estudos provenientes do exterior, pode requerer matrícula nesta 

unidade escolar e caso necessário submeter-se à reclassificação. 

 

   Parágrafo único.  Para efetivação da matrícula o aluno deverá 

apresentar a seguinte documentação: histórico escolar (original com selo da embaixada 

brasileira no país de origem e tradução para a Língua Portuguesa, feita por tradutor 

credenciado). 

  

Art. 129  Da documentação de transferência, do aluno em progressão parcial, constará 

os conteúdos curriculares, que lhe impediram a promoção total, o relatório sobre o seu 

desempenho, especificando-se os conhecimentos que não foram construídos e o 

programa de estudos. 

 

Art. 130 A matrícula, ou sua renovação atendida todas as exigências legais 

pertinentes, efetivar-se- á após assinatura do Secretário, com deferimento pelo Diretor 

da Unidade Escolar. 
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CAPÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 131  Transferência é o deslocamento de aluno de uma para outra Unidade Escolar 

e deve ser feita pela Base Nacional Comum e Parte Diversificada do Currículo Pleno. 

 

Art. 132 As matrículas de alunos por transferência são aceitas durante o período 

regulamentar de matrículas ou após o início do ano ou período letivo, desde que haja 

vaga na turma pretendida. 

 

                      Parágrafo único.  É vedada a transferência do ensino fundamental e do 

ensino médio regulares para a educação de jovens e adultos. 

                                     

Art. 133   A Unidade Escolar, ao matricular, por transferência, aluno de ciclos, etapas, 

semestres, séries ou similares, deverá ajustá–lo à sua metodologia de ensino. 

 

                       Parágrafo único.   Com base nos objetivos arrolados na ficha individual 

descritiva, a Unidade Escolar avaliará o aluno a fim de verificar o seu nível de 

aprendizagem para posicioná-lo na série, ano ou período correspondente. 

                

Art. 134   A Unidade Escolar, ao receber uma transferência antes do início do ano letivo 

ou período letivo, deverá respeitar as nomenclaturas e os resultados das avaliações 

expressos em notas ou menções transcrevendo–os sem qualquer conversão. 

 

                       Parágrafo único.   Para a preservação da seqüência curricular, o aluno 

transferido durante o ano ou período letivo estará sujeito a todas as exigências da nova 

Unidade Escolar. 

                             

Art. 135   Do aluno matriculado por transferência durante o ano letivo cujos resultados 

das avaliações estejam expressos em pontos ou menções, estes serão convertidos 

para o sistema adotado neste Regimento, nos termos da escala de  valores existentes 

na transferência, e na falta desta, serão efetivados com orientação do serviço de 

Inspeção Escolar da Subsecretaria Regional de Educação. 
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Art. 136   O requerimento de transferência, para outra Unidade Escolar do aluno com 

menos de 18 (dezoito) anos de idade é de responsabilidade dos pais ou responsáveis e 

do próprio aluno se com 18 (dezoito) anos ou mais. 

 

Art.137  Ao aluno transferido para outra Unidade Escolar, durante o curso, serão 

expedidos: 

I – em série/ano ou semestre a concluir: Histórico Escolar e a Ficha Individual 

II – com série/ano ou semestre concluído: Histórico Escolar. 

 

Art. 138   Ao aluno concluinte de curso serão Expedidos: 

I - do Ensino Fundamental: Histórico Escolar e certificado de Conclusão 

II – do Ensino Médio: Certificado de conclusão de curso e Histórico Escolar, 

devidamente autenticados.  

    

TÍTULO IV 

DOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

 

CAPÍTULO I  

DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR E ARQUIVO  

 

Art. 139   A escrituração escolar é o registro de todos os dados relativos à vida escolar 

do aluno. 

 

Art. 140   Arquivo é o ato de conservar e manter guardadas as peças que contêm os 

registros da passagem dos alunos pela Unidade Escolar formando assim, a sua 

memória.   

 

Art. 141  A escrituração escolar e o arquivo dos documentos escolares têm como 

objetivo assegurar, em qualquer época, a verificação: 

                      a) da identidade de cada aluno; 

                      b) da regularidade de seus estudos; 

                      c) da autenticidade de sua vida escolar 

 

Art. 142  Os atos escolares são registrados em livros específicos, observada a 

legislação de ensino pertinente, inclusive a expedição de históricos escolares, 
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declarações de conclusão de ano/série, diplomas, certificados de conclusão de cursos, 

com as especificações cabíveis. 

 

Art. 143  A Unidade Escolar dispõe de instrumentos de escrituração referentes à 

documentação e assentamentos individuais de alunos professores e funcionários à 

incineração e a outras ocorrências que requeiram registros. 

 

                   Parágrafo único . Os documentos relacionados no Caput do Artigo 115 

e/ou outros expedidos pela Unidade Escolar conterão timbre ou carimbo da mesma 

com dados essenciais à identificação de sua situação legal, sendo obrigatória a 

inclusão do número do ato autorizador e de seu período de vigência, em todos os 

documentos emitidos. 

 

Art.144  São documentos escolares.   

I  –  requerimento de matrícula            

II  – ficha individual; 

III – diário de classe; 

IV – boletim escolar; 

V  – livros de ata; 

VI – histórico escolar; 

VII – certificado; 

VIII – dossiê de professores, funcionários e alunos; 

IX  – livro registro de ponto 

X – Livro de Ocorrências disciplinares 

XI – Livro Tombo ( Patrimônio)  

 

   Paragrafo único - Observação Interna - Se a unidade estiver com os 

históricos informatizados/timbrado, com os dados de autorização atualizados e com as 

portarias do gestor e secretário também atualizados não precisa de carimbo da 

unidade. Agora caso contrário carimbe tradicionalmente "verificar também os 

carimbos". ( ver carimbo e timble) 
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CAPÍTULO II 

 

INUTILIZAÇÃO OU DESCARTE 

 

Art. 145  A inutilização ou descarte consiste na retirada de documentos considerados 

desnecessários da pasta do aluno verificando a legislação pertinente. 

  

Art. 146  A unidade escolar pode inutilizar ou descartar: 

 

I – documentos referentes ao processo de verificação da aprendizagem escolar no fim 

do ano letivo seguinte, desde que tenham sido feitas as devidas anotações; 

II – requerimento de matrícula, cópias de atestados e declarações após o término do 

curso; 

 

                       Parágrafo único.   O ato de descarte ou unitilização é lavrado em ata 

assinada pelo Diretor, Secretário Geral, Conselho Escolar ou correspondente onde 

constará a listagem com dados dos documentos descartados ou inutilizados. 

 

Art. 147 . Os documentos pessoais Ficha Individual e Histórico Escolar, bem como os 

livros de atas, que fazem parte do arquivo da Unidade Escolar contidos na pasta 

individual do aluno, não podem ser descartados ou inutilizados. 

 

 

TÍTULO V 

 

DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 148  A administração de pessoal da Unidade Escolar é executada à vista do regime 

disciplinar aprovado neste Regimento e em observância à legislação pertinente. 
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CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS, DEVERES E PENALIDADES DO PESSOAL DOCE NTE TÉCNICO – 

PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 

                              

Art. 149  São direitos do pessoal que integra o corpo docente técnico – pedagógico e 

administrativo os especificados nas Constituições Federal e Estadual e na legislação 

estadual pertinente. 

 

Art. 150  São ainda assegurados ao servidor: 

I – O direito de petição e representação devidamente comprovado bem como o de 

defender e de reportar, nos termos da lei; 

II – O exercício de função de acordo com seu cargo e qualificação 

III – O gozo de férias regulares nos termos da escala programada pela Unidade Escolar 

e aprovada por quem de direito; 

IV – O gozo de licença prêmio, licença para aprimoramento profissional de acordo com 

a escala elaborada pela Unidade Escolar, e aprovada pelo setor competente; 

V – Recebimento de orientações e assessoria da chefia imediata ou da administração 

superior, sempre que se fizer necessário; 

VI – Ciência de todos os atos administrativos emanados da administração superior; 

VII – Liberação para participar de eventos culturais e educativos correlacionados com a 

sua área de atuação, sem prejuízo das atividades na Unidade Escolar. 

 

Art. 151  São deveres do pessoal que integra os corpos docente técnico – pedagógico e 

administrativo: 

  

I – Exercer com responsabilidade, assiduidade, pontualidade e qualidade as funções de 

sua competência; 

II – Responsabilizar-se pelo uso, manutenção e conservação do equipamento de 

ambientes e próprios de sua área de atuação; 

III – Comunicar à direção todas as irregularidades que ocorram na Unidade Escolar 

quando delas tiver conhecimento; 

IV – Guardar sigilo sobre os assuntos escolares de natureza confidencial ou por razões 

éticas. 
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Art. 152  É vedado ao pessoal que integra o corpo docente, técnico pedagógico e 

administrativo: 

I – Adulterar notas escolares, bem como outros documentos, por qualquer motivo; 

II – Fazer proselitismo religioso, político partidário ou ideológico, em qualquer 

circunstância, bem como pregar doutrinas contrárias aos interesses nacionais 

insuflando nos alunos e colegas, clara ou disfarçadamente, atitude de indisciplina ou 

agitação. 

 III – Falar, escrever ou publicar artigos ou dar entrevistas em nome da Unidade 

Escolar, em qualquer época sem que para isso esteja credenciado. 

IV – Retirar-se do local de trabalho, sem motivo justificado, antes do final de seu 

horário de serviço; 

V – Suspender alunos das aulas sem anuência da direção; 

VI – Ofender com palavras gestos ou atitudes qualquer  membro da comunidade 

escolar; 

VII - Apresentar–se no ambiente escolar vestido de maneira inadequada; 

VIII – Exercer atividades comerciais de qualquer natureza no recinto de trabalho; 

 IX - Valer-se do cargo ou posição que ocupa na Unidade Escolar para lograr proveito 

do ilícito; 

X – Ingerir durante o serviço, mesmo em quantidade insignificante bebida alcoólica; 

XI – Introduzir bebida alcoólica no local de trabalho, para uso próprio ou de terceiros; 

XII – Importar ou exportar, usar, remeter, preparar, produzir, vender  oferecer, ainda 

que gratuitamente, ter em depósito, transportar, prescrever, ministrar ou entregar, de 

qualquer forma, a consumo  de substancia  entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica; 

XIII – Retirar, sem prévia autorização superior, documento ou objeto pertencente à 

Unidade Escolar, ou sob a sua guarda; 

XIV – Permutar tarefa, trabalho ou obrigações sem expressa permissão da autoridade 

competente; 

XV – Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da Unidade Escolar, fora do horário do 

expediente, salvo se estiver autorizado pela direção; 

XVI – Negligenciar ou descumprir qualquer ordem emitida por autoridade competente; 

XVII – Retardar o andamento de informações de interesse de terceiro; 

XVIII – Assumir qualquer tipo de comportamento que envolva recusa dolosa das 

disposições legais. 
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XIX – Fazer uso do cigarro nas dependências da Unidade Escolar (Lei Federal 

9294/92, Lei Estadual 11.666/92 de 19/02/92 e Lei Municipal nº2263 de 06/03/95. 

 

Art. 153  Pela inobservância ao disposto neste regimento e legislação pertinente estará 

sujeito às seguintes penalidades: 

I  – Advertência verbal e escrita  

II – Repreensão 

III - Suspensão 

IV - Exclusão do Quadro de Pessoal 

V – Demissão 

  Parágrafo único – as penas disciplinares serão aplicadas pelo Diretor, no 

caso dos incisos I, II e III, pelo titular da Subsecretaria Regional de Educação de 

Anápolis, no caso inciso IV, e pelo chefe do Poder Executivo, no caso do inciso V. 

 

Art. 154  Na aplicação das penas disciplinares, considerar-se-ão: 

I – A natureza da infração, sua gravidade e as circunstancias em que ela ocorreu;  

II – Os danos causados ao patrimônio público; 

III – A repercussão do fato; 

IV – Os antecedentes do professor; 

V – A reincidência. 

   

  Parágrafo único.  É circunstancia agravante haver sido a transgressão 

disciplinar cometida com o concurso de outro ou de outros professores ou funcionários.  

 

Art. 155  A repreensão será aplicada por escrito: 

I – pela reincidência das situações de advertência; 

II – pela transgressão do disposto nos incisos III, VI, IX,X, XI,XII, XIV, XV ,XVI, XVIII do 

artigo 132. 

 

Art. 156  A pena de suspensão será aplicada em caso de falta grave ou de reincidência 

a que alude o artigo anterior. 

 

  Parágrafo único  – A pena de suspensão: 

a) De até 30 (trinta) dias será aplicada pelo diretor, após sindicância que 

comunicará o fato às autoridades superiores; 
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b) De mais de 30 (trinta) dias até noventa dias será aplicada pelo titular da pasta de 

Educação precedida de apuração da falta em processo disciplinar. 

 

Art. 157 A pena de exclusão do quadro de pessoal da Unidade Escolar ocorrerá por 

reincidência no estipulado no artigo anterior. 

 

  Parágrafo único –  A pena de exclusão será precedida de ato de 

representação devidamente documentado, pelo diretor da Unidade Escolar. 

 

Art. 158 A pena de demissão do quadro de pessoal da Secretaria de Educação 

somente poderá ser efetuada pelo chefe do Poder Executivo. 

 

Art. 159   A autoridade que tiver conhecimento da falta praticada por professor sob sua 

direta subordinação, sendo a transgressão punível com pena de advertência ou 

repreensão, deverá desde logo julgar o infrator. Se a aplicação da pena escapar à sua 

alçada, representará, fundamentadamente e por via hierárquica, à autoridade a quem 

competir o julgamento. 

  § 1º A advertência será verbal e aplicável em caso de negligência. 

   § 2º A repreensão será feita por escrito, destinada a punir faltas que, a 

critério do julgador, sejam consideradas como de natureza leve. 

   

Art. 160  A pena de suspensão, por até noventa dias, será aplicada no caso de falta 

apurada em processo administrativo, assegurada ao servidor ampla defesa. 

     § 1º Havendo conveniência para o serviço, a suspensão poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% ( cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou 

remuneração, obrigado neste caso o professor a continuar trabalhando. 

  § 2º No curso da suspensão o professor ficará privado dos direitos e 

vantagens do seu cargo. 

 

 Art. 161   Caberá a aplicação da pena de demissão nos casos de: 

I – abandono do cargo; 

II – crime contra a administração pública; 

III – incontinência pública escandalosa, dedicação a jogo proibido, vício de embriaguez 

ou dependência de drogas entorpecentes; 

IV – insubordinação grave; 
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V – lesão aos cofres públicos ou dilapidação do patrimônio público; 

VI – ofensa física cometida em serviço contra qualquer pessoa, salvo se em legítima 

defesa; 

VII – transgressão de qualquer das proibições consignadas nos incisos L. LI, LII, LVII e 

LX     do Art. 157 da Lei 13.909 de 25 de setembro de 2001.  

 

Art. 162   As penas impostas deverão constar do assentamento individual do professor, 

salvo as de  advertência e repreensão. 

 

Art. 163   Decorridos três anos, as penas de repreensão serão canceladas, cancelando-

se depois de cinco as de suspensão, desde que no período, o professor não tenha 

cometido nenhuma outra infração disciplinar. O cancelamento não produzirá efeitos 

retroativos, ressalvado a contagem dos dias da suspensão cancelada, para 

aposentadoria e disponibilidade. 

 

 

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 164    Integram este regimento como anexo: 

   

I – Matriz Curricular; 

   

II – Calendário Escolar; 

 

III – Atos de regularização da situação de funcionamento da unidade escolar e dos 

cursos por ela ministrados; 

 

Art. 165   É merecedor de tratamento especial o aluno portador de afecções congênitas 

ou adquiridas, infecções traumatismos, ou outras condições mórbidas determinados 

distúrbios agudos ou agudizados comprovados por laudo/atestado médico e a 

estudante em estado de gravidez, a partir do oitavo mês. 

 

                Parágrafo único.  O aluno que se enquadrar nos casos previstos no artigo 

deve realizar exercícios domiciliares com acompanhamento da unidade escolar para 
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compensar a ausência às aulas, as faltas desse período não serão computadas para 

fins de aprovação ou reprovação. 

 

Art. 166   É proibido qualquer vivissecção de animais na unidade escolar. 

 

  Parágrafo único .  Entende-se por vivissecção a operação feita em 

animais vivos para estudos de fenômeno fisiológicos. 

 

Art. 167   A avaliação da unidade escolar é um processo contínuo e deve ocorrer 

coletiva e participativamente nos diferentes momentos do trabalho escolar. 

 

  Parágrafo único .  A avaliação de que trata o Caput do artigo tem como 

finalidade verificar os progressos alcançados, as dificuldades a serem vencidas e se as 

mudanças desejadas ocorreram de fato, tendo como centro o processo ensino-

aprendizagem.  

 

Art 168   A unidade deve promover um momento cívico, semanalmente,  com execução 

do Hino Nacional Brasileiro. 

 

Art 169    A unidade é obrigada a comunicar,  por escrito, aos pais, ao Conselho 

Tutelar, à Vara da Infância e da Juventude, a ocorrência de excesso de faltas dos 

alunos regularmente matriculados.   Sendo  esta   comunicação   feita quando   atingido 

o limite de 20%( vinte por cento) de faltas com a finalidade de que não seja 

ultrapassado o limite permitido de 25% de ausências. 

 

Art 170  Em qualquer circunstância, quer seja em relação ao Ato Disciplinar ou 

Infracional, do Servidor ou Corpo Discente, a escola deve ter presente o seu caráter 

educativo/pedagógico, e não apenas o autoritário/punitivo e não pode resultar de 

sanções que impeçam o exercício do direito fundamental  por parte das crianças ou 

adolescentes acusados, ou servidor. 

 

Art  171     A unidade terá sempre afixado, no mínimo 02 (dois) lugares visíveis e de 

fácil acesso, o número do telefone do Disque Denúncia do Conselho Tutelar da Criança 

e do Adolescente. 
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Art  172    De acordo com as orientações do CEE/CP através da resolução N. 05 de 

03/04/09 o Colégio desenvolverá o Programa de Combate à Homofobia envolvendo 

todas as disciplinas no sentido de implantar a cultura do respeito á dignidade humana e 

à diversidade social. Ressaltando, ainda, que os travestis e transexuais têm o direito á 

inserção do seu nome social nos registros escolares manifestando tal interesse no ato 

da matrícula. 

 Parágrafo único : No momento da entrega dos documentos oficiais prevalecerá 

o nome original do indivíduo. 

 

Art. 173  Este Regimento entrará em vigor a partir da data de sua aprovação pela 

Comunidade Escolar. 

 

  

 

 


