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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

Art. 1 – A unidade escolar é mantida pela R & R Empreendimentos Educacionais Ltda., sob a 

jurisdição da Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis, com CNPJ nº 05.138.091/0001-40, 

que será regida doravante por este Regimento. 

 

Art. 2 – 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 da política educacional desta unidade escolar. 

 

CAPÍTULO II 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 3 – O Colégio Órion Vestibulares está situado à Rua Madre Maria dos Anjos, Qd. 51 Lt. 14, 

Bairro Jundiaí, na cidade de Anápolis – GO. 

 

Art. 4 – A unidade escolar mantém a Pré Escola do Jardim I ao Jardim III, o Ensino Fundamental 

do 1º ao 9º ano e o Ensino Médio, organizados em ano/séries anuais em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 5 – O ensino nesta unidade escolar é ministrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso e permanência no colégio; 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V – valorização do profissional da educação escolar; 

VI – gestão democrática do ensino na forma da Lei 9394/96 e da legislação dos sistemas de ensino; 

VII – garantia de padrão de qualidade; 

VIII – valorização da experiência extraescolar; 



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

 

TÍTULO II 

DA GESTÃO ESCOLAR 

 

Art. 6 – A gestão escolar, democrática e colegiada, é entendida como o processo que rege o 

funcionamento da unidade escolar, compreendendo tomada de decisão conjunta no planejamento, 

execução, acompanhamento e avaliação das questões pedagógicas e administrativas com a 

participação de toda a comunidade escolar. 

 

Parágrafo único – A comunidade escolar é constituída pelos membros da direção, corpo docente, 

técnico-pedagógico, administrativo e os alunos regularmente matriculados na unidade escolar, bem 

como seus pais ou responsáveis. 

 

Art. 7 – A unidade escolar mantém mecanismos que visam assistir ao aluno no trabalho escolar, 

bem como assegurar-lhe ambiente e condições favoráveis ao bom desempenho de suas atividades. 

 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 8 – Estrutura é a disposição e a ordem das partes físicas e hierárquicas que compõem a unidade 

escolar. 

 

Art. 9 – A unidade escolar fica assim estruturada: 

I – Direção: 

a) Diretor 

II – Coordenação Pedagógica 

III – Corpo docente 

IV – Corpo discente 

V – Serviços administrativos 

a) Secretaria Geral 

b) Serviços Gerais 

VI – Conselho de Classe 

 

CAPÍTULO I 

DA DIREÇÃO 



Art. 10 – A direção é o setor responsável pela administração dos serviços escolares no sentido de 

atingir os objetivos educacionais propostos. 

 

Parágrafo único – A direção desta unidade escolar é composta por um diretor. É exercida por 

professores legalmente habilitados, sendo o diretor designado pela entidade mantenedora na forma 

da lei. 

 

SEÇÃO I 

DO DIRETOR 

 

Art. 11 – O diretor é o representante legal da unidade escolar e responsável direto por sua 

administração com designação na forma da legislação em vigor. 

 

Art. 12 – São atribuições do diretor: 

I – representar oficialmente a unidade escolar; 

II – promover a integração da unidade escolar com os segmentos da sociedade através da mútua 

cooperação, realizando atividades de caráter cívico, social e cultural; 

III – providenciar a regularização da unidade escolar junto aos setores competentes; 

IV – divulgar os atos da regularização da unidade escolar; 

V – cuidar da autorização constante dos atos de regularização da unidade escolar; 

VI – divulgar o regimento escolar e o quadro de pessoal, zelando pelo cumprimento das normas 

referentes aos mesmos. 

VII – cumprir e fazer cumprir toda legislação de ensino e as determinações legais emanadas da 

administração superior; 

VIII – zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas quanto ao regime disciplinar para o pessoal 

técnico-pedagógico administrativo, docente e discente; 

IX – coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico da unidade escolar. 

X – elaborar o calendário escolar, observando as peculiaridades da unidade escolar, juntamente com 

o coordenador e secretário geral, submetendo-o à aprovação da Subsecretaria Regional de Educação 

jurisdicionante; 

XI – diligenciar, junto aos setores competentes, o oferecimento de condições para ministrar ensino 

de boa qualidade; 

XII – garantir a utilização adequada dos recursos disponíveis ela comunidade escolar; 

XIII – acompanhar, controlar e avaliar as atividades técnico-pedagógicas e administrativas; 

XIV – deferir ou indeferir requerimentos de matrículas e de transferências de acordo com a 

documentação apresentada; 



XV – assinar, juntamente com o secretário geral, certificados e demais documentos escolares; 

XVI – responsabilizar-se pelo patrimônio já existente nesta unidade escolar e pelo adquirido em sua 

gestão; 

XVII – responsabilizar-se pelo uso do prédio e mobiliário escolar, zelando pela sua conservação; 

XVIII – realizar outras atividades que contribuam para o bom funcionamento da unidade escolar, 

observando a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 13 – A coordenação pedagógica é a responsável pelo cumprimento da política pedagógica da 

unidade escolar com a finalidade de assegurar a qualidade do ensino. 

 

Parágrafo único – O coordenador pedagógico, da livre escolha do diretor, é um professor com 

experiência no campo da docência, preferencialmente um pedagogo. 

 

Art. 14 – São atribuições do coordenador pedagógico: 

I – assessorar pedagogicamente o diretor; 

II – planejar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico; 

III – elaborar, acompanhar e avaliar, com o corpo docente, o currículo pleno dos cursos ministrados 

pela unidade escolar em consonância com as diretrizes pedagógicas da Secretaria; 

IV – assessorar, acompanhar, coordenar e avaliar a elaboração, execução e avaliação dos programas 

e planos de ensino, atuando junto aos docentes, alunos e pais; 

V – coordenar e acompanhar a execução e avaliar os resultados dos projetos especiais 

desenvolvidos pela unidade escolar; 

VI – assessorar o professor no planejamento, execução e avaliação das atividades de recuperação; 

VII – promover sistematicamente reuniões de estudo e trabalho, visando ao constante 

aperfeiçoamento das atividades de ensino; 

VIII – coordenar o processo de seleção de livros didáticos adotados pela unidade escolar, 

obedecendo aos critérios indicados pela unidade mantenedora; 

IX – implantar uma sistemática de avaliação permanente do currículo pleno de cada um dos cursos 

ministrados pela unidade escolar; 

X – subsidiar o diretor com os dados e informações referentes às atividades de ensino realizadas na 

unidade escolar; 

XI – planejar e coordenar os conselhos de classe; 



XII – participar de reuniões, seminários e encontros, grupos de estudo e outros, sempre que 

convidado, atuando como multiplicador junto ao corpo docente; 

XIII – executar outras atividades pertinentes a sua função; 

XIV – participar da elaboração do projeto político pedagógico da unidade escolar. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 15 – O corpo docente é constituído de professores lotados na unidade escolar, admitidos de 

acordo com a legislação específica. 

 

Art. 16 – São atribuições do corpo docente: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do colégio; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

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

V – ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação do colégio 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; 

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 frequência 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 trabalho 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 estipula; 

XIII – comentar com os alunos as avaliações e trabalhos escolares, quanto aos erros e acertos, 

esclarecendo os critérios utilizados na correção e avaliação; 

XIV – documentar os resultados da avaliação de seus alunos de forma que possam ser conhecidos 

pela comunidade escolar; 



XV – entregar, na secretaria geral, até o 5º (quinto) dia após o encerramento do trimestre, a relação 

de notas e frequência dos alunos; 

XVI – repor as aulas previstas e não ministradas, visando o cumprimento do currículo pleno e do 

calendário escolar; 

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 – observar, acompanhar e avaliar sistematicamente os saberes da área afetiva social para 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, sem mensuração de notas; 

XXIII – elaborar e desenvolver os programas de estudos destinados aos alunos em progressão 

parcial. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 17 – O corpo discente é constituído por todos os alunos regularmente matriculados na unidade 

escolar. 

 

Art. 18 – No ato da matrícula, o aluno assume compromisso de respeitar as autoridades 

constituídas, o regimento escolar. 

 

Parágrafo único – A transgressão ao estabelecido no “caput” deste artigo, ensejará em aplicação de 

medidas educativas nos termos deste regimento. 

 

Art. 19 – Para admissão na qualidade de aluno, o candidato deve satisfazer as exigências e os 

requisitos previstos neste regimento. 

 

Art. 20 – Aos alunos é assegurado o direito de organizarem-se livremente em associações, 

entidades e agremiações estudantis, devendo o colégio garantir espaço e condições para esta 

organização. 

 



Parágrafo único – Cabe aos alunos a elaboração do estatuto ou regulamento de sua associação ou 

agremiação estudantil, de acordo com as diretrizes do órgão competente. 

 

CAPÍTULO V 

DAS UNIDADES COMPLEMENTARES 

 

SEÇÃO I 

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 21 – O Conselho Escolar é um órgão autônomo de natureza coletiva, sem fins lucrativos, 

instituído por tempo determinado, com o objetivo de promover a dinamização e a autonomia da 

escola, abrindo espaço de participação para todos os segmentos da comunidade escolar nas decisões 

relacionadas aos eixos pedagógicos, administrativo e relacional, visando ao seu aperfeiçoamento e 

enriquecimento. 

 

Art. 22 – O conselho escolar é composto de forma paritária, pelo diretor e coordenador pedagógico, 

dois representantes dos professores da unidade escolar, dois representantes administrativos 

educacionais da unidade escolar, dois representantes dos alunos matriculados na unidade escolar, e 

dois representantes dos pais que tenham seus filhos matriculados na unidade escolar. 

 

Parágrafo único – O conselho escolar possui caráter consultivo, deliberativo e fiscalizador, no 

âmbito de sua competência. 

 

Art. 23 – As atividades do conselho escolar reger-se-ão conforme a necessidade da realidade da 

escola. 

 

SEÇÃO II 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Art. 24 – O Conselho de classe é um colegiado de natureza deliberativa e consultiva, em assuntos 

didático-pedagógicos, com atuação separada e individualmente sobre todos os alunos de cada turma 

da unidade escolar, tendo por objetivo acompanhar o processo ensino-aprendizagem quanto a seus 

diversos aspectos. O conselho de classe é constituído pelo corpo docente, pela coordenação 

pedagógica, representantes dos alunos, dos pais, do conselho escolar e dos demais agentes 

educativos. 

 



Art. 25 – O conselho de classe no processo de avaliação, observada a legislação que rege a matéria, 

as orientações do plano pedagógico e os ditames regimentais da instituição, é autônomo em suas 

decisões, que devem ser acatadas pela comunidade escolar. Art. 98, Resolução CEE/CP nº 05/2011. 

 

Art. 26 – O conselho escolar deve avaliar o processo de desenvolvimento da aprendizagem de todos 

os alunos de cada turma separada e individualmente, tomando as medidas que se fizerem 

necessárias para o seu aprimoramento e para a recuperação imediata daqueles que apresentam 

dificuldade, qualquer que seja a sua natureza. 

 

Art. 27 – Após cada conselho de classe, todos os pais ou responsáveis devem, em reunião 

pedagógica, ser por este participado do desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos, assim 

como ouvidos sobre as estratégias e medidas a serem tomadas, visando ao seu aprimoramento. 

 

Art. 28 – Os conselhos de classe e as reuniões pedagógicas de que participam os pais, os 

professores e os alunos, são considerados como atividades de efetivo trabalho escolar, integrantes 

dos dias letivos constantes do calendário da unidade escolar. 

 

Art. 29 – As decisões do conselho de classe são decisivas e só podem ser revisadas e/ou 

modificadas por ele mesmo, mediante recurso interposto pelo interessado ou por seu representante 

legal, no prazo estabelecido no regimento escolar, que não pode ser inferior a 5 (cinco) dias, ficando 

vedada toda e qualquer ingerência ou interferência em sua autonomia. Só poderá haver mudança de 

decisão do conselho de classe após julgamento do recurso. 

 

Art. 30 – Ao final de cada semestre letivo, o conselho de classe deve realizar amplo debate sobre o 

processo pedagógico, o ensino ministrado, a aprendizagem, a avaliação desta e a recuperação 

paralela, desenvolvidos aos longo de seu curso, promovendo as mudanças e adaptações que se 

fizerem necessárias com vistas ao seu aprimoramento, durante o semestre seguinte. 

 

Art. 31 – Ao término do ano letivo, o conselho de classe deve realizar análise global sobre o 

desenvolvimento de cada aluno, ao longo do curso, tendo como parâmetros os aspectos pedagógicos 

avaliativos, com finalidade de verificar se ele dispõe de condições adequadas de ser promovido para 

o ano ou ciclo seguinte, de forma integral ou parcial, ou para outra mais elevada. 

 

Parágrafo único – A conclusão do conselho escolar, por qualquer uma das alternativas possíveis, 

necessariamente, tem que ser circunstanciada, motivada e anotada, em seu inteiro teor, em ata 

própria e na ficha individual do aluno. 



Art. 32 – As reuniões do conselho de classe devem ser devidamente registradas em documento 

próprio, por secretário designado para isso, dando-se ciência de seu inteiro teor a todos os 

interessados, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir de sua realização. 

 

Art. 33 – O conselho de classe reunir-se-á, ordinariamente, em cada trimestre, em data prevista no 

calendário escolar, e extraordinariamente, sempre que um fato relevante o exigir. 

 

Parágrafo único – o conselho de classe reunir-se-á com a presença de no mínimo 75% (setenta e 

cinco por cento) de seus membros, e a convocação para as reuniões extraordinárias será feita pelo 

coordenador pedagógico, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

Art. 34 – Compete ainda ao conselho de classe: 

I – analisar, trimestralmente os resultados da aprendizagem de todos os alunos de cada turma, 

correlacionando o conteúdo ministrado com a metodologia adotada, sugerindo procedimentos para a 

melhoria do ensino e tomando as medidas que se fizerem necessárias para o seu aprimoramento; 

II – propor medidas para melhoria do rendimento escolar, relacionamento professor/aluno e 

integração do aluno na classe, inclusive sugerir mudança de turma caso seja mais proveitoso para o 

aluno; 

III – apreciar os resultados das atividades de recuperação proporcionadas ao aluno e propor 

soluções sobre a vida escolar do mesmo; 

IV – realizar ao final de casa semestre letivo, debate sobre o processo pedagógico, o ensino 

ministrado, a aprendizagem, a avaliação desta e a recuperação paralela, promovendo as mudanças e 

adaptações que se fizerem necessárias, com vistas ao seu aprimoramento; 

V – emitir parecer didático-pedagógico sobre o processo ensino-aprendizagem em atendimento à 

solicitação da direção e coordenação; 

VI – opinar sobre casos de transferência compulsória; 

VII – possibilitar a troca de experiências entre os participantes; 

 

Art. 35 – Como o processo de aprendizagem tem por objetivo contribuir para o pleno 

desenvolvimento do aluno, é vedada sua dispensa, pelo conselho de classe, da análise global de que 

trata o artigo 34, inciso IV, quaisquer que sejam as notas ou conceitos por ele obtidos, ao longo do 

ano letivo. 

 

SEÇÃO III 

DA BIBLIOTECA 

 



Art. 36 – A Biblioteca é um espaço pedagógico que tem por finalidade auxiliar no desenvolvimento 

do currículo, dos programas específicos e das atividades em geral, constituindo uma fonte de 

informação, leitura e consulta para os alunos e professores. Cabe a um profissional especializado 

cuidar da catalogação, guarda e fornecimento de livros, material audiovisual e os recursos de 

tecnologia da comunicação. 

 

Parágrafo único – A biblioteca está sob responsabilidade de um funcionário qualificado, treinado 

para o desenvolvimento das atividades, por ele designado, vinculada à coordenação pedagógica. 

 

Art. 37 – São atribuições do responsável pela biblioteca: 

I – participar da elaboração do plano anual do colégio, bem como elaborar as atividades da 

biblioteca; 

II – selecionar, adquirir e organizar materiais bibliográficos e audiovisuais para uso dos alunos e 

professores, bem como controlar a circulação desses materiais; 

III – selecionar e propor ao diretor a aquisição de livros, materiais e equipamentos para a biblioteca; 

IV – organizar, catalogar e classificar os livros e materiais sob sua guarda; 

V – controlar a entrada e saída de livros e materiais da biblioteca, registrando-os em livros ou fichas 

apropriadas; 

VI – apresentar anualmente o relatório geral e inventário dos livros, materiais e equipamentos da 

biblioteca; 

VII – zelar pela preservação do acervo da biblioteca e providenciar os reparos que nele se fizerem 

necessários; 

VIII – atender alunos, professores e funcionários, orientando-os na consulta e gerenciando os 

empréstimos domiciliares e a devolução dos materiais; 

IX – cooperar com os eventos realizados pertinentes à sua área de atuação; 

X – participar sempre que convocado, de reuniões, treinamentos, cursos, grupos de trabalho, 

planejamento e outras atividades extras; 

XI – avaliar o trabalho da biblioteca, com vistas ao replanejamento e participar da avaliação global 

do plano anual de atividades do colégio; 

XII – zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais do colégio; 

XIII – cumprir e fazer cumprir, no âmbito de ação, as determinações deste regimento escolar e as de 

seus superiores hierárquicos. 

 

SEÇÃO IV 

DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 



Art. 38 – A execução do Projeto Político Pedagógico é desenvolvida pela coordenação pedagógica 

e todos os envolvidos com o processo educacional do colégio, permitindo a participação de 

representante da comunidade na discussão da proposta pedagógica. 

 

Art. 39 – O Projeto Político Pedagógico deve conter: 

I – metas e prioridades da ação educativa; 

II – proposta do colégio, quanto ao pleno atendimento, à acomodação da demanda escolar; 

III – projetos específicos do colégio; 

IV – sistemática de encaminhamento, acompanhamento e avaliação da ação educativa, devendo o 

processo de avaliação conter detalhadamente no projeto pedagógico; 

V – cronograma geral do colégio; 

VI – formação permanente dos profissionais envolvidos no processo educativo; 

VII – observância e ordenação curriculares de acordo com os parâmetros curriculares nacionais; 

 

Art. 40 – A atuação do colégio deve levar em conta as características da demanda atendida e a 

região que a circunscreve. 

 

Art. 41 – O período de elaboração do projeto político pedagógico fica condicionado aos prazos 

estabelecidos pelo colégio, para o cumprimento de suas metas. 

 

Parágrafo único – independente desta periodicidade, o projeto político pedagógico é 

redimensionado anualmente, após a avaliação dos resultados obtidos, visando à melhoria do 

processo educacional, capacidade de construir, habilidades e valores. 

 

Art. 42 – na elaboração do Projeto Político Pedagógico, além das decisões e encaminhamentos do 

colégio, devem ser observados: 

I – proposta pedagógica do colégio; 

II – matriz curricular; 

III – reuniões pedagógicas; 

IV – calendário escolar; 

V – avaliação do processo educativo; 

VI – projetos específicos. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 



Art. 43 – Os serviços administrativos servem de suporte ao funcionamento da unidade escolar, 

proporcionando-lhe condições para cumprir suas reais funções. 

 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA GERAL 

Art. 44 – O secretário geral é o responsável pela documentação dos alunos e do colégio. Seu papel 

é fundamental para o sucesso da administração do colégio e o seu trabalho deve interagir com todos 

os segmentos da comunidade escolar, visando ao cumprimento das diretrizes do CEE, do PPP e do 

Regimento da unidade escolar. 

 

Parágrafo único – Os serviços de secretaria são de responsabilidade do secretário geral e 

supervisionados pelo diretor, ficando a ele subordinado. 

 

Art. 45 – O secretário geral é designado pela entidade mantenedora, observados os requisitos 

exigidos para o exercício da função. 

 

Parágrafo único – A secretaria é constituída por um secretário escolar devidamente habilitado e 

tantos auxiliares administrativos quantos forem necessários, a critério do diretor do colégio. 

 

Art. 46 – A secretaria escolar é o setor responsável pelo serviço de escrituração escolar e de 

pessoal, arquivo e correspondência do estabelecimento de ensino, de modo a permitir a verificação 

da regularidade e autenticidade de todos os seus aspectos. 

 

Art. 47 – São atribuições do secretário: 

I – conhecer e cumprir o regimento escolar, calendário escolar, currículo pleno e toda a legislação 

pertinente, bem como as normas e instruções específicas; 

II – cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas ao ensino e a escrituração; 

III – organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos, diretrizes, ordens de serviço, 

resoluções e demais documentos; 

IV – planejar, coordenar, distribuir e verificar as atividades da secretaria do estabelecimento de 

ensino; 

V – secretariar o conselho de classe; 

VI – apresentar ao diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados; 

VII – organizar e manter o protocolo, o arquivo escolar e o registro de assentamento dos alunos de 

forma a permitir em qualquer época e verificação. 

a) da autenticidade dos documentos escolares; 



b) da identidade e regularidade da vida escolar do aluno; 

VIII – coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e conclusão de 

curso; 

IX – participar da elaboração do plano anual de atividades do colégio, assim como, elaborar o plano 

anual de atividades da secretaria; 

X – participar da elaboração do projeto político pedagógico da unidade escolar; 

XI – redigir a correspondência que lhe for confiada; 

XII – elaborar relatórios, atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros estatísticos; 

XIII – redigir e subscrever editais; 

XIV – expedir transferências e demais documentos devidamente assinados por ele e pelo diretor; 

XV – divulgar os resultados trimestrais e finais das avaliações realizadas; 

XVI – zelar pela guarda e sigilo dos documentos escolares; 

XVI – manter atualizada a documentação dos corpos docente, discente, técnico e administrativo; 

XVII – exercer outras atividades que contribuam para a eficiência dos serviços da secretaria da 

unidade escolar. 

 

SEÇÃO II 

DOS SERVIÇOS GERAIS 

 

Art. 48 – Entende-se por serviços gerais as atividades de atendimento, higiene, limpeza, segurança, 

vigilância e transporte desenvolvidos por pessoal administrativo da unidade escolar. 

 

Art. 49 – 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. 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

CAPÍTULO I 

DO CURRÍCULO PLENO 

 

Art. 50 – O Currículo Pleno de um curso compreende, no mínimo, seus objetivos, matriz curricular 

e as emendas dos componentes curriculares identificados na respectiva matriz curricular, 

devidamente aprovado pelo órgão competente. 

 



Art. 51 – A unidade escolar elabora anualmente, antes do início do ano letivo, os planos de ensino, 

para cada um dos componentes curriculares e definidos nos currículos plenos dos cursos por ela 

ministrados. 

 

Art. 52 – Com vistas ao cumprimento do currículo pleno, a cada trimestre a direção da unidade 

escolar promove a avaliação dos objetivos propostos, do desempenho dos profissionais e o 

replanejamento das ações de cada setor. 

 

CAPÍTULO II 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 53 – O calendário escolar é o instrumento normativo onde se indicam os dias letivos a serem 

cumpridos e os períodos destinados às atividades que serão desenvolvidas, objetivando o 

cumprimento do projeto político pedagógico da unidade escolar e o currículo pleno de cada um dos 

cursos por ela ministrados. 

 

Art. 54 – A carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas distribuídas por um mínimo 

de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, se 

houver. 

 

Parágrafo único – O calendário escolar consta além do previsto no parágrafo anterior, os dias 

destinados à recuperação, às férias do professor, reuniões de pais, reuniões pedagógicas, conselho 

de classe, período de elaboração, reelaboração e avaliação do planejamento escolar. 

 

Art. 55 – As reformulações do calendário escolar que se fizerem necessárias no decorrer do ano, 

também serão submetidas à competente aprovação. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

SECÃO I 

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 56 – Verificação do rendimento escolar é o mecanismo adotado para apurar o desenvolvimento 

qualitativo e quantitativo do aluno. 

 



Art. 57 – A verificação do rendimento escolar compreende avaliação do aproveitamento e o 

desenvolvimento do educando, tem como papel diagnosticar o rendimento escolar e a apuração da 

assiduidade para fins de aprovação. 

 

Art. 58 – No que se refere ao bloco pedagógico dos três anos iniciais do ensino fundamental 

devemos considerar não passível de interrupção segundo o art. 34 da Resolução CEE/CP 05/2011. 

 

Art. 59 – A aplicação da verificação tem como objetivo induzir o aluno a aprender argumentar, 

escutar com atenção, ler criticamente e refazer os argumentos para, de fato, fazer-se cidadão. 

 

Art. 60 – O colégio tem como fator principal, identificar as razões de baixa aprendizagem, tais 

como fatores externos e internos a ele. Observar as condições individuais do aluno, escalonar e 

classificar o educando com zelo, obtendo um diagnóstico útil com fins de aprovação, além de 

exercer a sua qualificação num processo formador de ideias e que propicie a sua  emancipação na 

aprendizagem e de cidadão. 

 

Art. 61 – A avaliação do aproveitamento deve ser contínua e cumulativa, compreende o 

acompanhamento do processo de aprendizagem nos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor, 

preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

Art. 62 – A avaliação do aproveitamento tem em vista os objetivos do currículo pleno e a proposta 

pedagógica e devem ser feitas através de trabalhos, pesquisas provas individuais ou em grupo, 

observação do desempenho do aluno, sua conduta auto avaliação, bem como outros instrumentos 

pedagogicamente aconselháveis. 

 

§ 1º - Os instrumentos de avaliação devem ser selecionados, dando subsídios ao professor, a fim de 

constatar o que o aluno alcançou conforme a natureza do conteúdo e o tratamento metodológico 

adotado e quais as suas possibilidades para o trabalho futuro. 

 

§ 2º - O professor deve, durante o trimestre, utilizar de vários procedimentos de avaliação, tais 

como: observar atentamente o aluno e fazer observações sempre que qualquer tipo de desinteresse 

aparecer, perceber sua comunicação com os que o cercam, sua sociabilidade e habilidades. 

 

§ 3º - O professor, juntamente com a coordenação pedagógica, deve selecionar situações que 

oportunizem ao aluno demonstrar os componentes desejados, tanto no intelecto quanto nas atitudes, 

seus valores e comportamentos sociais, adotarem postura que propicie motivação no aluno. 



 

Art. 63 – Através da verificação do rendimento, cabe ao professor, mostrar ao aluno a diferença 

entre copiar e construir para que ele obtenha senso de autonomia e ainda, com base em idade e 

série, ele irá reconstruir partindo do que já está disponível na sua capacidade de criar. 

 

Art. 64 – Para uma avaliação positiva e participativa, o aluno deve ser visto como alguém capaz de 

estabelecer relação com o meio circundante, uma vivência harmoniosa com a realidade pessoal e 

social que o envolve. 

 

Art. 65 – As notas trimestrais são expressas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), oriundas de avaliações 

cumulativas, variando em décimos. Cada trimestre terá um fator de peso: 1º trimestre: peso 02, 2º 

trimestre: peso 02 e o 3º trimestre: peso 03. 

 

Parágrafo único – Não há arredondamento de notas. 

 

Art. 66 – Durante o ano letivo, o aluno deve obter em cada componente curricular 3 (três) notas 

trimestrais, resultantes das avaliações do aproveitamento escolar. 

 

Parágrafo único – A média anual é obtida somando-se as notas dos 3 (três) trimestres, e dividindo-

se por 7 (sete), sendo o resultado de acordo com a seguinte fórmula: 

MA = 1° trim.x2 + 2º trim.x2 + 3° trim.x3 
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Art. 67 – O professor não pode repetir notas sob qualquer pretexto ou para qualquer efeito. 

 

Art. 68 – O aluno que faltar às verificações de aprendizagem pré-determinadas pode requerer nova 

oportunidade, de acordo com as normas da unidade escolar. As chamadas avaliações de 2ª chamada 

serão objeto de cobrança quando não forem decorrentes das situações previstas em lei e de 

matrícula tardia. 

 

Art. 69 – Os pais ou responsáveis, no caso de alunos com idade inferior a 18 (dezoito) anos, são 

cientificados do resultado do aproveitamento e frequência, mediante reunião pedagógica, através de 

boletim escolar ou equivalente, sem erros e sem rasuras, após o conselho de classe de cada trimestre 

e após o término do ano. 

 

Parágrafo único – Os documentos referidos no “caput” do artigo devem ser devolvidos à unidade 

escolar com a assinatura do cientificado. 



 

Art. 70 – As faltas do aluno não podem ser abonadas. 

 

SEÇÃO II 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 71 – A unidade escolar permite em seus cursos o aproveitamento de estudos realizados com 

êxito, mediante a observância dos seguintes procedimentos: 

I – apresentação de documentos de estudos concluídos com êxito em qualquer curso ou exame 

legalmente autorizados, no mesmo nível ou mais elevados de ensino; 

II – análise dos documentos comprobatórios dos estudos referentes à disciplina, série, ciclo, ou 

outras formas de organização de ensino, compatibilizando-os com os conteúdos da proposta 

curricular da unidade escolar. 

 

Parágrafo único – Os documentos a que se referem as alíneas “a” e “b” podem ser, dentre outros, 

históricos escolar, programas de ensino e certificados. 

 

SEÇÃO III 

DA RECUPERAÇÃO 

 

Art. 72 – A recuperação tem por finalidade auxiliar o aluno a superar suas dificuldades de 

aprendizagem, no que se refere à aquisição de conhecimento e de habilidades. 

 

Art. 73 – A recuperação é desenvolvida, prioritariamente com orientação e acompanhamento de 

estudos sob forma contínua e, obrigatoriamente, deve ocorrer no processo educativo paralela ao 

período letivo. 

 

§ 1º - A unidade escolar deve propiciar experiências alternativas que provoquem o aluno a refletir 

sobre os conceitos e noções em construção. 

 

§ 2º - Com o estudo de recuperação, o colégio tem a intenção de dar ênfase ao aluno a fim avançar, 

subsidiar, provocar, promover a sua evolução em todas as áreas do seu desenvolvimento, ao ler, 

escrever, interpretar. 

 



§ 3º - A recuperação contínua deve ser desenvolvida durante o ano ou período letivo, destinando-se 

posicionar o aluno no ritmo da aprendizagem da turma, mediante diagnóstico e especificando as 

dificuldades e aplicação de técnicas à sua superação. 

 

§ 4º - O professor deve observar o aluno e fazer anotações sempre que qualquer tipo de desinteresse 

aparecer e adotar posturas que propiciem motivação ao estudo: ler, escrever e interpretar. 

 

§ 5º - Ao diagnosticar as dificuldades de aprendizagem, após observar o desenvolvimento global de 

cada aluno, o professor junto com o coordenador pedagógico, fará uma reprogramação em suas 

aulas, a fim de superar as dificuldades de aprendizagem. 

 

§ 6º - O professor, juntamente com a coordenação pedagógica, deve realizar um planejamento com 

a intenção de não somente recuperar o aluno na área cognitiva, mas em outros aspectos como: 

afetivo, social, inter-relacional e resgatar a sua autoestima, a fim de que ele possa retornar seus 

estudos. 

 

§ 7º - A recuperação paralela é uma atividade que ocorre concomitantemente ao período letivo, em 

horário extra, espaço físico próprio e professores habilitados, com o objetivo de recuperação dos 

conteúdos. 

 

Art. 74 – A recuperação especial consiste no último recurso a ser utilizado e desenvolvido caso a 

unidade escolar sinta a necessidade de dar outra oportunidade ao educando, que durante todo 

processo ensino/aprendizagem não tenha alcançado o mínimo exigido para promoção. Após o 

término do 3º (terceiro) trimestre, o aluno terá a chance de realizar novas avaliações em até 3 (três) 

disciplinas do Base Nacional Comum e das disciplinas da parte diversificada. 

 

Art. 75 – O estudo de recuperação especial pode ser aplicado ao aluno que tiver obtido frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas e média anual (MA) 

inferior a 6,0 (seis) em cada conteúdo específico. 

 

Art. 76 – A avaliação dos alunos submetidos a estudos de recuperação especial, não fica restrita a 

uma única prova, mas se processa através de vários procedimentos com instrumentos diversificados. 

 

Art. 77 – Após os estudos de recuperação especial, o cálculo da média final deve ser obtido 
somando-se a média anual com a média das atividades da recuperação especial, dividindo-se o 
resultado por 2 (dois), de acordo com a seguinte fórmula: MF = MA+MRE. 
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SEÇÃO IV 

DA PROGRESSÃO 

 

Progressão é a ascensão, momento em que o aluno passa para o ano/série seguinte depois de 

cumprir os requisitos estabelecidos em função de uma média mínima fixada, associada à apuração 

da assiduidade e análise global pelo conselho de classe. 

 

Art. 78 – Progressão regular por ano/série é a promoção do aluno de um ano/série para o(a) 

outro(a), de forma sequencial. 

 

Art. 79 – Esta unidade escolar adota a progressão parcial, preservando a sequência do currículo. 

 

Art. 80 – Será considerado promovido o aluno que obtiver média mínima de 6,0 (seis) e frequência 

mínima obrigatória correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades escolares 

presenciais desenvolvidas durante o ano/série. 

 

SEÇÃO V 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 

 

Art. 81 – A progressão parcial traz como princípio o respeito à individualidade, ao processo de cada 

um dos educandos na construção do seu conhecimento, dando aos mesmos a possibilidade de 

promoção nos conteúdos curriculares em que demostrou domínio, e sua retenção naqueles que não 

ficou evidenciada a aprendizagem. 

 

Art. 82 – Neste contexto, o colégio oferece a estes alunos aulas com professores específicos, no 

intuito de resgatar os conteúdos defasados, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II e com até 3 

(três) disciplinas da Base Nacional Curricular, não acordando com a nova proposta em tramite no 

CEE-GO., em seu artigo 54, parágrafos 1º e 3º. 

 

Art. 83 – O colégio adota a progressão parcial, à luz do disposto no artigo 107, da Resolução 

CEE/CP 05/2011, com observância dos seguintes aspectos: 

I – O desempenho global do aluno, entendido não só pela identificação e pelo conhecimento das 

dificuldades de aprendizagem, mas também, pelo aproveitamento 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 dificuldade; 



 

Art. 84 – Ao aluno em progressão parcial devem ser assegurados os seguintes aspectos: 

I – Programa de estudos e acompanhamento especial, ao longo de novo processo de aprendizagem 

e, se necessário, 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, 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 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 frequência e o seu aproveitamento nas 

atividades especialmente programadas para seu acompanhamento individual. 

 

Art. 85 – 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. Deverão ser respeitadas as seguintes condições: 

I – Ao início de cada ano letivo, a unidade escolar elaborará, com base no projeto político 

pedagógico e neste regimento escolar, o planejamento dos conteúdos, da operacionalização, e 

registro do desempenho do aluno, nas atividades de progressão parcial, essencial ao 

desenvolvimento de sua aprendizagem. 

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

mínima de 75% (setenta e cinco por cento), mas tão somente, a programas de estudos, podendo ser 

concluído em qualquer período do ano letivo, de acordo com a avaliação do conselho de classe, 

conforme o disposto na Resolução CEE/CP 05/2011; 

III – O conselho de classe, pautado nos critérios do desempenho escolar, previsto no projeto político 

pedagógico e neste regimento escolar e, em consonância com a Resolução CEE/CP 05/2011, é 

autônomo 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 especial pela coordenação pedagógica, pela direção, 

pelo conselho escolar 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. 86 – Da documentação de transferência do aluno em progressão parcial, devem constar os 

conteúdos curriculares que lhe impediram a promoção total, bem como, o relatório sobre o seu 

desempenho, especificando-se os conhecimentos que não foram construídos e o programa de 

estudos. 

 

Art. 87 – A unidade escolar deve receber a transferência de aluno em progressão parcial, bem 

como, lhe assegurar a recuperação da aprendizagem na conformidade do disposto no artigo 4º da 

Resolução CEE 03/2006, ainda que não ofereçam o ano (a série) em que ocorreu a progressão 

parcial. 

 

Art. 88 – A mantenedora da unidade escolar pode estabelecer colaboração entre suas mantidas, para 

o oferecimento da progressão parcial, visando assegurar o cumprimento do direito do aluno. 

 

Art. 89 – 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. 90 – O aluno promovido parcialmente não pode ser submetido à classificação e/ou à 

reclassificação. 

 

SEÇÃO VI 

DO AVANÇO 

 

Art. 91 – O aluno da própria unidade escolar que, ao longo do ano letivo, demonstrar grau de 

desenvolvimento e rendimento superiores aos dos demais, comprovado por avaliações 

qualitativas, e atestado pelo Conselho de Classe, de forma circunstanciada, pode ser promovido 

para série, módulo, etapa ou ciclo compatível com o seu grau de desenvolvimento. Artigo 108 da 

Resolução CEE/CP 05/2011.  

 

§ 1º - A viabilização do avanço é de competência da unidade escolar, conforme previsto no 

regimento escolar. 

 

§ 2º - Os procedimentos adotados para o avanço deverão ser registrados em ata, lavrada para esse 

fim, 

e anexada uma cópia à pasta individual do aluno, conforme resolução 05/2011. 

 



SEÇÃO VII 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 92 – Promoção é concebida como ascensão, momento em que o aluno passa para a série/ano 

seguinte depois de vencer os requisitos pré-estabelecidos, em função de uma média mínima fixada, 

associada à apuração da assiduidade. Exceto educandos do bloco pedagógico dos 3 (três) anos 

iniciais do Ensino Fundamental, conforme o artigo 34 CEE/CP N° 05/2011 e 11/2011, que dispõe 

sobre a vedação à retenção de aluno no ciclo e/ou bloco de alfabetização do ensino fundamental. Os 

três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

I – a alfabetização e o letramento; 

II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o aprendizado da 

Matemática , da Ciência, da História e da Geografia; 

III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização 

e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental, particularmente, na passagem 

do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para terceiro. 

 

Art. 93 – Considera-se promovido, quanto à assiduidade e aproveitamento, o aluno que obter:  

I – frequência igualou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, e média 

anual igual ou superior a 6,0 (seis);  

II – frequência igualou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, e médias 

inferior a 6.0 (seis), mas que atinja média mínima 6.0 (seis), após estudos de recuperação especial.  

 

Art. 94 – O aluno que após a recuperação especial, não obter a média exigida para a promoção em um 

componente curricular, pode ser promovido, se considerado pelo conselho de classe, capaz de frequentar a 

série/ano seguinte. 

 

TÍTULO V 

DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 95 – Matrícula é o ato formal de ingresso do aluno na unidade escolar. 

 



Art. 96 – A determinação dos documentos necessários para efetivação de matrícula é objeto de 

edital a ser baixado pela autoridade competente. 

 

§ 1º - A renovação da matrícula inicia-se após a conclusão do ano letivo. 

 

§ 2º - A matrícula ou sua renovação deve ser requerida pelo candidato, se 18 (dezoito) anos de 

idade, ou pelos pais ou responsáveis, se com menos de 18 (dezoito) anos. O ensino fundamental, 

com duração de 9 (nove) anos, abrange a população na faixa etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) 

anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de 

frequentá-lo, de acordo com o artigo 24 da Resolução CEE/CP 05/2011. 

 

§ 3º - A matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 (seis) anos, na unidade escolar, deve 

ser efetivada na data de aniversário, não importando o período do ano letivo em que ocorra, de 

acordo com o artigo 2º da Resolução nº 11 de 09/12/2011. 

 

§ 4º - A criança deverá ser matriculada no ensino fundamental, no início do ano letivo em que 

completa 6 (seis) anos de idade, quando comprovar a conclusão da pré-escola, a pedido dos pais ou 

dos responsáveis legais, conforme artigo 4º da Resolução nº 11 de 09/11/2011. 

 

§ 5º - A carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de 800 (oitocentas) horas 

relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

 

Art. 97 – A matrícula na educação básica pode ser efetivada em qualquer época do ano letivo, 

sendo assegurado ao aluno, sem prejuízo da recuperação da aprendizagem, acompanhamento e 

reforços especiais, em horário diferenciado a fim de se adequar aos demais. 

 

Art. 98 – O aluno matriculado nessa condição é avaliado pelo conselho de classe da unidade 

escolar, no que tange ao aproveitamento, à frequência e à promoção. 

 

Art. 99 – Para efetivação da matrícula da educação básica, o aluno deve apresentar documento de 

transferência da unidade escolar devidamente autorizada e/ou reconhecida ou submeter-se a 

reclassificação. 

 

Parágrafo único – Do documento de transferência consta histórico escolar devidamente 

autenticado pela unidade escolar expedidora. 

 



Art. 100 – O aluno com estudos provenientes do exterior pode requerer matrícula nesta unidade 

escolar e, caso seja necessário, submeter-se a reclassificação. 

 

Parágrafo único – Para efetivação da matrícula o aluno deve ainda, apresentar os seguintes 

documentos: histórico escolar (documentos originais devidamente selados e autenticados pelo 

Consulado do Brasil no país de origem, além de tradução feita pelo tradutor juramentado; se a 

tradução for feita no país de origem, deverá ser anexada junto prova oficial do tradutor 

juramentado). 

 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 101 – Classificação é o procedimento legal que permite a inserção do aluno no sistema 

de escolarização regular, após aferição de seu desenvolvimento mediante provas específicas. Sua 

aplicabilidade deve obedecer ao disposto na seção X, do capítulo III da Resolução 05/2011.  

 

§ 1º - A aferição do grau de desenvolvimento e da experiência dos alunos que se submeterem à 

classificação, no ato da matrícula, dar-se-á como disposto no projeto político pedagógico da 

unidade, e deve abranger a base nacional comum. 

 

§ 2º - As provas devem ser elaboradas, aplicadas, avaliadas e registradas em ata própria e 

arquivadas no prontuário do educando. 

 

§ 3º - A avaliação será realizada por banca examinadora, composta de professores da unidade 

escolar das áreas do conhecimento objeto de avaliação, que se responsabilizarão, para todos os 

fins legais, por seu conteúdo e conceitos ou notas emitidos. 

 

Art. 102 – A classificação somente pode ser aplicada ao aluno que, comprovadamente, não 

possuir escolarização anterior ou se achar fora do Sistema Educativo há mais de 1 (um) ano, e 

que demonstrar, de forma satisfatória, grau de desenvolvimento e experiência compatíveis com 

aqueles exigidos na série ou ano para a qual for submetido à avaliação. 

 

Art. 103 – O educando 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 ou ano, para o qual foi classificado. 



 

Art. 104 – O educando de qualquer nível ou modalidade, que for classificado diretamente para a 

série correspondente ao terceiro ano do ensino médio, deve cursar, com êxito, 800 horas de 

trabalho escolar presenciais, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, sob pena 

de não se ter reconhecido o certificado de conclusão desse nível de ensino. 

 

Art. 105 – Reclassificação é o reposicionamento do aluno em série mais avançada, após avaliação 

de seu grau de desenvolvimento. 

 

§ 1º - O aluno oriundo de outra unidade escolar, do Brasil ou do exterior, poderá, no ato da 

matrícula, ter aferido seu grau de desenvolvimento e de experiência por meio de provas que se 

darão como disposto no projeto político pedagógico da unidade, e deve abranger a base nacional 

comum. 

 

§ 2º - O aluno de que trata o caput não pode ser reclassificado para série mais elevada, na 

hipótese de encontrar-se retido ou em dependência. 

 

Art. 106 – As provas de classificação e reclassificação 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 do conhecimento, objeto de avaliação, 

nomeada pelo Conselho de Classe, e que se responsabilizará, para todos os fins legais, por seu 

conteúdo e notas/conceitos emitidos. 

 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 107 – Transferência é o deslocamento do aluno de uma para outra unidade escolar e deve ser 

feita pela Base Nacional Comum e parte diversificada. 

 

§ 1º - O aluno devidamente matriculado, pode transferir-se no decorrer do ano letivo obedecendo as 

normas legais. 

 

Art. 108 – A matrícula de alunos com estudos realizados no exterior, em parte ou no todo, só pode 

ser efetivada em série ou curso correspondentes, se atendidas as exigências legais e após análise da 

transferência pela escola, conforme normas de procedimento. 

 



Art. 109 – A matrícula por transferência é aceita durante o período regular de matrículas e após 

início do ano letivo, se houver vaga. 

 

Art. 110 – O colégio, ao receber transferência, deverá analisa-la, confrontando-a com o currículo do 

curso pretendido, para confirmar a matrícula no ano/série requerida ou conforme pedagógico e 

normas regimentais, garantindo ao aluno a continuidade dos estudos na forma da Lei. 

 

Art. 111 – A transferência deve ser requerida pelos pais ou responsáveis. 

 

Parágrafo único – Com base nos objetivos arrolados na ficha individual descritiva, a unidade 

escolar avalia o aluno a fim de verificar o seu nível de aprendizagem para posicioná-lo no ano/série 

correspondente. 

 

Art. 112 – O colégio, ao receber uma transferência com série, ciclo ou etapa, fase ou outra 

modalidade de ensino concluído, deve respeitar as nomenclaturas, os resultados das avaliações 

expressas em notas, conceitos ou menções e pontos cumulativos, transcrevendo-os sem qualquer 

conversão. 

 

Art. 113 – Podem ser recebidas transferências de alunos oriundos do estrangeiro, classificando-os 

se necessário, mediante avaliação do seu grau de conhecimento e de experiência. 

 

Art. 114 – O colégio reserva-se o direito de expedir transferência, no decorrer do período letivo, 

somente após o aluno ter realizado as avaliações do trimestre, salvo os casos justificáveis ou 

amparados por lei. 

 

Art. 115 – Em caso de transferência recebida, no decorrer do ano ou do trimestre letivo, sem que o 

aluno tenha concluído as avaliações do trimestre, cabe ao colégio realizar estas avaliações, 

atribuindo-lhe notas ao trimestre cursado. 

 

Art. 116 – Ao expedir uma transferência, o colégio deve atentar-se para o seguinte: 

I – se há requerimento de transferência assinado pelo pai ou responsável; 

II – transcrever corretamente e com fidedignidade os dados pessoais, nomenclaturas das atividades 

e disciplinas, nome do curso, notas ou menções, pontos cumulativos, porcentagem de frequência, 

dias letivos e carga horária; 

III – fazer constar as assinaturas do secretário e diretor do colégio, com os respectivos números dos 

registros ou da autorização precária para o exercício da função; 



 

Art. 117 – Ao aluno transferido, durante o ano letivo, são expedidos: 

I – uma série e/ou ano a concluir: histórico escolar e ficha individual; 

II – com série e/ou ano concluídos: histórico escolar; 

III – certificado de conclusão do Ensino Médio devidamente registrado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESCRITURAÇÃO ESCOLAR E ARQUIVO 

 

Art. 118 – A escrituração escolar é o registro de todos os dados relativos à vida escolar do aluno. 

 

Art. 119 – 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. 120 – A escrituração escolar e o arquivo dos documentos escolares têm como objetivo 

assegurar, em qualquer época, a verificação: 

I – da identidade de cada aluno; 

II – da regularidade de seus estudos; 

III – da autenticidade de sua vida escolar. 

 

Art. 121 – Os atos escolares são registrados em livros específicos, observada a legislação de ensino 

pertinente. 

 

Art. 122 – A unidade escolar dispõe de instrumentos de escrituração referentes à documentação e 

assentamentos individuais de alunos, professores e funcionários, à incineração e outras ocorrências 

que requeiram registros. 

 

Art. 123 – São documentos escolares: 

I – requerimento de matrícula; 

II – ficha individual de aproveitamento de estudo; 

III – diário de classe ou equivalente; 

IV – boletim escolar ou equivalente; 

V – livro 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 – patrimônio. 

 

Parágrafo único – Os documentos relacionados no “Caput” deste artigo e/ou outros expedidos pela 

unidade escolar conterão timbre ou carimbo da mesma, com dados essenciais à identificação de sua 

situação legal. 

 

CAPÍTULO V 

DO DESCARTE 

 

Art. 124 – O descarte consiste na reciclagem de documentos considerados desnecessários conforme 

a proibição que dispõe no artigo 47, da Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

Art. 125 – A unidade escolar pode proceder ao descarte de: 

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; 

III – diário de classe e mapa colecionador de canhotos, após 20 anos de conclusão do curso e 

ouvido o setor competente da secretaria. 

 

Parágrafo único – O ato de descarte é lavrado em ata datada e assinada pelo diretor e secretário 

geral, na qual constará o extrato dos documentos descartados. 

 

Art. 126 – a pasta individual do aluno, contendo os documentos pessoais: ficha individual e 

histórico escolar, bem como, os livros de atas que fazem parte do arquivo da unidade escolar, não 

podem ser descartados. 

 

TÍTULO VI 

DA ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

Art. 127 – A administração de pessoal da unidade escolar é executada à vista do regime disciplinar 

aprovado neste Regimento e em observância à legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO I 



DOS DIREITOS E DEVERES DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO-PEDAGÓGICO E 

ADMINISTRATIVO 

 

Art. 128 – São direitos do pessoal que integram os corpos docente, técnico-pedagógico e 

administrativo os especificados nas Constituição Federal e Estadual e na Legislação pertinente. 

 

Art. 129 – 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 no termos da escala programada pela unidade escolar e aprovada por 

quem de direito; 

IV – recebimento de orientações e assessoria da chefia imediata ou da administração superior, 

sempre que se fizer necessário; 

V – ciência de todos os atos administrativos emanados da administração superior; 

VI – liberação para participar de eventos culturais e educativos correlacionados com a sua área de 

atuação, sem prejuízo das atividades da unidade escolar. 

 

Art. 130 – 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. 

 

Art. 131 – 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 claros ou 

disfarçadamente, atitude de indisciplina ou agitação; 

III – falar, escrever, publicar 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; 

VI – ofender com palavras, gestos ou atitudes qualquer membro da comunidade escolar; 

VII – apresentar-se no ambiente escolar vestido de maneira inadequadamente; 

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; 

X – ingerir durante o serviço, mesmo em quantidade insignificante, bebida alcóolica; 

XI – introduzir bebida alcóolica 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, 

substâncias entorpecentes 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 terceiros; 

XVIII – assumir qualquer tipo de comportamento que envolva recusa dolosa das disposições legais. 

 

Art. 132 – Pela inobservância ao disposto neste regimento ou legislação pertinente, está sujeito às 

seguintes medidas educativas: 

I – advertência; 

II – repreensão; 

III – demissão. 

 

Parágrafo único – As penas disciplinares são aplicadas pelo diretor no caso dos incisos I, II e III, e 

pela entidade mantenedora nos diversos casos. 

 

Art. 133 – Para aplicação das medidas disciplinares serão consideradas a natureza da infração, a 

gravidade e a circunstância em que tenha ocorrido, além da repercussão do fato, os antecedentes e a 

reincidência. 

 

Parágrafo único – É circunstância agravante de falta disciplinar haver sido praticada com o 

concurso de terceiros. 

 



Art. 134 – A advertência será verbal e destina-se a transgressões leves. A repreensão é aplicada por 

escrito: 

I – pela reincidência das situações de advertência; 

 

Art. 135 – A pena de demissão ocorre nos casos previstos em Lei competente. 

 

Art. 136 – Os atos resultantes das penas de repreensão constam no dossiê do servidor. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS, DEVERES DO PESSOAL DISCENTE 

 

Art. 137 – São direitos do aluno: 

I – tomar conhecimento, no ato da matrícula, das disposições contidas neste regimento; 

II – conhecer os programas de ensino que operacionalizam currículo pleno e que serão 

desenvolvidas 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 provas e trabalhos escolares corrigidos com as respectivas destinadas à sua 

formação; 

IX – tomar conhecimento via boletim ou equivalente devidamente assinado pela autoridade 

competente, de seu rendimento escolar, de sua frequência; 

X – requerer matrícula, renovação de matrícula, transferência e outra documentação escolar, se com 

dezoito anos ou mais, e através de seus pais ou responsáveis, sem com menos de dezoito anos; 

XI – requerer, documentalmente, ao conselho de classe revisão de resultados quando se sentir 

prejudicado, se com dezesseis anos ou mais, e via dos pais ou responsáveis, se menor de dezesseis. 

XII – ser avaliado pelo conselho de classe. 

 

Art. 138 – São deveres do aluno: 

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

II – frequentar, com assiduidade e pontualidade, aulas e demais atividades escolares; 



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 lhe couber, para: 

a) conservação e manutenção do prédio, mobiliário, equipamentos e outros materiais de uso 

coletivos; 

b) higiene e limpeza das instalações; 

VI – comunicar a 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 lhe 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 – 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. 

 

Art. 139 – É vedado ao aluno:  

I – entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor; 

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

III – convidar pessoas alheias a entrar no Estabelecimento de Ensino;  

IV – provocar algazarra e distúrbios nas imediações, nos corredores, nos pátios ou em outras 

dependências da unidade escolar;  

V – trazer consigo material estranho às atividades escolares, principalmente os que impliquem 

riscos à saúde e à vida; 

VI – cometer injúria e calúnia contra colegas, professores e demais funcionários;  

VII – promover ou participar de movimento de hostilidade ou desprestígio ao colégio, ao seu 

pessoal ou às autoridades constituídas;  

VIII – divulgar, por qualquer meio de comunicação, assuntos que envolvam, direta ou 

indiretamente, o nome do colégio e de seus servidores sem antes comunicar às autoridades 

competentes;  

IX – rasurar ou adulterar qualquer documento escolar;  



X – usar de fraudes no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem;  

XI – utilizar, na sala ou em dependência do colégio, qualquer tipo de objeto que emita som, exceto 

quando solicitado para interesse coletivo;  

XII – impedir colegas de participar das atividades escolares ou incitá-los à ausência;  

XIII – trajar-se de forma não condizente com o ambiente escolar;  

XIV – ausentar-se do colégio sem a devida autorização, durante o expediente escolar, assim como 

retirar-se da sala de aula sem a autorização do professor. 

 

Parágrafo único – O aluno que incorrer na desobediência a um desses itens será penalizado de 

acordo com o disposto no artigo 140 deste Regimento e seus incisos. 

 

Art. 140 – O aluno, pela inobservância das normas contidas neste Regimento e conforme a 

gravidade e/ou a reincidência das faltas, está sujeito às seguintes sanções:  

I – advertência oral;  

II – advertência escrita; 

III – suspensão supervisionada, com tarefas escolares, de no máximo 2 (dois) dias letivos, com 

trabalho escolar (pesquisa e apresentação) versando sobre ética e convívio social, e deverão ser 

feitas na unidade escolar em local apropriado;  

IV – acompanhamento social pelo Conselho Tutelar da Infância e Juventude e/ou Ministério 

Público. 

 

Parágrafo único – A decisão de encaminhamento ao Conselho Tutelar da Infância e Juventude 

e/ou Ministério Público será do Conselho Escolar, convocado excepcionalmente para esta decisão.  

 

Art. 141 – A aplicação da advertência, do trabalho escolar e do encaminhamento para o Conselho 

Tutelar da Infância e Juventude se dará conforme os critérios que seguem sobre infrações ao 

regimento. 

I – no ambiente escolar: 

a) não estar devidamente uniformizado: camiseta e agasalho do colégio (leve); 

b) não portar o devido material didático para acompanhamento das aulas (leve); 

c) portar estilete (média, quando reincidente grave); 

d) transmitir qualquer espécie de publicidade sem autorização (leve); 

e) tomar medicamentos sem autorização do responsável (média, quando reincidente grave); 

f) trazer jogos de azar, bebidas alcóolicas, cigarros de qualquer espécie (média, quando 

reincidente grave); 



g) resolver qualquer problema na secretaria ou diretoria durante o horário de aula se não 

autorizado pela coordenação (leve); 

h) fazer qualquer tipo de negócio comercial (vendas, trocas, etc.) dentro do colégio (média, 

quando reincidente grave); 

i) desrespeitar seus colegas, professores, coordenadores, diretores e demais funcionários da 

escola (leve, quando reincidente grave); 

j) namorar (média); 

k) alimentar-se em sala de aula (leve). 

II – durante as aulas: 

a) comunicar-se verbalmente, por meio de bilhetes ou de recursos eletrônicos (leve); 

b) conversa paralela (leve); 

c) formar grupos a fim de promover algazarra (média); 

d) ler revistas, gibis, jornais ou qualquer outro material impresso que não seja autorizado pelo 

professor (leve); 

e) desrespeitar seus colegas e/ou professores (leve, quando reincidente média); 

f) receber qualquer objeto, interrompendo a aula (leve); 

g) sentar fora do mapa de sala (leve); 

h) usar aparelhos eletrônicos como: Ipad, celulares, fones de ouvido, tablete, entre outros, no 

período de aula, bem como, durante as provas (média). 

III – quanto ao patrimônio: 

a) é importante manter o ambiente de estudo e de convívio escolar sempre agradável para 

melhor aproveitamento durante o período em que a comunidade escolar se encontra no 

colégio. Portanto, conservar os móveis e materiais usados diariamente, dentre outros, é 

também obrigação dos alunos. A não observância é infração média; 

b) alunos que danificarem carteiras, móveis, paredes, material esportivo, instalações diversas e 

outros patrimônios da escola estarão obrigados a fazer as indenizações correspondentes aos 

bens danificados (grave); 

IV – quando na educação física: 

a) todos os critérios são válidos. 

 

Art. 142 – A pena de advertência será verbal e destina-se a transgressões leves. 

 

Art. 143 – A pena de advertência escrita será imposta por reincidência nas situações constantes do 

artigo anterior. 

 



Art. 144 – A pena de suspensão supervisionada será aplicada ao aluno que reincidir em sanção de 

advertência escrita ou pela maior gravidade da falta cometida.  

 

§ 1º - A pena de suspensão supervisionada será de até 02 (dois) dias consecutivos.  

 

§ 2º - Em cumprimento da pena de medida educativa (suspensão supervisionada) o aluno receberá 

faltas nas atividades, não perdendo, porém, as avaliações que forem ministradas no período, tendo 

direito de realizá-las ao retornar. 

 

Art. 145 – Da aplicação da pena disciplinar, o diretor da unidade escolar dará conhecimento 

imediato ao aluno e a seu responsável, se for menor de 18 (dezoito) anos de idade. 

 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 146 – Integram este regimento como anexos: 

I – currículo pleno de cada um dos cursos e modalidades ministrados pela unidade escolar; 

II – proposta pedagógica; 

III – matrizes curriculares. 

 

Art. 147 – É merecedor de tratamento especial o aluno portador de afecções congênitas ou 

adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições mórbidas, bem como determinados 

distúrbios agudos ou agudizados, comprovados por laudo médico e a estudante em estado de 

gravidez, a partir do oitavo mês de gestação. 

 

Parágrafo único – O aluno que se enquadrar nos casos previstos neste artigo deve realizar 

exercícios domiciliares com acompanhamento da unidade escolar para compensar a ausência às 

aulas. As faltas desse período não serão computadas para fins de aprovação ou reprovação. 

 

Art. 148 – É proibido qualquer vivissecção de animais na unidade escolar.  

 

Parágrafo único – Entende-se por vivissecção a operação feita em animais vivos para estudos de 

fenômenos fisiológicos. 

 

Art. 149 – 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” deste 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. 150 – Este Regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pela comunidade 

escolar e apreciada pelo órgão competente. 

 

Anápolis, 25 de janeiro de 2017. 

 

 

___________________________________ 
Denise Maria Barbetta 

Diretora – Port. nº 001/2015 


