
TÍTULO I - DA ESTRUTURA ESCOLAR – IDENTIDADE 

CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO 

SEÇÃO I - DA ENTIDADE MANTENEDORA 

Art. 1º - O Colégio João Paulo II de 1º e 2º graus, denominado Colégio, inscrito no 

CNPJ sob nº. 23.951.916/0006-37, com sede nesta cidade, à Rua Cássio de Carvalho 

Coutinho, nº 80 – Bairro Santa Elisa , Bairro Fátima I, CEP 37550-000, Estado de Minas 

Gerais, é jurisdicionado à SRE – Secretária Regional de Ensino – Pouso Alegre, da 

Secretaria de Estado da Educação, é mantido pela Fundação de Ensino Superior do Vale 

do Sapucaí, denominada Mantenedora, estabelecida à Avenida Alfredo Custódio de 

Paula, 240, Bairro Medicina, Pouso Alegre, MG, CEP 37550-000, inscrita no CNPJ sob 

nº. 23.951.916/0001-22. 

Art. 2º - O Colégio rege-se pela Legislação Brasileira da Educação, em especial pela 

Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional - LDB, na modalidade 

de ensino: Educação Profissional; por seu Regimento Escolar; por atos normativos 

internos e, no que couber, pelo Estatuto da Fundação de Ensino Superior do Vale do 

Sapucaí, sua Mantenedora. 

Art. 3º - A Mantenedora tem como objetivos a saúde, a educação, destinando o 

máximo de seus recursos ao aprimoramento do Colégio, não tendo o lucro como fim 

precípuo. 

Art. 4º – Os recursos físicos, financeiros, materiais e humanos do Colégio serão 

administrados pela Mantenedora. 

Art. 5º - Cabe à Gerência de Recursos Humanos da Mantenedora contratar os 

funcionários, após indicação da necessidade, através de concurso interno e externo e/ou 

avaliação de currículo. 

Parágrafo Único – Os funcionários têm seus vínculos contratuais com a 

Mantenedora e seus direitos e deveres são regulados pela Legislação do Trabalho, pelos 

contratos firmados e ainda pelo disposto no Estatuto da Mantenedora, neste Regimento 

Geral e nos atos normativos internos. 



Art. 6º – A Mantenedora é a gestora dos contratos de prestação de serviços 

educacionais do Colégio. 

SEÇÃO II - DA UNIDADE ESCOLAR 

Art. 7º - O Colégio goza de autonomia administrativa, didática, pedagógica e 

científica, dentro dos limites que lhe são fixados pelas legislações em vigor, por este 

Regimento e pelo Estatuto da Mantenedora. 

§ 1º - No gozo da autonomia didático-científica, compete ao Colégio: 

I. Estabelecer sua política de ensino, de pesquisa e de extensão comunitária; 

II. Criar, organizar, modificar, suspender o funcionamento e extinguir cursos, 

habilitações, programas de ensino, de pesquisa e de extensão, observado seu 

plano de ação aprovado pelo Conselho de Classe e homologado pela 

Mantenedora, em consonância com a realidade econômica, as exigências do 

mercado de trabalho e as características sociais da comunidade em que se acha 

inserido; 

III. Estabelecer seu regime didático e escolar; 

IV. Assegurar o cumprimento dos dias de trabalho acadêmico e horas-aula 

estabelecidas; 

V. Organizar projetos pedagógicos de seus cursos, atendida a legislação pertinente 

e as peculiaridades da região onde se acha inserido; 

VI. Estabelecer o número de vagas iniciais dos novos cursos; 

VII. Estabelecer critérios e normas de seleção, admissão e promoção de seus alunos; 

VIII. Conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades acadêmicas; 

IX. Registrar diplomas de conclusão de curso; 

X. Interagir com entidades culturais, científicas e empresariais, nacionais e 

estrangeiras, para o desenvolvimento de projetos de interesse do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

§ 2º - No gozo da autonomia administrativa, compete ao Colégio: 

I. Propor a reforma deste Regimento Escolar; 

II. Elaborar, aprovar e reformular os Regulamentos de seus órgãos e unidades; 



III. Elaborar, executar, controlar e avaliar para ajustes o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

IV. Administrar seus recursos materiais e financeiros; 

V. Elaborar o orçamento anual e executá-lo, após aprovação da Mantenedora; 

VI. Elaborar relatórios e prestar conta dos recursos recebidos. 

§ 3º - No gozo da autonomia disciplinar, compete ao Colégio: 

I. Estabelecer as normas de conduta no âmbito da Instituição, conforme legislação 

interna e externa; 

II. Fixar o regime de sanções disciplinares a integrante do corpo docente, discente e 

técnico-administrativo, e outros que couber obedecidas às prescrições legais e os 

princípios gerais do Direito. 

§ 4º - No que diz respeito à autonomia de gestão financeira e patrimonial, a 

Mantenedora tem o poder de vetar deliberação do Colégio que implique em aumento de 

despesa ou redução de receita. 

Art. 8º – O Colégio independe da Mantenedora no plano das decisões acadêmicas, 

não havendo interferência, por parte daquela, em resoluções que envolvam o processo 

educacional de ensino, pesquisa e extensão, salvo nos casos em que esteja envolvido 

aumento de despesa ou redução de receita e outros de necessidade jurídica, administrativa 

ou financeira. 

Parágrafo Único - O Colégio relaciona-se com a Mantenedora por intermédio do 

Diretor. 

Art. 9º - O registro e a escrituração regular das operações econômicas e financeiras 

em cada exercício realizado pelo Colégio são feitos pelos setores próprios da 

Mantenedora. 

Art. 10 - A proposta orçamentária anual, a ser encaminhada pela Diretoria à 

Mantenedora, após aprovação, no âmbito institucional, pelo Conselho de Classe, é 

organizada a partir das estimativas de despesas, com as respectivas justificativas, 

elaboradas pelos vários setores e unidades, para estudo e organização do orçamento global 

do período respectivo. 



Art. 11 - As propostas de abertura de créditos adicionais e de aumento de dotações 

são sempre acompanhadas de justificativa minuciosa dos programas de trabalho a que se 

destinem e da indicação, sempre que possível, das fontes de receita a serem acionadas. 

Parágrafo Único - As propostas de que trata o artigo se sujeitam à aprovação final, 

no âmbito da Diretoria, pelo Conselho de Classe, antes de seu encaminhamento, como 

projeto, à Mantenedora. 

Art. 12 - Os saldos positivos porventura existentes após o encerramento do exercício 

financeiro anual constarão da dotação orçamentária do Colégio, devendo ser considerados 

para elaboração do orçamento global do exercício seguinte. 

Art. 13 – O Colégio é constituído: 

I. Do Diretor; 

II. Do Corpo Técnico-Administrativo; 

III. Do Corpo Docente; 

IV. Do Corpo Discente; 

CAPÍTULO II – DA MISSÃO, DAS FINALIDADES, DOS PRINCÍPIOS E DOS 

OBJETIVOS GERAIS 

SEÇÃO I – DA MISSÃO, DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS 

Art. 14 – Tendo em vista as características da população escolar e da comunidade 

que pretende atingir, o Colégio tem como missão a formação de indivíduos conscientes, 

capazes de, utilizando-se plenamente de sua capacidade intelectual e de liderança, 

dimensionar e redimensionar seus conhecimentos, contribuir para o bem comum, através 

de participação crítica, criativa e ética, no sentido da procura dinâmica de construção e 

reconstrução de si mesmo, do meio e das relações homem-meio, orientados pelos 

princípios de respeito pelo ser humano e responsabilidade social. 

Art. 15 – O Colégio tem como finalidades a Educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana; o pleno 

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

qualificação para o trabalho. 



Art. 16 - O ensino é ministrado com base nos seguintes princípios: 

I. Igualdade nas 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 concepções pedagógicas; 

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI. Valorização do profissional da educação escolar; 

VII. Gestão democrática do ensino; 

VIII. Garantia do padrão de qualidade; 

IX. Valorização da experiência extra-escolar; 

X. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

SEÇÃO II - DOS OBJETIVOS GERAIS 

Art. 17 - Para cumprir as normas gerais da Educação Nacional determinadas 

na LDB, O Colégio adota os seguintes objetivos: 

I. I. Desenvolver os aspectos sensório-motor, afetivo-emocional, social e 

cognitivo, respeitando o processo de maturação do aluno, para que ele 

conheça suas habilidades, aptidões, necessidades e interesses; 

II. II. Desenvolver no aluno a capacidade de estabelecer novas relações 

entre as situações já definidas e as que lhe serão propostas, nas quais 

deverá se integrar; 

III. III. Desenvolver entre os alunos um relacionamento social em moldes 

cooperativos, baseado no respeito mútuo e na participação criadora; 

IV. IV. Preparar o aluno para fazer opções conscientes em relação a seu 

projeto de vida, de tal forma que ele se realize como pessoa; 

V. V. Proporcionar ao aluno instrumentação intelectual e tecnológica, 

preparando-o para o desempenho de funções e papéis que venha a 

exercer no campo profissional e no grupo social; 

VI. VI. Proporcionar ao aluno o domínio de conteúdos básicos, 

compreendidos nas principais áreas do conhecimento humano; 



VII. VII. Desenvolver no aluno a capacidade de analisar objetivamente seus 

valores e os valores de sua cultura; 

VIII. VIII. Desenvolver a percepção crítica do aluno em relação à realidade 

físico-social que o circunda, bem como em relação à sua realidade 

interior; 

IX. IX. Desenvolver no aluno a capacidade para o exercício consciente da 

cidadania; 

X. X. Desenvolver no aluno a capacidade de aprender a conviver, aprender 

a ser, a fazer, a conhecer e a pensar; 

XI. XI. Desenvolver a autonomia, o espírito de cooperação e o sentido de co-

responsabilidade nos processos de desenvolvimento individuais e 

coletivos. 

CAPÍTULO III - DOS NÍVEIS DE ENSINO E DOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Art. 18 – O Colégio pode criar e ministrar cursos, após autorização dos 

órgãos competentes: 

XII. Seqüenciais, por campos de saber, de diferentes níveis e abrangências, 

abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pela 

Instituição; 

XIII. Técnicos, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou 

equivalente e/ou concomitantes, e que tenham sido classificados em 

processo seletivo, quando necessário; 

XIV. De Especialização em áreas afins, compreendendo programas de cursos 

de especialização e aperfeiçoamento, conforme legislações vigentes na 

modalidade de ensino; 

XV. De Qualificação Profissional, de Extensão, de Educação Continuada, e 

outros, abertos a candidatos em qualquer nível de ensino e que atendam 

às exigências prescritas para cada curso. 

Parágrafo Único – As diferentes modalidades de cursos são regulamentadas 

por este Regimento, por normas do Conselho de Classe, pela Mantenedora, pela 

LDB, e pela legislação pertinente. 



Art. 19 – Fica instituído no Colégio João Paulo II, depois de aprovado pelos 

Órgãos competentes a modalidade de Educação Profissional. 

16. Educação Profissional: 

 Cursos Técnicos; 

 Cursos de Especialização; 

 Cursos de Qualificação Profissional; 

 De Educação Continuada. 

Parágrafo Único: Na modalidade de ensino descrita no artigo anterior, o 

aluno irá adquirir as competências abaixo com suas devidas qualificações e 

habilitações, conforme for adquirindo grau de ensino e maturidade. Ao final dos 

graus, ele estará apto a exercer a cidadania em si e com formação nas seguintes 

competências, respeitando-se as fases de desenvolvimento: 

II. Competência 1 - Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 

uso das linguagens matemática e científica; 

III. Competência 2 - Construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para compreensão de fenômenos naturais de processos 

histórico, da produção tecnológica e de suas manifestações; 

IV. Competência 3 - Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e 

informações representadas por diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema; 

V. Competência 4 - Relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente; 

VI. Competência 5 - Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos no Colégio 

para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, 

respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO 

PROFISSIONAL 



Art. 20 - Os cursos de Habilitação e Qualificação Profissional integrada às 

diferentes formas de educação destinam-se a preparar profissionalmente, jovem e 

adulto, à ciência e à tecnologia, conduzindo-os ao permanente desenvolvimento 

de aptidões à vida produtiva. 

Art. 21 - A Educação Profissional será desenvolvida quando houver 

demanda e necessidade de atendimento à comunidade, em articulação com o 

ensino regular e/ou por diferentes estratégias de educação, seja continuada, a 

distância, desenvolvida dentro da Instituição ou em parcerias com outras 

instituições; com diversas especializações, respeitando sempre a legislação 

vigente aplicada a cada modalidade e/ou curso. 

Art. 22 - Cabe ao Colégio atender aos seguintes objetivos: capacitar recursos 

humanos para atuar nas diversas áreas; reciclar pessoal já engajado no setor de 

cada área; atender sempre os dispositivos das legislações pertinentes; fornecer 

conhecimentos na educação profissional, inclusive no trabalho, que poderá ser 

objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 

conclusão de estudos. 

Art. 23 - Os diplomas do curso de educação profissional de nível médio, 

quando cadastrados no Cadastro Nacional dos Cursos Técnicos – CNCT/MEC e 

registrados, terão validade nacional. 

Art. 24 – O Colégio se propõe a alcançar os seguintes objetivos, na formação 

de um profissional capaz de: 

VII. Habilidades e competências: 

a. Deverá este profissional operacionalizar, bem como executar 

técnicas relativas à sua categoria profissional, zelar pelo bem 

estar físico mental e social de si próprio e do cliente, dar apoio às 

equipes multipolivalentes da instituição incorporada. 

b. Deverá estar apto a manipular os equipamentos convencionais e 

especializados, estar sempre atento ao material de proteção, bem 

como ao manuseio do cliente e/ou equipamento, aplicados na 

área. 



c. Responder com eficiência e de modo crítico e criativo às 

exigências da sociedade contemporânea, marcada por um 

acelerado ritmo de mudanças físicas, sociais, científicas, éticas, 

tecnológicas, políticas, econômicas e culturais. 

d. Viver, conviver e sobreviver nesta sociedade e, sobretudo, atuar 

na direção de uma sociedade mais justa, que proporcione melhor 

qualidade de vida para todos. 

e. Estar bem informado, com percepção técnica, política e humana 

da realidade, em condições de nela agir e interagir com 

competência, comprometimento, determinação e 

responsabilidade. 

f. Ter uma atuação participativa em todas as circunstâncias sociais, 

ocupando com afetividade e democraticamente todos os espaços 

de sua vida pessoal, profissional, política e social. 

g. Ser autônomo e capaz de se perceber no coletivo e de ter uma 

atuação solidária e conseqüente, contribuindo assim para o 

fortalecimento e coesão do grupo. 

h. Manter o intercâmbio comunidade/escola, dando oportunidade de 

integração no seu meio físico e social. 

i. Buscar um processo de construção coletiva, a partir dos valores, 

concepções, princípios e crenças presentes e que dizem respeito 

ao futuro do homem e da sociedade. 

j. Possibilitar ao educando oportunidades favoráveis ao 

desenvolvimento de suas potencialidades, tendo em vista o 

atendimento às diferenças individuais, integrando-o na 

comunidade como um elemento produtivo ou prosseguir seus 

estudos em nível superior. 

k. Capacitar recursos humanos para atuar nas diversas áreas 

profissionais, reciclar pessoal já engajado no setor de cada área. 

l. Atender sempre aos dispositivos das legislações pertinentes, 

fornecendo conhecimentos na educação profissional, inclusive no 

trabalho, que poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 

certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 



m. Promover estudos, visando à adequação de novos métodos à 

situação ensino-aprendizagem; 

n. Transmitir e produzir conhecimentos capazes de orientar e 

motivar a caminhada do ser humano para a busca de sua auto-

realização, compreensão da vida e elaboração consolidada de 

conhecimentos; 

o. Proporcionar iniciação técnica em nível médio, a fim de que o 

educando possa integrar-se na comunidade como um elemento 

produtivo ou prosseguir seus estudos em nível superior; 

p. Formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade 

na sociedade, possibilitando aos alunos, através de aprendizagem, 

exercer seus direitos e deveres, desenvolvendo a consciência e 

competência profissional. 

VIII. Conhecimentos – Conhecimentos técnico-científicos relativos aos 

conteúdos programáticos, relacionados nas referências curriculares 

nacionais e descritos nos Planos de Cursos aprovados pelo Colégio e 

pelo CNCT/MEC, relacionando as categorias inerentes a cada habilitação 

e/ou qualificação profissional pretendida pelo Colégio, acrescidas dos 

conhecimentos de regionalização e perfil diferenciado. 

IX. Comportamento – Conviverá este profissional com categorias superiores 

e inferiores tecnicamente, profissionalmente e sócio-economicamente. 

As atribuições se inter-relacionarão para um bom desempenho e 

resultado favorável ao cliente. Deverá este profissional ter uma postura 

mais condizente com a realidade do nível que galgar e com a importância 

que recai sobre a atividade. O respeito a outras categorias se impõe 

moralmente, porém deverá assumir a responsabilidade e desempenhar as 

funções de sua competência com segurança. 

Art. 25 – Serão implantados e iniciados após sua aprovação e publicação, os 

cursos de habilitação técnica, de qualificação profissional, especializações, dentre 

outros, de acordo com as legislações pertinentes. 

Art. 26 – Os cursos em funcionamento, tramitação e pretendidos pelo 

Colégio são os seguintes, na área de saúde: 



X. Técnico em Radiologia; 

XI. Técnico em Enfermagem; 

XII. Técnico em Saúde Bucal; 

XIII. Técnico em Prótese Dentária ; 

XIV. Auxiliar de Enfermagem; 

XV. Auxiliar de Saúde Bucal; 

XVI. Especialização em Enfermagem do Trabalho; 

Parágrafo Único: Os demais cursos de qualificação e habilitação 

profissional, das diversas áreas pretendidas pelo Colégio, serão descritos no 

processo de criação de cada curso, com seus objetivos gerais, específicos, 

competências e habilidades. 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DIDÁTICO–

PEDAGÓGICO 

CAPÍTULO I - DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Art. 27 - A Proposta Pedagógica do Colégio leva em conta a LDB, a 

Constituição da República Federativa do Brasil, o disposto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN e deliberações do Conselho Estadual de Educação 

de Minas Gerais. 

Art. 28 - A Proposta Pedagógica do Colégio privilegia o ensino enquanto 

construção do conhecimento, o desenvolvimento pleno das potencialidades do 

aluno e sua inserção no ambiente social, utilizando, para isso, os conteúdos 

curriculares da base nacional comum e os temas transversais, trabalhados em sua 

contextualização. Será complementada por anexos; como projetos, fluxogramas, 

organogramas ou regulamentos internos. 

Art. 29 - A Proposta Pedagógica discriminada será desenvolvida e 

reelaborada qüinqüenalmente pela equipe escolar durante as atividades de 

planejamento escolar (anualmente) previstas para início do ano letivo, juntamente 

com o Plano Escolar e os Planos de Curso. 

CAPÍTULO II - DO PLANO ESCOLAR E DOS PLANOS DE CURSO 



Art. 30 - Anualmente, antes do início das atividades letivas, a equipe escolar 

reunir-se-á em atividades de planejamento, ocasião em que, além da proposta 

pedagógica, elaborará o Plano Escolar Diretivo e Orientativo das atividades 

anuais e os planos de cursos para as modalidades de ensino. 

Art. 31 - A elaboração do Plano Escolar contemplará, no mínimo, os 

seguintes itens: 

XVII. Identificação do Colégio; 

XVIII. Atos legais relativos ao Colégio; 

XIX. Caracterização da comunidade e seus recursos; 

XX. Caracterização da clientela e suas potencialidades, necessidades e 

aspirações; 

XXI. Recursos físicos do Colégio; 

XXII. Recursos humanos do Colégio; 

XXIII. Cursos e suas modalidades; 

XXIV. Objetivos do Colégio - gerais e específicos, em função da proposta 

pedagógica; 

XXV. Objetivos dos cursos - gerais e específicos, em função da proposta 

pedagógica; 

XXVI. Metas, prazos e prioridades, em função da proposta pedagógica; 

XXVII. Matrizes curriculares em vigor; 

XXVIII. Critérios de matrícula, acompanhamento e avaliação, classificação e 

reclassificação, promoção, recuperação e retenção; 

XXIX. Critérios de adaptação pedagógica, compensação de ausências, 

aproveitamento de orientação e estudos; 

XXX. Plano Curricular do ano letivo; 

XXXI. Calendário do ano letivo; 

XXXII. Projetos; 

XXXIII. Relação de Professores; 

XXXIV. Relação de funcionários administrativos. 

Art. 32 - O Plano de Curso poderá ser elaborado de forma incorporada ao 

Plano Escolar e contemplará, no mínimo, os seguintes itens: 



XXXV. Objetivos gerais e específicos, em função da proposta pedagógica; 

XXXVI. Componentes curriculares; 

XXXVII. Metas, prazos e prioridades, em função da proposta pedagógica; 

XXXVIII. Carga horária; 

XXXIX. Horários dos cursos; 

XL. Critérios e procedimentos de acompanhamento, avaliação, recuperação, 

promoção e retenção; 

XLI. Critérios de adaptação pedagógica, compensação de ausências, 

aproveitamento de orientação de estudos; 

XLII. Plano Curricular específica do curso; 

XLIII. Calendário específico do curso; 

XLIV. Projetos especiais. 

Art. 33 - O Plano Escolar e o Plano de Curso serão encaminhados à 

autoridade supervisora, anualmente, para homologação, nas datas previstas e 

avaliadas pela equipe escolar, juntamente com a proposta pedagógica do Colégio, 

ao término do ano letivo. 

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO DOS CURRÍCULOS PLENOS 

Art. 34 - Os currículos da Educação Profissional serão elaborados nos termos 

da LDB e terão uma base nacional comum, fixada pelo Conselho Nacional de 

Educação e pelo Conselho Estadual de Educação e complementada, no âmbito do 

Colégio, por uma parte diversificada, de forma a atender as características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

§ 1º - O 5º (quinto) dia da semana, que também será considerado letivo, com 

presença obrigatória de professores, destina-se à orientação pedagógica, ao 

plantão de dúvida sob a responsabilidade destes e à recuperação paralela, a ser 

exercida pela equipe. 

§ 2º - O 5º (quinto) dia da semana, apesar de caracterizar-se como letivo, não 

será considerado para efeito de cômputo de freqüência obrigatória. 



§ 3º - O horário de início das atividades escolares conformar-se-á às 

disponibilidades do aluno trabalhador, de acordo com a realidade de cada 

localidade. 

§ 4º - O plano escolar, enviado anualmente para homologação em órgão 

competente do sistema de ensino, trará como parte integrante ao Plano Curricular 

adotada para os cursos, com a respectiva carga horária e o total de horas letivas 

atribuídas a cada componente curricular. 

Art. 35 O Ensino Profissional será estruturado em módulos semestrais, com 

duração de 2 ou 4 semestres letivos, dependendo do tipo de modalidade de ensino 

cursado. 

Art. 36 - Os quadros curriculares do Ensino Profissionalizantes atenderão à 

legislação e normas vigentes e constarão anualmente do Plano Escolar. 

Parágrafo Único: As datas de início e término do ano letivo serão fixadas 

anualmente no Plano Escolar e Calendário Escolar. 

Art. 37 - Os componentes curriculares poderão ser desdobrados, em 

decorrência da natureza dos conteúdos. 

Parágrafo Único: O Plano Escolar definirá anualmente quais componentes 

serão desdobrados e como será apurado o rendimento escolar neles. 

Art. 38 - Os componentes curriculares, além da forma prevista no plano 

curricular e que contempla determinado número de aulas semanais, poderão ser 

desenvolvidos em módulos, conforme definição no Plano Escolar, para a 

Educação Profissional Técnica. 

Parágrafo Único: Por módulos entende-se determinado conjunto de 

conhecimentos, habilidades ou competências com duração definida no Plano 

Escolar. 

CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS 



Art. 39 - Os alunos serão agrupados em classes, de acordo com os critérios 

fixados pela Direção e pelo serviço de Direção Pedagógico-Educacional, 

respeitando e obedecendo ao número máximo de alunos permitido em cada classe. 

Parágrafo Único: A organização e operacionalização no disposto nesse 

artigo serão definidas anualmente no Plano Escolar. 

CAPÍTULO V - DA MATRÍCULA – PERÍODO, FORMAS E 

CONDIÇÕES 

Art. 40 - A matrícula do aluno será efetuada pelo próprio, pais e/ou 

responsável, através de requerimento, com anuência ao presente Regimento 

Escolar e assinatura de contrato de prestação de serviços educacionais. Será 

realizada na secretaria do Colégio, conforme edital expedido e/ ou informes 

técnicos, desde que não haja pendência financeira com a Mantenedora. 

Art. 41 – A matrícula é feita por ciclos, séries ou módulos, observadas as 

exigências legais. 

Art. 42 – Obedecida a Legislação aplicável, conforme o caso, para a 

transcrição e anotação de dados, é exigido os seguintes documentos: 

XLV. Comprovante de quitação com o serviço militar e com as obrigações 

eleitorais; 

XLVI. Cópia da certidão de registro civil de nascimento ou de casamento; 

XLVII. Cópia da carteira de identidade ou carteira de estrangeiro; 

XLVIII. Cópia de o certificado militar; 

XLIX. Copia do CPF e Identidade; 

L. Cópia do Histórico Escolar ou Certificado de Conclusão de Exames 

Supletivos ou de estudos equivalentes, autenticado mediante a 

apresentação do original no ato da matrícula. 

§ 1º - Provisoriamente, com validade não superior a trinta dias, o documento 

mencionado no inciso VI pode ser substituído por declaração provisória de 

transferência. 



§ 2º - Quando a matrícula se fizer em razão de transferência no decorrer do 

período letivo, para arquivamento durante o decurso deste, deverá o candidato 

apresentar a ficha individual, em que constem dados de identificação e os 

referentes a aproveitamento, freqüência e número de horas de atividades. 

Art. 43 – O Colégio não se responsabiliza pela reserva de lugares aos alunos 

que, matriculados no período anterior, não cumprirem às determinações para sua 

renovação, constantes das normas vigentes. 

Art. 44 – É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para o 

estabelecimento, a matrícula feita com documento falso ou adulterada, passível o 

responsável de arcar com as sanções que a lei determinar. 

Parágrafo Único: Responde o aluno, quando maior, ou seu responsável, 

quando menor, por qualquer dano ou conseqüência advinda de matrícula com 

documento falso, adulterado, inautêntico ou irregular. 

Art. 45 - Para matrícula nos cursos de habilitação, qualificação profissional, 

terão acesso os candidatos maiores de 18 (dezoito) anos, conforme legislação 

vigente e detentores de escolaridade: 

LI. Matrícula para a Qualificação Profissional, oferecida somente a quem já 

tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo 

a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio. 

LII. Para quem tenha concluído o segundo Grau e ou concomitante, oferecida 

a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se 

matrículas distintas para cada curso. 

Parágrafo Único – O Curso Técnico em Radiologia Médica somente poderá 

ser oferecido em nível de ensino pós médio e o candidato possuir idade maior e 

ou igual a dezoito anos. 

Art. 46 - O Plano Escolar preverá um período de matrícula dos alunos do 

Colégio, no qual haverá garantia de vaga. Posteriormente, as vagas não ocupadas, 

ficarão disponíveis para alunos procedentes de outras escolas. 



Art. 47 - Os alunos que pleiteiem transferência de outras escolas deverão 

apresentar, para análise da secretaria, os documentos necessários para efetivação 

da matrícula. 

Art. 48 – A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do período 

letivo, por iniciativa do Colégio, pelo aluno ou responsável, resguardados os 

direitos das partes, inclusive quanto à transferência e às previsões contratuais, de 

acordo coma legislação vigente, sem ferir os direitos legais. 

Art. 49 - Compete ao Diretor deferir todas as situações de matrícula, após 

exame da documentação, observados os requisitos específicos de cada ciclo, série 

e ou curso. 

Parágrafo Único – Em caso de dúvida, deverá haver encaminhamento, para 

consulta, à Superintendência de Ensino da circunscrição. 

Art. 50 – Em hipótese alguma são devolvidos os documentos referentes à 

vida escolar do aluno, arquivados na secretaria. 

CAPÍTULO VI – DA CLASSIFICAÇÃO E DA RECLASSIFICAÇÃO 

SEÇÃO I - DA CLASSIFICAÇÃO 

Art. 51 - Os alunos do Colégio serão classificados nas séries por: 

LIII. A classificação em qualquer série ou etapa pode ser feita: 

a. Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a 

série ou fase anterior, na própria escola; 

b. Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas. 

LIV. Poderão organizar-se classes, ou turmas, ou módulos alunos de séries 

distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, ou outros 

componentes curriculares com: 

a. possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso 

escolar; 

b. possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado; 



c. aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

LV. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem 

disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 

§ 1º - Os alunos que estiverem reprovados em mais de 3 (três) componentes 

curriculares ao final das avaliações do ano letivo, estarão automaticamente 

reprovados. 

§ 2º - Os alunos transferidos de outros estabelecimentos serão classificados 

mediante adequação, bem como por procedimentos de avaliação específica para 

alunos especiais. 

LVI. Serão realizadas provas com conteúdos específicos ao módulo, e ou série 

pretendida e uma redação em língua portuguesa, com instrumentos 

explicitados na proposta pedagógica do Colégio; 

LVII. O aluno será avaliado por uma comissão de no mínimo 3 (três) 

professores ou especialistas, para verificar o seu grau de 

desenvolvimento e maturidade; 

LVIII. A ata de classificação será assinada pela secretária, pela comissão dos 

professores ou especialistas e pelo Diretor, e serão arquivadas as provas 

na pasta e ficha individual do aluno. 

Parágrafo Único – O Colégio poderá abrir a possibilidade de classificar o 

aluno até no máximo um mês após o início do ano letivo. 

SEÇÃO II - DA RECLASSIFICAÇÃO 

Art. 52 - Serão recebidas transferências de outros centros escolares em 

qualquer época do ano, mediante apresentação de Atestado de Eliminação de 

Disciplinas, Área de Estudos ou Atividades, Ficha de Controle de Freqüência das 

disciplinas iniciadas e não concluídas, ou histórico escolar. 

Art. 53 – O Colégio poderá reclassificar o aluno para outra série, e ou 

módulo, com base na competência em até um mês após o início do ano letivo. 



Art. 54 – Reclassificar o aluno significa reposicioná-lo em série diferente 

daquela indicada em seu histórico escolar, ou na ausência deste, ou por freqüência 

insuficiente, desde que a decisão de reclassificação seja decorrente de 

manifestação de uma comissão, presidida pelo Diretor, composta por 

representantes de docentes das séries e especialistas de educação. 

Art. 55- O processo de reclassificação dar-se-á da seguinte forma: 

LIX. Inicialmente, o aluno e ou responsável pelo aluno deverá indicar a série e 

ou módulo em que pretende a matrícula, através de um requerimento 

encaminhado ao Diretor, observando a correlação com a idade; 

LX. Serão realizadas provas com conteúdo da série e ou módulo 

imediatamente anterior à pretendida e uma redação em língua 

portuguesa, que permitirão demonstrar o grau de aproveitamento nos 

pré-requisitos necessários ao acompanhamento das atividades da turma 

na qual será reclassificado; 

LXI. O aluno será avaliado por uma comissão de, no mínimo, três professores 

e especialistas, para verificar seu grau de desenvolvimento e maturidade 

para cursar a série pretendida; 

LXII. A ata de reclassificação será assinada pela secretária, pela comissão de 

professores e especialistas e pelo Diretor, e serão arquivadas as provas na 

pasta e ficha individual do aluno. 

CAPÍTULO VII - DAS TRANSFERÊNCIAS 

Art. 56 - As matrículas por transferência serão efetuadas e admitidas de 

acordo com a legislação em vigor e aceitas em qualquer época do ano, na 

dependência de existência de vagas, atendidas as exigências de adaptação 

descritas no Plano Escolar. 

Art. 57 - Os alunos recebidos por transferência estarão sujeitos ao processo 

de classificação, nos termos previstos no presente Regimento Escolar. 

Art. 58 - A transferência do aluno para outra escola deverá ser requerida ao 

Diretor, pelo aluno e/ou responsável, expedindo-se a documentação prevista nas 

normas vigentes. 



Art. 59 – A transferência do aluno de um para outro estabelecimento de 

ensino far-se-á pelas matérias fixadas em âmbito nacional. 

Parágrafo Único: A divergência de currículo não constituirá impedimento 

para aceitação da matrícula por transferência. 

Art. 60 – Quando o aluno se transfere para o Colégio no decorrer do período 

letivo, para a avaliação do aproveitamento e a apuração da frequência, adota-se os 

seguintes procedimentos: 

LXIII. Adaptação dos resultados de avaliação do aproveitamento ao previsto 

neste Regimento, aplicando-se, sempre que possível, o critério 

comparativo de proporcionalidade; 

LXIV. Computação de notas, créditos, conceitos, pontos e/ou mensuração, bem 

como a carga horária e as faltas obtidos na escola de origem, quando os 

conteúdos forem idênticos; 

LXV. O previsto no item II, com aproveitamento do conteúdo de equivalente 

valor formativo ministrado pelo Colégio, se diferente do cursado na 

escola de origem; 

LXVI. Aproveitamento apenas dos resultados, carga horária e falta constatados 

no Colégio, a partir da data de matrícula, quando o conteúdo não tiver 

sido cursado na escola de origem. 

Art. 61 – Ao aluno classificado ou reclassificado, por ocasião de sua 

transferência ou conclusão de curso, deverão constar no seu histórico escolar, 

informações sobre o processo a que ele foi submetido. 

Art. 62 – Para aceitação de transferência, durante o ano letivo, exigir-se-á a 

ficha individual do aluno, ficha de acompanhamento descritiva, o histórico escolar 

e, no final do ano letivo apenas o histórico escolar. 

Art. 63 – Poderá o Colégio solicitar à escola de origem outros dados que 

julgar indispensáveis à matrícula do aluno. 

Art. 64 – Não haverá matrícula de aluno ouvinte e, em caráter excepcional, 

a matrícula do aluno transferido será permitida condicionalmente: 



LXVII. Pelo prazo de 30 (trinta) dias, quando for apresentada declaração 

provisória de transferência, fornecida pela escola de origem; 

LXVIII. Quando a situação do aluno depender de pronunciamento oficial. 

Art. 65 – À transferência do aluno de escola do estrangeiro aplicar-se-ão as 

disposições da legislação vigente. 

Art. 66 - Para a Educação Profissional, é oferecido ao aluno diploma e/ou 

certificado de conclusão do curso, bem como Histórico Escolar e ficha para os 

períodos ou séries intermediárias. 

CAPÍTULO VIII- DA FREQÜÊNCIA 

Art. 67 - Para aprovação quanto à assiduidade será exigida frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco) das aulas dadas, em cada componente curricular, 

mesmo que o aluno tenha média acumulada igual ou superior a 50 (cinquenta 

pontos). 

Art. 68 - É obrigatória a frequência às aulas previstas no calendário escolar 

anual, com necessidade do mínimo de assiduidade correspondente a 75% (setenta 

e cinco por cento) do total de aulas dadas, nos termos da LDB. 

Art. 69 – As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares serão 

registradas pelos professores e enviadas à secretaria. 

Art. 70 - É vedado o abono de falta às atividades escolares, salvo nos casos 

expressos na legislação vigente. 

Art. 71 - Os dados relativos à apuração de assiduidade deverão ser 

comunicados ao aluno e ao pai ou responsável, após cada síntese de avaliação. 

Art. 72 – A frequência do aluno é registrada diariamente, sendo apurada por 

dia letivo. 

Art. 73 – O Colégio procurará por todos os meios criar condições 

pedagógicas capazes de estimular a presença e a permanência dos alunos nas 

atividades desenvolvidas. 



CAPITULO IX – DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

Art. 74 – O Colégio expedirá documentos escolares nos termos e de acordo 

com a legislação educacional vigente. 

Art. 75 – Serão expedidos históricos escolares discriminando o rendimento 

escolar em cada componente curricular e de cada série, nos termos previstos pela 

legislação educacional em vigor. 

CAPÍTULO X – DO HISTÓRICO, DO DIPLOMA E DO CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 76 – Aos alunos aprovados nas séries e ou módulos de ensino serão 

conferidos certificados de conclusão e/ou diplomas, dentre outros documentos que 

forem pertinentes. 

CAPITULO XI - DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 77 - O calendário escolar será elaborado de acordo com as disposições 

da legislação em vigor e incorporado, anualmente, ao Plano Escolar. 

CAPÍTULO XII - DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR E 

DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Art. 78 - A avaliação tem como base a correspondência entre a proposta de 

trabalho desenvolvido, sua execução e seu resultado. 

Art. 79 - São instrumentos de avaliação: 

LXIX. Todo trabalho realizado com o aluno é em potencial um instrumento de 

avaliação; 

LXX. Provas, trabalhos de pesquisa, listas de exercícios (individuais ou em 

grupo), entre outros, devem avaliar os conteúdos e habilidades de forma 

clara e inteligível; 

LXXI. São igualmente importantes a auto-avaliação e a avaliação formativa; 

Art. 80 - O sistema de avaliação compreenderá os critérios de: 



LXXII. Avaliação do aproveitamento escolar; 

LXXIII. Apuração de freqüência. 

Art. 81 - A verificação do aproveitamento dos alunos será realizada pelo 

professor ao longo do ano letivo através das avaliações e acompanhamento da 

participação e do interesse do estudante em aprender. 

Art. 82 - O ano letivo compreende quatro períodos de avaliação; 1, 2, 3 e 4, 

respectivamente, fixados no calendário escolar elaborado antes do início das 

aulas. 

§ 1º - Para a aprovação em 100 pontos semestrais, os alunos deverão alcançar 

um mínimo de 50 (cinqüenta) pontos ou média 5,0 (cinco) em cada componente 

curricular. 

§ 2º - A avaliação é do tipo tradicional, com notas de 0 a, no máximo 10 

pontos, sendo utilizados também outros critérios, para o Ensino Profissional no 

Estágio curricular supervisionado, por exemplo: conceitos – A (ótimo), B (bom), 

C (suficiente) e D (insuficiente). 

§ 3º - A segunda chamada de provas, trabalhos e outros instrumentos de 

avaliação, deverão ser requeridos em formulário próprio, na secretaria, no prazo 

de três dias úteis, mediante o pagamento da taxa respectiva. 

§ 4º - Será concedida 2ª chamada ao aluno que se encontrar em situações 

especiais; tais como: doença, plantões e viagens a trabalho, falecimento de 

parentes; mediante apresentação de atestado e/ou documentos comprobatórios, 

obedecidos os prazos instituídos. 

§ 5º - Aos faltosos, sem uma das razões acima indicadas, será atribuída nota 

zero. 

§ 6º - Se, em qualquer tempo, for verificada fraude no motivo alegado para 

requerer 2ª chamada, a respectiva prova será anulada, com atribuição de nota zero, 

sem prejuízo de penas disciplinares cabíveis ao aluno. 



§ 7º - Será atribuída nota zero ao aluno surpreendido utilizando-se de meios 

fraudulentos durante os procedimentos de avaliação. 

§ 8º - Se, em qualquer tempo, for comprovada fraude na avaliação, a mesma 

será anulada, com atribuição de nota zero, garantindo-se o direito de ampla defesa 

ao aluno. 

§ 9º - Será considerado falto grave o aluno fazer prova por outro. Além da 

atribuição da nota zero às provas, os alunos envolvidos sofrerão as sanções 

disciplinares correspondentes à gravidade do ocorrido. 

§ 10 - O Colégio mantém um completo sistema de informações, de modo a 

manter o aluno e a família atualizada quanto ao desempenho do aluno, seja através 

de consulta via internet, da Central de Atendimento Acadêmico, de informativos 

ou de detalhado boletim bimestral, o aluno e a família obtêm todas as informações 

necessárias para atuarem como indispensáveis parceiros do Colégio no processo 

educacional, acompanhando todos os aspectos do rendimento escolar. 

CAPÍTULO XIII - DO SISTEMA DE PROMOÇÃO E DE 

RECUPERAÇÃO 

SEÇÃO I - DA PROMOÇÃO 

Art. 83 - Ao término do ano letivo, será considerado promovido o aluno que 

obtiver conceito final maior ou igual a 50 (cinqüenta) pontos, ou média 5,0. E a 

freqüência anual, igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada 

componente curricular. 

Parágrafo Único - A descrição dos conceitos será detalhada no Plano 

Escolar. 

SEÇÃO II - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DA 

ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA 

Art. 84 - Havendo diversidade entre o currículo das série e ou módulos já 

cursadas pelo aluno na escola de origem e o currículo previsto para as mesmas 

série, e ou módulo, será o mesmo submetido a processo de adaptação, através de 



estudo dirigido, exercícios e trabalhos individuais, sob orientação e observação do 

professor designado para isso. 

Art. 85 – O Colégio dará conhecimento aos alunos e seus responsáveis do 

plano de adaptação que deverá ser cumprido, quando do deferimento da matrícula 

e ficará disponível para apreciação do supervisordeensino. 

Parágrafo Único: Quando a transferência ocorrer durante o período letivo e 

no currículo da mesma série que o aluno vinha cursando não constarem os 

componentes que figuram no quadro curricular do Colégio, serão os mesmos 

conduzidos para estudos de flexibilização com avaliação pelo professor do 

componente e computada sua freqüência em relação ao total de aulas ministradas 

a partir da data da sua matrícula. 

SEÇÃO III - DO SISTEMA DE RECUPERAÇÃO 

Art. 86 – O Colégio assegurará ao aluno com aproveitamento insuficiente, 

estudos de recuperação antes do fechamento da última síntese de avaliação. 

§ 1º - Aos alunos que demonstrarem rendimento escolar insuficiente no 

decorrer do ano letivo, serão oferecidas atividades especialmente programadas de 

forma a assegurar oportunidades de recuperação. 

§ 2º - As Coordenações de Área, através de seus respectivos professores, 

divulgarão aos interessados, após cada período de avaliação, os procedimentos 

indicados no caput. Os procedimentos indicados neste artigo não implicarão em 

alteração de notas nas avaliações já realizadas. 

Art. 87 - Os períodos de recuperação precederão os períodos das avaliações 

bimestrais e finais e seus resultados, feitos no decorrer do ano letivo, integrarão a 

nota do bimestre em curso. A recuperação será um trabalho paralelo e sistemático 

de orientação e acompanhamento de estudos, destinado aos alunos que 

apresentarem rendimento escolar insuficiente durante todo o ano letivo, visando 

à superação das deficiências da aprendizagem. 



Art. 88 - Ao exame anual, o aluno somente terá direito, quando não atingir 

conceito anual e/ou média anual final igual ou superior a 35 (trinta e cinco) pontos, 

em ambos os casos, no máximo em 3 (três) componentes curriculares. 

Art. 89 - O aluno submetido ao exame anual será considerado promovido, se 

obtiver média aritmética entre a média anual e o exame anual igual a 50 

(cinqüenta) pontos, no componente curricular em que realizou o referido exame. 

SEÇÃO IV - DA RETENÇÃO 

Art. 90 - Serão considerados retidos: 

LXXIV. Os alunos que não apresentarem assiduidade compatível a, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas dadas e totais de 

dias letivos previstos pela legislação educacional em vigor, 

independentemente do rendimento escolar; 

LXXV. Os alunos que apresentarem rendimento escolar INSUFICIENTE, após 

serem submetidos a estudos de recuperação e ou estudos autônomos e 

independentemente da assiduidade mínima exigida pela legislação 

educacional em vigor; 

LXXVI. Os alunos que não atingirem conceito anual e/ou média anual final igual 

ou superior a 35 (trinta e cinco) pontos, em mais de 3 (três) disciplinas. 

SEÇÃO V - DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Art. 91 - O estágio supervisionado tem por finalidade: 

LXXVII. Oferecer condições reais de aprendizagem, aliando a teoria assimilada à 

prática presente; 

LXXVIII. Incentivar o estudo e pesquisa para o perfeito conhecimento; 

LXXIX. Preparar profissionais competentes, capacitados e conscientes. 

Parágrafo Único: A carga horária do estágio obedece à legislação em vigor 

e deverá ser feito concomitante com o curso. 



Art. 92 – Os estágios realizar-se-ão no ambiente referente aos cursos 

ministrados, e/ou mediante convênios previamente estabelecidos com empresas, 

entidades, firmas, escolas, hospitais, clínicas, etc. 

Art. 93 - É designado um coordenador de estágio, professor de disciplina 

profissionalizante, para planejar e supervisionar, orientar e avaliar o estágio 

curricular, numa escala de aproveitamento entre ótimo, bom, satisfatório e 

insuficiente. 

§ 1º - É considerado aprovado o aluno que, após o estágio, conseguir o 

mínimo satisfatório e freqüência de 100% (cem) por cento, dentro das horas 

previstas para a disciplina. 

§ 2º - Considera-se reprovado no curso, o aluno que após concluir a parte 

teórica, não houver concluído a prática de estágio curricular profissional 

supervisionado. 

Art. 94 - O exercício comprovado de ocupação correspondente à habilitação 

cursada pelo aluno, desde que por tempo igual ou superior ao previsto para o 

respectivo estágio, pode ser considerado a ele equivalente, a critério do Colégio. 

CAPÍTULO XIV – DOS ÓRGÃOS DE APOIO PEDAGÓGICO 

SEÇÃO I - DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 

COMPLEMENTARES 

Art. 95 – O Colégio conta com vários serviços técnico-pedagógicos 

complementares, como biblioteca, laboratórios, centros de computação, dentre 

outros. 

Art. 96 - Os laboratórios, os centros de computação e as bibliotecas, 

constituem salas especiais devidamente equipadas com materiais específicos para 

o atendimento de aulas práticas, consultas e pesquisas em endereços virtuais e 

para a realização de trabalhos individuais e coletivos dos alunos. 

SEÇÃO II – DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AO ALUNO 



Art. 97 - Em se tratando de situações mais amenas e eletivas, os pais e/ ou 

responsáveis serão notificados, por telefone e outros meios, do mal estar do aluno, 

o qual aguardará na diretoria e ou coordenadoria pedagógica o comparecimento 

do responsável para a tomada das providências necessárias. 

Art. 98 – Em casos de urgência e emergência, o aluno será atendido pelo 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, mantido pela Fundação de Ensino Superior 

do Vale do Sapucaí, com a finalidade de prestar uma primeira assistência médica, 

com objetivo de salvaguardar as atividades vitais, respeitadas as regras e 

procedimentos do referido Hospital. 

SEÇÃO III – DOS CONVÊNIOS 

Art. 99 – O Colégio, através de sua Mantenedora, poderá firmar convênio 

com outras instituições, sejam elas internas e ou externas, bem como manter 

relações de intercomplementaridade e interinstitucionalidade. 

Parágrafo Único: Os convênios e as relações de intercomplementaridade 

entrarão em vigor após sua homologação pelo presidente da Mantenedora, e de 

acordo com as legislações pertinentes. 

SEÇÃO IV – DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

Art. 100 - Serão concedidas bolsas de estudos aos candidatos aprovados no 

programa de bolsa de estudos, mantido pela Mantenedora. 

Art. 101 – O programa de bolsas de estudos seguirá as regras de seu 

regulamento, bem como as datas de inscrição. 

SEÇÃO V – DO GRÊMIO ESCOLAR 

ART. 102 - O Colégio incentivará seus alunos a constituírem um Grêmio 

Estudantil, como organismo de representação de suas aspirações, instrumento de 

aprimoramento da cidadania e canal de comunicação com a Direção da Escola, a 

sociedade, podendo colaborar, inclusive, com recursos físicos para sua 

implantação e manutenção, desde que haja autorização da Mantenedora. 



SEÇÃO VI - DA APM - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

Art. 103 - O Colégio incentivará a formação de uma Associação de Pais e 

Mestres, que será composta do Diretor, Representante dos Coordenadores, 

Professores e pais de alunos. Sua atuação será voltada para a melhoria e 

aperfeiçoamento constantes das condições do trabalho educativo, atividades 

voltadas ao aprimoramento da relação ensino/aprendizagem, atividades culturais 

e também para a realização de trabalhos de assistência e promoção humana e 

comunitária. 

Art. 104 – A Associação de Pais e Mestres poderá receber doações da 

comunidade, de qualquer natureza, usada em benefício do processo educativo e 

institucional. 

SEÇÃO VII – DO CONSELHO DE CLASSE 

Art. 105 - O Conselho de Classe é um órgão de natureza consultiva e 

deliberativa, que deverá reunir-se ordinariamente ao início e ao final do ano letivo, 

ou quando convocado pelo Diretor. 

Art. 106 - O Conselho de Classe é constituído pela maioria absoluta dos 

Professores, pelo Diretor Pedagógico, Coordenadores, Supervisores, Orientadores 

Educacional, Secretário Escolar, Representante eleito do Corpo Discente, 

Representante eleito da Comissão de pais e presidido pelo Diretor Geral. 

Art. 107 - Serão efetuadas reuniões dos Conselhos de Classe, para discussão 

do processo educativo dos alunos e avaliação de seu rendimento escolar, além de 

possibilitar a inter-relação entre professores e alunos, entre turnos e séries, 

propiciando o debate permanente sobre o processo de ensino e aprendizagem, 

favorecendo a integração e a seqüência dos conteúdos curriculares. 

Art. 108 - A periodicidade e as datas das reuniões dos Conselhos de Classe 

serão definidas no Plano Escolar e previstas no calendário do ano letivo. 

Art. 109 - O Conselho de Classe tem as seguintes atribuições: 



LXXX. Avaliar o rendimento da classe em relação aos diferentes componentes 

curriculares; 

LXXXI. Analisar os padrões de avaliação; 

LXXXII. Identificar os alunos com rendimento insuficiente e as prováveis causas 

do mau desempenho; 

LXXXIII. Obter informações sobre as necessidades, os interesses e as aptidões dos 

alunos; 

LXXXIV. Elaborar programas de atividades de recuperação; 

LXXXV. Confrontar o relacionamento da classe com os diferentes professores; 

LXXXVI. Identificar os alunos de ajustamento insatisfatório e propor medidas que 

visem a adaptá-los ao Colégio; 

LXXXVII. Decidir sobre a promoção ou não do aluno que não conseguir a 

aprovação descrita nos termos deste Regimento.M 

LXXXVIII. Opinar sobre os recursos relativos à verificação do rendimento escolar 

interposto por alunos ou seus responsáveis. 

Art. 110 - O Conselho de Classe realiza uma apreciação qualitativa do 

desempenho do aluno, analisando-o de maneira global, não se restringindo, 

apenas, ao resultado expresso pelas médias das avaliações. Adota o seguinte 

critério de julgamento: 

LXXXIX. Histórico da vida escolar; 

XC. Evolução apresentada na aprendizagem; 

XCI. Empenho, esforço; 

XCII. Domínio de conteúdos imprescindíveis para cursar a série seguinte; 

XCIII. Responsabilidade; 

XCIV. Assiduidade; 

XCV. Aceitação dos limites de comportamento impostos pelo Colégio. 

Art. 111 - As decisões do Conselho de Classe serão tomadas por 2/3 (dois 

terços) do total de pessoas que compõem o conselho, cabendo à Diretoria ou 

Diretoria Pedagógica o voto de desempate, devendo ser lavrada ata 

circunstanciada das referidas decisões. 



Art. 112 - É da responsabilidade do Diretor presidir o Conselho de Classe e 

informar aos conselheiros, no início dos trabalhos, orientando-os sobre a filosofia 

e o seu funcionamento; coordenar as manifestações e debates; presidir o processo 

de votação, apenas votando no caso de empate. 

SEÇÃO VIII - DOS PAIS E OU RESPONSÁVEIS 

Art. 113 – Aos pais dos alunos caberá colaborar com o Colégio para a 

consecução, por parte do alunado, do máximo de rendimento possível em cada 

nível, série e ou módulos dos cursos e o máximo de aproveitamento dos recursos 

pedagógicos disponibilizados pelo Colégio. 

Art. 114 - São direitos dos pais e ou responsáveis: 

XCVI. Serem informados a respeito da proposta pedagógica do Colégio, seus 

projetos e planos de trabalho, do Regimento Escolar, as condições de 

contrato de prestação de serviços que regerão as relações com o Colégio; 

XCVII. Serem esclarecidos por quem de direito das sanções aplicadas aos alunos, 

assim como serem informados sobre a freqüência e o rendimento escolar 

dos filhos; 

XCVIII. Serem atendidos pelos professores e diretoria ou representante da 

Mantenedora, para expor suas queixas, dúvidas ou dificuldades; 

XCIX. Serem respeitados como pessoas por toda a comunidade do Colégio. 

Art. 115 - São deveres dos pais e ou responsáveis: 

C. Zelar, por si e pelos alunos deles dependentes, de todos os seus deveres 

previstos no Regimento Escolar, isto é, zelar pela freqüência do aluno à 

escola e pelo cumprimento de todas as obrigações escolares do mesmo; 

CI. Comparecer às reuniões convocadas pelo Colégio para que sejam 

informados ou esclarecidos sobre a vida escolar dos alunos; 

CII. Comunicar ao Colégio a ocorrência, em família, de moléstia contagiosa 

que possa colocar em risco a saúde e o bem estar da comunidade escolar. 

CIII. Observar os termos e condições previstas no contrato de prestação de 

serviços educacionais assinado com a Mantenedora; 



CIV. Cumprir o contrato de prestação de serviços assinado, pagando com 

pontualidade as parcelas devidas; 

CV. Participar do processo formativo do aluno, que se desenvolve na família 

e no Colégio; 

CVI. Tratar com civilidade e respeito à direção, professores, funcionários e 

alunos. 

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA – 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL, DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS, 

DAS ATRIBUIÇÕES: DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 116 - O Colégio tem a seguinte estrutura funcional: 

CVII. Diretoria; 

CVIII. Secretaria; 

CIX. Serviços complementares e de apoio administrativo; 

CX. Serviços de coordenação pedagógico-educacional; 

CXI. Serviços técnico-pedagógicos docentes; 

CXII. Corpo discente. 

Parágrafo Único - Outros departamentos, cargos ou funções serão criados de 

acordo com a necessidade. 

CAPÍTULO I - DA DIRETORIA 

Art. 117 - A diretoria é o corpo executivo que superintende, organiza, 

coordena, controla e administra todas as atividades desenvolvidas no âmbito do 

Colégio. 

Art. 118 – A Mantenedora é quem nomeia o Diretor, através de portaria 

assinada pelo Presidente. 

Parágrafo Único - O diretor se reporta ao Presidente e ao Diretor Executivo, 

para tomadas de decisões administrativas, financeiras, jurídicas e outras situações 

cabíveis que demandem autorização da Mantenedora. 



Art. 119 - O Colégio será dirigido por profissional qualificado, habilitado, a 

quem caberá garantir o cumprimento das atividades escolares e relações com a 

comunidade, além de representá-la perante as autoridades escolares e outros, em 

todas as ocasiões e oportunidades que isso se fizer necessário, tais como: receber 

pais de alunos, professores, pessoal técnico e administrativo, autoridades privadas 

e públicas, civis, militares e eclesiásticas, representantes de organizações de 

classe, comunidade em geral, bem como supervisores e pessoal técnico-

administrativo da Secretaria de Estado da Educação. 

Parágrafo Único - No caso de impedimento, o Diretor será substituído pela 

Coordenação Pedagógica, legalmente habilitada pra o exercício das funções. 

Art. 120 - Ao Diretor compete: 

CXIII. Superintender todas as atividades do Colégio; 

CXIV. Elaborar as metas e diretrizes operacionais e praticar, em conjunto com 

todos os funcionários lotados nesta unidade, os atos e meios necessários 

ao desenvolvimento das atividades do Colégio; 

CXV. Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades das áreas 

administrativas e em conjunto com órgãos de apoio do Colégio; 

CXVI. Acompanhar junto aos gerentes da Mantenedora os assuntos pertinentes 

a controladoria, tesouraria, contabilidade, patrimônio, e outros para o 

controle e avaliação das metas e prioridades; 

CXVII. Participar da fixação da política de gestão de recursos financeiros 

juntamente com a Mantenedora e quanto aos planos de desenvolvimento, 

assegurar nos estudos administrativos o estabelecimento de normas 

gerais para os trabalhos das áreas subordinadas, a fim de assegurar o 

cumprimento dos objetivos e metas do Colégio; 

CXVIII. Elaborar e definir a política de preços dos serviços prestados e das 

atividades desenvolvidas pelo Colégio, em conjunto com a Mantenedora; 

CXIX. Elaborar, em 31 de dezembro de cada ano, o estudo orçamentário da 

receita e despesas do estabelecimento de ensino para o ano letivo 

seguinte, em conjunto com a Mantenedora; 

CXX. Representar o Colégio perante as repartições públicas federais, estaduais 

e municipais em assuntos relacionados à educação; 



CXXI. Convocar e presidir o Conselho de Classe; 

CXXII. Dirigir o Colégio, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o 

calendário escolar, as determinações superiores e as disposições deste 

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo 

educacional; 

CXXIII. Assinar os documentos do Colégio bem como vistar à escrituração 

escolar e as correspondências; 

CXXIV. Coordenar, juntamente com o Diretor Pedagógico, a elaboração, pelos 

docentes, da proposta pedagógica do Colégio e do Plano Escolar e de 

Cursos, bem como controlar sua execução; 

CXXV. Impor penalidades previstas neste Regimento Escolar, após análise do 

Conselho de Classe; 

CXXVI. Promover iniciativas que visem ao aperfeiçoamento profissional de toda 

a equipe; 

CXXVII. Fornecer informações aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o 

rendimento dos alunos, bem como sobre a consecução da proposta 

pedagógica; 

CXXVIII. Coordenar a acomodação da demanda, inclusive à criação e supressão de 

classes, nos turnos de funcionamento, bem como a distribuição de 

classes por turnos; 

CXXIX. Autorizar matrículas e transferência de alunos; 

CXXX. Convocar e presidir reuniões dos quadros do Colégio - administrativo 

docente e discente solenidades e cerimônias do Colégio; 

CXXXI. Delegar atribuições e competências a seus subordinados, assim como 

designar comissões para a execução de tarefas especiais; 

CXXXII. Controlar o cumprimento dos dias letivos e horários de aula 

estabelecidos; 

CXXXIII. Zelar pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos 

alunos; 

CXXXIV. Coordenar e orientar todos os quadros do Colégio - discente, docente, 

técnico e administrativo - em termos do uso dos equipamentos e 

materiais do Colégio, inclusive os de consumo; 

CXXXV. Exercer as demais atribuições, decorrentes de outros dispositivos e as 

que lhe venham a ser legalmente conferidas. 



Art. 121 - É vedado ao Diretor: 

CXXXVI. Coagir ou aliciar seus subordinados para atividades político-ideológicas, 

comerciais ou religiosas; 

CXXXVII. Valer-se de seu cargo para, em prejuízo de outros, lograr vantagem 

pessoal ou em benefício de terceiros; 

CXXXVIII. Reter em seu poder, além dos prazos previstos em lei ou determinados 

por autoridade competente, papéis, documentos ou processos recebidos 

para instruir, informar ou emitir parecer; 

CXXXIX. Impor ou permitir a aplicação de castigos físicos, morais ou punições que 

possam violentar a personalidade em formação do educando. 

CAPÍTULO II - DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DE 

APOIO 

Art. 122 – O corpo técnico-administrativo do Colégio é constituído de 

pessoal contratado para as funções administrativas. 

Art. 123 - As atribuições, direitos e deveres do pessoal técnico-

administrativo e de apoio estão previstas nas legislações pertinentes aos cargos e 

funções, respeitadas as especificidades de acordo coletivo de trabalho e legislação 

trabalhista correspondentes a cada categoria profissional. 

Art. 124 - A admissão do pessoal técnico-administrativo e de apoio será 

realizada no âmbito da Gerência de Recursos Humanos, com a aprovação final da 

Mantenedora. 

Art. 125 - Caberá ao pessoal técnico-administrativo e de apoio, além do que 

for previsto em legislação própria, os seguintes deveres, especificamente do 

pessoal de limpeza, segurança e manutenção: 

CXL. Acompanhar a entrada e saída dos alunos, se solicitado; 

CXLI. Auxiliar na preparação do ambiente para os eventos; 

CXLII. Manter a limpeza e a ordem nas dependências do Colégio; 



CXLIII. Cuidado e preservação dos recursos físicos e didáticos, higiene e limpeza 

nos locais ocupados, atenção e resolução aos problemas ou imprevistos 

que possam surgir no dia-a-dia; 

CXLIV. Executar os serviços de limpeza e arrumação das dependências, 

conforme forem atribuídos; Zelar pela conservação do prédio, de suas 

dependências internas e externas e do mobiliário em geral. 

CXLV. Verificar, para efeito de segurança e cidadania, o uso de iluminação, 

energia elétrica e água, bem como os equipamentos correlatos; 

CXLVI. Executar os demais serviços relacionados com a função. 

Art. 126 - Ao pessoal técnico-administrativo e de apoio do Colégio, pela 

inobservância aos termos deste Regimento e legislação vigente quando incorrer 

em desrespeito, deslealdade, negligência ou revelarem assuntos de conteúdo 

sigiloso, bem como incompatibilidade com a função que exercem, caberá as penas 

disciplinares previstas na legislação trabalhista, esgotados todos os meios 

informais de conciliação. 

Parágrafo Único - A toda e qualquer penalidade caberá, ao infrator, ampla 

defesa e recurso às instâncias competentes. 

SEÇÃO I - DA SECRETARIA 

Art. 127 - A Secretaria é o órgão administrativo encarregado da execução 

dos trabalhos pertinentes à escrituração, correspondência e ao arquivo do Colégio. 

Art. 128 - A Secretaria estará sob a responsabilidade de profissional 

qualificado, habilitado legalmente para a função e designado pela Direção do 

Colégio. 

Parágrafo Único – O secretário será substituído, nas faltas, impedimentos ou 

férias, por elemento com escolaridade mínima compatível com o nível de segundo 

grau, designado pela Direção do Colégio. 

Art. 129 - São atribuições da Secretaria: 



CXLVII. Organizar, supervisionar e manter em dia a escrituração escolar, 

garantindo a todos os alunos a regularidade e a autenticidade de sua vida 

escolar; 

CXLVIII. Organizar a documentação de modo a permitir a verificação da 

qualificação profissional do corpo de direção, do técnico-pedagógico, do 

docente e do serviço de coordenação pedagógico-educacional; 

CXLIX. Elaborar relatórios, correspondências, lavrar as atas de registros relativos 

à apuração do aproveitamento escolar dos alunos exigido pelo poder 

público; 

CL. Manter sob sua guarda uma cópia do Plano Escolar para permitir a 

verificação de seu cumprimento pela autoridade competente; 

CLI. Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos da vida escolar dos 

alunos; 

CLII. Atender alunos, pais ou responsáveis e demais setores do Colégio para 

esclarecimentos sobre assuntos de sua competência; 

CLIII. Atualizar-se quanto à legislação escolar. 

CLIV. Organizar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos documentos 

escolares e atender prontamente a qualquer pedido ou esclarecimento de 

interessados ou da Diretoria do Colégio; 

CLV. Redigir e fazer expedir toda a correspondência do Colégio, submetendo-a 

a assinatura do Diretor ou seu substituto legal; 

CLVI. Escriturar livros, fichas e demais documentos escolares de modo a 

assegurar a clareza ou fidelidade; 

CLVII. Expedição, registro e controle de expedientes. 

Art. 130 - A Secretaria terá a seguinte documentação: 

CLVIII. Prontuários de professores e alunos. 

CLIX. Livro de: 

a. Matrícula; 

b. Listas-piloto; 

c. Ata de reunião; 

d. Termo de visita de autoridades; 

e. Registro de freqüência de professores; 



f. Registro de freqüência de funcionários; 

g. Registro de avaliações gerais, e também de recuperação, 

classificação e reclassificação; 

h. Ata de resultados finais; 

i. Registro de expedição de certificados e diplomas; 

j. Diários de classe; 

k. Listas de controle de freqüência dos alunos; 

l. Controle de transferência de alunos. 

Art. 131 - A escrituração escolar será feita em modelos próprios de 

identificação, dentro dos padrões oficiais. 

Art. 132 - O arquivo ativo de alunos será composto dos seguintes 

documentos: 

CLX. Documentos pessoais (cópias); 

CLXI. Histórico da vida escolar realizada em outros estabelecimentos; 

CLXII. Fichas individuais das séries cursadas; 

CLXIII. Certificados de conclusão de cursos. 

Art. 133 - O arquivo inativo de ex-alunos será composto dos seguintes 

documentos: 

CLXIV. Documentos pessoais (cópias); 

CLXV. Ficha individual de série não concluída no Colégio ou não; 

CLXVI. Histórico escolar; 

CLXVII. Certificado de conclusão de cursos. 

Parágrafo Único: Estes documentos, na medida das necessidades, são micros 

filmados e incinerados após o registro em ata apropriada. 

CAPÍTULO III – DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS 

SEÇÃO I – DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA 

Art. 134 - Ao Coordenador Pedagógico, compete: 



CLXVIII. Executar as determinações da Diretoria Pedagógica; 

CLXIX. Conhecer o Colégio no seu aspecto global; 

CLXX. Formar e desenvolver a equipe; 

CLXXI. Liderar a equipe; 

CLXXII. Planejar, organizar e gerenciar as atividades da coordenadoria; 

CLXXIII. Facilitar o relacionamento interpessoal, administrando os conflitos; 

CLXXIV. Gerar uma cultura orientada para a satisfação das necessidades do cliente 

(pais e alunos); 

CLXXV. Definir e informar com clareza os objetivos a serem alcançados; 

CLXXVI. Gerar clima organizacional favorável à manifestação e discussão de 

idéias, com ética; 

CLXXVII. Avaliar o desempenho (próprio, da equipe e da instituição); 

CLXXVIII. Integração / envolvimento interdisciplinar; 

CLXXIX. Representar e integrar o Colégio na sociedade; 

CLXXX. Executar outras tarefas correlatas, a critério da Diretoria Pedagógica; 

CLXXXI. Substituir o Diretor Pedagógico em suas ausências, presidindo o 

Conselho de Classe, quando designado; 

CLXXXII. Exercer as demais atribuições, decorrentes de outros dispositivos do 

Colégio e as que lhe venham a ser legalmente conferidas. 

SEÇÃO II - DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA 

Art. 135 - Ao Supervisor Pedagógico, com comprovada atividade docente 

e/ou pedagógica, compete trabalhará em conjunto com o Diretor Pedagógico, 

ajudando-o e assessorando-o em todas as suas funções. 

Art. 136 - Compete ao Supervisor Pedagógico: 

CLXXXIII. Executar as determinações do Coordenador Pedagógico; 

CLXXXIV. Promover a supervisão, acompanhamento e o controle das atividades 

curriculares do Colégio, tendo em vista a proposta pedagógica, o Plano 

Escolar, os Planos de Curso e planos de aulas, além de planos de trabalho 

expressos através de projetos específicos; 



CLXXXV. Prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de 

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como 

proceder à sua reformulação, se necessário; 

CLXXXVI. Acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos e 

projetos de trabalho do Colégio; 

CLXXXVII. Proceder ao levantamento de interesse dos professores e do pessoal 

administrativo para a programação de cursos de aperfeiçoamento e 

atualização a serem promovidos pelo Colégio ou por outras entidades; 

CLXXXVIII. Proceder à proposição de técnicas e procedimentos de sistemáticas de 

avaliação, seleção e fornecimento de materiais didáticos, estabelecimento 

da organização das atividades que melhor conduzam à consecução dos 

objetivos do Colégio; 

CLXXXIX. Proceder à atividade de integração escola/família/comunidade; 

CXC. Proceder ao trabalho de orientação educacional dos alunos, juntamente 

com o corpo de professores; 

CXCI. Dentro dos limites impostos por esse Regimento e pela Legislação 

pertinente, aplicar penalidades aos alunos; 

CXCII. Participar do Conselho de Classe; 

CXCIII. Executar outras tarefas correlatas, a critério do Coordenador Pedagógico. 

SEÇÃO III – DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM PROCESSO DE 

GRUPO 

Art. 137 – Compete ao Serviço de Convivência em Processo de Grupo 

planejar, selecionar, capacitar professores e executar um trabalho sistemático em 

sala de aula de prevenção às drogas e de orientação sexual, prevenção em 

DST/AIDS. 

SEÇÃO IV – DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E 

SETOR DE PSICOLOGIA 

Art. 138 – O Serviço de Orientação Educacional e o Setor de Psicologia 

acompanham o processo escolar, com enfoque no desenvolvimento integral do 

aluno, apoiando a família, o corpo docente, visando maximizar o aproveitamento 

do estudante. 



Art. 139 – O Setor de Psicologia desenvolve o trabalho de orientação 

emocional e vocacional, voltado para os alunos. O trabalho não busca soluções 

prontas ou respostas ideais sobre qual natureza a seguir. 

Art. 140 - Os objetivos da orientação vocacional são: 

CXCIV. Auxiliar o aluno em seu processo de autoconhecimento; 

CXCV. Mostrar a existência de uma série de interferências e preconceitos em 

relação a uma escolha profissional; 

CXCVI. Levar o aluno a conhecer o mundo do trabalho, sua dinâmica, constante 

mutação, as profissões existentes e como alcançá-las; 

CXCVII. Ajudar o aluno a identificar suas habilidades e interesses, para que possa 

fazer seu processo de decisão. 

SEÇÃO V – DO SERVIÇO CULTURAL 

Art. 141 - Cabe ao Serviço Cultural o planejamento, organização e 

implementação de eventos culturais e sociais extracurriculares, para a comunidade 

de alunos, famílias e corpo docente, com a finalidade de enriquecer o processo 

educacional com experiências fora da sala de aula. 

SEÇÃO VI – DO SERVIÇO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL E DE 

PESQUISA 

Art. 142 – O Serviço de Tecnologia Educacional e de Pesquisa propõe, 

viabiliza e suporta as ações de uso de tecnologia no cotidiano escolar, junto aos 

coordenadores, professores e alunos. Tais ações ocorrem na sala de aula, nos 

laboratórios e através de estações de trabalho interligadas em rede e na Internet. 

CAPÍTULO IV - DO CORPO DOCENTE E AUXILIAR EM DOCÊNCIA 

Art. 143 - Na admissão do pessoal docente serão levados em conta os 

seguintes fatores: 

CXCVIII. Formação acadêmica de qualidade no conteúdo que leciona; 

CXCIX. Personalidade aberta para um contínuo processo de aprendizagem e 

aperfeiçoamento profissional; 



CC. Capacidade de relacionamento com pré-adolescentes e adolescentes; 

CCI. Facilidade para desenvolver trabalhos em equipe; 

CCII. Formação adequada prevista em lei. 

Art. 144 - O Corpo Docente é constituído de pessoal contratado para as 

atividades do magistério e é constituído de professores qualificados e habilitados 

de acordo com a legislação vigente. 

Parágrafo Único – Entende-se por atividades de magistério, para efeitos 

deste Regimento, as que, pertinentes ao sistema indissociável de ensino, pesquisa 

e extensão, exerçam-se para fins de transmissão e ampliação do saber, bem como 

as inerentes à administração exercida por professores. 

Art. 145 – O Corpo Docente tem seus vínculos contratuais com a 

Mantenedora e seus direitos e deveres são regulados pela Legislação do Trabalho, 

pelos contratos firmados e ainda pelo disposto no Regimento Escolar, observado 

o que a respeito dispuserem os respectivos planos de carreira. 

Art. 146 - A Mantenedora assegurará garantia de remuneração condigna ao 

pessoal docente, técnico-administrativo e de apoio do Colégio. 

Art. 147 - Serão assegurados ao pessoal docente, os direitos e deveres 

previstos na legislação em vigor e neste Regimento. 

SEÇÃO I - DOS DIREITOS DOS DOCENTES 

Art. 148 - Além do previsto na legislação em vigor, os professores terão, 

ainda, o direito de participar da elaboração da proposta pedagógica e do 

planejamento do Colégio. 

SEÇÃO II – DOS DEVERES DOS DOCENTES 

Art. 149 - Constituem deveres do corpo docente: 

CCIII. Observar e respeitar o disposto no Regimento Escolar; 

CCIV. Planejar adequadamente seu trabalho junto aos alunos no que se refere ao 

objeto, conteúdo, técnicas, linha pedagógica e proposta pedagógica; 



CCV. Zelar pelo bom nome do Colégio dentro e fora dela e ser pontual no 

cumprimento do horário escolar; 

CCVI. Manter permanente contato com pais de alunos juntamente com a 

direção; 

CCVII. Participar de atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade; 

CCVIII. Participar da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar; 

CCIX. Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e 

atividades afins; 

CCX. Participar das reuniões pedagógicas; 

CCXI. Conhecer e respeitar as leis constitucionais e as normas do Colégio; 

CCXII. Avisar, com antecedência, a Direção do Colégio, quando não puder 

cumprir seu horário de trabalho; 

CCXIII. Evitar atrasos. Caso isso aconteça por mais de (15) minutos, o professor 

sofrerá o desconto da respectiva hora-aula e não deverá entrar em sala 

naquele horário; 

CCXIV. Levar o material didático necessário ao dirigir-se para a sala de aula; 

evitando abandonar a turma ou solicitar ao aluno que busque material na 

sala dos professores; 

CCXV. Ter domínio do conteúdo que ensina e buscar aperfeiçoá-lo de modo a 

inteirar-se dos avanços mais recentes na sua área de atuação; 

CCXVI. Perceber a necessidade de estar sempre atualizado com relação às 

questões pedagógicas referentes ao processo ensino/aprendizagem; 

CCXVII. Buscar métodos que lhe permitam ampliar o conteúdo de suas aulas, 

aumentando o interesse dos alunos; 

CCXVIII. Estar disposto a participar de grupos de estudos em que serão 

aperfeiçoados e ampliados os conhecimentos, o que contribuirá 

significativamente para o crescimento como pessoa e profissional; 

CCXIX. Estar disposto a participar e colaborar na criação de atividades especiais, 

curriculares ou não; 

CCXX. Preocupar-se, não só em ensinar os conteúdos pertinentes à sua 

disciplina, mas fundamentalmente com a formação do aluno como um 

verdadeiro cidadão; 

CCXXI. Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e 

atividades afins; 



CCXXII. Realizar atividades relacionadas com os serviços de apoio técnico; 

CCXXIII. Executar atividades de recuperação dos alunos; 

CCXXIV. Executar e manter atualizados os registros escolares relativos às suas 

atividades específicas e fornecer informações sobre as mesmas, 

conforme normas internas estabelecidas; 

CCXXV. Participar dos Conselhos de Classe; 

CCXXVI. Participar de cursos, encontros, seminários, proporcionados ou sugeridos 

pelo Colégio, com a finalidade de promover a contínua formação e o 

aperfeiçoamento profissional; 

CCXXVII. Comprometer-se com a proposta filosófica da Escola e portar-se 

integralmente de acordo com ela, visando à formação do quadro de 

valores do educando; 

CCXXVIII. Elaborar e executar o planejamento pedagógico proposto e desenvolver o 

conteúdo de seu componente curricular de modo claro e interessante, 

envolvendo os alunos no processo ensino-aprendizagem; 

CCXXIX. Responsabilizar-se pela avaliação e pelo aproveitamento pedagógico do 

aluno dentro dos critérios estabelecidos por este Regimento Escolar; 

CCXXX. Comparecer pontual e assiduamente ao Colégio, mantendo em todos os 

ambientes e em sala de aula a ordem e a disciplina; 

CCXXXI. Comunicar ao Diretor ou ao Coordenador Pedagógico-Educacional de 

sua Unidade os incidentes que, por sua gravidade, requeiram 

providências especiais; 

CCXXXII. Participar, sempre que convocados, de solenidades cívicas, cursos, 

palestras, reuniões e encontros pedagógicos; 

CCXXXIII. Entregar, pontualmente, relatórios, avaliações previstas em calendário e 

materiais pedagógicos solicitados; 

CCXXXIV. Comunicar aos alunos e entregar à secretaria, no prazo previsto, todas as 

notas e faltas, assim como responsabilizar-se pelas avaliações 

escrituradas no diário de classe; 

CCXXXV. Apresentar-se trajado de forma compatível ao exercício do magistério, 

utilizando-se de jalecos ou uniformes disponibilizados pelo Colégio. 

Art. 150 – É vedado ao professor: 



CCXXXVI. Reter em seu poder, além dos prazos previstos, documentação ou 

registros sob sua responsabilidade; 

CCXXXVII. Fazer qualquer tipo de campanha com a finalidade de arrecadar 

donativos ou contribuições, sem a prévia autorização da Direção; 

CCXXXVIII. Ministrar ou indicar professores de aulas particulares para alunos do 

Colégio; 

CCXXXIX. Atender, durante as aulas, a pessoas estranhas, bem como a telefonemas, 

a não ser em casos de extrema excepcionalidade; 

CCXL. Usar nota falta ou avaliação como fator punitivo; 

CCXLI. Fumar, consumir bebidas alcoólicas ou quaisquer substâncias causadoras 

de dependência, no recinto escolar. 

SEÇÃO III - DAS PENALIDADES, DAS SANÇÕES E DOS RECURSOS 

Art. 151- Para os Docentes que incorrerem em transgressões ao disposto no 

presente Regimento, serão impostas, pela Direção, as sanções previstas no artigo 

abaixo. 

Art. 152 - São as seguintes as sanções aplicáveis aos docentes, esgotadas 

todas as possibilidades de conciliação: 

CCXLII. Na primeira reincidência, será aplicada advertência verbal, com 

orientações devidas pela equipe gerencial, técnica ou de apoio; 

CCXLIII. Na segunda reincidência, advertência por escrito, pela Direção 

Pedagógica; 

CCXLIV. Na terceira reincidência, abertura de processo administrativo interno, 

com amplo direito de defesa; 

CCXLV. Após, desligamento institucional pelo não cumprimento sistemático dos 

compromissos assumidos como docente, de acordo com normas da 

Entidade Mantenedora e legislação em vigor. 

Art. 153 - A todos será assegurado amplo direito de defesa em 

relação às sanções impostas. 

CAPÍTULO V - DO CORPO DISCENTE 



Art. 154 – Constituem o Corpo Discente do Colégio, para efeito no 

disposto neste Regimento, os alunos matriculados nos cursos regularmente 

oferecidos pelo Colégio. 

SEÇÃO I - DOS DIREITOS DOS DISCENTES 

Art. 155 - São direitos dos alunos: 

I. Serem respeitados em sua individualidade; 

II. Receberem a educação e o ensino que constituem as finalidades e 

objetivo do Colégio, nos termos deste Regimento Escolar; 

III. Ter asseguradas as condições para a formação do quadro de 

valores constantes da proposta filosófica do Colégio; 

IV. Ter assegurados todos os direitos como pessoa humana; 

V. Ser respeitado pela comunidade escolar e em suas convicções 

religiosas; 

VI. Poderem expressar suas idéias, desde que não interfiram nas 

normas estabelecidas pelo Colégio e no direito dos outros; 

VII. Serem orientados em suas dificuldades; 

VIII. Usufruírem de ambiente que possibilite o aprendizado, tendo 

acesso aos recursos didático-pedagógicos disponíveis no Colégio; 

IX. Poderem desenvolver sua criatividade; 

X. Poderem ser ouvidos em suas queixas ou reclamações; 

XI. Serem atendidos em suas dificuldades de aprendizado; 

XII. Terem seus trabalhos escolares devidamente avaliados e 

comentados; 

XIII. Participarem da atividade de recuperação, adaptação pedagógica 

e/ou compensação de ausências programadas pela equipe escolar, 

em função de suas necessidades específicas; 

XIV. Impetrarem recursos ou pedidos de reconsideração contra os 

resultados da avaliação final; 

XV. Solicitar reconsideração ou recurso do resultado final, nos termos 

da legislação vigente, respeitando os prazos e procedimentos. 

SEÇÃO II – DOS DEVERES DOS DISCENTES 



Art. 156 – São deveres dos alunos: 

XVI. Zelar pelo bom nome do Colégio, honrando-o, interna e 

externamente, por sua conduta e pelo cumprimento dos deveres 

escolares; 

XVII. Conhecer e cumprir o Regimento Escolar e as normas internas do 

Colégio; 

XVIII. Apresentar-se corretamente vestido; 

XIX. Portar-se dentro das normas de educação, de respeito e de 

urbanidade social e legalmente estabelecidas, no Colégio, nas 

suas imediações e nas atividades externas à escola, mas sob 

responsabilidade da mesma; 

XX. Tratar com respeito e civilidade toda e qualquer pessoa e, no 

âmbito escolar, os diretores, professores, funcionários e colegas; 

XXI. Aplicar-se nas atividades escolares, sendo assíduo, pontual, 

prestando atenção e tendo uma efetiva participação nas aulas, 

realizando todas as tarefas escolares solicitadas; 

XXII. Utilizar adequadamente os prédios, instalações escolares, 

material didático, móveis e utensílios do Colégio, objetos de 

propriedade de seus colegas, zelando por sua conservação; 

XXIII. Colaborar com a ordem e limpeza das salas de aula e demais 

dependências do Colégio, bem como na conservação do prédio, 

do mobiliário escolar e do material de uso coletivo; 

XXIV. Acatar as decisões tomadas pela Direção, professores e 

funcionários, que não colidirem com as normas deste Regimento. 

SEÇÃO III - DAS PENALIDADES, DAS SANÇÕES E DOS 

RECURSOS 

Art. 157 - Aos alunos que descumprirem os deveres ou cometerem 

transgressões, aplicar-se-ão as seguintes sanções: 

XXV. Advertência e repreensão verbal; 

XXVI. Advertência, repreensão e comunicação de ocorrência, por 

escrito, ao aluno e ou responsáveis; 



XXVII. Em casos graves, que exponha em risco: sua pessoa física, a de 

seus colegas, dos colaboradores, e a escola, serão notificados os 

órgãos competentes que regem a Lei da Infância e da 

adolescência, Promotoria Pública, juntamente com os 

responsáveis. 

§ 1º - A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à 

gravidade da infração, sendo do Diretor do Colégio a responsabilidade 

pela apuração dos fatos e aplicação de sanções. 

§ 2º - Será garantido ao aluno, por seu intermédio, ou pai, ou 

responsável, recurso à sanção aplicada, junto à Direção do Colégio, bem 

como amplo direito de defesa. 

§ 3º - A representação por escrito deverá ser apresentada no prazo de 

3 (três) dias úteis a partir do conhecimento do fato gerador. 

§ 4º - Qualquer dano patrimonial ou a terceiros causado por alunos, 

dentro do Colégio, será objeto de reparação pecuniária, 

independentemente das sanções disciplinares. 

Art. 158 - É vedado ao aluno: 

XXVIII. Promover, no recinto do Colégio, sem a autorização explícita da 

Direção, campanhas ou atividades culturais, religiosas ou 

comerciais; 

XXIX. Impedir os colegas de participarem das atividades educativas ou 

incitá-los à ausência; 

XXX. Utilizar-se ou portar material perturbador da ordem e dos 

trabalhos escolares que, direta ou indiretamente, coloquem em 

risco de qualquer natureza os demais alunos; 

XXXI. Utilizar qualquer tipo de substância entorpecente ou incitar-lhe o 

uso; 

XXXII. Fumar nas dependências do Colégio; 

XXXIII. Ingerir ou distribuir bebidas alcoólicas nas dependências do 

Colégio ou nas atividades promovidas pelo mesmo. 



XXXIV. Trazer armas ou objetos considerados perigosos nas dependências 

do Colégio ou nas atividades promovidas pelo mesmo. 

XXXV. Agressão física aos colegas. 

Parágrafo Único – A infração às disposições contidas nos incisos VI, 

VII e VIII é considerada falta grave. 

SEÇÃO IV – DO ATENDIMENTO A ALUNO EM SITUAÇÃO 

ESPECIAL 

Art. 159 - É dispensado tratamento especial ao aluno que se encontre 

nas condições: 

XXXVI. Previstas no Decreto-Lei Federal n.º 1044, de 21 de outubro de 

1969, comprovadas por laudo médico fornecido por órgão oficial 

ou entidade que mereça a fé pública; 

XXXVII. Indicada no Decreto nº 6202, de 17/04/75, no que se refere à 

aluna gestante; 

XXXVIII. De convocado, temporariamente, para o Serviço Militar, desde 

que suas faltas se dêem em virtude de obrigações dessas 

situações; 

XXXIX. Excepcionais e não previstas nos incisos anteriores, após apurado 

estudo pela Diretoria e especialistas de educação. 

Art. 160- O tratamento previsto não pode ser aplicado se a situação 

excepcional do aluno perdurar durante todo o ano letivo e o de 

recuperação, casos em que é considerado reprovado. 

Art. 161 - Os tratamentos a serem dispensados ao aluno enquadrado 

no artigo anterior são os seguintes: 

XL. Dispensa da frequência enquanto perdurar a situação excepcional; 

XLI. Atribuição de exercícios, provas, testes, trabalhos e tarefas, em 

épocas especiais ou para execução domiciliar, que são 

computados para avaliação; 



XLII. Não computação, para efeito de cálculo de média final, das 

avaliações perdidas, quando impossível a aplicação do previsto 

no Inciso II; 

XLIII. Em outros casos excepcionais, devidamente comprovados, a 

critério do Conselho de Classe e da Direção, pode ser dispensado 

a aluno o atendimento previsto nos artigos anteriores deste 

Regimento. 

§ 1º - Não se aplica ao militar regular ou de profissão, o previsto 

neste artigo. 

§ 2º - Quando se tornar impossível a aplicação do previsto nos 

parágrafos anteriores, o aluno, independente de frequência no período de 

excepcionalidade e dos critérios normais de avaliação do aproveitamento, 

estará sujeito a estudos de recuperação. 

Art. 162 – O tratamento dispensado ao aluno em situação especial 

deve ser devidamente registrado nos seus assentamentos individuais. 

Parágrafo Único - O aluno deverá no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas horas) apresentar à secretaria requerimento solicitando nova 

oportunidade, anexando laudo-médico e comprovante justificados. 

Art. 163 – É assegurada a inclusão social aos alunos especiais, nos 

termos da lei, sendo elaborados, para isso, planos de desenvolvimento 

individual (PDI). 

Art. 164 – A situação de estudantes com cursos realizados no exterior 

é resolvida de acordo com as normas regimentais e o tratamento 

determinado pela legislação vigente e pelos órgãos competentes do poder 

público. 

TÍTULO IV - DAS ALTERAÇÕES REGIMENTAIS 

Art. 165 - As alterações que se fizerem no presente Regimento 

Escolar serão propostas pelo Diretor ao Conselho Diretor da Mantenedora 



e, após aprovação, submetidas à homologação pela autoridade competente 

e passarão a vigorar no ano letivo seguinte ao da alteração. 

Art. 166 - Para todos os efeitos, este Regimento Escolar é 

complementado por legislação de ordem superior que vier a existir em 

seus termos, até ser nele incluída, mediante alterações regimentais. 

TÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 167 - O presente Regimento Escolar entrará em vigor depois de 

aprovado pelo Conselho Diretor da Mantenedora e homologado pelas 

autoridades legais vigentes. 

 


