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TÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
     DA CARACTERIZAÇÃO   

ARTIGO 1º - O Colégio London é uma instituição da rede particular de ensino do Estado de 
São Paulo, sob a jurisdição da Diretoria de Ensino – Região de São José do Rio Preto. Localiza-
se à Rua Benjamin Constant, nº 3463 – Centro. CEP: 15015-600 - São José do Rio Preto – SP. 
Telefones (Fax): (17) 3211-8999. 
ARTIGO 2º – O Colégio London, doravante chamado “Escola”, tem por mantenedora a 
Sociedade Educacional Acquaroni de Ensino Médio LTDA., CNPJ 08.734.706/0001-99,  
sediada à Rua Benjamim Constant, nº 3463 – Centro - São José do Rio Preto – SP, mantém a 
Educação Básica, nas modalidades de Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Além do Ensino Médio e Fundamental, a escola poderá oferecer Cursos 
Livres, abertos à comunidade, cuja matrícula e certificação estarão condicionadas apenas à 
capacidade de aproveitamento e à escolaridade. 

CAPÍTULO II 
DOS FINS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

ARTIGO 3º - A Educação Básica terá por finalidade desenvolver o educando; assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores:  
No Ensino Fundamental, a escola deverá garantir ao aluno: 
I – a continuidade e consolidação do processo de alfabetização, adquirida nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental; 
II – a progressiva ampliação do currículo, de modo a prepará-lo para a complexidade da vida 
moderna, nos aspectos pessoal e profissional; 
III – possibilidades de participação e interação com a sociedade, dotando-o de 
conhecimentos e postura cidadã consciente para o progresso pessoal, para o 
desenvolvimento social e preservação do meio ambiente. 
No Ensino Médio a formação básica do cidadão garantirá:  
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, dando-lhe base sólida para a competitividade da vida moderna;   
 II - o aperfeiçoamento da preparação para o trabalho e a cidadania, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar, com flexibilidade, a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
 III - o seu aprimoramento como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
 IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina, de modo a permitir-lhe 
também a plena formação básica.  
ARTIGO 4º - Em consonância com os objetivos maiores da Educação Básica, atendendo às 
características e peculiaridades locais, a escola buscará desenvolver as “competências e 
habilidades” necessárias aos educandos, para gerirem sua vida pessoal, profissional e social, 
promovendo um ensino de qualidade.  
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA  

CAPÍTULO I  
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

ARTIGO 5º - A Escola encontra-se organizada para atender às necessidades sócio-
educacionais e de aprendizagem dos alunos, em prédio apropriado, cujas salas apresentam 
mobiliário, equipamento e material didático-pedagógico adequado à faixa etária do nível de 
ensino ministrado. 
ARTIGO 6º - A Escola manterá ensino regular, nos termos de Lei n° 9.394/96 e legislação 
pertinente ao assunto e ministrará Educação Básica – Ensino Fundamental (anos finais) e 
Ensino Médio; 
ARTIGO 7º - A Escola oferecerá a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas anuais 
ministradas em, no mínimo 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, excluídos os 
períodos reservados a recuperação e exames.  
§ 1º - Serão considerados de efetivo trabalho escolar os dias destinados a atividades 
regulares de aula e programações didático-pedagógicas, planejadas pela escola, que 
contem com a presença de professores e frequência controlada dos alunos.  
ARTIGO 8º - A organização técnico-administrativa da escola abrange: 
I - Núcleo de Direção; 
II - Núcleo Técnico-Pedagógico; 
III - Núcleo Administrativo; 
IV - Núcleo Operacional. 

SEÇÃO I 
DO NÚCLEO DE DIREÇÃO  

ARTIGO 9o - A Direção da Escola é o núcleo executivo que organiza, superintende, coordena 
e controla todas as atividades desenvolvidas no âmbito da Escola, integrando esforços para a 
consecução dos objetivos propostos.  
ARTIGO 10o - Integram a Direção da Escola:  
I - Diretor de Escola;  
II - Vice-Diretor de Escola.   
§1º - A Direção da Escola será exercida por educador qualificado, com registro no órgão 
competente e investido na função nos termos da legislação pertinente ao assunto;  
§2° - O Vice-Diretor de Escola deverá preencher os mesmos requisitos exigidos ao Diretor;  
§3° - O Vice-Diretor poderá ser adotado apenas quando as condições da Escola assim o 
exigirem, a critério da entidade mantenedora. 
ARTIGO 11 - O Diretor de Escola será o profissional articulador, coordenador, integrador e 
responsável por todas as atividades desencadeadoras do processo educativo e exercerá 
suas funções objetivando garantir: 
I - a elaboração e execução da proposta pedagógica;  
II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros;  
III - o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidas;  
IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos;  
V - os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos;  
VI - a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade;  
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VII - as informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica.  
ARTIGO 12 - Cabe, ainda, à Direção da Escola:  
I - presidir as reuniões dos Conselhos de Escola, de Classe e Série e da Associação de Pais e  
Mestres, se houver, como presidente nato;  
II - assegurar o cumprimento deste Regimento Escolar e do Contrato Social da entidade 
mantenedora;  
III - exercer demais funções, decorrentes de seu contrato de trabalho, de disposições legais 
e normas de ensino aplicáveis ou as que lhe forem atribuídas pelo Contrato Social da 
Entidade Mantenedora.  
Parágrafo Único - No exercício de suas funções e competências, poderá o Diretor delegar 
poderes aos elementos devidamente qualificados e habilitados, quando houver exigência 
legal aplicável, assumindo a responsabilidade pela delegação.  
ARTIGO 13 - É atribuição do Vice-Diretor de Escola, quando houver, assessorar o Diretor da 
Escola, no exercício de suas funções, e substituí-lo em suas ausências e impedimentos. 

 
SEÇÃO II 

DO NÚCLEO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

ARTIGO 14 - O núcleo técnico-pedagógico terá função de proporcionar apoio técnico aos 
docentes e discentes, relativos à:  

I - elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica;  

II - coordenação pedagógica. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Integram o núcleo técnico-pedagógico as atividades de: 
I - Coordenação Pedagógica;  . 
II - Orientação Educacional;    
III - Conselhos de Escola, Classe, Ano e Série. 

SUBSEÇÃO I 
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

ARTIGO 15 - A Coordenação Pedagógica será exercida por educador portador de Licenciatura 
Plena em qualquer uma das áreas da base nacional comum do currículo prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
ARTIGO 16 - O Coordenador Pedagógico é o elemento responsável pela coordenação, 
acompanhamento, avaliação e controle das atividades curriculares no âmbito da Escola. 
ARTIGO 17 - O Coordenador Pedagógico terá, ainda, as seguintes atribuições: 
I - participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 
II - prestar assistência técnica aos professores, visando assegurar a eficiência e eficácia do 
processo educativo, para melhoria dos padrões de ensino; 
III - estimular a reformulação do programa, de métodos e processos de ensino, de técnicas 
de avaliação, de critérios de promoção, retenção e recuperação; 
IV - assessorar a direção da escola, especificamente, quanto às decisões relativas a:  
a) matrícula e transferência;  
b) classificação e reclassificação;  
c) agrupamento de alunos;  
d) organização de horário de aulas e do calendário escolar;  
e) utilização de recursos didáticos da escola;  
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f) escolha dos professores coordenadores;  
V - assegurar o fluxo de informações entre as várias instâncias do sistema de supervisão.  

 
 

SUBSEÇÃO II 
DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

ARTIGO 18 - A Orientação Educacional será exercida por educador portador de Licenciatura 
Plena em qualquer uma das áreas da base nacional comum do currículo prevista na Lei de  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional/96, podendo ser exercida cumulativamente pelo 
Diretor.  
ARTIGO 19 - O Orientador Educacional terá, ainda, as seguintes atribuições:  
I - participar da elaboração do Projeto Pedagógico e Plano Escolar;  
II - planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de Orientação 
Educacional em nível de Escola e Comunidade;  
III - sistematizar o processo de obtenção de informações necessárias ao conhecimento global 
do aluno;  
IV - coordenar o processo de informação educacional e profissional com vistas à Orientação 
Vocacional;  
V - assessorar os trabalhos dos Conselhos de Série e de Classe;  
VI - assessorar o trabalho docente:  

a) informando os professores quanto a peculiaridades de comportamento dos 
discentes;  
b) acompanhando o processo de avaliação, reforço e recuperação do aluno;  

VII - participar do processo de integração escola - família - comunidade;  
VIII - assessorar a Direção em assuntos ligados à Orientação Educacional. 
 

 
SEÇÃO III 

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO 
ARTIGO 20 - O Núcleo Administrativo compreende o conjunto de funções destinadas a 
oferecer suporte operacional ao processo educacional, auxiliando a direção nas atividades 
relativas a:  
I - documentação e escrituração escolar e de pessoal; 
II - organização e atualização de arquivos;  
III - expedição, registro e controle de expedientes; 
IV - registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de ma-
teriais;  
V - registro e controle de recursos financeiros. 
ARTIGO 21 - Integram o Núcleo Administrativo:  
I - Secretaria;  
II - Tesouraria e Contabilidade.  
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SUBSEÇÃO I 
DA SECRETARIA 

ARTIGO 22 - A Secretaria, unidade administrativa com nível de Seção, é o serviço 
encarregado especialmente da documentação e escrituração escolar e seu arquivo, 
assegurando a identidade de cada aluno, a autenticidade e regularidade da vida escolar.  
ARTIGO 23 - A Secretaria será dirigida por Secretário qualificado na forma da lei ou 
autorizado, registrado no órgão competente, contando com pessoal de apoio, tanto quanto 
o serviço requeira. 
ARTIGO 24 - Compete ao Secretário:  
I – responder, perante as autoridades, pelo expediente e serviços gerais da Secretaria;  
II - elaborar a programação das atividades da Secretaria, mantendo-a articulada com as 
demais programações da Escola;  
III - cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações do Diretor;  
IV - supervisionar todo o trabalho da Secretaria, distribuindo serviços entre auxiliares e 
zelando pela guarda dos documentos, inclusive do Plano Escolar, para permitir a verificação 
do seu desenvolvimento pelas atividades de ensino credenciadas junto ao estabelecimento;  
V - assinar, juntamente com o Diretor, as fichas, atas, certificados e outros documentos 
pertinentes aos alunos da Escola;  
VI - elaborar relatórios das atividades da Secretaria e colaborar no preparo dos relatórios 
anuais da Escola;  
VII - elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados, instruções e avisos, 
relativos às atividades escolares;  
VIII - redigir e fazer expedir correspondências, submetendo-as à assinatura do Diretor;  
IX - verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos,  
encaminhando os casos especiais à deliberação do Diretor.  
Parágrafo Único - O Secretário será substituído, em seus impedimentos ou ausências, por 
funcionário qualificado que a Direção designar. 
ARTIGO 25 - Compete ao Pessoal de Apoio da Secretaria:  
I - quanto à documentação e escrituração escolar:  
a) organizar e manter atualizados os prontuários dos alunos, de modo a preservar os 
documentos escolares e possibilitar o atendimento de qualquer pedido de informação ou 
esclarecimento de interessados ou do Diretor;  
b) manter atualizados e organizados registros e documentos para exame dos órgãos públicos 
de educação;  
c) manter registros de levantamentos de dados estatísticos e informações educacionais; 
d) expedir Certificados de Conclusão de Curso e  outros documentos relativos à vida escolar 
dos alunos;  
II - quanto à administração geral:  
a) receber, registrar, distribuir e expedir correspondência, processos e papéis em geral que 
tramitem na Escola, organizando e mantendo o protocolo e arquivo escolar;  
b) controlar assiduidade, pontualidade, frequência e férias do pessoal docente, técnico e 
administrativo da Escola;  
c) controlar a frequência, assiduidade e aproveitamento dos alunos, especialmente nos 
casos previstos no Artigo 120 deste Regimento; 
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d) fornecer dados à Tesouraria para elaboração de folhas de pagamento dos professores e 
funcionários;  
e) organizar e manter atualizado documentário de leis, decretos, regulamentos, resoluções, 
portarias e comunicados de interesse da Escola. 
ARTIGO 26 - Serão arquivados, em prontuários individuais, os seguintes documentos:  
a) requerimento do pai ou responsável ou do próprio aluno, se maior de idade; 
b) histórico escolar de conclusão de Ensino Fundamental ou equivalente;  
c) fichas individuais das séries cursadas;  
d) certificado de conclusão de Ensino Fundamental ou equivalente;  
e) comprovante de estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, se maior;  
f) histórico parcial, em se tratando de alunos recebidos por transferência; 
g) Documentação comprobatória nos casos de dispensa de educação física.  
Parágrafo Único - Dos documentos acima, poderão ser aceitas cópias xerográficas.  
ARTIGO 27 - Os documentos que instruem os processos escolares não poderão ser retirados 
do arquivo do Estabelecimento. 

 
SUBSEÇÃO II 

DA TESOURARIA E  CONTABILIDADE 
ARTIGO 28 - A Tesouraria e a Contabilidade são serviços administrativos responsáveis pelo 
controle econômico-financeiro da Escola.  
ARTIGO 29 - A Tesouraria e a Contabilidade funcionam sob a responsabilidade do 
Mantenedor da Escola, que nomeia os funcionários qualificados necessários para o serviço.  
ARTIGO 30 - Compete aos responsáveis pela Tesouraria e Contabilidade:  
I - superintender e fiscalizar os serviços da Tesouraria;  
II - guardar os valores e documentos relativos a ela;  
III - efetuar os pagamentos autorizados pelo Diretor e/ou Mantenedora, arquivando os 
comprovantes;  
IV - escriturar os livros e documentos contábeis exigidos por legislação emanada dos 
Ministérios da Previdência Social e do Trabalho referentes a professores e funcionários;  
V - corresponder-se com as autoridades do fisco federal, estadual e municipal;  
VI - fiscalizar o pagamento de impostos e taxas relativos ao estabelecimento;  
VII - receber toda e qualquer espécie de receita;  
VIII - registrar os casos de concessão de gratuidade, contribuições reduzidas e bolsas de 
estudo;  
IX - elaborar o quadro demonstrativo das anuidades escolares para cada ano letivo, 
submetendo-o à Direção da Entidade Mantenedora para o encaminhamento aos órgãos 
competentes do Poder Público;  
X - tomar providências no caso de mensalidades não liquidadas;  
XI - escriturar livros e documentos exigidos por legislação tributária e providenciar 
documentos para recolhimento de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros 
encargos que recaiam sobre a Escola;  
XII – apresentar, no fim de cada ano financeiro, o balanço do ativo e do passivo e respectiva 
demonstração de resultados, assinando-os e submetendo-os à aprovação da Direção da 
Entidade Mantenedora. 
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SEÇÃO IV 
DO NÚCLEO OPERACIONAL 

ARTIGO 31 - O Núcleo Operacional terá a função de proporcionar apoio ao conjunto de 
ações complementares, de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades de:  
I - porteiro, vigilância e atendimento de alunos;  
II - limpeza, manutenção e conservação das áreas interna e externa do prédio escolar;  
III - controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais didático-
pedagógicos. 
ARTIGO 32 - A Escola proporcionará, ainda, assistência material, social e médica, de 
emergência, a seus alunos, aprimorando este sistema, na medida de suas possibilidades 
econômicas.  
ARTIGO 33 - Outras atividades assistenciais poderão ser criadas, na medida dos recursos 
disponíveis da Escola. 

TÍTULO III 
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

ARTIGO 34 - A Gestão Democrática tem por finalidade possibilitar à Escola maior grau de 
autonomia, de forma a garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, 
assegurando padrão de qualidade do ensino ministrado. 
§ 1º - O processo de construção da gestão democrática na escola será fortalecido por meio 
de medidas que garantam os princípios de coerência, equidade e co-responsabilidade da 
comunidade escolar na organização e prestação dos serviços educacionais. 
§ 2º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na escola far-se-á 
mediante a: 
 I - participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta pedagógica; 
II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar - direção, professores, 
pais, alunos, funcionários - nos processos consultivos e decisórios, através do Conselho de 
Escola e Associação de Pais e Mestres, se houver; 
III - autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas as diretrizes e 
normas vigentes; 
IV - transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, 
garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, 
aplicação e distribuição adequada dos recursos;  
V - valorização da Escola enquanto espaço privilegiado de execução do processo 
educacional. 
 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

ARTIGO 35 - A instituição escolar terá a função de aprimorar o processo de construção da 
autonomia da escola e as relações de convivência intra e extra-escolar; 
ARTIGO 36 - A escola contará com Associação de Pais e Mestres, caso a mantenedora decida 
favoravelmente à sua implantação. 
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Parágrafo Único - Cabe à Direção da Escola garantir a articulação e a comunicação com os 
pais, via Conselho de Escola. 
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA 

 
SEÇÃO I 

DOS COLEGIADOS 
ARTIGO 37 - A Escola contará com os seguintes colegiados: 
 I - Conselho de Escola; 
II - Conselho de Classe/ Série e Ano, constituído nos termos regimentais. 

 
SUBSEÇÃO I 

O CONSELHO DE ESCOLA 
ARTIGO 38 - O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se colegiado de 
natureza consultiva e deliberativa, formado por dois docentes do Ensino Fundamental , dois 
docentes do Ensino Médio e  dois funcionários da inspetoria de alunos da unidade escolar. 
§ 1º - O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os princípios e diretrizes da 
política educacional e a legislação vigente sobre assuntos ligados ao funcionamento 
pedagógico/administrativo escolar do estabelecimento, em termos de proposição, 
discussão, avaliação, análise e aprovação. 
§ 2º - O Conselho de Escola reunir-se-á regularmente, em datas definidas em calendário, ou 
a qualquer tempo, caso algum motivo excepcional o justifique. 

 
SUBSEÇÃO II 

DO CONSELHO DE CLASSE E SÉRIE E ANO 
ARTIGO 39 - Os Conselhos de Classe, Série e Ano integrarão o núcleo de apoio técnico-
pedagógico em todos os anos do Ensino Fundamental e séries do Ensino Médio. 
ARTIGO 40 - Os Conselhos de Classe, Série e Ano serão presididos pelo Diretor.  
ARTIGO 41 - O Diretor da Escola poderá delegar a presidência dos Conselhos a outro 
profissional, assumindo a responsabilidade pela delegação. 
ARTIGO 42 - Os Conselhos de Classe, Ano e Série têm as seguintes atribuições e 
competências: 
I - avaliar o rendimento da classe, confrontando-o com os resultados da aprendizagem nos 
diferentes componentes curriculares: 
a) - analisando os critérios de avaliação utilizados; 
b) - identificando os alunos com problemas de aprendizagem e suas causas; 
c) - identificando os conteúdos em que os alunos apresentam defasagem na aprendizagem, 
relacionando-os com as competências e habilidades a serem desenvolvidas nas respectivas 
etapas de estudo; 
II - avaliar a conduta da classe: 
a) - analisando o relacionamento dos alunos entre si, com os diferentes professores e com os 
funcionários da Escola; 
III - propor à Direção medidas sócio educativas, priorizando as que solucionam ou atenuam 
as manifestações de indisciplina; 
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IV - decidir sobre o resultado da avaliação do aproveitamento do aluno, conforme o 
estabelecido neste Regimento. 
ARTIGO 43 - Os Conselhos de Classe, Ano e Série reunir-se-ão, ordinariamente, no fim do 
período letivo e, sempre que convocados pelo Diretor da Escola, em reuniões 
extraordinárias. 
ARTIGO 44 - Os conselhos de Classe, Ano e Série, enquanto colegiados responsáveis pelo 
processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-
se-ão de forma a: 
I - possibilitar a interação entre profissionais e alunos, séries e turmas; 
II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 
III - favorecer a integração e sequência de conteúdos curriculares de cada classe e série; 
IV - orientar o processo de gestão do ensino. 
  

CAPÍTULO IV 
DAS NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA 

ARTIGO 45 - As Normas de Convivência desta Unidade Escolar serão as estabelecidas na 
legislação em vigor, com cumprimento rigoroso da Constituição Federal, Constituição 
Estadual, Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Regimento 
Escolar. 
ARTIGO 46 - As relações profissionais e interpessoais nesta Escola deverão ser 
fundamentadas na relação direitos e deveres, pautando-se nos princípios de 
responsabilidade, solidariedade , tolerância, ética , pluralidade cultural, autonomia e gestão 
democrática. 
ARTIGO 47 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados à 
Direção, Docentes e Funcionários: 
a)- direito à realização humana e profissional; 
b) - direito ao respeito e às condições condignas de trabalho; 
c) - direito de recurso à autoridade superior. 
Parágrafo Único - As normas de convivência, elaboradas com a participação representativa 
dos envolvidos no processo educativo, professores e funcionários contemplarão, no mínimo: 
I - os princípios que regem as relações profissionais e interpessoais; 
II - os direitos e deveres dos participantes do processo educativo; 
III - as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes escolares; 
IV - a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, materiais, 
salas de aula, instalações sanitárias e demais ambientes. 
ARTIGO 48 - Nos casos em que a penalidade a ser aplicada será a transferência compulsória, 
será ouvido o Conselho de Escola para a aplicação de penalidades ou para encaminhamento 
às autoridades competentes. 
ARTIGO 49 - Nenhuma penalidade poderá ferir as normas que regulamentam os princípios 
que regem as relações profissionais e interpessoais, no caso de funcionário, ou o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, no caso de aluno, respeitados ainda: 
I - o direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 
II - a assistência dos pais ou responsáveis, no caso de aluno com idade inferior a 18 (dezoito) 
anos; 
III - o direito do aluno à continuidade dos estudos, nesta Escola ou em outro 
estabelecimento.  
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ARTIGO 50 – Orientações sobre o uso do uniforme (peça indispensável para a entrada do 
aluno nas dependências do Colégio London):  
I) é de total responsabilidade dos pais ou responsáveis que o aluno esteja devidamente 
uniformizado com a camiseta da Escola (nas aulas regulares do período da manhã e nas 
atividades do período da tarde), sem a qual não poderá participar das atividades escolares ;  
 
II) os alunos poderão usar calças jeans, bermudas e shorts, adequados ao ambiente escolar; 
III) nos dias mais frios, os alunos poderão usar qualquer tipo de agasalho, desde que estejam 
usando a camiseta do uniforme por baixo. 
ARTIGO 51 – Orientações sobre a entrada e saída de alunos: 
I) o aluno deverá estar na Escola, para a 1ª aula, até as 07h, quando é dado o sinal para o 
início do período; 
II) Não haverá tolerância em relação a atrasos de quaisquer naturezas : o aluno que chegar 
após as 07h, perderá a 1ª aula e só poderá entrar às 07h50, na 2ª aula; 
III) haverá o limite de 03 (três) ocorrências, no bimestre, para  essas entradas na 2ª aula; 
além desse limite, o aluno perderá todas as aulas do dia (na parte da manhã); 
IV) o aluno poderá entrar fora dos horários estipulados mediante apresentação de atestado 
médico; 
V) os horários de saída são: 
12h30 – 6º, 7º e 8º , 9º anos do Ensino Fundamental; 
13h00 – 1ª e 2ª séries do Ensino Médio; às 2as e 3as feiras, esse horário estende-se até 13h20; 
13h20 – 3ª série do Ensino Médio 
VI) os alunos deverão sair nos horários estipulados acima; 
VII) em casos de necessidade, o aluno poderá ser dispensado antes do fim do período, desde 
que os pais ou responsáveis venham buscá-lo pessoalmente; o aluno só poderá ser 
dispensado na troca de aulas; 
VIII) será permitido o retorno às aulas, caso o aluno tenha algum compromisso médico ou 
oficial no meio do período de aulas; 
IX) não será permitida a saída dos alunos, sob quaisquer circunstâncias, para realizar ações 
pessoais, tais como ir ao banco, ir a cartório, comprar lanche, remédio, etc. 
 ARTIGO 52 – Orientações sobre o uso de eletro/eletrônicos nas dependências do Colégio 
London: 
I) o aluno não poderá, em hipótese nenhuma, manipular ou usar qualquer aparelho 
eletro/eletrônico durante as aulas; 
II) em caso de desobediência ao item anterior, o aluno será advertido, o aparelho será 
retirado e entregue somente aos pais ou responsáveis, na Direção da Escola; 
III) os aparelhos eletrônicos deverão permanecer desligados e guardados dentro das 
mochilas e/ou bolsas durante as aulas; 
IV) a comunicação aluno/família, durante o período de aulas, deverá ser feita com 
autorização/mediação da Direção. 
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SEÇÃO I 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS 

 
 
ARTIGO 53 - Aos funcionários contratados pela Escola aplicar-se-ão, quanto a direitos, 
deveres e regime disciplinar, os dispositivos legais referentes à “Consolidação das Leis do 
Trabalho”, bem como os deste Regimento. 
ARTIGO 54 - O horário de trabalho dos funcionários da Escola, observadas a “Consolidação 
das Leis do Trabalho” e as normas fixadas neste Regimento, será de acordo com a 
necessidade do ensino, atendidas peculiaridades da Escola e a conveniência da 
Administração. 

SEÇÃO II 
DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DOCENTE 

ARTIGO 55 - Integram o Corpo Docente todos os professores com exercício na Escola, que 
exercerão suas funções, incumbindo-se de:  
I - participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e  do plano escolar;  
II - elaborar e cumprir o seu plano de trabalho;  
III - zelar pela aprendizagem dos alunos;  
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento;  
V - cumprir os dias letivos e a  carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional;  
VI - colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a comunidade;  
VII - cumprir e fazer cumprir as disposições legais referentes às suas funções e às decisões da 
Direção;  
VIII - comparecer e participar das reuniões dos órgãos de que fizer parte, inclusive dos 
Conselhos de Classe e de Série ou ,ainda, atuando como professor coordenador;    
IX - manter permanente contato com os pais ou responsáveis, informando-os e orientando-
os sobre o desenvolvimento do aluno e obtendo dados de interesse para o processo 
educativo;  
X - executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 
informações conforme as normas estabelecidas;  
XI - fornecer ao Professor Coordenador relação do material de consumo necessário ao 
desenvolvimento das atividades curriculares.  .  
ARTIGO 56 - Os professores, além dos direitos que lhes são assegurados pela legislação 
trabalhista, combinados com a legislação de ensino, terão, ainda, as seguintes 
prerrogativas:  
I - requisitar todo material didático que julgarem necessários às aulas, dentro das 
possibilidades do estabelecimento;  
II - utilizar-se dos livros da biblioteca e das dependências e instalações do estabelecimento, 
necessários ao exercício de suas funções;  
III - opinar sobre programas e sua execução, planos, técnicas e métodos utilizados e adoção 
de livros didáticos;  
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IV - propor à Direção medidas que objetivem o aprimoramento de métodos de ensino, de 
avaliação, de administração e critérios de disciplina;  
V - receber remuneração condigna ao seu desempenho;  
VI - ser tratado com respeito, atenção e urbanidade pelo Diretor, funcionários do 
Estabelecimento e demais colegas;  
VII – representar, por escrito, à Direção, quando alguma medida imposta lhe parecer ilegal 
e/ou arbitrária.  
ARTIGO 57 - É vedado ao professor:  
I – aplicar penalidades aos alunos; 
II – contrariar a orientação  pedagógica do Estabelecimento no que concerne à formação da 
personalidade do educando e à sua suscetibilidade  com respeito às suas condições sócio-
político-religiosas, econômicas e sociais;  
III – servir-se de sua condição de professor para pregar doutrina contrária aos interesses 
educacionais ou para fomentar, clara ou disfarçadamente, atitudes de indisciplina, agitações 
ou atos ofensivos à moral ou aos costumes;  
IV – falar em nome da Escola, sem que para isto esteja credenciado;  
V - desrespeitar a hierarquia funcional própria do sistema de que a Escola faz parte. 
ARTIGO 58 - O pessoal docente deverá preencher os requisitos mínimos estabelecidos pelo 
artigo 62 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1.996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  
Parágrafo Único – Na ausência de professores habilitados e devidamente autorizada pela 
Diretoria de Ensino, a docência poderá ser exercida por alunos em término de licenciatura. 
ARTIGO 59 - Constará do Plano Escolar a relação dos professores do Estabelecimento, para 
cada componente curricular, com especificações de sua habilitação ou qualificação.  
ARTIGO 60 - Os professores serão admitidos mediante contrato individual de trabalho, de 
acordo com os dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho e legislação complementar.  

 
SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DO CORPO DISCENTE 
ARTIGO 61 - Integram o corpo discente todos os alunos da Escola, a quem se garantirá:  
I - livre acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento como 
pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o mundo de 
trabalho;  
II - as melhores condições de aprendizagem, com ampla assistência por parte dos 
professores;  
III – vista de provas e orientação, por parte dos professores, em relação a seus equívocos nas 
respostas;  
IV – recorrer dos resultados das avaliações do seu desempenho; 
V – representar, por escrito, à Direção, contra atos, atitudes, omissões ou deficiências de 
professores, funcionários e colegas;  
VI – participar de associações, podendo eleger docentes representantes de classe e 
organizar-se em grêmio representativo. 
 ARTIGO 62 - Constituirão deveres dos alunos:  
I - comparecer, pontualmente e de forma participante, às atividades que lhe forem afetas;  
II - obedecer ao estabelecido pelas Normas de Convivência da Escola e às determinações 
superiores;  
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III - ter adequado comportamento social, tratando servidores da Escola e colegas com 
civilidade e respeito;  
IV - portar a identificação expedida pela Escola, apresentando-a quando exigida;  
V - cooperar com a boa conservação dos móveis do estabelecimento, equipamentos e mate-
rial escolar, concorrendo também para a manutenção das boas condições de asseio do 
edifício e suas dependências;  
VI - não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física e 
moral sua ou de outrem;  
VII - observar rigorosa probidade na execução de quaisquer provas ou trabalhos escolares;  
VIII - submeter à aprovação dos superiores a relação de atividades de iniciativa pessoal ou de 
grupos no âmbito da Escola;  
IX - não participar de movimentos de indisciplina coletiva.  
ARTIGO 63 - É vetado aos alunos:  
I - praticar atos definidos como infração pelas Leis Penais, tais como: calúnia, injúria, 
difamação, rixa, ameaças, vias de fato, lesão corporal, dano, desacato e jogos de azar, desde 
que devidamente comprovados;  
II - cometer ato de desrespeito, desobediência, desacato ou o que, de qualquer forma, 
importe em indisciplina;  
III - fazer uso de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas ou bebidas alcoólicas;  
IV - proceder de maneira considerada atentatória ao decoro;  
V – veicular, através da internet, imagens e/ou textos que comprometam a dignidade, a 
moralidade e a integridade de outrem; 
VI – recorrer a meios fraudulentos com o propósito de lograr aprovação ou promoção.  
 

SEÇÃO IV 
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

ARTIGO 64 - O regime disciplinar aplicável a todos os participantes do processo educacional 
terá por finalidade manter o bom funcionamento de todas as atividades da Escola. 
ARTIGO 65 - Aplicar-se-ão, quanto ao regime disciplinar, as disposições previstas na 
legislação oficial, neste Regimento Escolar, nos regulamentos específicos, como também as 
decisões emanadas da Direção, dos órgãos e serviços mantidos pela Escola, nas respectivas 
áreas de competências. 
ARTIGO 66 - Além do que contrariar as disposições do artigo anterior constituirão infrações 
disciplinares para pessoal técnico, administrativo, docente e discente: 
I - praticar atos definidos como infração, pelas leis penais, tais como: calúnia, difamação, 
injúria, rixa, ameaças, vias de fato, lesão corporal, desacato, procedimento inconveniente e 
má conduta na Escola; 
II - promover algazarra ou distúrbio; 
III - fazer uso de substâncias prejudiciais à saúde; 
IV - proceder de maneira considerada atentatória ao decoro; 
V – veicular, através da internet, imagens e/ou textos que comprometam a dignidade, a 
moralidade e a integridade de outrem; 
VI – desrespeitar a hierarquia funcional própria do sistema de que a Escola faz parte; 
VII – tornar públicas decisões internas da Escola, questões de provas ou facilitar aprovação 
de alunos por meios fraudulentos. 
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§1º - Para o aluno constituirá, também, infração disciplinar recorrer a meios fraudulentos 
com o propósito de lograr aprovação ou promoção; 
 §2º - O não cumprimento das normas, quando aprovadas pelo Conselho da Escola, 
acarretará sanções. 
§ 3º - É de competência da Direção da Escola a aplicação de sanções e penalidades, podendo 
esta ser delegada a componentes da Direção, observadas as disposições do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  
§ 4º - Aos alunos, conforme a gravidade ou reiteração das faltas ou infrações, serão 
aplicadas as seguintes penalidades:  
I - advertência oral; 
 II - advertência escrita;  
III - suspensão de todas as atividades escolares (inclusive provas, exames, passeios, 
plantões, palestras) por até 05 (cinco) dias, dependendo da gravidade da situação;  
IV – transferência compulsória, ouvido o Conselho de Escola.  
ARTIGO 67 - No caso de transferência compulsória, a apuração da culpabilidade será feita 
por uma comissão de professores da Escola, designada pela Direção e acompanhada pela 
família do aluno.  

  § 1º - O parecer conclusivo emitido pela comissão será submetido à homologação do 
Conselho de Escola, formado pela Direção, por um professor de cada disciplina e por um 
funcionário de cada setor da Escola, representado, pelo menos, por 2/3 (dois terços) de 
seus membros.  
§ 2º - O aluno compulsoriamente transferido será encaminhado, por esta Escola, a uma 
unidade escolar, pública ou privada, que lhe garanta a vaga e que lhe possibilite a 
continuação dos estudos. 
ARTIGO 68 - Toda medida disciplinar deverá ser registrada em livro próprio, em se tratando 
de aluno e, comunicada aos pais ou responsáveis.  
ARTIGO 69 - É assegurado ao aluno, além da ampla defesa, o direito de recorrer em 
penalidade aplicada.  

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO GERAL DO CURSO E DO PROCESSO EDUCATIVO 

 
CAPÍTULO I 

DOS NÍVEIS, MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
ARTIGO 70 – A Escola oferecerá os cursos Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio.      
                                                       

SEÇÃO I 
DOS FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS 

 ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 
ARTIGO 71 - As finalidades do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio, bem 
como seus objetivos específicos encontram-se relacionadas no Artigo 3º deste Regimento, 
de modo que se articulam mutuamente, a fim de proporcionar ao aluno o seu progressivo e 
cumulativo desenvolvimento escolar e pessoal. 
 

SEÇÃO II 
CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ARTIGO 72 - A Educação Básica da Escola no nível do Ensino Fundamental (anos finais) e 
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Ensino Médio poderá organizar-se em turmas que reúnam alunos de diferentes níveis de 
adiantamento para o ensino de componentes curriculares de caráter optativo ou Ensino de 
Línguas. 
ARTIGO 73 – A instituição poderá agrupar alunos da mesma série para as aulas de 
recuperação paralela, ministrada em período diverso. 
ARTIGO 74 – A instituição, no início de cada ano letivo, elaborará o calendário escolar 
adequado às peculiaridades locais,  a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto em Lei. 

ARTIGO 75 - A Educação Básica será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: 
I - a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo 
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais; 
II - a matrícula em qualquer série do Ensino Fundamental e Ensino Médio será feita: 
a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série anterior, na 

própria escola;  
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;  
c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação, feita pela Escola, que 
defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 
série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; 
III - a organização de classe, ou turmas, com alunos de anos e/ou séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou 
outros componentes curriculares. 
ARTIGO 76 - A jornada escolar na Educação Básica incluirá pelo menos 04 (quatro) horas de 
trabalho efetivo em sala de aula. 
Parágrafo Único - Serão elaborados anualmente, antes do período letivo e dentro dos prazos 
previstos na legislação, calendário escolar e matriz curricular circunstanciada dos Cursos, 
para a homologação pela autoridade competente e incorporados ao Plano Escolar. 

 

SEÇÃO III 

COMPOSIÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ARTIGO 77 - A Educação Básica será organizada em anos e os currículos serão organizados 
de acordo com o Artigo 26 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional/96, em 
componentes curriculares, e devem ter na base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e pela Escola, uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
I - Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da 
Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil; 
II - o ensino da Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos; 
III - a Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica; 
 IV - o ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia. 
ARTIGO 78 - A matriz curricular fará parte integrante do Plano Escolar desta Unidade Escolar. 
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Parágrafo Único - Na Parte diversificada do currículo poderão ser incluídas até duas línguas 
estrangeiras modernas. 
                 

 
 

CAPÍTULO II 
DO PLANO ESCOLAR 

ARTIGO 79 - Anualmente, antes do início das atividades letivas, a equipe escolar, a Direção e 
a Coordenação Pedagógica reunir-se-ão em atividades de planejamento, ocasião em que, 
além da atualização da proposta pedagógica, elaborarão o Plano Escolar orientador das 
atividades anuais. 
ARTIGO 80 - A elaboração do Plano Escolar contemplará, no mínimo, os seguintes itens: 
I - identificação da Escola;  
II - atos legais relativos à Escola;  
III - caracterização da comunidade e seus recursos;  
IV - caracterização da clientela e suas potencialidades, necessidades e aspirações;  
V - recursos físicos da Escola;  
VI - recursos humanos da Escola;  
VII- objetivos da Escola - gerais e específicos, em função da proposta pedagógica;  
VIII - objetivos dos cursos - gerais e específicos, em função da proposta pedagógica;  
IX - metas e prazos e prioridades, em função da proposta pedagógica;  
X - critérios de matrícula, acompanhamento e avaliação, classificação e reclassificação, 
promoção, recuperação e retenção; 
XI - critérios de adaptação pedagógica, compensação de ausências, aproveitamento e 
orientação de estudos; 
XII - matriz curricular do ano letivo;  
XIII - calendário do ano letivo;  
XIV - projetos;  
XV - relação de professores; 
XVI - relação de funcionários administrativos. 
Parágrafo Único – O Plano Escolar da Educação Básica será avaliado pela Equipe Escolar e 
encaminhado à Diretoria de Ensino para homologação dentro dos prazos previstos. 
 

SEÇÃO I 
DOS PROJETOS ESPECIAIS 

ARTIGO 81 - A escola desenvolverá projetos especiais abrangendo:    
I - atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de estudos;  
II - organização e utilização de salas ambiente, de multimeios, de multimídia, de leitura e 
laboratórios;  
III - grupos de estudo e pesquisa;  
IV - cultura e lazer;  
V - outros de interesse da comunidade escolar.  
§ 1° - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da Escola, serão planejados e 
desenvolvidos por profissionais da escola ou em parceria com outros segmentos da 
sociedade. 
§ 2° - As atividades de recuperação serão destinadas a alunos que não alcançaram o 
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rendimento mínimo esperado.  
 
 

TÍTULO V 
DO ACOMPANHAMENTO, DA FREQUÊNCIA 

E DA PROGRESSÃO DO ALUNO AO LONGO DO CURSO 
 

CAPITULO I 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ARTIGO 82 - A avaliação institucional será realizada através de procedimentos internos, 
objetivando a análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos 
pedagógicos, administrativos e financeiros da Escola. 
ARTIGO 83 - Os objetivos e procedimentos da avaliação interna serão definidos pelo 
Conselho de Escola. 
ARTIGO 84 - A síntese dos resultados das diferentes avaliações institucionais será 
consubstanciada em relatórios a serem apreciados pelo Conselho de Escola e anexados ao 
Plano Escolar, norteando os momentos de planejamento e replanejamento da Escola. 
 

CAPÍTULO II 
DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

ARTIGO 85 - O processo de avaliação do ensino-aprendizagem será realizado através de 
procedimentos internos. 
ARTIGO 86 - A avaliação interna do processo de ensino - aprendizagem, responsabilidade da 
Escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus 
objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à 
programação curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 
ARTIGO 87 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por 
objetivos: 
 I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 
II - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades de 
aprendizagem; 
III - fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de procedimentos 
paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de classificação e 
reclassificação de alunos; 
IV - orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares e 
das estratégias de ensino. 
§ 1º - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem possibilitará aos alunos, 
também, o exercício da auto-avaliação de sua aprendizagem e suas dificuldades. 
ARTIGO 88 - A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas 
diferentes experiências de aprendizagem, levando-se em consideração os critérios e 
objetivos visados pela Escola.  
ARTIGO 89 - A avaliação da aprendizagem será contínua e cumulativa e, exercida pelo 
professor no decurso do período letivo, registrada em períodos bimestrais, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais. 
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CAPÍTULO III 
DA SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

ARTIGO 90 - A sistemática de avaliação é o conjunto de critérios e procedimentos que visam 
ao desenvolvimento das habilidades e competências (leituras, escrituras e cálculos) do aluno 
durante o bimestre e que possibilitem o prosseguimento dos seus estudos no ano seguinte.  
ARTIGO 91 - Na avaliação do aproveitamento deverão ser utilizados, no decorrer de cada 
bimestre, diversos tipos de instrumentos elaborados pelo Professor, sob a supervisão do 
Coordenador Pedagógico ou, na inexistência deste, do Diretor da Escola.  
§ 1 ° - A nota bimestral deverá expressar a aprendizagem dos alunos, obtida através de 
diferentes instrumentos de avaliação, sendo um deles, necessariamente, a prova escrita.  
§ 2° - Se, por frequência insuficiente, no bimestre, não se puder apurar, com clareza, o 
aproveitamento do aluno, serão analisadas as possibilidades de recuperação através de 
trabalhos de pesquisa, de frequência aos plantões disponíveis, de frequência aos Cursos 
Opcionais oferecidos em período diverso ao das aulas regulares, para compensação das 
aprendizagens necessárias à continuidade dos estudos. 
§ 3 ° - Os estudos paralelos citados no § 2º serão oferecidos no bimestre seguinte ou, até, 
no mesmo bimestre, posto que serão realizados em período diverso das aulas regulares. 
§ 4º - Os resultados dos estudos de recuperação realizados após a emissão das sínteses 
bimestrais substituirão as notas atribuídas ao aluno. 
ARTIGO 92 - Os resultados da avaliação deverão ser sistematicamente registrados, analisados 
com os alunos e sintetizados em um única nota, bimestralmente, enviada à Secretaria e 
comunicada aos pais ou responsáveis através de boletins impressos e entregues em reunião 
agendada com pais e professores ou, mesmo, publicada na página do aluno, na internet, à 
qual a família terá acesso através de senha pessoal fornecida pela Escola.  
Parágrafo Único – Será satisfatória a síntese bimestral igual ou superior a sete inteiros (7,0) 
na escala de zero a dez (0  a 10). 
ARTIGO 93 - O cálculo da nota final far-se-á levando-se em conta o seguinte critério: 
Para a 1ª Nota Bimestral – peso 1(um); 
Para a 2ª Nota Bimestral – peso 2(dois); 
Para a 3ª Nota Bimestral – peso 2(dois); 
Para a 4ª Nota Bimestral – peso 2(dois); 
Para o Exame final – peso 3(três);  
Para a Recuperação Final – peso 3(três). 
ARTIGO 94 – Orientações sobre as provas e /ou exames: 
I) - os alunos deverão comparecer às provas e/ou exames estipulados em calendário, nos 
horários determinados pela Escola; 
II) - em caso de viagens ou doenças em datas de provas, o aluno deverá protocolar, na 
Secretaria da Escola, um pedido de 2ª chamada, que será realizada no 2º dia útil após a 
realização da prova perdida; 
III) - o aluno terá direito à vista das provas bimestrais e à orientação sobre a correção de 
seus erros, durante os plantões daquela matéria; 
IV) - em caso de “cola”, o professor da banca tirará a prova do aluno e dará a ele nota ZERO 
em todas provas do dia; nesse caso, o aluno será advertido formalmente, sua família será 
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comunicada e ele deverá fazer prova de recuperação no final do bimestre, posto que a nota 
zero será computada na média do bimestre. 
 

CAPÍTULO IV 
 

SEÇÃO I 
DA PROMOÇÃO E RETENÇÃO 

ARTIGO 95 - Considerar-se-á promovido para a série subsequente o aluno que, em cada 
componente curricular obtiver o total acumulado de pontos igual ou superior a 48,5 
(quarenta e oito inteiros e cinco décimos), correspondendo à média final igual ou superior a 
7,0 (sete inteiros) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total 
das horas letivas, e/ou do total das aulas ministradas no componente. 
§ 1o - Também será considerado promovido o aluno que, não logrando média 7,0 (sete 
inteiros) em uma ou mais disciplinas, cumprir as seguintes exigências:  
I - prestar o  Exame Final, a que se atribui peso 3 (três), depois de encerrado o 4° bimestre, e 
perfaça, na somatória, um total de 50 (cinquenta inteiros) pontos;  
II - alcançar, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos (média ponderada) ou média final igual a 5,0 
(cinco inteiros) em cada componente em que se submeter a avaliação; 
III - após os exames finais, conseguir média igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros), quando 
submetido a Recuperação Final; 
IV – o aluno poderá fazer Exame Final e Recuperação Final em quantas disciplinas se fizer 
necessário.  
§ 2o – Os alunos que não satisfizerem as exigências referidas nos incisos I, II e III terão a sua 
situação de aproveitamento analisada pelo Conselho de Classe, podendo, em função disso,  
obter a sua aprovação, considerando-se sua melhora de rendimento durante o processo de 
recuperação, a impossibilidade de cursar a mesma disciplina ou a inexistência do 
componente curricular na série posterior.  
§ 3o - Ao final de cada série será retido o aluno que:  
I - submetido a Exame Final e Recuperação Final (após os 4 – quatro - bimestres) não 
alcançar nota igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) em cada componente curricular;  
II – obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total das aulas 
ministradas no componente. 
III – não obtiver, no cômputo geral e final dos 4 (quatro) bimestres, o total de 19,5 
(dezenove inteiros e cinco décimos) pontos. 
ARTIGO 96 - Em caso de retenção, é assegurado ao aluno o direito de pedir à Escola a 
reconsideração da decisão. 
§ 1º - No caso de retenção de aluno menor de idade, a reconsideração deverá ser 
formulada por seus pais ou responsáveis, respeitando-se a legislação em vigor. 
§ 2º - A reconsideração será dirigida, sempre, à Direção da Escola, que dará à mesma o 
devido encaminhamento. 
§ 3º - Em caso de indeferimento do pedido de reconsideração, ao aluno cabe, ainda, o 
direito de recurso à Diretoria de Ensino: 
I – o pedido de recurso deverá ser interposto imediatamente após a data da publicação da 
retenção; 
II – o expediente deverá ser encaminhado imediatamente após a data de seu protocolo, 
respeitado o período permitido por lei. 
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SEÇÃO II 

DA RECUPERAÇÃO 

ARTIGO 97 - Os estudos de recuperação destinam-se aos alunos de aproveitamento 
insuficiente e serão desenvolvidos de forma contínua e paralela, através de frequência aos 
plantões semanais e de acesso ao professores “disponíveis” (presentes na Escola todos os 
dias, entre 14h00 e 19h00), a partir de resultados parciais e, se necessários, ao final do 
período letivo de forma intensiva.  
ARTIGO 98 - O planejamento das atividades recuperativas, tanto a paralela quanto a 
intensiva, deverá envolver:  
I - a identificação das insuficiências dos alunos e dos conteúdos programáticos em que 
demonstrou menor ou baixo rendimento, bem como suas causas;  
II – uso de estratégias eficazes para a total consecução dessa recuperação (conversas 
pessoais com os recuperandos favorecerão a escolha das melhores estratégias). 
ARTIGO 99 - Os estudos de recuperação devem ser proporcionados pelo professor da 
respectiva disciplina ou, no seu impedimento, por outro devidamente habilitado.  
ARTIGO 100 - Na recuperação proporcionada durante o período letivo - recuperação 
contínua, paralela ou intensiva – serão constituídos grupos alternativos de reforço, em 
período diverso das aulas regulares, e a avaliação do aproveitamento integrará a do 
bimestre em curso.  
§ 1º - As atividades de recuperação de aprendizagem poderão ocorrer: 
a) de forma contínua, como parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem no 
desenvolvimento das aulas regulares; 
b) de forma paralela, ao longo do ano letivo e em horário diverso das aulas regulares, sob a 
forma de projetos que recuperem os conteúdos não absorvidos e que serão, então, 
verificados em provas de recuperação ao final de cada bimestre letivo, nos componentes 
cujas notas revelarem índices insatisfatórios de aprendizagem. 
§ 2º - Será incluído, no Calendário Escolar, período de dois dias, destinado à recuperação ao 
final do período, depois de cumprido o mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho 
escolar. Os professores  darão aulas de recuperação antes das provas de Recuperação Final.  
ARTIGO 101 – Serão encaminhados a estudos finais de recuperação os alunos de 
aproveitamento insuficiente, que não alcançaram, em cada componente curricular, após a 
realização do Exame Final, nota mínima 5,0 (cinco inteiros).  
ARTIGO 102 - A época, a duração e a sistemática da recuperação deverão ser especificadas 
no Calendário Anual a ser anexado no Plano Escolar.  
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TÍTULO VI 
DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
ARTIGO 103 - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam 
garantir o acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da 
vida escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os seguintes aspectos: 
 
I - formas e critérios para matrícula; 
II - classificação; 
III - reclassificação; 
III - frequência; 
V - aproveitamento de estudos; 
VI - expedição de documentos escolares.  
 

CAPÍTULO II 
           DAS FORMAS E CRITÉRIOS DE MATRÍCULA 

ARTIGO 104 - A matrícula na escola será efetuada pelo pai ou responsável ou pelo próprio 
aluno, quando for o caso, observadas as diretrizes para atendimento à demanda escolar, 
seguindo os critérios abaixo:  
 I - por ingresso; 
II – por classificação;  
III - por transferência;  
IV - por reclassificação. 

SEÇÃO I 
 DA MATRÍCULA  

 
ARTIGO 105 - No ato da matrícula no Ensino Fundamental deverão ser apresentados os 
seguintes documentos; 
I - documento de transferência da unidade escolar de origem, indicando a série ou ano a ser 
cursado pelo aluno, RG, CPF, Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, 
Declaração de Transferência, Transferência Original, Cópia da carteirinha de vacinação (6º ao 
9º). 
ARTIGO 106 - No ato de matrícula no Ensino Médio deverão ser apresentados os seguintes 
documentos: 
I – declaração emitida pela instituição de origem nos casos de transferência: 
II - certificado de Conclusão do Ensino Fundamental acompanhado do histórico escolar, RG, 
CPF, Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, Declaração de Transferência, 
Cópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental e Transferência Original. 
ARTIGO 107 - A matrícula poderá ser cancelada em qualquer época do ano, a pedido do 
interessado ou por transferência compulsória.   
ARTIGO 108 – A transferência compulsória ocorrerá quando o aluno transgredir, de forma 
cabal, as normas de convivência e civilidade (título III, capítulo IV, seções III e IV) que regem 
a harmonia do ambiente escolar.  
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Parágrafo Único: Nos casos citados no item anterior, os pais ou responsáveis serão 
orientados a transferir o aluno para outra unidade escolar à qual ele se ajuste e possa 
continuar seus estudos com sucesso e equilíbrio: 
I – à Escola caberá a orientação dos pais ou responsáveis, no sentido de encaminhar o aluno 
a uma unidade escolar que lhe seja satisfatória. 
ARTIGO 109 – Os casos de transferência compulsória, se houver, serão decididos pelo 
Conselho de Escola, após detalhada consulta a todo o corpo docente da Escola. 
ARTIGO 110 – O aluno cuja matrícula for cancelada, em quaisquer situações, terá o direito 
de receber, na data do cancelamento, os documentos pessoais entregues à escola. 
ARTIGO 111 – As matrículas serão efetuadas, anualmente, em período que antecede o 
início das atividades escolares, conforme previsto no Calendário Escolar. 
Parágrafo Único: Constará do requerimento da matrícula a anuência às disposições deste 
Regimento. 
 
 

SEÇÃO II 
DA TRANSFERÊNCIA E DA ADAPTAÇÃO 

ARTIGO 112 - As transferências serão expedidas em qualquer época do ano, obedecidas as 
disposições da legislação em vigor.  
ARTIGO 113 - Os alunos recebidos por transferência serão matriculados observadas as 
matérias da Base Nacional Comum. 
§ 1o – Quando matriculado no transcorrer do ano letivo, será exigida do aluno a ficha 
individual, indicando período já cursado em frequência às horas e aulas ministradas, bem 
como componentes curriculares e respectivas avaliações de aproveitamento. 
§ 2o – Outros dados, visando à melhor adequação curricular do aluno, poderão ser 
igualmente solicitados.  
 ARTIGO 114 – Será submetido a processo de adaptação o aluno recebido por transferência 
cujo currículo apresente diversidade em relação à(s) série(s) ou ano(s) já cursados na escola 
de origem e  o currículo desta Escola, segundo critérios da legislação.  
Parágrafo Único – A(s) adaptação(ões) será(ão) indicada(s) em função do currículo em vigor 
para as séries ou anos cursados, relativamente ao ano em que se der a transferência do 
aluno. 
ARTIGO 115 – O(s) professor(es) do(s) componente(s) curricular(es), ou outro(s)  docente(s) 
designado(s) pela Direção da Escola, será(ao) responsável(is)  pelo processo de adaptação, 
cujos procedimentos estarão especificados no Plano Escolar anual.  
ARTIGO 116 - Poderão ser recebidas transferências de alunos provenientes do estrangeiro, 
desde que apresentem a documentação exigida pelos órgãos competentes do Sistema 
Estadual de Ensino, observando-se, ainda, a legislação específica sobre o assunto 
(Equivalência de estudos). 

SEÇÃO III 
DA RECLASSIFICAÇÃO 

ARTIGO 117 - A instituição poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar das 
transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais. 
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ARTIGO 118 - A reclassificação será feita por uma comissão docente, com base  em 
instrumentos de avaliação objetiva, que incluirão provas escritas de todos os componentes 
da base nacional comum e uma redação, entrevista e análise de documentos da 
competência educacional do aluno, sem o descumprimento do limite idade/série do 
educando. 

ARTIGO 119 - A reclassificação do aluno poderá ocorrer a partir de: 
I - proposta do professor ou professores do aluno, com base nos resultados de avaliação; 
II - solicitação do próprio aluno ou seu responsável, mediante requerimento dirigido ao 
Diretor da Escola.  

CAPÍTULO III 
 DA FREQUÊNCIA  

ARTIGO 120 - A frequência não influirá na apuração de rendimento escolar, ficando a cargo 
da Escola - professores e secretaria - o controle sistemático de frequência dos alunos às 
atividades escolares, exigindo-se, todavia, para aprovação do aluno, a frequência mínima de 
75% (setenta e cinco por cento), apurada por componente curricular. 
ARTIGO 121 - No caso de faltas sucessivas do aluno, e antes que estas atinjam o limite de 
20% (vinte por cento) dos dias letivos ou aulas previstas e dadas, a Escola dará 
conhecimento, por escrito, das ausências do aluno às autoridades competentes e a seus pais 
ou responsáveis, alertando-os sobre o problema e a necessidade de justificativas.  
Parágrafo Único – A Escola decidirá sobre a forma de proporcionar aos alunos atividades de 
compensação de ausências (trabalhos domiciliares de pesquisa e relatórios; frequência aos 
plantões e cursos especiais no período diverso), bimestralmente, sempre que a porcentagem 
de frequência esteja abaixo de 75% (setenta e cinco por cento). 
ARTIGO 122 – De acordo com a legislação vigente, a Escola proporcionará o regime especial 
de estudos a alunos que comprovarem a impossibilidade de frequência às aulas, 
temporariamente, por motivos de saúde ou condições especiais, como gestação.  
Parágrafo Único: O pedido de regime especial de estudos será objeto de plano específico por 
parte dos professores: eles aplicarão listas de exercícios domiciliares (semanais ou 
quinzenais), compatíveis com o estado de saúde do aluno. 
§ 1º - A Escola comunicará a família do aluno, que retirará os exercícios e os devolverá 
resolvidos no prazo determinado; à Escola cabe registrar retirada e devolução desses 
exercícios. 

CAPÍTULO IV  
DA ADAPTAÇÃO  

ARTIGO 123 - O aluno recebido por transferência será submetido a processo de adaptação, 
no caso de existir discrepância entre os componentes curriculares desta Escola e os da 
escola de origem.  
§ 1o - As adaptações serão realizadas a critério dos Conselhos de Classe e Série e Ano;  
§ 2o - a partir de 15 (quinze) dias, a contar do início do ano letivo ou da matrícula do aluno, a 
Escola manterá à disposição do Supervisor de Ensino da Unidade Escolar, o plano de 
adaptação.  
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CAPÍTULO V 
DA EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

ARTIGO 124 - Cabe à Escola expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série 
ou ano e certificados de conclusão de curso, em conformidade com a legislação vigente.  

 
 

TÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇOES GERAIS  

ARTIGO 125 - Encerrado o ano letivo, os diários de classe deverão ser arquivados, na 
Secretaria da Escola, podendo ser incinerados quando decorridos 02 (dois) anos letivos, 
lavradas as atas correspondentes, ouvida a Supervisão da Diretoria de Ensino.  
ARTIGO 126 - Todas as petições, representações ou ofícios formulados por funcionários, 
alunos da Escola ou seus responsáveis, membros das diretorias das instituições auxiliares, se 
houver, dirigidos a qualquer autoridade deverão ser encaminhados e devidamente 
informados ao Diretor da Escola. 
ARTIGO 127 - O aluno ou seu responsável, se menor, deverá, no ato da formalização da 
matrícula, ser informado sobre as disposições deste Regimento e a elas se sujeitar. 
ARTIGO 128 - A Escola manterá à disposição dos pais e alunos cópia deste Regimento Escolar 
aprovado. 
Parágrafo Único - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Direção do 
estabelecimento, ouvida a autoridade competente, nos termos da lei.  
ARTIGO 129 - Incorporam-se a este Regimento Escolar as determinações supervenientes 
oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos órgãos competentes.  
ARTIGO 130 - O presente Regimento Escolar entrará em vigor no ano subsequente a sua 
aprovação e substituirá o Regimento Escolar aprovado anteriormente. 

 
São José do Rio Preto, 06 de julho de 2017. 

 
 

 
 
 

  _________________________________                                ___________________________ 
            Thiago Polisseni Acquaroni                                                        Lilian Helena Vidotto 
                      RG. 28.355.648-1                                                                   RG. 30.872.519-0 
                   CPF. 220.824.558-07                                                              Diretora Pedagógica 
                           Mantenedor 

   
   

 
   
 
 

 


