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TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
CAPÍTULO I - Da Caracterização da Escola 
 
Artigo 1º - A unidade escolar D’INCAO - INSTITUTO DE ENSINO, com sede nesta cidade, 
localizada na Rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, n.o 15-65, Jardim América, município de 
Bauru, tendo como mantenedora D’INCAO - INSTITUTO DE ENSINO LTDA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.o 09.028.502/0001-03, ministrará a 
Educação Básica, no nível ENSINO MÉDIO. 
 
Parágrafo Único - A escola D’INCAO - INSTITUTO DE ENSINO LTDA com sede na rua 
Dr. Fuas de Mattos Sabino, 15-65 compartilhará suas dependências para atividades de 
ensino pedagógico, pesquisa e extensão tais como refeitórios, quadra de esporte, cantina, 
setor administrativo, biblioteca e Laboratório com as escolas D’Incao Ensino Fundamental 
Ltda - EPP e D´Incao Fundamental I conforme “Termos de concessões de uso de bem 
imóvel”. 

CAPÍTULO II - Dos Objetivos da Educação Escolar 
 
Artigo 2º - A educação escolar, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho e prioriza os 
seguintes objetivos: 
I - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber; 
II - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
III - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
IV - Valorização do profissional da educação escolar; 
V - Gestão democrática do ensino; 
VI - Garantia de padrão de qualidade; 
VII - valorização da experiência extraescolar; 
VIII - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
IX - Formação de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 
 
Artigo 3º - A escola, considerando os princípios e fins da Educação Básica determinadas 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) terá como objetivos, em 
relação aos alunos:  
I - Desenvolver os educandos em suas potencialidades, visando a auto realização; 
II - Assegurar-lhes a formação comum para o exercício da cidadania; 
III - fornecer-lhes meios para progredir em estudos posteriores; 
IV - Formação de atitudes e valores.  
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CAPÍTULO III - Da Organização e Funcionamento Da Escola 
 
Artigo 4º – Esta unidade escolar está organizada para atender às necessidades 
socioeducacionais e de aprendizagem dos estudantes em prédios e salas com mobiliário, 
equipamentos e material didático pedagógico adequado à faixa etária e etapa de ensino. 
 
Artigo 5º - A escola funcionará em tempo integral nos turnos da manhã e tarde, com 200 
(duzentos) dias letivos, garantindo-se um mínimo de 1000 horas de aulas anuais. 
Parágrafo Único - Consideram-se de efetivo trabalho escolar para os dias em que forem 
desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas, 
planejadas pela equipe escolar, desde que contem com a presença de professores e a 
frequência controlada de alunos. 
  
Artigo 6º - As atividades escolares obrigatórias desenvolvidas nesta escola serão 
cumpridas e ofertadas da seguinte forma: 
I – Por meio de atividades programadas e desenvolvidas no interior da escola; 
II - Por meio de atividades programadas e desenvolvidas fora da escola, desde que 
autorizadas pelo órgão competente, - aulas on-line e à distância, de acordo com a 
legislação vigente. 
§ 1º - A aula on-line fará parte do processo de ensino-aprendizagem e acontecerá total ou 
parcialmente em ambiente virtual, por meio de vídeos, ebooks e outros materiais e 
estratégias digitais. 

§ 2º - O cumprimento da carga horária prevista em lei será assegurado por meio de 
registros sistematizados das aulas on-line. 

 

TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 
CAPÍTULO I - Da Caracterização do Ensino 
 

Artigo 7º - A organização e desenvolvimento do ensino compreende o conjunto de 
medidas voltadas para consecução dos objetivos estabelecidos na Proposta Pedagógica 
desta escola, abrangendo: 
I – Curso e modalidades de ensino;  
II – Currículo;  
III – Projetos especiais. 
 

Artigo 8º – Dentro de sua organização e desenvolvimento do ensino, esta escola poderá 
adotar o ensino híbrido da seguinte forma: 

I – Mistura/fusão metodológica: oferta de ensino presencial e ensino on-line, conforme 
legislação vigente; 
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II – Integração do processo ensino-aprendizagem à tecnologia: configuração e oferta de 
aulas que favoreçam momentos de interação, colaboração e envolvimento dos docentes e 
estudantes com as tecnologias digitais. 

Parágrafo Único – O ensino on-line será ofertado por meio de vídeos, ebooks e outros 
recursos/materiais e estratégias digitais. 
 

CAPÍTULO II - Curso e Modalidades de Ensino 
 

Artigo 9º-  Esta escola ministrará curso da Educação Básica:  Ensino Médio. 
§ 1º – O Ensino Médio terá duração mínima de 3 (três) anos. 
§ 2º – O Ensino Médio será ministrado de forma regular. 
 
CAPÍTULO III - Do Currículo 
 
Artigo 10 – Nesta escola, o currículo do Curso Médio respeitará e atenderá às normas 
estabelecidas nas legislações vigentes, sendo organizado pela Base Nacional Comum 
Curricular (formação geral básica) e itinerário formativo, observada a legislação 
educacional específica. 
 
Parágrafo Único – Especificamente para a etapa do Ensino Médio, ainda em 2022, 
funcionará com duas matrizes curriculares de forma concomitante em função da 2ª e 3ª 
série, em continuidade ao currículo anterior, sendo assim deve-se se levar em 
consideração a organização curricular, conforme legislação vigente. 
 
Artigo 11 – O currículo do Curso Médio consiste em uma proposta de ações por meio do 
desenvolvimento de competências e habilidades que se expressa por práticas escolares 
que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas 
relações sociais, articulando vivências e saberes do estudante e contribuindo para o 
desenvolvimento de sua identidade e condições cognitivas e sócio emocionais, observado 
o Currículo Paulista. 
§ 1º - O alinhamento do currículo desta escola ao Currículo Paulista da Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo contemplará: 
I – Tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação e a 
transdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos 
de saberes específicos; 
II – Vivências práticas vinculadas à educação escolar, ao mundo do trabalho, e à prática 
social. 
 
Artigo 12 – A organização curricular do Curso Médio ministrado nesta escola, possibilitará 
o desenvolvimento das respectivas competências e habilidades propostas no Currículo 
Paulista da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo implementada pela escola. 
 
Artigo 13 – Os componentes curriculares e os conteúdos pedagógicos do curso estão 
descritos e organizados na Proposta Pedagógica e no Plano Escolar desta escola, em 
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conformidade com a Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) e o Currículo Paulista. 
 
Seção I - Do Ensino Médio 
 
Artigo 14 – Nesta escola, a etapa do Ensino Médio em todas as suas modalidades de 
ensino e as suas formas de organização e oferta, será orientado pelos seguintes princípios 
específicos:  
I – Formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e 
sócio emocionais;  
II – Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na construção das 
dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante;  
III – Pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos 
conhecimentos;  
IV – Respeito aos direitos humanos como direito universal;  
V – Compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de 
trabalho e das culturas;  
VI – Sustentabilidade ambiental;  
VII – Diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias por parte dos 
estudantes e a articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, 
científico, ambiental, cultural local e do mundo do trabalho; 
VIII – Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade 
dos conhecimentos e dos protagonistas do processo educativo;  
IX – Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino e aprendizagem. 
 
Artigo 15 – Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação integral do 
estudante, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu Projeto de 
Vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e sócio emocionais. 
   
Artigo 16 – Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 
formativa serão organizadas por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e 
escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do Ensino 
Médio o educando demonstre:            
I - Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna;  
II - Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 
   
Artigo 17 – A carga horária total no Ensino Médio será de 4220 horas, sendo horas anuais. 
 
§ 1º – A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular será 
de 2900 (duas mil e novecentas) horas do total da carga horária do Ensino Médio, de 
acordo com a legislação vigente 
. 
§ 2º – A carga horária destinada ao cumprimento da parte diversificada (itinerários 
formativos) será de, 1320 horas. 
  
Artigo 18 -– As aulas de educação física poderão ser ministradas aos alunos observando-
se a formação de turmas pelos seguintes critérios: 
I – idade; 
II – aptidão física. 
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§ 1º - Cada uma das disciplinas do currículo poderá contar com mais de um professor em 
sua regência, observando-se, contudo, que a frequência e avaliação bimestral dos alunos 
serão consubstanciados numa única nota. 
§ 2o - a sistemática de implementação dos trabalhos dos regentes das disciplinas será 
explicitados no Plano Escolar desta unidade de ensino. 
 
Artigo 19 – Serão implementadas flexibilizações curriculares, metodologias de ensino 
diversificadas e recursos didáticos diferenciados para o desenvolvimento de cada aluno 
da educação especial (com deficiência física, intelectual, sensorial ou múltipla) transtornos 
globais do desenvolvimento), em consonância com o projeto pedagógico da escola. 
 
Artigo 20 – Será implementado o aprofundamento e enriquecimento curricular com o 
propósito de favorecer o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com altas 
habilidades ou superdotação. 
 
Parágrafo único – Haverá sustentabilidade ao processo escolar, mediante aprendizagem 
cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio 
com a participação da família no processo educativo dos alunos apontados no artigo 19 e 
no caput deste artigo. 
 
Artigo 21 – O currículo do Ensino Médio desenvolverá os direitos e objetivos de 
aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e Currículo Paulista 
para os estudantes do Ensino Médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:  
I – Linguagens e suas tecnologias;  
II – Matemática e suas tecnologias;  
III – Ciências da Natureza e suas tecnologias;  
IV – Ciências Humanas e sociais aplicadas. 
 
Artigo 22 – O currículo do Ensino Médio será composto pela formação geral básica (Base 
Nacional Comum Curricular) e por itinerários formativos. 
§ 1º – Os itinerários formativos serão organizados por meio da oferta de diferentes arranjos 
curriculares constituídos pelas quatro áreas do conhecimento, os itinerários formativos 
integrados entre duas áreas conforme estabelecido no Currículo Paulista:  
I – Linguagens e suas tecnologias;  
II – Matemática e suas tecnologias;  
III – Ciências da Natureza e suas tecnologias;  
IV – Ciências Humanas e sociais aplicadas. 
V - Linguagens e Matemática;  
VI – Linguagens e Ciências Humanas; 
VII – Linguagens e Ciências da Natureza; 
VIII – Matemática e Ciências Humanas; 
IX – Matemática e Ciências da Natureza; 
X – Ciências Humanas e Ciências da Natureza 
XI – Formação Técnica e Profissional 
§ 2º – O estudante deverá escolher um dos itinerários acima para seu aprofundamento 
curricular. 
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 Artigo 23 – Esta escola orientará os estudantes do Ensino Médio no processo de escolha 
das áreas de conhecimento que deverá cursar de acordo com seu interesse e projeto de 
vida. 
 
Artigo 24 – A formação geral básica garantirá os direitos e objetivos de aprendizagem, 
expressos em competências e habilidades, nos termos da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e Currículo Paulista. 
 
Artigo 25 – A parte diversificada (itinerários formativos) do currículo do Ensino Médio 
estará harmonizada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e será articulada a 
partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural desta escola. 
 
Artigo 26 – Os itinerários formativos organizar-se-ão em torno de quatro eixos 
estruturantes: 
I – Investigação científica, que supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das 
ciências para a, interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em 
procedimentos de proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e 
a melhoria da qualidade de vida da comunidade; 
II – Processos criativos, que supõem o uso e o aprofundamento do conhecimento científico 
na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos 
ou produtos que atendam a demanda pela resolução de problemas identificados na 
sociedade; 
III – Mediação e intervenção sociocultural, que supõem a mobilização de conhecimentos 
de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento e implementar 
soluções para questões e problemas identificados na comunidade; 
IV – Empreendedorismo, que supõe a mobilização de conhecimento de diferentes áreas 
para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de 
produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso de suas tecnologias. 
 
Capítulo IV - Dos Projetos Especiais 
 

Artigo 27 – Esta escola poderá desenvolver, anualmente, projetos especiais, de acordo 
com as necessidades e interesses dos alunos e seguindo as legislações específicas. 
Parágrafo único – Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, serão 
planejados e desenvolvidos por profissionais da escola. 
 

TÍTULO III - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA 
	
Capítulo I - Dos Princípios 
	
Artigo 28 - A gestão democrática, com observância dos princípios de: autonomia, 
coerência, pluralismo de ideias e de concepções e corresponsabilidade da comunidade 
escolar, far-se-á mediante: 
I - participação de seus profissionais na elaboração, implementação e avaliação do Projeto 
Político Pedagógico da unidade escolar; 
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II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar: direção, psicólogo, 
professores, pais, alunos e funcionários, nos processos consultivos, através do Conselho 
de Escola e Conselhos de Classe; 
III - valorização da escola como espaço privilegiado de execução do processo 
educacional.  
 
Capítulo II - Dos Colegiados 
 
Artigo 29 - Serão colegiados desta escola, segundo suas normas regimentais, os 
Conselhos de Série, Conselho Disciplinar e o Conselho de Escola. 
  
Seção I - Do Conselho de Escola 
	
Artigo 30 - O Conselho de Escola, de natureza consultiva, eleito no primeiro bimestre letivo 
será presidido pelo diretor da escola e integrado pelos seguintes membros: 
I - Coordenador pedagógico; 
II - Dois professores que atuam no curso, escolhido por seus pares; 
III - Secretário da Escola; 
IV - Um aluno escolhido por seus pares; 
V - Um pai de alunos escolhido por seus pares. 
 
Artigo 31 - É atribuição do Conselho de Escola opinar quanto às: 
I - alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica; 
II - programas especiais visando integração escola-família-comunidade. 
§ 1o - Nenhum dos membros do Conselho de escola poderá acumular votos, não sendo 
também permitido os votos por procuração. 
§ 2o - O Conselho de Escola deverá reunir-se, ordinariamente, 01 (uma vez) por semestre 
e extraordinariamente, por convocação do diretor da escola.  
 
Seção II - Dos Conselhos de Série 
	
Artigo 32 - Os Conselhos de Série serão colegiados responsáveis pelo processo coletivo 
de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizar-se-ão de forma 
a: 
  I - possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos, séries e turmas; 
  II - propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 
  III - favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada série/classe; 
  IV - orientar o processo de gestão do ensino. 
 
Parágrafo único – Os Conselhos de Série são espaços privilegiados de avaliação e 
reflexão do trabalho pedagógico. 
 
Artigo 33 - Os Conselhos de Série serão constituídos pelo diretor, professores da mesma 
classe e coordenador pedagógico. 
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Artigo 34 - Os Conselhos de Série cujas decisões serão tomadas por meio de votação, 
presididos pelo diretor da escola, deverão reunir-se ordinariamente uma vez por bimestre 
e ao final do ano letivo e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante 
convocação da direção e terão as seguintes atribuições: 
I - avaliar o rendimento do aluno e analisar seu desempenho global no conjunto dos 
diferentes componentes curriculares, aptidões, habilidades e atitudes; 
II - identificar os alunos com aproveitamento insatisfatório; 
III - identificar as causas do aproveitamento insatisfatório e propor intervenções; 
IV - decidir sobre a necessidade de encaminhamento para atividades de recuperação 
paralela; 
V - decidir sobre a promoção ou retenção ao final de cada série; 
VI - analisar o processo de avaliação da aprendizagem continuamente, verificando 
possíveis inconsistências; 
VII - analisar casos de alunos com frequência irregular, decidindo sobre os procedimentos 
a serem utilizados na compensação de ausências; 
VIII - opinar sobre o pedido de reconsideração interposto por aluno ou seu responsável 
conforme legislação vigente; 
 IX - assessorar nos processos de classificação, reclassificação, aproveitamento e 
adaptação de estudos do aluno; 
 X - propor soluções para alunos com desajustamentos em classe e na escola, 
considerando-se suas prováveis causas e indicando possíveis soluções. 
Parágrafo Único - O diretor da escola poderá delegar a presidência dos Conselhos a 
qualquer dos membros integrantes desses colegiados.  
 
Seção III - Do Conselho Disciplinar 
	
Artigo 35 - O Conselho Disciplinar se reunirá sempre que convocado pela direção e ou 
coordenação. Será composto pelo diretor, psicólogo, professores e mantenedores onde 
um membro da equipe gestora fará um breve relato escrito do acontecido. A comissão 
disciplinar compete: 
I – analisar as ocorrências disciplinares submetidas à sua apreciação, e que envolvem 
alunos e seus respectivos responsáveis; 
II – propor medidas disciplinares cabíveis aos casos submetidos à sua apreciação; 
III – acompanhar juntamente com a equipe gestora o cumprimento das medidas 
disciplinares aplicadas aos alunos e seus respectivos responsáveis; 
IV – emitir parecer nos casos em que o aluno apresentar recursos (sempre redigido de seu 
próprio punho) à aplicação de medidas disciplinares; 
V – encaminhar relatórios à Promotoria de Justiça ou ao Conselho Tutelar sobre eventual 
recusa do Discente ou do seu responsável em cumprir com as determinações do Conselho 
Disciplinar. 
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Artigo 36 - Procedimento de apuração de atos de indisciplina: 
I - o aluno e/ou seu responsável encaminhado ao Conselho Disciplinar terá o direito de 
comparecer à reunião para prestar esclarecimentos e defesa, no caso do aluno, deverá 
estar acompanhado de seu representante legal, sendo notificado com uma antecedência 
mínima de 8 (oito) horas do início da reunião; 
II - o aluno ou seu responsável será notificado por escrito da decisão do Conselho 
Disciplinar podendo apresentar recurso no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
III - o Conselho Disciplinar deverá estar em conformidade com o Regimento Escolar, o 
Projeto Político Pedagógico, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Capítulo III - Das Normas de Gestão Escolar e Convivência 
	
Artigo 37 – As normas de gestão e convivência contidas neste Regimento visam orientar 
as relações profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito desta escola e se 
fundamentam em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e 
gestão democrática e participativa.  
 

Artigo 38 – As normas de gestão e convivência desta escola foram elaboradas com a 
participação representativa dos envolvidos no processo educativo – pais, alunos, 
professores e funcionários. 
 

Seção I - Dos Princípios que regem as relações profissionais e interpessoais 
	
Artigo 39 – As relações profissionais e interpessoais entre os integrantes da equipe 
escolar, constituem elementos fundamentais para a organização e o funcionamento desta 
escola. 
 

Artigo 40 – São princípios que regem as relações profissionais e interpessoais: 
I – Autoconhecimento; 
II – Empatia / Alteridade; 
III – Comunicação / Assertividade; 
IV – Cordialidade / Trato interpessoal; 
V – Ética. 
 
Capítulo IV - Dos Direitos e Deveres dos Participantes do Processo Educativo 
	
Seção I - Dos Direitos e dos Deveres de todos os Participantes do Processo 
Educativo 
	
	
Artigo 41 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica será assegurado a todo 
pessoal que trabalha na escola: 
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I - à realização humana e profissional; 
II - ao respeito às condições condignas de trabalho; 
III - ser tratado com urbanidade e respeito; 
IV - de conhecer a estrutura funcional e a organização da escola; 
V - de recurso à autoridade superior. 
 
Artigo 42 - Além dos deveres decorrentes da legislação específica será assegurado a 
todo pessoal que trabalha na escola: 
I - assumir integralmente as responsabilidades decorrentes de suas funções; 
II - cumprir seu horário de trabalho; 
III - manter com seus colegas o espírito de colaboração e de amizade; 
IV - cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais; 
V - apresentar-se convenientemente trajado em serviço, ou com uniforme determinado 
quando for o caso; 
VI - tratar os educandos e seus pares com urbanidade e respeito, não se admitindo 
nenhuma forma de constrangimento; 
VII - estar em dia com as leis, regulamentos, instruções e ordens de serviço que digam 
respeito às suas funções. 
 
Seção II - Dos Direitos e Deveres da Equipe Gestora 
	
Artigo 43 – Os direitos e deveres da equipe gestora desta unidade escolar estão descritos 
nas legislações específicas que tratam sobre o assunto. 
 
Artigo 44 – Além das normas descritas nas legislações específicas, também são deveres 
dos gestores desta escola: 
I – Estabelecer bons relacionamentos com todos os públicos da escola; 
II – Ter conhecimento do público (interno e externo) que é atendido pela escola; 
III – Ter conhecimento e aplicar as leis e normas educacionais vigentes (Constituição 
Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96, 
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8069/90, Plano Nacional de Educação, Nova 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), entre 
outras); 
IV – Acompanhar e orientar os processos pedagógicos que são desenvolvidos na escola; 
V – Mobilizar e engajar os pais e responsáveis no acompanhamento da vida escolar dos 
estudantes e na participação no Conselho Escolar. 
 
Seção III - Dos Direitos e Deveres dos Professores 
	
Artigo 45 - Os direitos e deveres dos professores desta unidade escolar estão descritos 
nas legislações específicas que tratam sobre o assunto. 
 
Artigo 46 – Além dos contidos nos artigos 41 e 42 e dada a natureza da função, serão 
específicos dos integrantes do corpo docente: 
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§ 1º - Os direitos: 
I – Ser tratado com urbanidade e respeito pelos alunos; 
II – advertir os alunos quanto à disciplina na sala de aula; 
III – encaminhar à direção os alunos que apresentarem comportamento inadequado; 
IV – ministrar aulas e desenvolver atividades educativas, com opção pelas estratégias 
conforme constam nos planos de ensino; 
V – propor à direção medidas que objetivam ao aprimoramento de métodos de ensino, de 
técnicas de avaliação e outras que possam contribuir com a eficácia do ensino. 
§ 2º - Os deveres: 
I – participar da elaboração do Projeto Pedagógico e do Plano de Gestão; 
II – Elaborar e cumprir seu plano de trabalho norteando-se através do Projeto Pedagógico, 
Plano de Curso e dos dispositivos legais; 
III – estabelecer estratégias de recuperação contínua e paralela para os alunos de menor 
rendimento escolar; 
IV – ministrar as horas letivas para o ano letivo e participar das atividades previstas no 
Calendário Escolar; 
V- cumprir prazos de entrega dos resultados das avaliações, estabelecidos pela Direção 
Escolar e pelo Calendário; 
VI – se responsabilizar pelo preenchimento dos registros relacionados aos alunos, 
estabelecido pela Direção; 
VII – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a 
comunidade; 
VIII – cumprir as disposições deste Regimento 
 
Seção IV - Dos Direitos e Deveres dos Alunos e de seus Responsáveis 
 
Artigo 47 - Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo 
educativo e responsáveis pela educação, terão direito à informação sobre a vida escolar 
do aluno. 
 
Artigo 48 - Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo 
educativo, terão direito à informação sobre a vida escolar e a apresentar sugestões e 
críticas ao processo educativo, principalmente nas reuniões de pais e mestres, além do 
deveres de: 
I - acompanhar a vida escolar dos seus filhos; 
II - comparecer à escola quando solicitados pela direção; 
III - solicitar permissão para saídas e entradas do aluno fora do horário normal de aulas. 
 
Artigo 49 - Os alunos, além do que estiver previsto na legislação, terão direito: 
I - à formação educacional adequada e em conformidade com os currículos apresentados 
no planejamento anual; 
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II - ao respeito a sua pessoa por toda comunidade escolar; 
III - à conveniência sadia com os colegas; 
IV - à comunidade harmoniosa com seus educadores; 
V - à associação, podendo eleger representantes de classe e organizar-se em Grêmio 
Estudantil segundo legislação específica; 
VI - de recorrer às instâncias educacionais superiores. 
 
Artigo 50 - Os alunos, além do que dispõe a legislação, terão o dever de: 
I - participar conscientemente de sua própria educação, comparecendo a todas as 
atividades educacionais; 
II - integrar-se à comunidade escolar; 
III - respeitar seus educadores, colegas, funcionários, assim como seus valores morais e 
culturais; 
IV - respeitar o espaço físico e bens materiais colocados à disposição; 
V - comparecer às atividades escolares portando o material escolar e vestindo o uniforme 
instituído pela escola; 
VI - trajar-se adequadamente em qualquer dependência da escola. 
 
Artigo 51 - É vedado ao aluno: 
I - desrespeitar os colegas, professores, funcionários e direção; 
II - participar ou incentivar rixas e brigas; 
III - portar material que represente perigo para a saúde, segurança, integridade física ou 
moral sua ou de outrem; 
IV - fumar no perímetro escolar; 
V - ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer outra substância tóxica na escola; 
VI - perturbar o bom andamento das atividade escolares; 
VII - retirar-se da escola sem prévia autorização; 
VIII - participar de movimento de indisciplina; 
IX - subtrair para si ou para outrem, material da escola, dos colegas, professores, 
funcionários ou da direção; 
X - comparecer à escola sem material escolar exigido; 
XI - danificar, no todo ou em parte, o prédio, mobiliário, material ou equipamento escolar; 
XII - comportar-se de modo a desprestigiar o patriotismo ou a responsabilidade 
democrática; 
XIII - envolver-se em luta corporal, praticar atos turbulentos ou perigosos ou participar de 
algazarras nas dependências da escola; 
XIV - usar linguagem imprópria, praticar atos indecorosos ou ter em seu poder material 
considerado nocivo à saúde, à moral ou aos bons costumes; 
XV - fazer uso indevido de equipamentos tecnológicos.  
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Seção V - Das condutas dos Estudantes que afetam o ambiente escolar - Faltas 
disciplinares 
	
 Artigo 52 – As condutas dos estudantes consideradas incompatíveis com a manutenção 
de um ambiente escolar sadio ou inapropriadas ao ensino-aprendizagem e que são 
passíveis de apuração e aplicação de medidas disciplinares são: 
I - Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou autorização 
da direção;  
II - Ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 
III - Utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos, telefones ou outros 
equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola;  
IV - Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos 
eletrônicos como telefones celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de música ou 
outros dispositivos de comunicação e entretenimento que perturbem o ambiente escolar 
ou prejudiquem o aprendizado;  
V - Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia;  
VI - Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, 
fazendo barulho excessivo em classe, na biblioteca ou nos corredores da escola;  
VII - Desrespeitar, desacatar ou afrontar a equipe gestora, professores, funcionários ou 
colaboradores da escola;  
VIII - Fumar cigarros, charutos ou cachimbos, dentre outros similares, dentro da escola;  
IX - Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à convivência 
social;  
X - Expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as normas 
ou políticas oficialmente definidas pela escola;  
XI - Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou 
preconceituosos, incluindo a exibição dos referidos materiais na internet;  
XII - Violar as políticas adotadas pela Secretaria Estadual da Educação no tocante ao uso 
da internet na escola, acessando-a, por exemplo, para violação de segurança ou 
privacidade, ou para acesso a conteúdo não permitido ou inadequado para a idade e 
formação dos alunos;  
XIII - Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, 
inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos;  
XIV - Incorrer em práticas ilícitas nas atividades escolares, como plagiar, ou seja, apropriar-
se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, sem dar o devido crédito e fazer 
menção ao autor, como no caso de cópia de trabalhos de outros alunos ou de conteúdos 
divulgados pela internet ou por qualquer outra fonte de conhecimento.  
XV - Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares; escrever, 
rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos 
edifícios escolares;  
XVI - Intimidar o ambiente escolar com bomba ou ameaça de bomba;  
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XVII - Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de 
segurança da escola;  
XVIII - Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a 
terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos racistas ou 
preconceituosos;  
XIX - Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, 
ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva;  
XX - Estimular ou envolver-se em brigas, manifestar conduta agressiva ou promover 
brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer membro 
da comunidade escolar;  
XXI - Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da comunidade escolar, 
resultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos cotidianos 
que podem causar danos físicos, como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, 
braceletes etc.;  
XXII - Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente 
escolar;  
XXIII - Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade 
escolar;  
XXIV - Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada;  
XXV - Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida autorização 
ou sob ameaça; 
XXVI - Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a 
equipamentos, materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, 
estudantes ou terceiros;  
XXVII - Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas 
ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar;  
XXVIII - Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, ainda que não seja de 
fogo, no recinto escolar;  
XXIX - Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que viole 
a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal. 
Parágrafo único – Além das condutas descritas acima, também são passíveis de apuração 
e aplicação de medidas disciplinares as condutas que professores ou a equipe gestora 
considerem incompatíveis com a manutenção de um ambiente escolar sadio ou 
inapropriadas ao ensino-aprendizagem, sempre considerando, na caracterização da falta, 
a idade do aluno e a reincidência do ato.  
 

 Seção VI – Das Medidas Disciplinares 
	
Artigo 53 - A inobservância das normas fixadas pela legislação trabalhista e por este 
Regimento acarretará, quanto ao regime disciplinar, as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - repreensão; 
III - suspensão de até seis dias; 
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IV - dispensa da função. 
§ 1.o - Toda medida disciplinar aplicada deverá ser registrada em livro próprio. 
§ 2.o - Competirá ao diretor da escola a aplicação de penalidades. 
 
Artigo 54 - Será garantido o amplo direito de defesa a todos os que trabalham na escola.  
 
Capítulo V - Do Acesso, Utilização, Manutenção e Conservação do Prédio Escolar 
	
Artigo 55 - Todos os integrantes da comunidade escolar (estudantes, pais, funcionários, 
professores e gestores) têm responsabilidade individual e coletiva na manutenção e 
conservação de equipamentos, materiais, salas de aula e demais ambientes escolares, 
vedados quaisquer tipos de depredação. 
 

Artigo 56 – O acesso e utilização dos ambientes escolares (laboratórios, bibliotecas, 
quadras esportivas, entre outros) é restrito aos estudantes, professores, funcionários e 
gestores. 
Parágrafo único – Os pais e visitantes poderão acessar e utilizar as dependências 
escolares desde que autorizados ou convidados pela equipe gestora. 
 

Capítulo VI - Dos Planos 
	
Artigo 57 - A Escola contará com os seguintes planos, colocados à disposição da 
comunidade escolar: 
I - Plano Escolar, de duração anual, incorporando o projeto político pedagógico da escola 
e o Plano de Curso do Ensino Médio; 
II - Plano de Curso do Ensino Médio, tendo por finalidade garantir a sua organicidade e a 
continuidade, elaborado pelos professores, sob a supervisão do coordenador pedagógico; 
III - Planos de Ensino, elaborados pelos professores.  
 
Artigo 58 - O Plano Escolar contemplará, no mínimo: 
I – identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus recursos 
físicos, materiais e humanos; 
II – objetivos da escola; 
III – definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas pela 
equipe escolar; 
IV – planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem o organização técnico-
administrativa da Escola; 
V – critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho 
realizado pelos diferentes componentes do processo educacional. 
 
Artigo 59 - Ainda integrarão o Plano Escolar os seguintes anexos: 
I - agrupamento de alunos e sua distribuição por turnos, séries e turmas; 
II - quadro curricular por série e horário das aulas, por turmas; 
III - calendário escolar com programação dos eventos da escola, considerados dias letivos; 
IV - horário de trabalho do diretor, do psicólogo, do coordenador pedagógico e do 
secretário; 
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V - projetos especiais; 
VI - relação dos docentes da escola e suas habilitações.  
VII – Composição do Conselho de Escola; 
VIII – Composição do Grêmio Estudantil. 
 
Artigo 60 - O Plano de Curso do Ensino Médio conterá no mínimo: 
I - objetivos do curso; 
II - rol de conteúdos para cada uma das três séries; 
III - sistemática de avaliação dos alunos. 
 
Artigo 61 - Os Planos de Ensino, organizados por série, para cada componente curricular 
conterão no mínimo: 
I - objetivos a serem atingidos ao final da série, para cada disciplina; 
II - relação de conteúdos; 
III - estratégias de ensino; 
IV - recursos didáticos; 
V - sistemática de avaliação. 
 
Artigo 62 - O Calendário Escolar encaminhando à Diretoria de Ensino - Região de Bauru 
para análise e homologação, anteriormente ao início do ano letivo, deverá conter: 
I - período de aulas, férias e recesso escolar; 
II - previsão de dias letivos; 
III - reuniões de Pais e Mestres (quatro anuais); 
IV - reuniões para fins administrativos (duas anuais); 
V - reuniões pedagógicas, semestrais (mínimo de uma em cada semestre); 
VI - reuniões do Conselho de Escola; 
VII - reuniões dos Conselhos de Classe; 
VIII - datas da entrega de notas na secretaria e das avaliações finais; 
IX - data da publicação dos resultados finais. 
 
Artigo 63 – Anualmente, o Plano Gestão será encaminhado à Diretoria de Ensino - Região 
de Bauru para análise e homologação a fim de que os atos praticados pela Escola tenham 
validade legal.  
 

TÍTULO IV - DA AVALIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 Capítulo I - Dos Princípios e Processo da Avaliação 
	
Artigo 64 - A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem comprometida com a 
aprendizagem ativa dos estudantes conjugará três princípios básicos: 
I - Os conhecimentos prévios e as experiências dos estudantes; 
II - O conteúdo a ser ensinado e sua natureza; 
III - A variação de estratégias e o levantamento de múltiplas hipóteses didáticas. 
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Artigo 65 - A avaliação é uma prática pedagógica intrínseca ao processo de ensino e 
aprendizagem, com a função de diagnosticar o nível de apropriação do conhecimento para 
que o estudante continue avançando em sua aprendizagem.  
 
Artigo 66 – A avaliação da aprendizagem será contínua, cumulativa e processual, 
devendo refletir o desenvolvimento global do estudante e considerar suas características 
individuais no conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  
 
Artigo 67 – Na avaliação da aprendizagem dos estudantes, o caráter formativo 
predominará sobre o quantitativo e classificatório. 
 
Artigo 68 – No nível operacional, a avaliação da aprendizagem dos estudantes tem como 
referência o conjunto de habilidades, conhecimentos, princípios e valores estabelecidos 
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
 
Artigo 69 – Esta escola adotará estratégias e instrumentos de avaliação das 
aprendizagens, visando o progresso individual e contínuo que favoreça o crescimento do 
estudante, sendo respeitadas as normas vigentes para a avaliar o rendimento do estudante 
na Formação Geral Básica e nos Itinerários Formativos. 
 
Artigo 70 – A avaliação da aprendizagem será realizada em função dos termos aplicados, 
e serão utilizados métodos e instrumentos de avaliação ativos, diversificados e coerentes 
com as concepções e finalidades educativas expressas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e, consequentemente na Proposta Pedagógica desta escola.  
Parágrafo único – A avaliação da aprendizagem dos estudantes será aplicada por meio 
dos seguintes instrumentos:  
I – Seminários; 
II – Autoavaliação; 
III – Atividades Online; 
IV - Feedback 360°; 
V – Portfólio; 
VI – Rubrica 
VII – Provas dissertativas e objetivas 
VIII - Projetos 
VIII – Outros. 
 
Artigo 71 - Os registros dos resultados das avaliações serão realizados por meio de 
sínteses bimestrais e finais. 
 
Artigo 72 - No Calendário Escolar estarão previstas reuniões bimestrais dos professores 
e pais para conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino adotados 
e resultados de aprendizagem, alcançados pelos alunos. 
 
Artigo 73 - Os Conselhos de Classe reunir-se-ão bimestralmente para analisarem os 
resultados das avaliações e decidirem sobre a necessidade de encaminhamento de alunos 
para estudo de recuperação paralela, recuperação assistida e no final do ano letivo, para 
decidirem sobre promoção ou retenção; 
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Artigo 74 - Na avaliação do desempenho do aluno, os aspectos qualitativos prevalecerão 
sobre os quantitativos. 
Parágrafo Único - Na avaliação do rendimento serão utilizados dois ou mais instrumentos 
pelo professor, sendo um deles uma prova escrita. 
 
Artigo 75 - Os resultados das avaliações do aproveitamento serão traduzidos em notas 
na escala de 0(zero) a 10(dez), sem arredondamento, considerando duas casas decimais. 
Parágrafo Único: na elaboração das médias bimestrais observar-se-á os seguintes 
critérios: 
I - a prova bimestral (pb) terá peso 6 (seis); 
II – as demais avaliações constituídas por provas mensais, tarefas, trabalhos de pesquisas 
e demais instrumentos utilizados como avaliação terão peso 4,0 (quatro); 
III - fórmula para cálculo da média bimestral: [(pb x 6) + (ac x 4,0)] : 10 = média. 
 
Artigo 76 - Os resultados da avaliação de aproveitamento do aluno serão registrados em 
ficha individual, com dados cumulativos, durante todo ano letivo, com vistas a: 
I - explicitar o que o aluno aprendeu e o que precisa aprender; 
II - estabelecer as providências para eliminar as dificuldades observadas, levando-se em 
consideração os objetivos planejados; 
III - identificar o desempenho do aluno em relação ao seu grupo. 
 
Artigo 77 - Observada a escala de notas de 0(zero) a 10(dez), ao término do ano letivo, a 
avaliação do aproveitamento, em cada componente curricular, será expressa em uma 
média aritmética, resultante do somatório das 04 (quatro) notas bimestrais. 
 
Artigo 78 - No caso de o aluno vir a matricular-se no decorrer do ano letivo, o cálculo da 
média final será feito considerados os bimestres cursados a partir da data da matrícula do 
aluno e as médias apresentadas pela escola de origem. 
 
Artigo 79 - Será considerada a nota 5,0 (cinco) como parâmetro para diagnosticar os 
progressos dos alunos a qual sinaliza que os objetivos essenciais foram atingidos pelos 
mesmos. O cálculo da média está descrito no artigo 80. 
 
Artigo 80 - Será submetido à exame final o aluno que não tiver obtido, ao término do quarto 
bimestre o total de pontos acumulados igual a 20,00 (vinte inteiros) na(s) disciplina(s) em 
questão e que não obtiver média 5,0 no quarto Bimestre. 
§ 1.o - Fórmula para cálculo da média final: (média aritmética dos quatro bimestres) x 2 + 
(nota do exame final) ÷ 3 = média final. 
§ 2.o - Quando a média final for igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros), o aluno será 
considerado aprovado. 

Artigo 81 – Para ser promovido, será exigida do estudante a frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento) das aulas previstas e dadas, em cada componente curricular. 
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Capítulo II - Do Processo de Recuperação da Aprendizagem 
	
Artigo 82 - A recuperação da aprendizagem é parte integrante do processo educativo e 
construção do conhecimento e deve ser entendida como orientação permanente de estudo 
e criação de novas situações de aprendizagem do estudante. 
Parágrafo único - O estudante terá direito a estudos de recuperação nos componentes 
curriculares em que o aproveitamento for considerado insatisfatório, ou seja, tiver lhe sido 
atribuído média inferior a 5,0 (cinco), ao final dos bimestres. 
 
Artigo 83 – A recuperação da aprendizagem do estudante será realizada por meio de um 
processo: 
I – Contínuo;  
II – Paralelo.  
§ 1º – A recuperação contínua da aprendizagem será realizada mediante a atuação 
permanente do professor em sala de aula, imediatamente após a aplicação do conteúdo 
programado, com vistas ao alinhamento do aproveitamento escolar do estudante 
proporcionando ao mesmo a oportunidade de rever os conteúdos aplicados e superar 
possíveis dificuldades detectadas durante o processo de ensino. 
§ 2º – A recuperação paralela da aprendizagem será realizada em horário diverso ao das 
aulas regulares, ao longo do bimestre e ano letivo, visando corrigir as deficiências e 
dificuldades do processo de ensino e aprendizagem detectadas ao longo do período letivo. 
§ 3º – Tanto o processo de recuperação contínua da aprendizagem, como o processo de 
recuperação paralela possibilitará que a prática docente seja revisada e o desenvolvimento 
de novas estratégias e metodologias ativas de ensino sejam propostas pelo professor, 
permitindo que o estudante desenvolva habilidades e competências e, consequentemente 
preparando-o para novas experiências e aprendizagens.  
§ 4º – Tanto no processo de recuperação contínua da aprendizagem, como no processo 
de recuperação paralela os estudantes poderão desenvolver/realizar atividades 
pedagógicas como: 
I – Atividades individuais e/ou em grupo; 
II – Pesquisa bibliográfica; 
III – Experimento; 
IV – Demonstração prática; 
V – Seminários; 
VI – Relatório; 
VII – Portfólio; 
VIII – Provas escritas ou orais; 
IX – Pesquisa de campo; 
X – Produção de textos; 
XI – Entre outras atividades. 
 
Artigo 84 – O processo de recuperação contínua e paralela deve contemplar o conteúdo 
que foi aplicado e trabalhado com o estudante. 
 
Artigo 85 – A verificação da melhoria de desempenho do estudante será feita por meio da 
análise de seu empenho, de sua dedicação e participação nas atividades ofertadas, bem 
como nos resultados obtidos nos processos de avaliação.  
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Artigo 86 – Os estudantes serão convocados para participar do processo de recuperação 
contínua e paralela pelos professores. 
Parágrafo único – os gestores escolares comunicarão formalmente os pais e 
responsáveis legais sobre a convocação de seus filhos para participar do processo de 
recuperação contínua e paralela. 
 
Artigo 87 – Ao estudante submetido ao processo de recuperação paralela será concedido 
o alinhamento de sua nota bimestral, após comprovada sua melhoria de desempenho. 
 
Artigo 88 - Concluídas as atividades de recuperação paralela, o professor atribuirá nota 
relativa ao componente curricular em referência que integrará a nota do bimestre em 
recuperação. 
§ 1o - A somatória da média anterior à recuperação, mais a nota atribuída no processo de 
recuperação paralela dividido por 2,0 (dois) expressará a média final do aluno no bimestre. 
Caso a nota da recuperação seja inferior à média final do bimestre será mantido a nota do 
bimestre. 
§ 2o - As aulas de recuperação paralela poderão ser ministradas pelo próprio professor da 
disciplina ou por outro, habilitados para esta finalidade. 
 
Artigo 89 - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, serão planejados e 
desenvolvidos pelo seu corpo docente.  
 
TÍTULO V - DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS 
DAS AVALIAÇÕES  
	
Artigo 90 – No início de cada ano letivo, a escola comunicará aos alunos e seus 
responsáveis legais: 
I – o calendário escolar, com informações sobre o direito do pedido de reconsideração ou 
recurso, incluindo prazos e procedimentos; 
II – tais pedidos serão apenas considerados, caso o aluno interessado mantenha-se 
matriculado no colégio. 

Capítulo I - Da Reconsideração e dos Recursos contra os resultados das avaliações 
durante o ano letivo 
 
Artigo 91 – O responsável pelo aluno que discordar do resultado final das avaliações, 
poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola. 
§ 1º - O pedido deverá ser protocolado na escola em até 5 (cinco) dias da divulgação dos 
resultados finais. 
§ 2º - A direção da escola ouvirá o colegiado (constituído por professores do aluno e equipe 
pedagógica) que tenha essa atribuição. 
§ 3º - A decisão será registrada em Ata. 
§ 4º - A decisão será comunicada ao interessado no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 5º - O prazo a que se refere o § 4.º ficará suspenso no período de férias. 
§ 6º - A não manifestação da direção no prazo determinado facultará ao interessado 
impetrar recurso diretamente à Direção de Ensino. 
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Capítulo II – Da Reconsideração dos recursos contra os resultados das avaliações 
finais 
 
 Artigo 92 – Após o encerramento do ano letivo, com a divulgação dos resultados finais o 
estudante ou seu representante legal que discordar dos resultados finais e, 
consequentemente do aproveitamento escolar do ano letivo vigente, poderá apresentar 
pedido de reconsideração junto à direção da escola. 
 
Artigo 93 – As normas, procedimentos e prazos para o pedido de reconsideração, estão 
definidos pela legislação vigente, devendo ser integralmente cumpridos pelo estudante ou 
seu representante legal, bem como pela equipe escolar. 

TÍTULO VI - DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
	
Capítulo I - Da Caracterização 
 
Artigo 94 - A estrutura funcional da escola abrangerá: 
I - Núcleo de Direção; 
II - Núcleo de Apoio Técnico-Pedagógico-Educacional; 
III - Núcleo de Apoio Administrativo; 
IV - Núcleo de Apoio Operacional; 
V - Corpo Docente; 
VI - Corpo Discente. 
 
Capítulo II - Do Núcleo de Direção 
 
Artigo 95 - O Núcleo de Direção da Escola será o centro executivo do planejamento, 
organização, coordenação, avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas 
no âmbito da Unidade Escolar. 
§ 1º – Integrará este núcleo o diretor. 
§ 2º - o diretor da escola será substituído em seus impedimentos legais por profissional 
devidamente habilitado. 
 
Artigo 96 - O Núcleo de Direção exercerá suas funções objetivando garantir: 
I - elaboração e execução da Proposta Pedagógica da escola; 
II - administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 
III - cumprimento dos dias letivos e horas-aula, estabelecidos no calendário escolar; 
IV - legalidade e a regularidade da vida escolar dos alunos; 
V - meios para a recuperação de aprendizagem dos alunos; 
VI - articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 
VII - informações aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução do projeto pedagógico; 
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VIII - através de reuniões, conscientização aos pais de alunos faltosos e com desajustes 
emocionais na escola, sobre a necessidade do aluno ser assíduo e quando for o caso de 
encaminhamento para serviço médico ou psicológico. 
  
Artigo 97 - O diretor da escola terá as seguintes atribuições e/ou competências; 
I - garantir a disciplina e o funcionamento da escola; 
II - fazer cumprir as presentes normas regimentais; 
III - assegurar a unidade de trabalho em torno dos objetivos gerais e entre os diversos 
projetos de ensino em consonância com  projeto pedagógico da escola; 
IV - representar a escola, perante os órgãos do poder público; 
V - presidir solenidades e reuniões na escola; 
VI - assinar todos os documentos escolares e expedir certificados de conclusão de curso 
e declarações de conclusão de série; 
VII - autorizar as matrículas e transferências de alunos; 
VIII - orientar e supervisionar as atividades dos Núcleos de Apoio Administrativo, Técnico-
Pedagógico-Educacional e Operacional; 
IX - decidir sobre recursos e petições de sua competência, ou remetê-los, devidamente 
informados, a quem couber. 
Parágrafo único - O diretor será substituído em seus impedimentos pelo vice-diretor. Na 
inexistência do vice-diretor, o diretor da escola designará um profissional da equipe 
escolar, habilidade nos termos da lei, para substituí-lo.  
 
Capítulo III - Do Núcleo Técnico Pedagógico 
	
Artigo 98 - O Núcleo de Apoio Técnico Pedagógico e Educacional terá a função de 
propiciar apoio técnico aos docentes e discentes.  
Parágrafo único - Estas funções serão exercidas pelo diretor da escola ou Coordenador 
Pedagógico ou professor coordenador, quando houver. 
  
Capítulo IV - Do Núcleo Administrativo 
	
Artigo 99 - O Núcleo de Apoio Administrativo terá a função de dar apoio 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 e conservação de 
materiais. 
Parágrafo Único - Integram o Núcleo de Apoio Administrativo o Secretário e os Auxiliares 
Administrativos. 
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Capítulo V - Do Núcleo Operacional 
	
Artigo 100 - O Núcleo de Apoio Operacional terá a função de proporcionar apoio ao 
conjunto de ações complementares, de natureza administrativa e curricular, relativas às 
atividades de: 
I - vigilância e atendimento de alunos; 
II - limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; 
III - controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais 
didático-pedagógicos. 
Parágrafo Único - Integram o Núcleo de Apoio Operacional os auxiliares de classe e os 
responsáveis pelos serviços gerais. 
 
Capítulo VI - Do Corpo Docente 
	
Artigo 101 – Integram o corpo docente todos os professores da escola, que exercerão 
suas funções, incumbindo-se de:  
I – Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da escola;  
II – Atualizar sua formação profissional para que as principais inovações trazidas pela Nova 
BNCC sejam desenvolvidas e implementadas na sua prática em aula. 
III – Elaborar e cumprir o plano de trabalho;  
IV – Zelar pela aprendizagem dos estudantes;  
V – Estabelecer estratégias de recuperação da aprendizagem para os estudantes de 
menor rendimento;  
VI – Cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 
profissional;  
VII – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
 

Capítulo VII - Do Corpo Discente 
	

Artigo 102 – Integram o corpo discente todos os estudantes da escola a quem se garantirá 
o livre acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento como 
pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mundo 
do trabalho.  

TÍTULO VII - 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:  
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I – Formas de ingresso, classificação e reclassificação;  
II – Frequência e compensação de ausências;  
III – Promoção e recuperação;  
IV – Expedição de documentos de vida escolar. 
 

Capítulo II - Da Matrícula e Rematrícula 
	
Artigo 104 – A matrícula e rematrícula é o ato formal que vincula o estudante a este 
estabelecimento de ensino, conferindo-lhe a condição de participante do corpo discente. 
 

Artigo 105 – A matrícula nesta escola será efetuada pelo pai ou responsável legal ou pelo 
próprio estudante (se maior de 18 anos de idade), por meio de requerimento, mediante 
comprovação de escolaridade anterior, observadas as diretrizes para atendimento da 
demanda escolar e os seguintes critérios: 
 

Capítulo III - Da Classificação 
	
Artigo 106 - A classificação ocorrerá: 
I - para alunos da própria escola, com base no rendimento escolar e na frequência, 
resultando, ao final de cada ano letivo em promoção ou retenção. 
II - por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior, 
comprovada a escolaridade anterior; 
III - mediante avaliação de competências dos componentes da Base Nacional Comum 
Curricular e de uma redação de língua portuguesa, realizada pela escola, para alunos sem 
comprovação de estudos anteriores, observados o critério de idade e outras exigências 
específicas do curso. 
Parágrafo Único - No caso de avaliação de competência caberá à direção designar uma 
comissão de três professores para elaborar as avaliações, aplicá-las, corrigi-las, 
responsabilizando-se pela emissão de parecer conclusivo que será homologado pelo 
Conselho de Classe. 
 
Capítulo IV - Da Transferência e Adaptação Curricular 
	
Artigo 107 - As transferências recebidas obedecerão às normas contidas na legislação 
vigente e no presente regimento. 
 
Artigo 108 - Poderão ser matriculados alunos que não possam apresentar documentação 
escolar comprobatória de estudos realizados anteriormente quando houver motivos que 
justifiquem a impossibilidade de sua apresentação, sendo classificados conforme 
legislação vigente. 
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Artigo 109 - Quando a transferência ocorrer durante o período letivo e do currículo da 
escola de origem não constarem componentes curriculares previstos para o ano nesta 
escola, deverão ser tomadas as seguintes providências para adaptação de estudos: 
I – o professor do componente faltante cuidará para que o aluno recupere a programação 
deficitária; 
II – a síntese final do aproveitamento será em função do período realmente cursado na 
escola de destino; 
III – o cômputo de frequência será feito sobre o total de aulas ministrada na escola de 
destino, a partir da data da matrícula do aluno. 
 
Artigo 110 - O aluno recebido por transferência será submetido a processo de adaptação 
de estudos quando houver divergência entre o currículo das séries anteriores, já cursadas 
pelo aluno na escola de origem, e o previsto para as mesmas séries nesta escola. 
 
Artigo 111 - A adaptação de qualquer componente curricular será realizada através de 
orientação de estudos, por docente designado para esta finalidade, pelo diretor da escola, 
e obedecerá a plano elaborado pelo professor. 
§ 1o - O referido plano deverá conter no mínimo os seguintes itens: 
I - identificação do professor responsável pela elaboração e acompanhamento do plano de 
adaptação; 
II -  identificação do componente curricular, objeto da adaptação e série; 
III - prazos e explicitação de como ocorrerá o acompanhamento do aluno; 
IV - objetivos a serem alcançados; 
V - conteúdos a serem desenvolvidos; 
VI - formas de avaliações. 
§ 2o - Os resultados obtidos no processo de adaptação constarão nos registros da escola 
e serão arquivados no prontuário do aluno. 
 
Artigo 112 - Quando a transferência ocorrer durante o período letivo e do currículo da 
escola de origem não constarem componentes curriculares previstos para a série nesta 
escola, deverão ser tomadas as seguintes providências para adaptação de estudos: 
I - o professor do componente faltante cuidará para que o aluno recupere imediatamente 
a programação deficitária; 
II - a síntese final do aproveitamento será em função do período realmente cursado na 
escola de destino; 
III - o cômputo de frequência será feito sobre o total de aulas ministradas na escola de 
destino, a partir da data da matrícula do aluno.  
 
Capítulo V - Da Expedição de Documentos de Vida Escolar 
	
Artigo 113 - Esta unidade escolar expedirá históricos escolares, declarações de conclusão 
de série/ano, diplomas ou certificados de conclusão de curso, com especificações que 
assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos estudantes, em 
conformidade com a legislação vigente.  
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Parágrafo único - Esta escola poderá expedir declaração ou certificado de competências 
em áreas específicas do conhecimento, de acordo com sua Proposta Pedagógica e a 
organização curricular adotada. 

TÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
	
Artigo 114 - Esta escola manterá à disposição dos pais e alunos cópia do Regimento 
Escolar aprovado. 
Parágrafo único – Visando dar conhecimento às famílias, no ato da matrícula, a Equipe 
escolar fornecerá ao estudante e/ou ao seu responsável legal: 
I – Documento síntese de sua Proposta Pedagógica; 
II – Cópia de parte de seu Regimento referente: 
 

Artigo 115 - A Proposta Pedagógica desta escola incorpora-se ao presente Regimento 
Escolar. 
 

Artigo 116 - Incorporam-se ao presente Regimento Escolar as determinações 
supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos órgãos 
competentes.  
 

Artigo 117 - O presente Regimento Escolar entrará em vigor na data de sua publicação, e 
seus efeitos iniciam no ano letivo de 2022.  

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
	
Artigo 118 – A Proposta Pedagógica desta escola será reformulada e alinhada à Nova 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) bem como, às Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica, ao Currículo Paulista e, na sequência será encaminhada para 
homologação da Diretoria de Ensino.       

Bauru, 16 de novembro de 2021 

 


