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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

Da identificação do estabelecimento de ensino e da entidade 

mantenedora. 

Artigo1° - A UNIEPE,  Instituição Educacional de Presidente Epitácio LTDA - ME, 

com endereço à Rua Pernambuco 17-05, em Presidente Epitácio , Estado de São 

Paulo, é mantido pelo UNIEPE – Instituição Educacional de Presidente Epitácio 

LTDA - ME, sociedade civil com sistema de cotas, com fins lucrativos, com sede à Rua 

Pernambuco, 17-05, em Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, CNPJ 

05.142.696/0001-04, fundado aos vinte e três dias do mês de Dezembro de 1996 e 

devidamente registrado em 23/12/96, no Cartório de Registro de Títulos e Documentos 

com sede à Avenida Presidente Vargas, n° 7-22, em Presidente Epitácio, Estado de 

São Paulo, lavrado no livro de Atas nº 01, fls. 0/4 (frente e verso).  Autorizado pela 

portaria da Dirigente de Ensino de Santo Anastácio de 16 de janeiro de 1996, e 

publicada no D.O.E. de 17/01/96. 

Artigo 2º -  A UNIEPE manterá a Educação básica nos níveis Infantil, Fundamental e 

Médio. A Instituição jurisdicionada à Diretoria de Ensino de Santo Anastácio – SP sobre 

a responsabilidade de Sonia Maria Vieira Maluly, seguirá todas as normas e leis das 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e LDBNE. 

CAPÍTULO II 

Dos fins e objetivos da Educação 

Artigo 3° - A educação nacional, 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. A educação 

básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores.    
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Artigo 4° - A Educação Infantil (creche e pré-escola) tem como finalidade o 

desenvolvimento da criança de 03 (três) aos 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos 

físico, social, psicológico e intelectual. 

Artigo 5° - Ensino Fundamental tem como finalidade a formação básica do cidadão, 

desenvolvendo e assegurando-lhe a formação indispensável, fornecendo-lhe meios 

para progredir em seus estudos posteriores, variando em conteúdos e métodos 

segundo a fase de desenvolvimento dos alunos. 

Artigo 6° - O Ensino Médio deve atender às necessidades de formação geral 

indispensáveis ao exercício da cidadania e construir “aprendizagens sintonizadas com 

as necessidades, as possiblidades e os interesses dos alunos e também com os 

desafios da sociedade contemporânea”.  

CAPÍTULO III 

Dos objetivos específicos 

Artigo 7° - Os objetivos desta Instituição, amparam-se nos princípios emanantes da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Artigo 8º - São objetivos específicos da Educação Infantil: 

I – Oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento da criança; 

II – Trabalhar com a criança o desenvolvimento integral, nos aspectos físico, 

intelectual, emocional e social; 

III – Proporcionar atividades de expressão individual e coletiva, favorecendo o 

equilíbrio da personalidade e o desenvolvimento da autonomia; 

IV – Proporcionar condições para a criança brincar, expressar emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 

Artigo 9º - São objetivos específicos do Ensino Fundamental: 

I – Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, objetivando a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes, valores éticos e de 

cidadania;  
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IV – O desenvolvimento das ferramentas tecnológicas atuais e a capacidade de 

assimilar inovações nesse campo; 

V – Desenvolvimento de hábitos de estudos, de organização pessoal e atitudes 

favoráveis ao trabalho cooperativo; 

VI – O compromisso com a sustentabilidade socioambiental orientado por 

conhecimentos científicos sobre o funcionamento da natureza e da sociedade. 

Artigo 10 - São objetivos específicos do Ensino Médio: 

I – Possibilitar ao aluno uma reflexão crítica sobre os padrões culturais; 

II – Desenvolver a capacidade de pesquisa, para que busquem e (re)construam 

conhecimentos; 

III – Criar uma educação cidadã responsável, crítica e participativa; 

IV – Valorizar a leitura e da produção escrita em todos os campos do saber; 

V – Garantir o protagonismo dos estudantes em sua aprendizagem e o 

desenvolvimento de suas capacidades de abstração, reflexão, interpretação, 

proposição e ação, essenciais à sua autonomia pessoal, profissional, intelectual e 

política; 

VI – Promover a aprendizagem colaborativa, desenvolvendo nos alunos a 

capacidade de trabalhar em equipe e aprender com seus pares; 

VII – estimular atitudes cooperativas e propositivas para o enfretamento dos 

desafios da comunidade, do mundo do trabalho e da sociedade em geral, 

alicerçadas no conhecimento e na inovação. 

CAPÍTULO IV 

Da Educação básica e suas modalidades 

Artigo 11 - Poderá matricular-se no Pré I da Educação Infantil toda criança que tiver 4 

(quatro) anos completos ou a completar até 31 de março no ano de ingresso - conforme 

a Indicação CEE 173/2019. 

Artigo 12 – O Ensino Fundamental, terá duração de 9 (nove), e seguirá todas as 

orientações previstas na Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010, onde fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

Artigo 13 – O Ensino Médio terá 3 (três) séries anuais, com a carga horária mínima 

estabelecida pela LDBNE 9394/96 e seguirá a Matriz Curricular da BNCC – EM. 
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Parágrafo Único – O novo currículo da BNCC- EM, será adotado a partir de 2021 de 

forma gradativa conforme a Deliberação CEE 186/2020. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL 

CAPÍTULO I 

Da Organização Administrativa e Técnica 

Artigo 14 - As unidades administrativas da Escola são: 

I- Direção; 

II- Secretaria; 

III- Tesouraria; 

SEÇÃO I 

Da Direção 

Artigo 15 - A Escola será dirigida por Diretor qualificado, legalmente habilitado em 

Pedagogia ou em Gestão Escolar, a quem caberá presidir todas atividades escolares e 

as relações da Escola com a Sociedade. 

Parágrafo único - Responderá pela Direção da Escola, nos eventuais impedimentos 

do Diretor e nos períodos que excedam sua jornada diária de trabalho, profissional 

devidamente habilitado, designado, para tanto, no início do ano letivo. 

Artigo 16 - São atribuições do Diretor: 

I - Cumprir e fazer cumprir as determinações das autoridades escolares, as leis 

de ensino vigentes e as disposições deste Regimento; 

II - Presidir todos os atos escolares; 

III - Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem 

encaminhados, remetendo-os a quem direito, devidamente informados e com 

parecer conclusivo, quando for o caso, nos prazos legais; 

IV - Assinar juntamente com o Secretário, todos os documentos Escolares; 

V - Vistar toda correspondência e escrituração, bem como lavrar termos de 

abertura e encerramento de livros da Escola, rubricando-os; 

VI - Zelar para que se cumpra, regularmente, o Plano Escolar, supervisionando 

seu desenvolvimento; 

VII- Expedir documentos e apostilas dentro do âmbito de sua competência ou por 

delegação de poderes;  
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VIII - Autorizar matrículas e transferência de alunos; 

IX - Aplicar sanções disciplinares, conforme as disposições deste Regimento; 

X - Abonar e justificar as faltas dos funcionários, nos termos da lei; 

X I- Apurar ou mandar apurar irregularidades de que venha a tomar conhecimento; 

XI I- Alterar, conforme as necessidades da Escola, horário de expediente dos 

funcionários, respeitadas as prescrições legais que regem o assunto; 

XIII - Suspender, parcial ou totalmente, as atividades da escola, quando esta 

medida se impuser em decorrência de uma situação especial, dando ciência à 

autoridade superior; 

XIV - Autorizar eventuais retificações ou ressalvas de dados nos registros ou 

assentamentos da Escola; 

XV - Delegar atribuições a seus subordinados, assim como designar ou nomear 

comissões, obedecendo o âmbito de sua competência; 

XV I- Supervisionar e incentivar a participação dos alunos nas atividades 

esportivas, sociais e culturais e nas soluções de problemas da Escola; 

XVII- Tomar providências necessárias para manter a segurança no âmbito da 

Escola; 

XVIII- Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento 

dando ciência, posteriormente, às autoridades superiores, atendendo, se 

necessário à legislação pertinente; 

XIX – Informar aos pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos 

alunos; 

XX – Coordenar e participar da elaboração do Plano Escolar e da Proposta 

Pedagógica; 

XXI – Presidir o Conselho de Classe e Ano/ Série ou delegar esta competência. 

SEÇÃO II 

Da Secretaria 

Artigo 17 - A Secretaria está subordinada à Direção, sendo o órgão encarregado dos 

serviços de escrituração escolar, do pessoal, arquivos, fichários e preparação da 

correspondência. 

Artigo 18 - O Secretário do estabelecimento será pessoa qualificada para exercer as 

referidas funções.  



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 6 

Parágrafo único - O Secretário será substituído, em seus impedimentos eventuais por 

funcionários designados pela Direção, em escolha previamente elaborada, desde que 

habilitado para o exercício da função. 

Artigo 19 – Os serviços da Secretaria são coordenados e supervisionados pela Direção 

e Mantenedora. 

Artigo 20- Serão atribuições do Secretário: 

I - Responder, perante o Diretor, pelo expediente e pelos serviços gerais da 

secretaria; 

II - Organizar e superintender os serviços de escrituração Escolar, e os registros 

relacionados com a administração de pessoal; 

III - Subscrever, juntamente com o Diretor, certificados, fichas escolares, quadros 

de notas e, sempre que necessário, outros papéis pertinentes aos alunos do 

estabelecimento; 

IV- Organizar agenda de serviço, fiscalizar e superintender os trabalhos da 

Secretaria, coordenando e distribuindo, equitativamente, entre seus auxiliares, os 

trabalhos de sua alçada; 

V - Supervisionar organização e manter sob sua guarda os fichários, arquivos e 

livros do estabelecimento; 

IV – Coordenar e supervisionar as atividades administrativas referentes à 

matrícula, transferência e conclusão de curso; 

VII - Redigir, subscrever e divulgar, por ordem do Diretor, instruções e editais 

relativos a exames, matrículas e inscrições diversas; 

VIII - Organizar o serviço do atendimento a professores, alunos e funcionários, 

bem como a terceiros, no que se refere a informes e esclarecimentos solicitados; 

IX - Encaminhar ao Diretor, em tempo hábil, os documentos que devam ser 

vistados ou assinados; 

X - Dialogar com o Diretor sobre assuntos que digam respeito à melhoria no 

andamento do seu serviço; 

XI - Não permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço da Secretaria, a não 

ser com autorização da Direção; 

XII - Organizar os processos de inscrição para matrícula conferindo a 

documentação que deve ser encaminhada para despacho, após satisfeitas todas 

as exigências regulamentares; 
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XIII - Tomar as providências necessárias para manter atualizados os serviços 

pertinentes à Secretaria; 

XIV - Supervisionar o processo de verificação da frequência dos alunos 

matriculados, mantendo sempre em ordem e atualizados os respectivos 

assentamentos; 

XV - Supervisionar os processos de levantamento das notas obtidas pelos alunos 

e do cálculo das médias por disciplinas através das fichas individuais; 

XVI - Manter, sem rasuras ou emendas, a escrituração de todas os livros e 

documentos escolares; 

XVII - Providenciar, à vista dos resultados obtidos pelos alunos a expedição dos 

certificados a que fizeram jus; 

XVIII – Registrar bimestralmente notas e faltas de todos os alunos matriculados e 

expedir históricos, fichas individuais, declarações, boletins e ofícios; 

XIX – Controlar as matrículas e transferências ocorridas no decorrer do ano letivo 

e fornecer para a coordenação relação de alunos com seus respectivos números 

de chamada; 

XX- Manter atualizado o arquivo de legislação e documentação pertinente ao 

estabelecimento; 

XXI – Atender às autoridades de ensino, sempre que necessário e solicitado; 

XXII – Recepcionar pais, atendendo-os ou encaminhando para que sejam 

atendidos pelo setor de interesse; 

XXIII – Atender e fazer telefonemas, transferir ligações para os ramais desejados; 

XXIV – Elaborar e providenciar a divulgação de comunicados e instruções 

relativas às atividades escolares, via e-mail; 

XXV – Fazer cumprir as determinações da Direção da Unidade Escolar. 

Artigo 21 - Aos auxiliares compete executar todos os serviços pertinentes à Secretaria 

e que lhes forem atribuídos pelo Secretário. 

Artigo 22 - A documentação da escola deverá ser organizada de modo a permitir a 

verificação: 

I- Da identidade de cada aluno e da regularidade de sua vida escolar; 

II- Da qualificação e identificação profissional do pessoal docente, técnico e 

administrativo; 
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III- Do desenvolvimento do Plano Escolar; 

IV- Das relações individuais e coletivas do trabalho. 

V- A documentação da Escola constará de: 

a) fichas individuais de alunos; 

b) prontuários de alunos, contendo dados de identificação pessoal fichas de 

matrícula e históricos escolares com registro de frequência e das notas obtidas 

durante o ano letivo, além de outros documentos exigidos pela legislação vigente; 

c) prontuários de pessoal docente, técnico e administrativo; 

d) controle de E-mail enviados e recebidos; 

e) pasta de planos de estudos adotados e suas alterações por cursos e séries de 

acordo com o Plano Escolar; 

f) livro de registro de Termo de Visita do Supervisor de Ensino; 

g) planilhas de atas de resultados finais; 

h) livro de registro de frequência do pessoal docente e administrativo; 

SEÇÃO III 

Da Tesouraria 

Artigo 23 - A tesouraria está subordinada à Direção, sendo o órgão encarregado dos 

serviços de administração financeira. 

Artigo 24 – O tesoureiro do estabelecimento será pessoa qualificada para exercer as 

referidas funções. 

Parágrafo único - O tesoureiro será substituído, em seus impedimentos eventuais por 

funcionários designados pela Direção. 

Artigo 25 – Os serviços do tesoureiro são coordenados e supervisionados pela 

Mantenedora. 

Artigo 26- Serão atribuições do tesoureiro: 

I – Contrato financeiro de cada aluno; 

II – Controle dos pagamentos das mensalidades e apostilas de cada aluno; 

III – Controle das negociações dos débitos dos alunos; 

IV – Definição das operações cobradas mensalmente dos alunos; 

V – Cobrança de inadimplência; 

VI – Controle de recebimento (Baixa no sistema); 

VII – Emissão de carnês para pagamentos;  
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VIII – Relação de alunos em débitos; 

IX – Controle de caixa diário; 

X – Encaminhamento do faturamento diário para a Mantenedora; 

XI – Pagamentos dos funcionários; 

XII – Controle e pagamento dos materiais para as partes de escritórios, partes 

pedagógicas, manutenção e limpeza; 

XIII - Providenciar, à vista das necessidades de cada departamento os materiais 

necessários. 

Artigo 27 - A documentação da tesouraria deverá ser organizada de modo a permitir a 

verificação: 

I- Do valor das mensalidades de cada aluno; 

II- De cada responsável financeiro; 

III- Do pagamento dos funcionários; 

IV- Dos pagamentos das mensalidades. 

CAPÍTULO II 

Dos Órgãos Técnicos Auxiliares 

Artigo 28 - Constituem órgãos técnicos auxiliares da administração escolar: 

I - Serviço de Coordenação Pedagógica; 

II – Inspetor de alunos. 

SEÇÃO I 

Do Serviço de Coordenação Pedagógica 

Artigo 29 - O Serviço de Coordenação Pedagógica, de natureza Técnica - Pedagógica, 

subordinada à Direção estará sob a responsabilidade de um Coordenador Pedagógico, 

devidamente habilitado. 

Artigo 30 – Ao Coordenador Pedagógico compete trabalhar em conjunto com o Diretor 

ajudando-o em todas as suas funções. 

Artigo 31 - O Serviço de Coordenação Pedagógica tem por objetivo garantir a unidade 

de planejamento pedagógico e a eficácia de sua execução, proporcionando condições 

para a participação efetiva de todo o corpo docente, unificando-o em torno dos objetivos 

da Escola. 

Artigo 32 - Serão atribuições da Coordenadora Pedagógica:  

I- Planejar e coordenar o funcionamento do Serviço de Coordenação Pedagógica; 
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II- Da elaboração do Regimento Escolar e Plano Escolar, acompanhando sua 

execução e integração do corpo docente em relação a objetivos, conteúdos 

programáticos, estratégias e critérios de avaliação e de recuperação; 

III- Coordenar o planejamento, a execução de reuniões promovidas pelo Serviço 

de Coordenação Pedagógica, bem como outras de caráter pedagógico, 

determinadas pela Direção; 

IV- Participar dos trabalhos de organização de classes; 

V- Acompanhar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do 

aproveitamento insuficiente e estudando as medidas de ordem pedagógica que 

devem ser adotadas; 

VI- Analisar, sistematicamente, com os professores a validade dos objetivos 

fixados, a adequação dos conceitos programáticos, das estratégias de ensino e 

das técnicas e instrumentos de avaliação e de recuperação; 

VII- Analisar a adequação curricular em conjunto com o corpo docente, face ao 

desempenho dos alunos; 

VIII- Colaborar na coordenação do planejamento, execução e avaliação de formas 

de reciclagem promovidas pela Escola, visando ao aperfeiçoamento continuo de 

seus recursos humanos; 

IX- Emitir pareceres sobre matéria concernente à Coordenação Pedagógica 

assessorando o Diretor na avaliação de trabalho desenvolvido por todos os 

participantes do processo educativo; 

X- Participar do processo de integração Escola - Família - Comunidade; 

XI- Realizar estudos e pesquisas na área da Coordenação Pedagógica; 

XII- Organizar e manter atualizado o acervo de documentos relativos às atividades 

de Coordenação; 

XIII- Coordenar a programação e execução das reuniões dos Conselhos de 

Classe/Ano/Série; 

XIV – Assistir ao Diretor do Colégio nas atividades de planejamento, organização, 

coordenação, controle e avaliação de atividades curriculares; 

XV – Propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização dos 

docentes; 

Artigo 33 - O Coordenador Pedagógico, deverá assessorar a Diretoria do Colégio 

especificamente, quanto às decisões relativas a:  
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I - Matrícula e transferência de aluno. 

II - Agrupamento de alunos, organização de turmas e de classes. 

III - Organização do calendário escolar e do horário das aulas. 

IV - Seleção dos professores. 

V - Utilização dos recursos didáticos do Colégio. 

VI - Classificação e reclassificação de alunos. 

SEÇÃO II 

Do Serviço de Inspetor de alunos 

Artigo 34 - O Serviço de Inspetor de alunos, de natureza Técnica - Pedagógica, 

subordinada à Coordenação, será constituída por profissionais com Ensino Médio e/ ou 

cursando Pedagogia. 

Artigo 35 – Serão atribuições dos Inspetores de alunos: 

I – Dar assistência aos professores e alunos; 

II – Cuidar dos alunos durante os intervalos e/ou a ausência do professor na sala 

de aula; 

III - Vigilância e atendimento de alunos; 

IV– Cuidar da entrada e saída dos alunos; 

V – Prestar atendimento às solicitações do Professor; 

VI – Cuidar dos achados e perdidos; 

VII – Auxiliar os Professores e Coordenação quando necessário. 

CAPÍTULO III 

Da Equipe operacional 

Artigo 36 – Integram a equipe operacional: os auxiliares de serviços gerais e o pessoal 

de limpeza. 

Artigo 37 – A equipe Operacional tem a função de proporcionar apoio ao conjunto de 

ações complementares de natureza administrativa e curriculares relativas às atividades 

de: 

I – Vigilância e atendimento de alunos; 

II – Limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio 

escolar; 

III – Manutenção e conservação de mobiliários e equipamentos. 
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CAPÍTULO IV 

Da Administração do Pessoal 

Artigo 38 - O Diretor da Escola será designado e admitido, nos termos da CLT pela 

Entidade Mantenedora e exercerá suas funções na forma estabelecida pelo Regimento 

Escolar e demais determinações legais. 

Artigo 39 - O pessoal administrativo, técnica e docente será admitido pela Entidade 

Mantenedora, nos termos de legislação trabalhista, sob a forma de contrato individual 

de trabalho. 

Artigo 40 - A Entidade Mantenedora garantirá ao pessoal docente e técnica 

remuneração condigna, nos termos da legislação trabalhista. 

Parágrafo único - Os professores só poderão ser admitidos ao trabalho desde que 

satisfaçam as exigências legais de registro ou autorização a serem expedidos pelos 

órgãos competentes da educação. 

Artigo 41 - Efetuar-se-á o registro de todos empregados em livro próprio nos termos 

da legislação trabalhista, anotando-se a situação nas respectivas carteiras 

profissionais. 

Parágrafo único - Serão atendidas, ainda, as exigências dos órgãos de Previdência 

Social e feitos os descontos respectivos na forma de pagamento. 

CAPÍTULO V 

Dos Profissionais da Educação 

SEÇÃO I 

Da Constituição 

Artigo 42 - O corpo Docente da Escola se constitui de todos os professores 

devidamente registrados ou autorizados, em exercício no estabelecimento. 

SEÇÃO II 

Dos Direitos dos Profissionais da Educação 

Artigo 43 - Serão direitos do professor além dos previstos por lei na CLT e legislação 

complementar: 

I – Ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no 

desempenho de suas funções; 

II - Utilizar-se dos recursos disponíveis na Escola para atingir os objetivos 
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educacionais e instrucionais; 

III - Valer-se de técnicas e métodos pedagógicas próprios para obter melhor 

rendimento de seus alunos; 

IV - Participar de reuniões promovidas pela Escola, com direito a voz, 

manifestando seu voto nas questões deliberativas; 

V – Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do 

Regulamento Interno do Colégio; 

VI – Receber da Diretoria e dos demais setores do Colégio, o apoio e a apreciação 

adequada para a melhoria do desempenho de sua atividade profissional. 

SEÇÃO III 

Dos Deveres dos Profissionais da Educação 

Artigo 44 - São deveres do professor, além dos previstos na legislação vigente: 

I – Respeitar e cumprir os fins e objetivos da Educação Nacional e as disposições 

contidas no Regimento Escolar; 

II – Cumprir os prazos fixados pela Diretoria do Colégio, para entrega de 

documentos, projetos e demais atividades relacionadas ao desenvolvimento de 

suas atribuições; 

III – cumprir o horário de trabalho convencionado para o período letivo; 

IV- Comparecer pontualmente às reuniões para as quais tenha sido convocado, 

independentemente de seu horário de aulas; 

V - Manter atualizados os conhecimentos relativos à sua especialidade docente e 

comparecer a seminários de estudos, encontros, cursos e reuniões de gênero, 

sempre que convocado pelo órgão superior; 

VI - Utilizar-se da metodologia de ensino capaz de contribuir para que sejam 

alcançados os objetivos do Ensino Básico; 

VII - Proceder de forma que seu comportamento sirva de exemplo à conduta dos 

alunos; 

VIII - Agir com discrição na orientação do aluno, respeitando-lhe a personalidade, 

as limitações e condições próprias de sua idade e formação; 

IX - Proceder à avaliação do rendimento dos alunos em termos de objetivos 

propostos, como processo continuo do acompanhamento da aprendizagem, 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 14 

levando em consideração todos os aspectos de comportamento e utilizando os 

resultados para orientar a reformulação do plano curricular; 

X - Corrigir com o devido cuidado e dentro dos prazos estabelecidos, as provas e 

trabalhos escolares; 

XI - Comentar com os alunos as provas e trabalhos escolares esclarecendo os 

erros e os critérios adotados; 

XII - Documentar os resultados obtidos através de observações, dados de auto 

avaliação, de forma que possam ser levados ao conhecimento do aluno, pais, 

professores e especialistas da Escola; 

XIII - Colaborar com Serviço da Coordenação Pedagógica nos assuntos 

referentes à conduta e ao aproveitamento dos alunos; 

XIV - Comunicar à Direção todas as irregularidades que ocorram na Escola, 

quando delas tiver conhecimento; 

XV- Participar dos Conselhos de Classe/Ano/Série; 

XVI – Estabelecer estratégias de recuperação de estudos, no decorrer do ano 

letivo, visando à melhoria do aproveitamento escolar; 

XV – Comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas; 

XVI – Conhecer em toda a sua amplitude, o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

XVII – Zelar pela conservação e preservação das instalações do Colégio. 

SEÇÃO IV 

Das Proibições e Impedimentos 

Artigo 45 - É vedado ao professor: 

I- Ferir a susceptibilidade do aluno no que diz respeito às suas convicções 

religiosas, filosóficas e políticas, condição social e econômica, a sua 

nacionalidade, cor, sexo e capacidade intelectual; 

II- Fazer proselitismo religioso ou político-partidário, sob qualquer pretexto; 

III- Falar, escrever ou publicar artigos em nome da Escola, em qualquer 

oportunidade, sem que para isso esteja autorizada; 

IV- Dispensar os alunos antes do término da aula ou suspender aulas; 

V- Retirar-se da classe ou de seu local de trabalho sem motivo justificado, antes 

de findar a aula; 

VI- Aplicar penalidades aos alunos;  
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VII- Adotar metodologia de ensino e avaliações incompatíveis com a orientação 

pedagógica; 

VIII- Ofender com palavras, gestos ou atitudes, Diretor, Professores, Funcionários, 

Pais e Alunos; 

IX- Exercer atividades comerciais no recinto da Escola; 

X- O uso de celulares ou similares, que não são para trabalhos pedagógicos. 

CAPÍTULO VI 

Do Corpo Discente 

SEÇÃO I 

Da Constituição 

Artigo 46 - O Corpo Discente é constituído pelos alunos regularmente matriculados nos 

cursos mantidos pela Escola. 

Artigo 47 - Constituem-se direitos dos alunos, com observância dos dispositivos 

constitucionais da Lei Federal nº8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e da Lei nº 9394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN. 

SEÇÃO II 

Dos Direitos dos Alunos 

Artigo 48 - Constituem direitos dos alunos: 

I - Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do Regulamento 

Interno do Colégio; 

II - Ser respeitado por todo o pessoal da Escola e pelos colegas; 

II - Ser considerado e valorizado em sua individualidade sem comparação nem 

preferência; 

III - Ser respeitado em suas ideias religiosas; 

IV - Ser orientado em suas dificuldades; 

V - Ser ouvido em suas queixas e reclamações; 

VII – Ter assegurado que o estabelecimento de ensino cumpra a sua função de 

efetivar o processo de ensino-aprendizagem; 

VIII – Ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o 

exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; 

IX – Ser informado sobre o sistema de avaliação do Colégio;  
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X – Tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência, no 

decorrer do processo de ensino e aprendizagem; 

XI – Ter assegurado o direito à recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 

mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua aprendizagem; 

XII – Ter reposição das aulas quando da ausência do professor responsável pela 

disciplina; 

XIII - Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados; 

XIV - Recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho; 

XV - Impetrar, recurso contra resultado final, se retido. 

SEÇÃO III 

Dos Deveres dos Alunos 

Artigo 49 - Constituem deveres do aluno: 

I – Comparecer devidamente uniformizado nas dependências do Colégio, bem 

como nas atividades extraclasse; 

II – Comparecer às aulas de recuperação quando for convocado; 

III – Realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes; 

IV – Participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas 

pelo Colégio; 

V – Cooperar na manutenção da higiene e na conservação das instalações 

escolares; 

VI – Indenizar os prejuízos quando produzirem danos a materiais do Colégio, ou 

apropriarem-se de algo alheio; 

VII – Tratar com respeito e sem discriminação professores, funcionários e colegas; 

VIII – Comunicar aos pais ou responsáveis sobre reuniões, convocações e avisos 

gerais, sempre que lhe for solicitado; 

IX – Comparecer pontualmente à aula e demais atividades escolares; 

X – Manter-se em sala durante o período das aulas; 

XI – Comparecer às aulas, munidos do material necessário às atividades 

escolares; 

XII - Cumprir as obrigações que lhe forem atribuídas pela Direção e pelos 

professores; 

XIII - Justificar sua ausência;  
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XIV - Atender à convocação da Direção e dos professores, 

XV – Cumprir as normas e procedimentos Escolares do ano vigente, bem como 

as contidas neste Regimento. 

SEÇÃO IV 

Das Proibições 

Artigo 50 - E vedado ao aluno: 

I - Ocupar-se, durante as aulas, na execução de qualquer trabalho estranho às 

mesmas; 

II - Ausentar-se das aulas ou recreios, sem licença do professor, da Direção ou de 

pessoas incumbida da vigilância, bem como conservar-se nas salas ou nos 

corredores durante a recreio; 

III - Formar grupos e promover algazarra nos corredores e pátios durante o 

período das aulas, no seu início ou término; 

IV - Impedir a entrada de colegas às aulas ou incitá-los à ausência coletiva; 

V - Incomodar professores, fora do seu horário de trabalho; 

VI - Praticar, dentro do estabelecimento atos ofensivos à moral e aos bons 

costumes; 

VII- Trazer ao estabelecimento revistas, jornais, livros ou qualquer impresso ou 

objetos que possam perturbar o estudo ou serem ofensivos à moral; 

VIII- Promover vendas, coletas e subscrição dentro da Escola, para qualquer 

finalidade que seja, inclusive para presentear professores; 

IX- Gravar nas paredes ou em qualquer parte do edifício desenhos ou sinais 

gráficos; 

X- Promover ou participar de movimentos grevistas, no sentido de faltas às 

atividades escolares; 

XI- De acordo com o artigo 1º da Lei nº 12.730, de 11 de outubro de 2007, fica 

proibido o uso de telefones celulares, games, Ipad, mp3, equipamentos 

eletrônicos e similar na unidade escolar; 

XII- Falar, escrever ou publicar artigos, em qualquer oportunidade referente a 

escola que não seja autorizado;  

XIII – Discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou 

verbalmente colegas, professores e demais funcionários do estabelecimento de 
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ensino; 

XIV – Expor colegas, funcionários, professores ou qualquer pessoa da 

comunidade a situações constrangedoras; 

XV – Falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis; 

XVI – Portar e fazer uso de objetos perigosos; 

X VII – tirar fotos, filmar, publicar e/ou compartilhar imagens, do interior da sala de 

aula e/ou nas dependências do Colégio, referidas a outros colegas, docentes e 

colaboradores, exceto quando tais ações fizeram parte do Plano de Ensino. 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

CAPÍTULO I 

Da Composição Curricular 

SEÇÃO I 

Do Currículo no Ensino Infantil, Fundamental e Médio 

Artigo 51 - Os currículos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio serão compostos de 

uma Base Nacional Comum e uma parte diversificada, destinada a atender conforme 

as necessidades concretas, às peculiaridades locais. 

I - As aulas poderão ser presenciais ou semipresenciais, conforme as 

necessidades; 

II - Serão presenciais, enquanto não conter perigo aos discentes e docentes; 

III - Poderá haver substituição das aulas presenciais, por meios digitais, em casos 

de pandemia, como indicado na Deliberação do CEE 177/2020. 

Artigo 52 –  Obedecida à legislação vigente e as demais diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos competentes, esta Unidade Escolar, ministra a Educação Básica, os níveis de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Artigo 53 – A Organização Curricular e a carga horária da Educação Básica oferecidos 

pelo Colégio, integram a Proposta Pedagógica e o Plano Escolar, elaborados e 

executados nos termos da legislação vigente. 

Artigo 54 – A Educação Básica estrutura-se em: 

 

I – Educação Infantil (creche e pré-escola); 
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II – Ensino Fundamental em 9 (nove) anos (anos iniciais e finais) nos termos da 

lei; 

III – Ensino Médio, com duração de 03 (três) séries anuais. 

Artigo 55 - O currículo do Ensino Infantil pré-escola, terá 2 (dois) anos, com um mínimo 

de 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentas) horas anuais de trabalho Escolar 

efetivo segundo a estrutura Curricular da Base Nacional Comum. 

Artigo 56 - A Base Nacional Comum Curricular de Educação Infantil estabelece seis 

direitos de aprendizagens. São eles: 

I – Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o 

respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas; 

II – Brincar cotidianamente de diversas formas e com diferentes parceiros, 

interagindo com as culturas infantis, para construir conhecimentos e desenvolver 

a imaginação, a criatividade e as capacidades emocionais, motoras, cognitivas e 

relacionais; 

III – Explorar movimentos, gestos, sons, palavras, histórias, objetos e elementos 

da natureza, do ambiente urbano e do campo, de forma a interagir com diferentes 

grupos e ampliar seus saberes e linguagens; 

IV – Participar ativamente, tanto no planejamento como na realização das 

atividades as quais são recorrentes da vida cotidiana, na escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo linguagens e 

elaborando conhecimentos; 

V – Comunicar com diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos, 

pedidos de ajuda, narrativas de experiências, registros de vivências e de 

conhecimentos, ao mesmo tempo em que aprende a compreender o que os outros 

lhe comunicam; 

VI – Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo 

uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas 

interações e brincadeiras vivenciadas a Educação Infantil. 

Artigo 57 – A composição curricular está estruturada em cinco Campos de 

Experiências, no âmbito das quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento. São eles:  

I – O eu, o outro e o nós; 
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II – Corpo, gestos e movimentos; 

III – Traços, sons, cores e formas; 

IV – Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

V – Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.  

Parágrafo Único – A Base Nacional Comum Curricular aponta como objetivo, ampliar 

o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças diversificando 

e consolidando novas aprendizagens. 

Artigo 58 - O currículo do Ensino do Fundamental I terá 5 (cinco) anos, com um mínimo 

de 200 (duzentos) dias letivos, 800 (oitocentas) horas anuais de trabalho Escolar do 1º 

ano ao 5º ano. 

Artigo 59 - O currículo do Ensino do Fundamental II terá 4 (quatro) anos, com um 

mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, 800 (oitocentas) horas anuais de trabalho 

Escolar do 6º ano ao 9º ano. 

Artigo 60 – Na Organização Curricular do Ensino Fundamental serão observadas as 

exigências estabelecidas pela legislação vigente. 

Artigo 61 – As propostas pedagógicas e o currículo constante dessas propostas 

incluirão competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos, 

estabelecidos pela lei vigente. 

Artigo 62 – A formação geral básica é composta por competências e habilidades 

previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e articuladas com um todo 

indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental, 

cultural local, do mundo do trabalho e da prática social, e deverá ser organizada por 

áreas de conhecimento. 

Artigo 63 - O Ensino Médio terá 3 (três) séries anuais, com a carga horária mínima 

estabelecida pela LDBNE 9394/96 e seguirá a Matriz Curricular da BNCC-EM. 

Parágrafo Único – O novo currículo da BNCC- EM, será adotado a partir de 2021 de 

forma gradativa conforme a Deliberação CEE 186/2020. 

Artigo 64 – A Matriz Curricular do Ensino Médio, deverá prover de uma formação geral 

básica e por itinerários formativos, conforme a BNCC-EM. 

Artigo 65 - Os currículos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio com a indicação das 

matérias, conteúdo específicos, fundamentação legal, metodologia e carga – horárias,  

atenderão aos dispostos na Lei 9.394/96 e normas complementares, devendo constar 

no Plano Escolar anual encaminhado para homologação dos órgãos competentes. 
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Artigo 66 - Eventuais modificações ou alterações de grades curriculares baseadas na 

revisão de objetivos específicos das disciplinas, constarão do Plano Escolar 

mencionado no artigo anterior. 

CAPÍTULO II 

Do agrupamento de alunos 

Artigo 67 - Na Educação Básica o número de alunos respeitará a área útil da sala de 

acordo com as normas legais vigentes. 

Artigo 68 - Observada a legislação em vigor, as turmas de Educação Física poderão 

ser organizadas por aptidão física ou em grupo, para a realização de atividades 

relacionadas com determinada modalidade esportiva. 

CAPÍTULO III 

Da Verificação do Rendimento Escolar 

SEÇÃO I 

Da Avaliação 

Artigo 69 - A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do 

aproveitamento e apuração da assiduidade. 

Artigo 70 - A avaliação de aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno 

nas diferentes experiências de aprendizagem, levando em conta os objetivos visados. 

Parágrafo Único - O disposto neste artigo aplica-se a todos os componentes 

curriculares, independentemente do tratamento metodológico e de sua consideração. 

Artigo 71 -  A avaliação é entendida como um processo contínuo de obtenção de 

informações, análise e interpretação da ação educativa, visando ao aprimoramento do 

trabalho escolar, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 

dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. 

Artigo 72 – A Instituição, por meio da Coordenação Pedagógica, disponibilizará com 

antecedência o calendário de avaliações. 

 Artigo 73 –  O aluno que faltar às avaliações pré-determinadas poderá requerer 2ª 

Chamada junto à Coordenação da escola, no prazo de dois dias, mediante 

apresentação de atestado médico, devidamente comprovado pela Direção, ou por 

motivos especiais, a critério do Diretor da Escola, nos termos da legislação específica 

vigente.  
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Parágrafo Único - As provas repositivas obedecerão um calendário previamente 

estabelecido. 

SEÇÃO II 

Para fins de promoção 

Artigo 74 - Durante o ano letivo, o aluno obterá 4 (quatro) menções de avaliação do 

rendimento escolar, correspondente a quatro bimestres em cada disciplina. 

Parágrafo único - Na avaliação do aproveitamento serão utilizados dois ou mais 

instrumentos, observando a norma de preponderância dos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos. 

Artigo 75 - As menções bimestrais dos resultados da avaliação do aproveitamento 

serão expressas em um único resultado bimestral, em cada disciplina. 

Parágrafo único - O resultado da avaliação será sempre expresso em notas, na escala 

de 0 (zero) a 10 (dez), valendo uma casa decimal. 

Artigo 76 - Os resultados da avaliação do aproveitamento escolar serão 

documentados, analisados com os alunos e comunicados aos pais ou responsáveis. 

§ 1º - No decorrer do ano letivo, a Secretaria deverá elaborar ficha individual para 

lançamento dos rendimentos bimestrais e da frequência dos alunos. 

§ 2º - Serão disponibilizados os rendimentos e as faltas de cada bimestre, através do 

site Institucional. 

Artigo 77 - Ao término do ano letivo, extrairá o rendimento final do aluno, em cada 

disciplina, através dos resultados dos bimestres do ano letivo respectivamente, para 1º, 

2º, 3º e 4º bimestres sem direito a arredondamento, com aproximação de uma casa 

decimal. 

§ 1º – Para efeito de promoção, o aluno deverá obter no mínimo 24 (vinte e quatro) 

pontos, que divididos por 4 (quatro), resultará no rendimento final 6,0 (seis), sem 

arredondamento. 

§ 2º -  O rendimento mínimo de 6,0 (seis) para a promoção, inicia-se no ano de 2021. 

Artigo 78 - No Ensino Fundamental e Ensino Médio, a promoção em componentes 

curriculares tratados como instrumentos de avaliação decorrerá da apuração do 

processo Ensino-Aprendizagem. Nesta fase também não haverá arredondamento, 

somente com aproximação de uma casa decimal.  

Artigo 79 - Será promovido, obrigatoriamente, períodos de recuperação. 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 23 

Artigo 80 -  A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pelo Colégio 

como parte integrante da proposta curricular, deverá assumir um caráter processual, 

formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica, com vistas a atender 

todos os discentes. 

I - Identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar 

problemas de ensino; 

II - Obter informações sobre os objetivos que foram atingidos; 

III - Subsidiar decisões sobre a utilização de estratégias e abordagens de acordo 

com as necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e 

a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o trabalho docente; 

IV - Manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

V - Reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de 

avaliação, inclusive em instâncias superiores a Instituição, revendo 

procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes. 

SEÇÃO III 

Do sistema de promoção 

Artigo 81 - Considerar-se-á aprovado na respectiva atividade, área de estudo, ou 

disciplina, quanto à assiduidade e aproveitamento, o aluno que obtiver: 

I – O rendimento final, igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) e frequência igual ou 

superior a 75%; 

II - Serão igualmente promovidos, após processo de recuperação de frequência/e 

ou notas, os alunos cujo aproveitamento atinja o limite fixado pela Escola. 

§ 1º - O aluno que não atingir o rendimento 6,0 (seis inteiros) nas avaliações dos 

bimestres ou ao final do ano letivo, deverá ser submetido a estudos de 

recuperação, através de um instrumento de avaliação. 

§ 2º – O aluno poderá abster-se da realização das recuperações bimestrais ou 

das avaliações finais, com consentimento expresso do pai ou responsável. 

§ 3º – O aluno somente terá direito à avaliação da recuperação desde que tenha 

sido submetido às avaliações regulares dos bimestres. 

§ 4º – Após a recuperação, o rendimento bimestral de cada disciplina será o 

adquirido entre as avaliações aplicadas no período final. Sendo considerado 

sempre o rendimento de maior valor obtido antes ou após a recuperação.  
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§ 5º – Serão considerados com dependência os alunos que após o processo final 

de avaliação não apresentarem rendimento 6,0 (seis inteiros) em uma ou até no 

máximo em duas disciplinas. 

§ 6º - Serão considerados retidos, os alunos que não obtiverem rendimento final 

igual ou superior a 6,0 (seis inteiros) em mais de 03 (três) disciplinas. Aos que 

obtiverem menção final inferior a 6,0 (seis inteiros) em até 03 (três) disciplinas, 

será oferecido um Período de Recuperação Final. O rendimento será avaliado 

com os anteriores para observação do que foi alcançado. Caso nesta ocasião, ele 

não conseguir atingir a menção 6,0 (seis), será considerado retido em até 03 (três) 

componentes curriculares. 

§ 7º - Somente no Ensino Médio, a 1ª e 2ª Séries terão direitos cursar o ano 

subsequente com dependência.  

§ 8º – Serão considerados retidos os alunos que não obtiverem a frequência igual 

o superior a 75% e não fizerem a compensação de ausências. 

SUBSEÇÃO I 

Da Educação Infantil 

Artigo 82 -  Na Educação Infantil (creche e pré-escola), a avaliação da aprendizagem 

é assumida como verificação mediadora e tem como pressuposto básico a observação, 

o registro e a reflexão permanente do professor acerca da ação, do pensamento e 

conhecimento das crianças, de suas diferenças culturais e de seu desenvolvimento: 

I - O instrumento de avaliação é a observação e registro do professor, por meio 

de produções e trabalhos que os alunos realizam durante as atividades; 

II – O resultado da avaliação de cada aluno é transcrito em relatório pelo professor 

e esse documento é apresentado aos pais em reuniões ao final de cada bimestre; 

III – Não há retenção, levando-se em conta as diferenças individuais do aluno e 

seu desempenho durante o período letivo. 

SUBSEÇÃO II 

Do Ensino Fundamental e Médio 

Artigo 83 – A avaliação configura-se como processo cumulativo, constante e contínuo, 

tendo como base a visão global do aluno, subsidiada por observações e registros 

obtidos no decorrer do processo ensino-aprendizagem. 
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Artigo 84 – A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos professores e pelo Colégio 

como parte integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é 

redimensionadora da ação pedagógica e deve: 

I – Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 

registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, exercícios, 

provas, questionários dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa 

etária e às características de desenvolvimento do educando; 

II – Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor 

rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano 

letivo; 

III – Promover, obrigatoriamente, períodos de recuperação. 

Artigo 85 – Os três anos iniciais do Ensino Fundamental serão considerados como um 

ciclo sequencial, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste 

para o terceiro, não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as 

oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 

imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. 

Artigo 86 -  No Ensino Fundamental, 1º e 2º ano participarão do mesmo processo 

avaliativo, do Ensino Fundamental, porém será considerado um ciclo sequencial não 

passível de interrupção, conforme legislação vigente. 

Artigo 87 - No Ensino Fundamental, do 3º ao 9º ano e da 1ª a 3ª Série do Ensino Médio, 

as avaliações do aproveitamento serão respectivas a quatro bimestres do ano letivo e, 

uma quinta avaliação de recuperação final, se houver necessidade.  

SEÇÃO IV 

Do controle de frequência dos alunos 

Artigo 88 - Cada Professor fará o controle sistemático de frequência dos alunos às 

atividades escolares, por meio dos Diários de Classe ou similares e, bimestralmente, e 

adotará as medidas necessárias para que os alunos possam compensar ausências que 

ultrapassem o limite de 20% (vinte por cento) do total das aulas dadas ao longo de cada 

bimestre. 

I - As atividades de compensação de ausências serão oferecidas aos alunos que 

tiverem o limite ultrapassado de 20% (vinte por cento), do total das aulas dadas 

no bimestre; 
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II - O Colégio dará ciência inequívoca ao responsável do contido neste artigo; 

III - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas 

e registradas pelo professor da classe ou das disciplinas, com a finalidade de 

sanar as dificuldades de aprendizagem provocada por frequência irregular às 

aulas; 

IV - A compensação de ausências não exime o Colégio de adotar as medidas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e nem a família e o próprio 

aluno de justificar suas faltas; 

Artigo 89 – O controle da frequência será efetuado sobre o total de horas letivas, 

exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) para promoção: 

SEÇÃO V 

Da verificação do rendimento 

Artigo 90 – A verificação do Rendimento escolar: 

I - No 1º ano do Ensino Fundamental, a avaliação do processo ensino 

aprendizagem será expressa por meio de relatórios bimestrais a serem 

arquivados no prontuário do aluno e rendimentos bimestrais; 

II - No Ensino Fundamental, 1º e 2º ano participarão do mesmo processo 

avaliativo, do Ensino Fundamental, porém será considerado um ciclo sequencial 

não passível de interrupção, conforme legislação vigente; 

III - No Ensino Fundamental, do 3º ao 9º ano e na 1ª a 3ª Série do Ensino Médio, 

o regime é seriado e são quatro os bimestres do ano letivo a serem considerados 

para alcançar o resultado satisfatório. 

SEÇÃO VI 

Do sistema de recuperação 

Artigo 91 - A recuperação, integrada ao processo regular de aprendizagem, e em 

período especial, tem por objetivo, principalmente, recuperar o aluno de insuficiências 

verificadas em seu aproveitamento e será conduzida prioritariamente como orientação 

e acompanhamento de estudos, de acordo com dados concretos da situação do 

educando, de forma a resgatar conteúdos básicos para uma boa continuidade dos 

estudos. 

Artigo 92 - A recuperação compreenderá duas etapas: 

I - Durante o ano letivo (continua e paralela), destinada a colocar o aluno no ritmo 
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de aprendizagem da classe, mediante diagnóstico e especificação das 

dificuldades.  

II -  Durante o período estudos de recuperação especialmente organizados com 

vistas aos objetivos propostos no Artigo 79, observando-se o cronograma próprio, 

elaborado pela Direção da Escola, ouvidos os professores, e o Coordenador 

Pedagógico. 

Artigo 93 - A recuperação final, destina-se aos alunos que não obtiverem rendimentos 

satisfatórios em até três (03) disciplinas. 

§ 1º Após os estudos de recuperação, no decorrer do ano letivo, o aluno 

continuará sendo avaliado e o rendimento obtido será observado perante as 

avaliações aplicadas no período de recuperação. Sendo considerado sempre 

rendimento de maior valor obtido antes ou após a recuperação. 

§ 2º Antes do encerramento do ano letivo, o aluno será novamente avaliado 

(recuperação final) e o seu rendimento obtido será comparado anterior e em 

sequência estudado para se chegar a uma menção final.  

§ 3º Os alunos que tiverem frequência inferior a 75%, terão que compensar as 

ausências, através de trabalhos descritivos, coletivos (seminários), com provas 

dissertativas ou de múltiplas escolhas. 

Artigo 94 - Serão igualmente promovidos, após processo de recuperação, os alunos 

cujo aproveitamento, atinja o limite fixado pela escola. 

Artigo 95 - As dispensas da prática de Educação Física atenderão à legislação vigente. 

SEÇÃO VII 

Dos conselhos de série e de classe 

Artigo 96 – O Conselho de Classe e Ano/Série é constituído pelo Diretor do Colégio, 

pelo Coordenador Pedagógico e por todos os professores que atuam numa mesma 

classe. 

Artigo 97 – A presidência do Conselho de Classe e Ano/Série está a cargo do Diretor 

o que, em sua falta ou impedimento será substituído pelo Coordenador Pedagógico. 

Artigo 98 - Ao Conselho de Classe e Ano/ Série compete analisar e julgar o processo 

ensino-aprendizagem, o desempenho global de cada aluno ao final de cada bimestre, 

bem como decidir pela promoção do aluno para o ano seguinte ou a sua retenção em 

razão de não ter alcançado o parâmetro exigido para a promoção ao ano posterior. 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 28 

Parágrafo Único - Serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao 

Presidente voto de desempate.  

Artigo 99 - Das reuniões dos Conselhos de Anos/Séries e de Classes serão 

obrigatoriamente lavradas atas nas quais serão registradas as ocorrências que se 

verificarem durante a reunião e bem como as decisões adotadas. 

SEÇÃO VIII 

Do pedido de reconsideração 

Artigo 100 - Conforme a Deliberação do CEE Nº 155/2017, no início de cada período 

letivo, a Instituição comunicará aos alunos e seus responsáveis legais o calendário 

escolar, com informações sobre o direito de pedido de reconsideração ou recurso, nos 

termos do Regimento, incluindo prazos e procedimentos, o fato de que tais pedidos 

serão apenas considerados, caso o aluno interessado mantenha-se matriculado na 

Instituição. Após cada avaliação, o aluno, ou seu representante legal, que dela 

discordar, poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola, nos 

termos desta Deliberação.  

§ 1º - Para o pedido de reconsideração da avaliação durante o período letivo, deverá 

ser protocolado na escola em até 05 dias da divulgação dos resultados.  

§ 2º – A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias.  

§ 3º - A não manifestação da direção no prazo previsto no parágrafo anterior, implicará 

o deferimento do pedido.  

§ 4º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso no período de férias e de recessos 

escolares.  

§ 5º -Da decisão da direção da escola não caberá recurso. 

Artigo 101 - Conforme a Deliberação do CEE Nº 155/2017, o aluno, ou seu 

representante legal, 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 10 dias da divulgação dos 

resultados.  

§ 2º - A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe/Ano/Série, 

e a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata.  

§ 3º - A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias.  

§ 4º - A não manifestação da direção no prazo estabelecido facultará ao interessado 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 29 

impetrar recurso diretamente à respectiva Diretoria de Ensino.  

§ 5º - O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso nos períodos de férias e de 

recessos escolares.  

§ 6º - A decisão da escola, caberá recurso à Diretoria de Ensino à qual a escola está 

vinculada, ou quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, 

adotando os mesmos procedimentos, com as devidas fundamentações.   

CAPÍTULO IV 

Das ações educativas, pedagógicas e disciplinares 

Artigo 102 -  O aluno que deixar de cumprir ou transgredir de alguma forma as 

disposições contidas no Regimento Escolar ficará sujeito às seguintes ações: 

I – Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe 

pedagógica e direção; 

II – As ações educativas terão os seguintes procedimentos: 

a) Advertência oral. 

b) Advertência escrita com comunicado aos pais ou responsáveis. 

c) Reunião com os pais e responsáveis, desse atendimento será elaborado 

relatório como forma de registro, firmado com a assinatura dos responsáveis 

quando serão indicadas as próximas medidas disciplinares. 

d) Suspensão de atividades escolares de 01 (um) a 3 (três) dias. 

Parágrafo único – nos casos de suspensão, o aluno fica afastado de todas as 

atividades escolares, assumindo o ônus decorrente desse período, descrito em 

ata. 

III – Esgotando as possibilidades no âmbito do Colégio, será encaminhado ao 

Conselho Tutelar, quando criança ou adolescente para a tomada de providências 

cabíveis.  

Artigo 103 – A aplicação de sanções será individualizada e proporcional à gravidade 

da infração, sendo do diretor, a responsabilidade pela apuração dos fatos e aplicações 

de sanções. 

Artigo 104 - Nos casos de transferência como medida de cautela, a Instituição adotará 

as orientações do Conselho Estadual da Educação, conforme legislação vigente. 

Artigo 105 – Será garantido ao aluno, através de seus pais ou responsáveis, recurso 

a sanção aplicada, junto à Direção, bem como amplo direito de defesa e contraditório. 
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CAPÍTULO V 

Da inclusão 

Artigo 106 – Na Instituição, o processo de inclusão ocorre de acordo com a Política de 

Inclusão, conforme previsto na legislação vigente. 

Parágrafo Único – Ao aluno de inclusão, com laudo específico, serão adotados os 

procedimentos adequados e adaptados a cada caso, tanto nas atividades didática-

pedagógicas quanto nas avaliações. 

TÍTULO IV 

DOS PARTICIPANTES DA INSTITUIÇÃO 

CAPÍTULO I  

Dos direitos e deveres dos pais ou responsável 

Artigo 107 – São direitos dos pais ou responsáveis: 

I – Conhecer o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica, o Calendário Escolar 

e os termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais que deverá ser 

firmado por ocasião da matrícula; 

II – Ter acesso às informações referentes à vida escolar do aluno; 

III – Serem respeitados na condição de pais ou responsáveis, interessados no 

processo educacional desenvolvido na Instituição; 

IV – Ser informado, no decorrer do ano letivo, sobre a frequência e rendimento 

escolar obtido pelo aluno; 

V – Recorrer dos resultados das avaliações de desempenho, durante o período 

letivo e/ou no resultado final/ reprovação, conforme legislação vigente. 

Artigo 108 - São deveres dos pais ou responsáveis: 

I – Firmar o contrato de matrícula e informações de contato atualizadas; 

II – Assumir junto o Colégio ações de corresponsabilidade que assegurem a 

formação educativa do aluno; 

III – Propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno no 

Colégio; 

IV – Respeitar os horários estabelecidos pelo Colégio; 

V – Comparecer às reuniões e demais convocações do setor pedagógico e 

administrativo da escola, sempre que se fizer necessário; 

VI – Acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável; 
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VII – Encaminhar e acompanhar o aluno pelo qual é responsável aos 

atendimentos especializados solicitados pela equipe pedagógica; 

VIII – Cumprir as disposições do Regimento Escolar, no que lhe couber; 

IX – Prover ao aluno uniforme e material exigidos pelo Colégio. 

Artigo 109 –  Aos pais ou responsáveis é vedado: 

I – Interferir no trabalho dos docentes, entrando em sala de aula sem a permissão 

do setor competente; 

II – Desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno 

pelo qual é responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, 

agredindo-o fisicamente e/ou verbalmente, no ambiente escolar; 

III – Expor o aluno pelo qual é responsável, funcionário, professor ou qualquer 

pessoa da comunidade a situações constrangedoras; 

IV – Divulgar por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou 

indiretamente o nome do Colégio, sem prévia autorização da direção e/ou 

Conselho Escolar; 

V – Comparecer a reuniões ou eventos do Colégio embriagado ou com sintomas 

de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 

VI – Fumar nas salas do Colégio ou dependências. 

CAPÍTULO II 

Dos direitos, deveres e proibições da equipe técnico-administrativa, 

pedagógica e equipe operacional 

Artigo 110 – A Equipe Técnico-Administrativa, Pedagógica e Equipe Operacional, além 

dos direitos que lhe são assegurados em lei, tem ainda as seguintes prerrogativas:  

I – Ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no 

desempenho de suas funções; 

II – Utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos materiais do 

Colégio, necessários aos exercícios de suas funções; 

III – Colaborar na implementação da Proposta Pedagógica do Colégio; 

IV – Requisitar o material necessário a sua atividade, dentro das possibilidades 

do Colégio; 

V – Sugerir aos diversos setores de serviços do Colégio ações que viabilizem um 

melhor funcionamento de suas atividades; 
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VI – Participar das reuniões; 

VII – Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar e do 

Regulamento Interno do Colégio. 

Artigo 111 – Além das outras atribuições legais, são deveres: 

I – Cumprir e fazer cumprir os horários e Calendário Escolar; 

II – Ser assíduo, comunicando com antecedência, sempre que possível, os 

atrasos e faltas eventuais; 

III - Colaborar na realização dos eventos que o Colégio proporcionar, para os quais 

for convocado; 

IV – Cumprir as atribuições inerentes ao seu cargo. 

Artigo 112 - À Equipe Técnico-Administrativa-Pedagógica e a Equipe Operacional são 

vedadas: 

I – Tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico e 

o andamento geral do Colégio; 

II – Retirar e utilizar qualquer documento ou material pertencente ao Colégio, sem 

a devida permissão do órgão competente; 

III – Discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente 

qualquer membro do Colégio; 

IV – Ausentar-se do Colégio no seu horário de trabalho sem a prévia autorização 

do setor competente. 

CAPÍTULO III 

Do aperfeiçoamento do pessoal 

Artigo 113 - Dentro das necessidades surgidas e do acordo com as dificuldades 

encontradas no decorrer do semestre letivo, a Escola oferecerá ao seu corpo docente, 

técnico e administrativo, oportunidade de aperfeiçoamento pedagógico e técnica, 

através das reuniões, cursos e seminários a serem realizados na própria unidade ou 

indicando cursos organizados por outras instituições públicas ou privadas, com 

objetivos afins. 

TÍTULO V 

DO REGIMENTO ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

Dos certificados 
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Artigo 114 - Ao aluno que concluir, com aproveitamento e frequência o ensino 

Fundamental e/o Ensino Médio será conferido pelo Diretor da Escola o competente 

certificado, válido para prosseguimento de estudos e demais fins legais. 

Artigo 115 - Poderão ser expedidas segundas vias de certificados de conclusão e 

atestados de conclusão de ano/série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, 

quando requeridas pelo interessado ou responsável, se menor, havendo taxas de 

serviços especiais. 

Parágrafo único - A segunda via de certificados será identificada como tal. 

CAPÍTULO II 

Do Plano Escolar 

Artigo 116 - O Plano Escolar, elaborado anualmente, deve programar o processo de 

escolarização.  

Artigo 117 - A coordenação do Plano Escolar é de competência do Diretor da Escola, 

assessorado pelo Coordenador Pedagógico. 

Artigo 118 – São objetivos do Plano Escolar: 

I – Facilitar a avaliação do trabalho desenvolvido; 

II- Garantir a unidade, a coerência, a continuidade, a eficácia, a eficiência e o 

desenvolvimento das atividades previstas no colégio, em vista da consecução dos 

objetivos educacionais propostos. 

Artigo 119 - Do Plano Escolar deverão constar, no mínimo: 

I- O diagnóstico da realidade da Escola, com o fim de descrever, avaliar e explicar 

sua situação quanto à característica da comunidade e da clientela, recursos 

materiais, humanos e institucionais, e quanto ao seu desempenho; 

II- Objetivos e metas da Escola e de Cursos; 

III- Definição da organização geral da Escola quanto ao: 

a) agrupamento de alunos. 

b) quadros distributivos das matérias por séries. 

c) carga horária. 

d) normas para avaliação e recuperação. 

e) critério de promoção e retenção de acordo com a Deliberação CEE 155/2017. 

f) calendário Escolar. 

IV- Programação referente as atividades curriculares e atividades de apoio técnico 
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administrativo, assistência ao escolar e das instituições auxiliares da escola; 

V – Outros itens conformes exigências dos órgãos superiores ou que a legislação 

exigir. 

Artigo 120 – Em caso de situações emergenciais, as atividades poderão ser 

semipresenciais ou através recursos oferecidos pelas Tecnologia e Comunicação para 

alunos. 

Parágrafo Único – Todas as alterações serão inclusas no Calendário Escolar, 

conforme a Deliberação CEE 177/2020.  

CAPÍTULO III 

Do Calendário Escolar 

Artigo 121 - Do Calendário Escolar, parte integrante do Plano Escolar, deverão constar 

as seguintes indicações: 

I- Períodos de aulas e de férias; 

II- Feriados; 

III- Previsão mensal de dias letivos; 

IV- Períodos de recuperação; 

V- Período de reconsideração contra a avaliação durante o período letivo e 

reconsideração e dos recursos contra o resultado final da avaliação. 

Artigo 122 - Serão considerados dias letivos as comemorações cívicas e demais 

atividades da Escola que contêm a participação do corpo docente e discente, desde 

que estejam previstas no calendário Escolar. 

Parágrafo Único – O Calendário Escolar, pode ser reorganizado sofrendo alterações 

em relação dias letivos, conforme a Deliberação CEE 177/2020. 

Artigo 123 - As reuniões, para quaisquer fins, serão realizadas sem prejuízos das 

aulas. 

Artigo 124 - Não poderão ser encerrados os trabalhos Escolares que não 

complementarem o mínimo de duração estabelecido em termos de dias e horas fixados 

na legislação pertinente. 

Artigo 125 - As aulas previstas somente poderão ser suspensas em decorrências de 

alterações justificadas, com autorização da Diretoria de Ensino, exceção feita aos casos 

de força maior, ficando sujeitos à reposição para o devido cumprimento do período 

letivo. 



INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO 

 LTDA - ME UNIEPE SISTEMA DE ENSINO OBJETIVO  

 Autorizada pela D. E. de 12/01/1996, publicada no D. O. E. de 17/01/1996/CGC 05.142.696/0001-04/ (18) 3281-5596/Pres. Epitácio-SP. 

 

REGIMENTO ESCOLAR    Instituição Educacional de Presidente Epitácio. 35 

CAPÍTULO IV 

Das matrículas 

Artigo 126 - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável, 

ou do próprio aluno, se maior. 

Artigo 127 - As matrículas serão efetuadas anualmente. 

Parágrafo Único – A renovação de matrícula não acontece de forma automática.  

Artigo 128 - São condições para a matrícula: 

I – Pré-escola (1º etapa) – para crianças com 4 (quatro) anos de idade ou até o 

dia de corte etário, estabelecido pelo órgão governamental competente; 

II – Pré-escola (2º etapa) – para crianças com 5 (cinco) anos de idade ou até o dia 

de corte etário, estabelecido pelo órgão governamental competente; 

III – A matrícula para o 1° ano do Ensino Fundamental é acessível a crianças com 

6 anos de idade completos ou a completar até o dia de corte etário, estabelecido 

pelo órgão governamental competente; 

IV – A matrícula para os demais anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

leva em consideração a idade e a competência do aluno, conforme critérios de 

classificação e de reclassificação fixados pela lei vigente; 

Artigo 129 - A matrícula é efetuada, mediante a documentação exigida pela Secretaria 

da Instituição, conforme exposto no Plano Escolar anual.  

CAPÍTULO V 

Das Transferências 

Artigo 130 - O pedido de transferência deverá ser dirigido à Direção da Escola, pelo 

aluno se maior ou seu representante legal. 

Artigo 131 – A Transferência expedida terá o prazo de 15 (quinze) dias, quando não 

estiver faltando nenhuma documentação.  

Artigo 132 -  As transferências expedidas para outras escolas ocorrerão da seguinte 

forma: 

I – Em qualquer época do período letivo; 

II – No ato do pedido de transferência, o responsável receberá uma Declaração 

de Transferência. 
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Artigo 133 – Quando a Transferência ocorre durante período letivo, além do Histórico 

Escolar o Colégio expede a ficha individual do aluno, do período em curso, com 

indicação dos componentes curriculares, números de aulas e faltas. 

Artigo 134 – As transferências serão recebidas a qualquer época do período letivo. 

Artigo 135 - No caso de diversidade entre os currículos das séries já cursadas pelo 

aluno na escola de origem e o previsto no currículo adotado por este estabelecimento 

de ensino, o aluno será submetido a processo de adaptação, quando se tratar do 

conteúdo da Base Nacional Comum. 

Artigo 136 - No desenvolvimento do processo de adaptação, referido no artigo anterior, 

serão utilizados os seguintes procedimentos: 

§ 1º - Na adaptação de componentes obrigatórios da Parte Comum do currículo, 

não cumpridos na escola de origem e não previstos nas séries a serem cumpridas 

nesta escola, o aluno será submetido a planos especiais, constituídos de estudo 

dirigido, exercícios, trabalhos individuais e outras atividades realizados sob a 

assistência e responsabilidade do professor, para isso designado pela Direção e 

sujeito ao mesmo processo e exigências de avaliação de aproveitamento 

previstos para os alunos regulares da mesma série. 

§ 2º - Na adaptação de conteúdos programáticos de componentes curriculares, 

não cursados na escola de origem, mas previstos nas séries que cursará nesta 

escola, o aluno será submetido a estudos conduzidas com flexibilidade pelo 

próprio professor da classe em que se encontre matriculado e, a seu critério, 

avaliado.  

Artigo 137 - Na adaptação de componente curricular de qualquer categoria, por 

ocasião da matrícula, será dado conhecimento ao aluno. 

Parágrafo Único - A escola poderá dispensar o processo de adaptação, quando 

constarem do currículo do aluno transferido, mediante parecer devidamente 

fundamentado por professores designados para tal fim, pelo Diretor, componentes 

curriculares, de idênticos ou equivalente valor normativo, conforme o que dispuser o 

Plano Escolar, quando se tratar da parte diversificada do currículo. 

Artigo 138 - Quando a transferência ocorrer durante o período letivo e no currículo da 

escola de origem não constarem componentes curriculares previstos para a respectiva 

série desta Escola, serão tomadas as seguintes providências: 

l - O professor do componente curricular que faltar cuidará para que o aluno, no 
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menor espaço de tempo possível, possa acompanhar regularmente o 

desenvolvimento do referido componente; 

II - A avaliação do aproveitamento será feita em função do período realmente 

cursado nesta Escola; 

III - O cômputo da frequência será feito sobre o total de aulas ministradas nesta 

Escola, a partir da data da matrícula. 

CAPÍTULO VI 

Da matrícula com dependência 

Artigo 139 – Nas 1ª e 2ª Série do Ensino Médio, observadas as normas baixadas pelo 

Conselho Estadual de Educação, os alunos poderão matricular-se com dependência 

de uma ou duas disciplinas, áreas de estudo ou atividades da série anterior, desde que 

preservada a sequência do currículo, obrigando-se a cumpri-lo em horário diferente 

daquele da série em que se encontre devidamente matriculado, ficando sujeito às 

mesmas normas estabelecidas, frequência e aprovação. Poderá haver concentração 

de estudos em um período determinado. 

Artigo 140 - O Aluno que estiver cursando a 3ª série do Ensino Médio, ao seu término 

não poderá ficar com nenhuma disciplina em dependência. Esse não alcançando o 

rendimento mínimo exigido de 6,0 (seis inteiros) em todas as disciplinas, ficará retido. 

CAPÍTULO VII 

Da matrícula de alunos provenientes do exterior 

Artigo 141 - Os alunos procedentes do exterior, sendo aluno do sistema brasileiro 

poderão matricular-se normalmente, com os documentos exigidos pela Escola. 

Artigo 142 - O reconhecimento da equivalência de estudo realizados no exterior 

excetuados os casos de conclusão de curso, será apreciado pela Escola no prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias contados da data de expedição da documentação escolar 

Parágrafo Único - A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar 

de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como 

base as normas curriculares gerais, conforme a Deliberação CEE 16/97. 

CAPÍTULO VIII 

Dos atestados para Educação Física. 

Artigo 143 - O aluno incapacitado de realizar as aulas de Educação Física, deverão 

trazer até a Instituição Escolar, todo início de semestre, um atestado médico, atestando 
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a incapacidade de praticar as atividades físicas, contendo o CID e por médico 

especialista da área ou atestado de trabalho com no mínimo de 6 (seis) horas diárias 

de trabalho. Esse ficará devidamente no prontuário do aluno. 

Artigo 144 - Comprovada a incapacidade de praticar as atividades físicas a Instituição 

viabilizará um atendimento domiciliar, com trabalhos propostos pelo professor. 

Artigo 145 – Todos os atestados ou Declarações de trabalho, deverão ser entregues 

na Secretaria da Instituição, e o aluno ou responsável se menor, assinar o termo de 

“Dispensa da prática de Educação Física” nos termos do § 3o, artigo 26, da Lei Fed. n° 

9394/96. 

TÍTULO VI 

DAS INSTITUIÇÕES COMPLEMENTARES 

Artigo 146 - Serão instituições complementares as que, integrando-se na estrutura da 

Escola, visem ao aperfeiçoamento do processo educacional. 

Artigo 147 - Os alunos da Escola poderão instalar Grêmio Estudantil, nos termos da 

legislação vigente. 

Artigo 148 - As instituições terão estatutos próprios, aprovados e elaborados de acordo 

com as normas vigentes.  

Artigo 149 - A Escola poderá organizar e manter outras entidades e associações 

escolares, cujo funcionamento poderá ser permanente ou transitório, tais como: Clube 

de Ciências, Escola da Natureza, Associação de ex-Alunos, Clube de Enxadrismo, 

Filatelia, e outros, que terão regulamento ou estatuto próprios, aprovados pela Direção. 

Parágrafo Único - As Entidades ou associações, organizadas nos termos deste artigo, 

poderão ser dissolvidas a qualquer momento, a critério do Diretor, mediante aviso 

prévio, e 8(oito) dias a seus participantes que ficarão obrigados a apresentar relatórios 

e contas, se exigidos por aquela autoridade. 

Artigo 150 – A Instituição adota o Sistema de Ensino Objetivo, na qual a Metodologia 

privilegia o “aprender fazer”, onde o aluno constrói o seu conhecimento a partir das 

experiências vivenciadas no seu cotidiano. 
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 151 - Os valores das anuidades serão fixados pela Entidade Mantenedora de 

acordo com as normas provenientes dos órgãos competentes. 

Parágrafo Único - No ato da matrícula, será divulgado o local do recolhimento dos 

valores a serem pagos pelos alunos. 

Artigo 152 - As formas de pagamento dos valores, serão indicadas no ato da matrícula, 

antes do início do ano letivo, previamente aprovadas pelo órgão próprio, com o 

compromisso de não sofrerem modificações no decorrer do ano exceto por decisão 

legal. 

Artigo 153 - Este Regimento Escolar poderá ser alterado sempre que as conveniências 

didático-pedagógicas, ou de origem disciplinar e administrativas, assim o indicarem, 

fazendo-se a devida solicitação de aprovação das alterações aos órgãos competentes. 

Parágrafo único - Todas as mudanças que ocorrerem neste Regimento Escolar, só 

entrarão em vigor no período letivo seguinte ao de sua aprovação. 

Artigo 154 - Os casos omissos neste Regimento Escolar, serão resolvidos pelo Diretor, 

à luz da legislação escolar emanadas dos órgãos componentes do respectivo sistema 

de ensino. 

Artigo 155 - Incorpora-se a este Regimento Escolar toda a superveniente em seus 

termos, até que venha a ser nele incluída por alteração regimental. 

 

 

Presidente Epitácio, 29 de outubro de 2020. 


