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TITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

Da Caracterização 

 
Artigo 1º - A Escola Estadual Dr. Alfredo Reis Viegas, administrada pela 

Secretaria de Estado da Educação, com base nos dispositivos constitucionais 

vigentes, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente está instalada à Rua Olga de Almeida Machado s/nº, 

Vila Sonia – Praia Grande/SP, área jurisdicionada à Diretoria de Ensino – Região 

São Vicente e ministra o curso de Ensino Médio em Período Integral nos termos 

do Programa Ensino Integral de que tratam as Leis Complementares nº 

1.164/12 e nº 1.191/12. 

§ 1º - A Escola foi criada como Escolas Agrupadas de Vila Sonia pela Resolução 
de 04 de maio de 1975,  inicialmente atendendo a pré-escola, a seguir foi 
transformada em E.E.P.G.  da Vila Sonia pela Resolução – SE nº 18 de 22 de 
janeiro de 1976, DOE. De 23 de janeiro de 1976, visando o atendimento de 
crianças em idade para estudar da 1ª a 4ª série de Ensino Fundamental. Em 16 
de Junho de 1992 passa a denominar-se “EEPG Dr. Alfredo Reis Viegas” de 
acordo com a Lei nº 7897/92. Hoje EE DR. Alfredo Reis Viegas faz parte do 
Programa Ensino Integral – PEI - da Secretaria de Estado da Educação a partir 
do ano letivo 2017.  
 

§ 2º - Este Regimento Escolar é subsidiário do disposto no Parecer do Conselho 

Estadual de São Paulo – CEE-SP nº 67/98. 

Artigo 2º - Este Regimento Escolar foi aprovado pelo Conselho de Escola e, 

sequencialmente, pelo Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da 

Região de São Vicente. 
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Capítulo II 

Dos Fins 

 
Artigo 3º - 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. 

 

Artigo 4º - 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. 

Capítulo III 

Dos Objetivos, Princípios, Premissas e da Missão 

 
Artigo 5º- A educação praticada nesta escola será inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno 

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

qualificação para o trabalho através da corresponsabilidade entre o Estado e a 

família. 

Artigo 6º - Consoante à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional são 

objetivos do curso regular de Ensino Médio: 

 

Artigo 7º - O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Seção IV 

Da Escola 

Artigo 8º - A escola, considerando as características de sua clientela, os 

recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis e as necessidades e 

expectativas desta comunidade escolar, terá como objetivos específicos: 

I – elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; 

II – promover a interação escola-comunidade; 

III – proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

IV – formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

V – estimular em seus alunos a participação bem como a atuação solidária 

junto à comunidade. 

 

§ 1º - Como integrante da Rede Pública Estadual, esta escola ministrará o 

ensino com base nos seguintes princípios:                                

I - Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento a arte e o saber. 

III- Pluralismo de ideias. 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
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V- Gestão democrática e participativa. 

VI- Valorização do profissional da educação. 

VII- Garantia de padrão de qualidade. 

VIII- Valorização da experiência extraescolar. 

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

 

§ 2º - Como integrante do Programa Ensino Integral são princípios norteadores 

do ensino ministrado nesta escola: 

I – A Pedagogia da Presença. 

II – A Educação Interdimensional. 

III – O Protagonismo. 

IV – Os Quatro Pilares da Educação para o século XXI. 

 

§ 3º - As práticas de ensino e de gestão desta escola adotarão as premissas do 

Programa Ensino Integral, quais sejam: 

I – Protagonismo Juvenil. 

II – Corresponsabilidade. 

III – Excelência em Gestão para a excelência acadêmica. 

IV – Formação Continuada. 

V – Replicabilidade. 

 

§ 4º - A missão desta escola é a de ser um núcleo formador de jovens primando 

pela excelência na formação acadêmica com apoio integral aos seus projetos 

de vida, para seu aprimoramento como pessoa humana, sua formação ética, o 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico e 

responsável. 
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§ 5º - Os objetivos, princípios, premissas e a missão da escola deverão 

convergir para a construção do Projeto de Vida de cada aluno. 

 

§ 6º - Projeto de Vida; 

I - constitui-se em documento elaborado pelo aluno, que expressa metas e 

define prazos, com vistas à realização das aptidões individuais, com 

responsabilidade individual, responsabilidade social e responsabilidade 

institucional em relação à Escola Estadual do Programa Ensino Integral; 

II - com didática e temário próprios e conta com suporte das ações de tutoria 

acadêmica, individual ou coletiva, da participação do aluno no Conselho de 

Classe e Série, das aulas de nivelamento das defasagens da aprendizagem e da 

corresponsabilidade de pais e responsáveis na educação de seus filhos.  

 

Capítulo IV 

Da Organização e Funcionamento 

 
Artigo 9º - Esta escola funciona em período integral diurno ofertando, de 

segunda a sexta-feira, nove aulas com cinquenta minutos de duração cada, 

dentre disciplinas do currículo comum, parte diversificada e atividades 

complementares que, somadas aos intervalos e ao horário de almoço, 

totalizam as atividades escolares diárias desenvolvidas ao longo de, no mínimo, 

200 dias de efetivo trabalho escolar. 

 

§ 1º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem 

desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didático-

pedagógicas conforme Resolução do Secretário da Educação. 
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§ 2º - A carga horária mínima anual será de 1.720 (mil setecentas e vinte) 

horas.  

 

§ 3º - O horário de funcionamento da unidade escolar está assim 

compreendido: horário de início das aulas às 07h10m e término das atividades 

escolares às 16h10m, garantindo o total de horas disposto no caput deste 

artigo. 

§ 4º - A carga horária semanal de estudos e atividades pedagógicas dos alunos 

é de 9 (nove) horas; 

Parágrafo único – O intervalo para o almoço é de 1 hora, havendo dois 

intervalos, de 15 minutos cada, um no turno da manhã e outro no turno da 

tarde. 

 

Artigo 10 - Os profissionais do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio dos 

gestores Escolar, receberão  vencimentos relativos a quarenta horas semanais 

de trabalho das quais se excetuam, no mínimo, uma hora diária para almoço, 

nos termos da legislação vigente e conforme estabelecido pelo Diretor de 

Escola.  

Parágrafo único - Os profissionais do Quadro do Magistério estarão 

submetidos às regras e condições do Regime de Dedicação Plena e Integral de 

que tratam as Leis Complementares nº 1.164/12 e nº 1.191/12 ao qual 

aderiram. 
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TÍTULO II 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Capítulo I 

Dos Princípios 

 

Artigo 11 - Esta escola terá como princípio a gestão democrática dos processos 

e das relações tendo por finalidade ampliar os graus de autonomia dos sujeitos, 

dos Colegiados e das Instituições Escolares, garantindo o pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas coerentes aos princípios e premissas do Programa 

Ensino Integral e ao Currículo Oficial do Estado de São Paulo, para assegurar 

padrão de qualidade do ensino ministrado com vistas à excelência acadêmica. 

 

Artigo 12 - O processo de construção da gestão democrática nesta unidade 

escolar é subsidiado, para seu fortalecimento, pelas medidas adotadas pelos 

órgãos centrais e locais da Secretaria de Estado da Educação responsáveis por 

sua administração e supervisão, mantidos os princípios de coerência, equidade 

e corresponsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação dos 

serviços educacionais com vistas à formação de um jovem autônomo, 

competente e solidário. 

 

Artigo 13 - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na 

escola far-se-á mediante a:  

I - Participação dos profissionais da escola na elaboração da Proposta 

Pedagógica, do Regimento Escolar, do Plano de Ação da Escola decorrente de 

sua adesão ao Programa Ensino Integral e dos Programas de Ação Individuais 

decorrentes da adesão de cada profissional do Quadro do Magistério ao 

Regime de Dedicação Plena e Integral do Programa Ensino Integral.  
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II - Participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar - direção, 

professores, pais, alunos e funcionários - nos processos consultivos e 

decisórios, através do Conselho de Escola, do Conselho de Classe Participativo, 

da Associação de Pais e Mestres e do Grêmio Estudantil. 

III - Autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas 

as diretrizes e normas vigentes no sistema de ensino. 

IV- Transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e 

financeiros, garantindo-se a responsabilidade e o zelo comum na manutenção 

e otimização do uso, aplicação e distribuição adequada dos recursos públicos. 

V- Valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do 

processo educacional. 

VI – Valorização do Protagonismo do aluno e da proatividade de gestores, 

professores e funcionários nos termos deste Regimento. 

VII – Valorização da atuação de alunos como Líderes e Vice-líderes de Classe, 

como Presidentes e Vice-presidentes de Clubes Juvenis e como Jovens 

Acolhedores, vistos como corresponsáveis pela promoção do Protagonismo de 

todos os alunos da escola nas diferentes instâncias de atuação e participação 

do cotidiano escolar. 

VIII – Valorização da participação dos alunos no Conselho de Classe 

Participativo com vistas à promoção de seus Projetos de Vida. 

 

Artigo 14 - A autonomia da escola, em seus aspectos administrativos, 

financeiros e pedagógicos, entendidos como mecanismos de fortalecimento da 

gestão a serviço da comunidade, será assegurada mediante a:  

I - Capacidade da escola, coletivamente, formular, implementar e avaliar sua 

Proposta Pedagógica, seu Plano de Ação Anual, seu Plano de Gestão e os 

Programas de Ação Individuais decorrentes da adesão de cada profissional do 
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Quadro do Magistério ao Regime de Dedicação Plena e Integral do Programa 

Ensino Integral. 

II - Constituição e funcionamento do conselho de escola, dos conselhos de 

classe e série participativos, da associação de pais e mestres e do grêmio 

estudantil. 

III - Participação da comunidade escolar, através do conselho de escola, nos 

processos de escolha ou indicação de profissionais para o exercício de funções, 

respeitada a legislação vigente. 

IV- Administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e 

avaliação do respectivo plano de aplicação, devidamente aprovado pelos 

órgãos ou instituições escolares competentes,  obedecida a legislação 

específica para gastos e prestação de contas de recursos públicos. 

V – Administração dos recursos financeiros e materiais com vistas a subsidiar 

os processos de ensino e aprendizagem, as práticas de protagonismo e a 

consolidação dos Clubes Juvenis constituídos nos termos do modelo 

pedagógico do Programa Ensino Integral. 

Capítulo II 

Das Instituições Escolares 

 

Artigo 15 – As instituições escolares terão a função de aprimorar o processo de 

construção da autonomia da escola e das relações de convivência intra e 

extraescolar com vistas à promoção da corresponsabilidade como premissa 

pedagógica, administrativa e financeira. 

 

Artigo 16 - A escola contará, no mínimo, com as seguintes instituições 

escolares criadas por lei específica:  

I - Associação de Pais e Mestres. 
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II - Grêmio Estudantil.  

Parágrafo único - A direção da escola é responsável por garantir a articulação 

da Associação de Pais e Mestres com o Conselho de Escola e criar condições 

para organização do Grêmio Estudantil. 

 

Artigo 17 - Todos os bens da escola e de suas instituições juridicamente 

constituídas serão patrimoniados, sistematicamente atualizados e cópia de 

seus registros encaminhados anualmente ao órgão de administração local. 

 

Artigo 18 - Outras instituições e associações poderão ser criadas, desde que 

aprovadas pelo Conselho de Escola e explicitadas no plano de gestão. 

Capítulo III 

Dos Colegiados 

 
Artigo 19 – A escola conta com os seguintes colegiados: 

I – Conselho de Escola, constituído nos termos da legislação vigente. 

II – Conselho de Classe e Série, constituído nos termos do artigo 20 deste 

Regimento. 

Seção I 

Do Conselho de Escola 

 
Artigo 20 - O Conselho de Escola, articulado ao núcleo de direção, constitui-se 

em colegiado de natureza consultiva e deliberativa, formado por 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. 
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Artigo 21 - O Conselho de Escola tomará suas decisões, respeitando os 

princípios e diretrizes da política educacional, da proposta pedagógica da 

escola e a legislação vigente. 

 

Artigo 22 - A composição e atribuições do Conselho de Escola estão definidas 

no artigo 95 da Lei Complementar nº 444 de 27/12/1985. 

Seção II 

Dos Conselhos de Classe e Série 

 
Artigo 23 - Os Conselhos de Classe e Série, enquanto colegiados responsáveis 

pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, organizar-se-ão de forma a: 

I - Possibilitar a inter-relação entre profissionais e todos os alunos de uma 

classe e ou entre 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. 

V – Subsidiar a construção do Projeto de Vida dos alunos. 

VI – Subsidiar os profissionais para o acompanhamento dos Projetos de Vida 

dos alunos. 

VII – Subsidiar a atuação dos alunos líderes de classe. 

VIII – Promover a prática do Protagonismo Juvenil dando voz ao aluno naquilo 

que diz respeito a sua vida escolar e/ou de sua classe. 

IX – Favorecer práticas de tutoria acadêmica. 
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X – Favorecer a integração dos pais/responsáveis como corresponsáveis pela 

vida escolar do aluno. 

Artigo 24 - Os Conselhos de Classe e Série serão constituídos por professores 

da mesma série, pelo Diretor da Escola ou membro do trio gestor por ele 

designado, e a participação de todos os alunos de cada classe, 

independentemente de sua idade. 

Parágrafo único – Poderão contar, ainda, com a participação dos 

pais/responsáveis de cada aluno. 

 

Artigo 25 – Os Conselhos de Classe e Série reunir-se-ão, ordinariamente, uma 

vez por bimestre, ou quando convocados pelo Diretor de Escola. 

 

Artigo 26 - Os Conselhos de Classe e Série adotarão a metodologia sócio-

individualizada, com vistas: 

I – À melhor relação entre professores e alunos de uma classe. 

II – Às melhores práticas de ensino considerando-se as demandas manifestadas 

pelos alunos ou pelo líder de classe na reunião deste colegiado com vistas à 

promoção da excelência acadêmica. 

III – Às melhores atitudes, procedimentos e comportamentos esperados de 

cada aluno e de cada classe por seus professores e/ou pelos gestores, com 

vistas à promoção da excelência acadêmica. 

IV – Às melhores atitudes, procedimentos e comportamentos esperados pelo 

colegiado para cada aluno, com vistas à promoção de seu Projeto de Vida. 

Parágrafo único – metodologia sócio-individualizada é aquela na qual cada 

aluno e seu Projeto de Vida são tratados como únicos, porém em relação 

dialética e de complementaridade com o contexto escolar e social e os sujeitos 

que os integram. 
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Seção III 

Das Representações 

 
Artigo 27 – Serão instaladas as seguintes representações, com caráter de ação 

protagonista e pedagógica, com atuação pautada pela legislação vigente e pelo 

disposto neste Regimento no que couber: 

I – Líder e vice-líder de Turma são os alunos que, indicados e eleitos pelos 

colegas, desempenham o importante papel de representá-los frente à equipe 

escolar, especialmente junto à direção da escola, ficando responsável em 

ouvir/discutir as necessidades e interesses da turma e articular ações 

conjuntas. Orientado pela Direção e professores, espera-se que o líder e vice-

líder de turma estimulem a participação dos colegas nas ações e decisões da 

escola por meio de vivências de liderança como protagonistas. 

a) Os Líderes e Vice-líderes serão eleitos anualmente ou com periodicidade 

menor por decisão de, no mínimo, dois terços dos alunos da classe ou em caso 

de transferência do líder ou vice-líder. 

II – Presidentes e Vice-presidentes dos Clubes Juvenis são alunos com a função 

de liderar, organizar, planejar, promover a execução das ações planejadas nos 

Clubes por eles propostos, fornecendo informações sobre o andamento delas, 

através do acompanhamento e monitoramento de indicadores do 

cumprimento das atividades, além de avaliar o Plano de Ação de seu respectivo 

clube sob sua responsabilidade com a corresponsabilidade do Diretor da 

Escola.  

a) Os Presidentes e Vice-presidentes serão eleitos semestralmente ou com 

periodicidade menor, por decisão de, no mínimo, dois terços dos membros do 

Clube ou por reorganização do Clube ou, ainda, por transferência do presidente 

ou do vice-presidente. 
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Parágrafo Único - De forma a promover a prática do protagonismo juvenil, os 

Líderes de Turma, Presidentes de Clube e Presidente do Grêmio Estudantil 

poderão reunir-se em assembleias periódicas desde que acordadas 

previamente com a direção da escola. 

Capítulo IV 

Das Normas de Gestão e Convivência 

 

Artigo 28 - As normas de gestão e convivência visam orientar as relações 

profissionais e interpessoais que ocorrem no âmbito da escola e fundamentar-

se-ão em princípios de solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e 

gestão democrática. 

Seção I 

Dos Direitos e Deveres da Direção, Corpo Docente e Funcionários 

 
Artigo 29 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica são 

asseguradas à direção, docentes e funcionários: 

I – O direito a realização profissional e humana. 

II – O direito ao respeito e a condições condignas de trabalho. 

III – O direito de recurso a autoridade superior.  

§ 1º - Ao diretor, integrantes da equipe gestora, docentes e funcionários, 

caberão além do que for previsto em legislação específica: 

I – assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus 

direitos e de suas funções. 

II – cumprir seu horário de trabalho na escola e de participar de reuniões ou 

capacitações para os quais forem convocados pela Direção da Escola ou pelos 

órgãos regionais e centrais da Secretaria de Estado da Educação; 
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III – manter com alunos, professores, gestores e funcionários espírito de 

colaboração e urbanidade com vistas à promoção do protagonismo. 

§ 2º - Ao diretor, docentes e funcionários, quando incorrerem em desrespeito, 

negligência ou revelarem incompetência ou incompatibilidade com a função 

que exercem, cabem as penas disciplinares previstas na Lei nº 10.261/68 e 

demais diplomas legais subsidiários, sempre após consultada a Diretoria de 

Ensino quanto aos procedimentos apuratórios aplicáveis, com garantia da 

ampla defesa e do contraditório. 

Seção II 

Dos Direitos e Deveres dos Alunos e seus Responsáveis 

Subseção A - Direito à participação na educação pública gratuita e de 
qualidade 

 
Artigo 30 - O aluno tem o direito de acesso à educação gratuita e de qualidade 

durante todo seu percurso nesta escola e a: 

I - Receber educação em uma escola limpa e segura.  

II - Receber educação de forma adequada às suas necessidades e igualmente 

gratuita, se portador de deficiência que requeira atenção especial. 

III – Usufruir de ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 

discriminação, preconceito, constrangimento ou intolerância. 

IV – Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e 

colaboradores da escola, independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, 

religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil, orientação 

sexual ou crenças políticas. 

V – Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis na escola e 

oportunidades de participar em projetos especiais da escola e/ou da SEE. 
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VI – Participar do Conselho de Classe e Série e a receber Boletim Escolar e 

demais informações sobre seu progresso educativo, bem como participar de 

avaliações periódicas. 

VII - Participar das aulas de nivelamento com vistas à recuperação de possíveis 

defasagens de aprendizagem. 

VIII - Fazer opções para a escolha das disciplinas eletivas que pretende cursar, 

ainda que possa não ser atendido em sua primeira opção. 

IX - Receber atendimento pedagógico integral e de qualidade no que concerne 

às atividades complementares desenvolvidas nas aulas de Mundo do Trabalho, 

Preparação Acadêmica e Orientação de Estudos.  

X – Participar dos Clubes Juvenis bem como de propor a criação de novos 

Clubes obedecendo aos parâmetros do Programa Ensino Integral. 

XI – Ter seu Projeto de Vida respeitado e promovido com acompanhamento de 

práticas de tutoria, exceto quando o Projeto de Vida incluir proposituras que 

firam a legalidade. 

XII – Candidatar-se a líder de classe, presidente de clube e a integrante do 

Grêmio Estudantil tendo sua prática protagonista respeitada e incentivada. 

XIII – Ser notificado formalmente, se maior, ou seu responsável, se menor 

civilmente, sobre a possibilidade de recorrer em caso de reprovação escolar. 

XIV – Ter garantida a confidencialidade das informações de caráter pessoais ou 

acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, salvo em casos de 

risco ao ambiente escolar (em caso do aluno estar colocando em risco a 

integridade física e emocional da comunidade escolar, quer seja alunos, 

professores, funcionários) ou em atendimento a requerimento legalmente 

justificado de órgãos oficiais competentes. 

Parágrafo único – as garantias previstas neste artigo aplicam-se a atividades de 

ensino e aprendizagem ministradas fora do prédio escolar, bem como àquelas 
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realizadas em ambientes virtuais e na Rede Mundial de Computadores 

(internet). 

Subseção B - Direito à liberdade individual e à prática do Protagonismo 
Juvenil 

 
Artigo 31 - Os alunos têm o direito de organizar, promover e participar do 

Grêmio Estudantil, dos Clubes Juvenis, da Liderança de Classe, da atuação 

como Jovens Acolhedores e demais práticas de protagonismo Juvenil, tais 

como: 

 

I – Participar da seleção anual tendo conhecimento prévio dos critérios para 

esta seleção e, uma vez selecionado, participar da preparação contínua de 

Jovens Acolhedores com vistas à realização da semana do acolhimento em 

novas escolas que vierem a aderir ao Programa Ensino Integral, desde que 

solicitados pelo sistema de ensino. 

II – Propor realização de assembleias de classe ou gerais em sintonia com o 

modelo do Programa Ensino Integral e de forma alinhada com a Direção da 

escola nos termos legais. 

III – Propor, atuar e receber tutoria acadêmica entre iguais, em sintonia com o 

modelo do Programa Ensino Integral e de forma alinhada com a Direção da 

escola nos termos legais. 

IV - Ter assegurados o ingresso e a posse de materiais de uso pessoal na escola, 

exceto nos casos em que representem perigo para si ou para os outros, ou que 

perturbem o ambiente escolar. 

V - Participar da publicação de jornais ou boletins informativos escolares, desde 

que produzidos com responsabilidade e métodos jornalísticos, que reflitam a 

vida na escola ou expressem preocupações e pontos de vista dos alunos que 

não ofendam a instituição escolar. 
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VI - Promover a circulação de jornais, revistas ou literatura na escola, em 

veículos de mídia legalmente aceitos, desde que observados os parâmetros 

definidos pela escola no tocante a horários, locais e formas de distribuição ou 

divulgação, ficando proibida, no entanto, a veiculação de conteúdos 

difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, discriminatórios, comerciais, 

de cunho partidário ou de organizações paramilitares, bem como materiais que 

promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua prática, ou 

cuja distribuição perturbe o ambiente escolar, incite à desordem ou ameace a 

segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, conforme previsto na 

Constituição Federal, na Lei Federal nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) e demais previsões legais. 

VII - Afixar avisos no mural administrativo da escola, sempre acatando os 

regulamentos estabelecidos por esta, ficando proibida a veiculação de 

conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, racistas, discriminatórios, 

comerciais, de cunho partidário ou de organizações paramilitares, bem como 

materiais que promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou que 

estimulem a sua prática, que perturbem o ambiente escolar, incitem à 

desordem ou ameacem a segurança ou os direitos fundamentais do cidadão, 

conforme previsto na Constituição Federal, na Lei Federal nº 8069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) e demais previsões legais. 

VIII - Decidir sobre as vestimentas pessoais que portará, assim como sobre 

distintivos ou adereços de uso estritamente pessoal, exceto nos casos em que 

sua apresentação represente perigo a si ou aos demais, ou quando divulgar 

ideias racistas, preconceituosas, difamatórias, obscenas ou cuja circulação 

perturbe o ambiente escolar. 

Parágrafo único – os direitos previstos neste artigo se aplicam a atividades de 

ensino e aprendizagem ministradas fora do prédio escolar. 
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Subseção C – Direito a tratamento justo e solidário 

 

Artigo 32 – O aluno tem o direito a ser tratado de forma justa, cordial e 

solidária por todos os integrantes da comunidade escolar, sendo assegurado a 

ele: 

I – Ser informado pela direção da escola sobre as condutas consideradas 

apropriadas e quais as que podem resultar em sanções disciplinares, para que 

tome ciência das possíveis consequências de suas atitudes em seu rendimento 

escolar e no exercício dos direitos previstos neste Regimento Escolar. 

II – Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões 

administrativas de direção da escola sobre seus direitos e responsabilidades, 

em conformidade com o estabelecido neste Regimento e com fundamento na 

legislação pertinente. 

III – Estar acompanhado por seus pais ou responsáveis em reuniões e 

audiências que tratem de seus interesses quanto a desempenho escolar ou em 

qualquer procedimento administrativo disciplinatório. 

Subseção D - Deveres e responsabilidades dos alunos 

 

Artigo 33 – O aluno tem o dever de frequentar a escola regular e 

pontualmente, realizando os esforços necessários para progredir nas diversas 

áreas de sua educação, e ainda de: 

I - Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais 

materiais escolares de uso pessoal e de uso coletivo na sala de aula. 

II - Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais 

dependências da escola. 
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III – Ser respeitoso e tratar com urbanidade os colegas, os membros da equipe 

gestora, os professores, os funcionários e os colaboradores da escola, 

independentemente de idade, sexo, raça, cor, credo, religião, origem social, 

nacionalidade, condição física ou emocional, deficiências, estado civil, 

orientação sexual ou crenças políticas. 

IV - Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem 

colaborativo e seguro, que garanta o direito de todos os alunos a estudar e 

aprender, tanto nas aulas do Currículo como naquelas de atividades 

complementares com vistas a promoção da excelência acadêmica. 

V - Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma 

interfiram negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da 

comunidade escolar. 

VI - Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares, 

ajudando a preservá-los e respeitando a propriedade pública e privada.   

VII - Utilizar meios pacíficos, éticos e solidários na resolução de conflitos. 

VIII - Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitar a decisão dos alunos 

que não desejem participar de determinada reunião. 

IX – Colaborar na elaboração, planejamento e execução do Plano de Ação do 

Clube Juvenil do qual é integrante, adotando como conduta pessoal as regras e 

combinados dentre os membros do clube e entre os clubes e a Direção da 

escola. 

X – Atuar no Conselho de Classe e Série Participativo adotando comportamento 

respeitoso em relação ao desempenho acadêmico e ao Projeto de Vida de seus 

colegas, bem como em relação a seus professores e membros da equipe 

gestora. 

XI – Adotar postura colaborativa e respeitosa em todas as práticas de tutoria 

acadêmica das quais faça parte. 
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XII – Colaborar para a promoção de práticas autônomas e solidárias como 

prática pessoal e sempre que solicitado por seus professores, por membros da 

equipe gestora ou por funcionários da escola, nos termos legais. 

XIII - Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas 

lícitas e ilícitas, substâncias tóxicas e armas. 

 XIV - Manter pais ou responsáveis informados sobre os assuntos escolares, 

atualizando suas agendas escolares, sobretudo sobre o progresso nos estudos, 

eventos sociais e educativos previstos ou em andamento e assegurar que 

recebam as comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, sempre 

que for o caso. 

Parágrafo único – os deveres e responsabilidades previstos neste artigo 

aplicam-se também à atividades de ensino e aprendizagem ministradas fora do 

prédio escolar, como excursões do Programa Lugares de Aprender ou outras 

promovidas pela escola, bem como àquelas realizadas em ambientes virtuais e 

na Rede Mundial de Computadores (internet). 

 

Subseção E – Condutas vedadas ao aluno porque afetam negativamente o 
ambiente escolar e são consideradas faltas disciplinares passíveis de 
aplicação de medidas disciplinares 

 

Artigo 34 - É vedado ao aluno:  

I - Acessar, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar, sem 

autorização, como a secretaria, direção, sala de professores, dentre outros 

devidamente identificados. 

II - Utilizar, sem a devida autorização ou concessão prévia, computadores,  

telefones ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da 

escola. 
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III - Utilizar, sem a devida autorização de seus professores, 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; 

IV - Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que seja alheia à 

promoção da aprendizagem e da promoção da excelência acadêmica. 

V - Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por 

exemplo, fazendo barulho excessivo em sala de aula, na sala de leitura, sala de 

informática, nos laboratórios e demais dependências da escola. 

VI - Desrespeitar, desacatar ou afrontar gratuitamente, verbalmente ou por 

quaisquer meios, membros da equipe gestora, professores, funcionários ou 

colaboradores da escola. 

VII - Fumar cigarros, charutos ou cachimbos dentro da escola; proibido 

conforme dispõe a Lei Estadual nº 9760/97. 

VIII - Comparecer à escola sob efeito de substâncias nocivas à saúde e à 

convivência social. 

IX - Expor ou distribuir materiais que violem as normas ou políticas 

oficialmente definidas e legalmente amparadas pela Secretaria de Estado da 

Educação ou pela escola. 

X - Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou 

preconceituosos, contra pessoas ou instituições, incluindo a exibição dos 

referidos materiais em quaisquer meios virtuais, como redes sociais, virtuais ou 

pessoais, sítios eletrônicos e blogs, bem como, divulgação na rede mundial de 

computadores de qualquer material que faça referência à escola sem 

autorização prévia do diretor ou de membro da equipe gestora por ele 

designado. 
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XI - Violar as políticas adotadas pela Secretaria de Estado da Educação no 

tocante ao uso da internet na escola, acessando-a, para violação de segurança 

ou privacidade, ou para acesso a conteúdo não permitido.  

XII - Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de 

qualquer método, inclusive com o uso de computadores ou outros meios 

eletrônicos. 

XIII - Incorrer em fraudes ou práticas ilícitas às atividades escolares, tais como: 

a) comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou 

parciais de provas a serem realizadas ou suas respostas corretas; 

b) substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou 

avaliações; 

c) substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou 

avaliações escolares; 

d) 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. 

IX - Danificar ou destruir equipamentos, armários, materiais ou instalações 

escolares, escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, 

porta ou quadra de esportes e demais ambientes do edifício escolar, bem como 

em ônibus ou outros meios de transporte, equipamentos públicos ou privados, 

utilizados em atividades extraclasses. 

X - Intimidar o ambiente escolar com bombas ou ameaças de bombas. 

XI - Ativar injustificadamente alarmes de incêndio, extintores, mangueiras, 

alterar câmeras ou qualquer outro dispositivo de segurança da escola. 
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XII - Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou 

ameaças a terceiros, incluindo hostilidade ou intimidação mediante o uso de 

apelidos racistas, discriminatórios ou preconceituosos. 

XIII - Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou 

desrespeitosa, ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente 

ofensiva. 

XIV - 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. 

XV - 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 possam causar danos físicos, como 

isqueiros, fivelas de cinto, guarda-chuvas, braceletes, dentre outros. 

XVI - Provocar ou forçar contato físico com outrem inapropriado ou não 

desejado. 

XVII - Participar, estimular ou organizar ato de violência individual, grupal ou 

generalizada. 

XVIII - Apropriar-se de objetos que pertençam a outra pessoa, sem a devida 

autorização ou sob qualquer tipo de ameaça. 

XIX - 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. 

XX - Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias, controladas ou não, 

bebidas alcoólicas ou outras drogas ilícitas ou lícitas em qualquer um dos 

ambientes e espaços da escola. 

XXI - Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma no recinto 

escolar. 
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XXII - Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa 

ou autorização de membro da equipe gestora. 

XXIII – Boicotar, tumultuar ou impedir a organização e o funcionamento dos 

Clubes Juvenis. 

XXIV – Desestimular em outrem a prática do protagonismo, da solidariedade e 

da busca da autonomia. 

XXV – Estimular ou praticar, durante a ministração de aulas em qualquer 

ambiente, interno ou externo ao prédio escolar, comportamentos, atitudes ou 

procedimentos que tumultuem ou impeçam a ministração do ensino e a 

aquisição da aprendizagem. 

XXVI – Abrir sem autorização, arrombar, depredar, riscar, marcar, perfurar  os 

armários coletivos da escola. 

XXVII – Depredar, riscar, marcar, perfurar sua carteira e cadeira, bem como a 

dos colegas. 

Parágrafo único – as vedações previstas neste artigo aplicam-se também a 

atividades de ensino e aprendizagem ministradas fora do prédio escolar, como 

excursões do Programa Lugares de Aprender ou outras promovidas pela escola, 

bem como àquelas realizadas em ambientes virtuais e na Rede Mundial de 

Computadores. 

Subseção F – Medidas disciplinares, Procedimentos e Medidas Saneadoras 
Adicionais 

 

Artigo 35 - O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas 

disciplinares poderão acarretar ao aluno as seguintes medidas disciplinares: 

I – Advertência verbal. 

II – Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento 

à Direção para orientação. 
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III – Comunicação escrita dirigida aos pais ou responsáveis. 

IV – Suspensão temporária de participação em visitas ou demais programas 

extraclasse. 

V – Suspensão por até 5 (cinco) dias letivos. 

VI – Suspensão de 6 (seis) a 10 (dez) dias letivos. 

VII – Transferência compulsória para outro estabelecimento, após o devido 

processo legal garantindo a ampla defesa ao aluno e a seus responsáveis. 

VIII – Reparo de danos materiais pelo aluno ou seu responsável. 

§ 1º. Toda medida disciplinar tem por objetivo promover a inclusão do aluno 

nas atividades escolares com adoção, por este, de comportamentos, atitudes e 

procedimentos que evidenciem o respeito ao próximo, às regras de 

funcionamento de uma sociedade democrática, à solidariedade e a construção 

de valores positivos e autonomia ética.  

Parágrafo único: Em qualquer caso será garantido amplo direito de defesa ao 

aluno e aos seus responsáveis. 

 

Artigo 36 - Todas as medidas disciplinares serão tomadas em função da 

gravidade da falta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, 

respeitando-se o direito a: 

I – Ampla defesa. 

II – Recurso a órgãos superiores. 

III – Assistências dos pais ou responsáveis. 

IV – Continuidade dos estudos, no mesmo estabelecimento ou em outro 

estabelecimento de ensino. 

§ 1º - As medidas disciplinares previstas nos incisos I e II do artigo 35 poderão 

ser aplicadas pelo professor ou por membro da equipe gestora. 
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§ 2º - As medidas previstas nos incisos III, IV e V do artigo 35 serão aplicadas 

pelo diretor ou membro da equipe gestora com responsabilidade por ele 

delegada. 

§ 3º - As medidas previstas nos incisos VI, VII e VIII do artigo 35 serão aplicadas 

pelo Conselho de Escola. 

§ 4º - As faltas descritas nos incisos XVI a XXVII do artigo 34 deverão 

necessariamente ser submetidas ao Conselho de Escola para apuração e 

aplicação de medida disciplinar, devendo a Unidade escolar informar aos 

órgãos competentes sua ocorrência e a medida disciplinar aplicada. 

 

Artigo 37 - Para restaurar a harmonia e o adequado ambiente pedagógico, 

além das medidas disciplinares descritas neste Regimento, professores, equipe 

gestora e o Conselho de Escola podem utilizar, cumulativamente, os seguintes 

instrumentos de gestão de convivência escolar: 

I – Envolvimento de pais ou responsáveis no cotidiano escolar. 

II – Orientações individuais ou em grupo para mediar situações de conflito, 

inclusive com convocação de assembleia de representantes nos termos deste 

Regimento.  

III – Reuniões de orientação com pais ou responsáveis. 

IV – Encaminhamento a serviços de orientação disponíveis em situações de 

abuso de drogas, álcool ou similares; 

V – Encaminhamento a serviços de orientação para casos de intimidação 

baseada em preconceitos ou assédio. 

VI – Encaminhamento aos serviços de saúde adequados quando o aluno 

apresentar distúrbios comportamentais que estejam interferindo no processo 

de aprendizagem ou no ambiente escolar. 
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VII – Encaminhamento aos serviços de assistência sociais existentes, quando do 

conhecimento de situação do aluno que demande tal assistência especializada. 

VIII – Encaminhamento ao Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da 

Juventude em caso de abandono intelectual, moral ou material por parte dos 

pais ou responsáveis. 

IX – Comunicação às autoridades competentes, dos órgãos de segurança 

pública, Poder Judiciário e Ministério Público, de crimes cometidos dentro das 

dependências escolares. 

X – Práticas de justiça restaurativa sempre que a situação o permitir, garantidas 

as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que 

diz respeito à vedação da exposição de qualquer aluno a situação vexatória. 

 

Seção II 

Dos Direitos e Deveres dos Servidores 

 

Artigo 38 – Aos servidores em exercício na escola aplicam-se, quanto a direitos, 

deveres e regime disciplinar, as disposições estatutárias dos Servidores 

Públicos Civis do Estado e do Pessoal do Quadro do Magistério. 

Seção III 

Do Horário e Regime de Trabalho 

 
Artigo 39 – O horário de trabalho dos Servidores da Escola, observadas a 

legislação em vigor e normas baixadas pela administração superior, é fixado de 

acordo com as necessidades do ensino, atendidas as peculiaridades da escola e 

a conveniência da administração. 
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Artigo 40 – Qualquer que seja o horário da Escola, os servidores estarão 

sujeitos à escala e ao regime de trabalho estabelecidos. 

Capítulo V 

Do Plano de Gestão e do Plano de Ação da Escola do Programa de Ensino 
Integral 

 

Artigo 41 - O plano de gestão é o documento que traça o perfil da escola, 

conferindo-lhe identidade própria, na medida em que contempla as intenções 

comuns de todos os envolvidos, norteia o gerenciamento das ações 

intraescolares e operacionaliza a proposta pedagógica. 

§ 1º - O plano de gestão terá duração quadrienal e contemplará, no mínimo, as 

solicitações do órgão regional da Secretaria de Estado da Educação: 

I - identificação e caracterização da unidade escolar, de sua clientela, de seus 

recursos físicos, materiais e humanos, bem como dos recursos disponíveis na 

comunidade local; 

II - objetivos da escola; 

III - definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 

IV- planos dos cursos mantidos pela escola; 

V- planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização 

técnico- administrativa da escola; 

VI - critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do 

trabalho realizado pelos diferentes atores do processo educacional. 

VII – Outros documentos conforme solicitação do órgão regional da Secretaria 

de Estado da Educação. 

§ 2º - Anualmente, serão incorporados ao plano de gestão anexos com: 

I - agrupamento de alunos e sua distribuição por turno, curso, série e turma; 

II - quadro curricular por curso e série; 
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III- organização das horas de trabalho pedagógico coletivo, explicitando o 

temário e o cronograma; 

IV- calendário escolar e demais eventos da escola; 

V- horário de trabalho e escala de férias dos funcionários; 

VI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

VII - projetos especiais. 

VIII – Outros documentos conforme solicitação do órgão regional da Secretaria 

de Estado da Educação. 

 

Artigo 42 – O Plano de Gestão Escolar guardará íntima relação e sinergia com o 

Plano de Ação Anual da escola incluída no Programa Ensino Integral, que é 

documento que norteia a construção dos Programas de Ação de todos os 

profissionais em atuação na escola. 

§1º - O Plano de Ação Anual contemplará, no mínimo, os seguintes itens, que 

poderão ser adequados anualmente conforme orientações da coordenação 

central do Programa Ensino Integral: 

a) Premissas, conforme § 3º do artigo 5º deste Regimento. 

b) Objetivos dentro de cada premissa. 

c) Prioridade anual no desenvolvimento da premissa. 

d) Metas de desempenho esperadas. 

e) Indicadores de resultado e Indicadores de processo para aferição processual 

e final quanto ao alcance das metas. 

f) Periodicidade ou data de apuração de cada Indicador. 

g) Estratégias que promoverão o alcance das metas. 

h) Ações específicas relacionadas às estratégias com indicação de seus 

responsáveis. 
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§ 2º - O Plano de Ação Anual subsidiará a construção dos Programas de Ação 

dos profissionais que aderiram ao Regime de Dedicação Plena e Integral. 

§ 3º - Os Programas de Ação são documentos produzidos conforme modelo 

próprio e objetivam apresentar o compromisso do funcionário com o exercício 

de suas funções, com sua formação continuada e com a projeção e consecução 

de metas de desempenho avaliadas a partir dos indicadores de processo e de 

resultado produzidos no desenvolvimento destes Programas e do Plano de 

Ação da Escola. 

 

Artigo 43 – O plano de Curso do Ensino Médio Regular em Período Integral será 

elaborado de acordo com as finalidades desta etapa da educação básica 

conforme disposto nos artigos 35 e 36 da LDBEN nº 9.394/96 e de acordo com 

as Diretrizes do Programa Ensino Integral. 

§ 1º - O Plano de Curso contará com descrição dos objetivos, das formas de 

integração e sequência de conteúdos, da síntese dos conteúdos programáticos 

de acordo com o Currículo Oficial para subsídio da elaboração dos Planos de 

Ensino e dos Guias de Aprendizagem e da carga horária do curso e dos 

componentes curriculares.  

§ 2º - São os objetivos do Ensino Médio Regular em Período Integral: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico. 



 

32 
 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

V – Promover o Protagonismo Juvenil e a Excelência Acadêmica com vistas à 

construção do aluno como sujeito autônomo, solidário e competente. 

§ 3º - O plano de ensino, elaborado anualmente em consonância com o plano 

de curso constitui documento da escola e do professor, devendo ser mantido à 

disposição da direção e supervisão de ensino. 

§ 4º - Os Guias de Aprendizagem, elaborados conforme as Diretrizes do 

Programa Ensino Integral semestralmente, constitui-se em documento de 

comunicação entre cada professor e seus alunos acerca dos objetivos e 

condições para que aconteça o ensino e a aprendizagem, devendo ser mantido 

à disposição de toda a comunidade escolar. 

§ 5º - O Plano de ensino e o Guia de Aprendizagem deverão ser 

complementados por Planos de Aulas conforme avaliação da Direção da escola 

assessorada pelo Professor Coordenador Geral e pelos Professores 

Coordenadores das áreas do conhecimento, com vistas ao planejamento prévio 

das atividades didático-pedagógicas e ao melhor acompanhamento do 

desenvolvimento do Currículo para a promoção da excelência acadêmica. 

 

Artigo 44 - O plano de gestão será aprovado pelo conselho de escola e 

homologado pelo Dirigente Regional de Ensino. 

TÍTULO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Capítulo I 

Dos Princípios 
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Artigo 45 - A avaliação, no que concerne a sua estrutura, organização, 

funcionamento e impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, 

constitui um dos elementos para reflexão e transformação da prática escolar e 

têm como princípio o aprimoramento da qualidade do ensino e a promoção da 

excelência acadêmica de todos os alunos respeitados seus ritmos particulares 

de aprendizagem. 

 

Artigo 46 - A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola e a 

avaliação externa, pelos órgãos locais e centrais da administração, serão 

subsidiados por procedimentos de observações e registros fidedignos e terão 

por objetivo permitir o acompanhamento: 

I - Sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo 

com os objetivos e metas propostos, constituindo-se como indicadores de 

processo e, ao final do ano, como indicadores de resultado. 

II - Do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais 

funcionários nos diferentes momentos do processo educacional, de forma a 

subsidiar o processo anual de avaliação de gestão de desempenho dos 

profissionais em Regime de Dedicação Plena e Integral. 

III - Da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades 

propostas pela escola, fortalecendo a premissa da corresponsabilidade. 

IV - Da execução do planejamento curricular pelos Professores Coordenadores 

de Área e pelo Professor Coordenador Geral em processo de 

corresponsabilidade com todos os professores, os alunos e a família, para que 

sejam atendidas as metas dispostas no Plano de Ação Anual, especialmente no 

que diz respeito à excelência acadêmica. 

V – Dos Professores Coordenadores de Área e do Professor Coordenador Geral 

da execução dos Planos de Ensino e da efetivação dos Guias de Aprendizagem, 
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tanto nas disciplinas do Currículo e as Atividades Complementares, conforme 

previsto no Programa de Ação de cada profissional que aderiu ao Regime de 

Dedicação Plena e Integral. 

Capítulo II 

Da Avaliação Institucional 

 

Artigo 47 - A avaliação institucional será realizada, através de procedimentos 

internos e externos, objetivando a análise, orientação e correção, quando for o 

caso, dos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros da escola 

conforme dispostos no seu Plano de Gestão Escolar e no Plano de Ação Anual. 

 

Artigo 48 – A avaliação interna tem por objetivo avaliar o desempenho dos 

diversos segmentos de funcionários, bem como dos discentes e da participação 

da família na consecução dos objetivos, metas, estratégias e ações conforme 

dispostos no Plano de Gestão Escolar, no Plano de Ação Anual da Escola e nos 

Programas de Ação dos funcionários incluídos no Regime de Dedicação Plena e 

Integral. 

§ 1º - A avaliação interna acontecerá semestralmente ou com periodicidade 

menor, conforme disposto anualmente pelo Conselho de Escola ou por 

determinação da coordenação central do Programa Ensino Integral. 

§ 2º - A avaliação interna é ato de prática da autonomia da unidade escolar e 

não se confunde com a avaliação da gestão de desempenho prevista em 

regulamento próprio do Programa Ensino Integral para os funcionários que 

aderiram ao Regime de Dedicação Plena e Integral. 

§ 3º - Além do processo de avaliação interna, os funcionários que aderiram ao 

Regime de Dedicação Plena e Integral poderão ser avaliados conforme regras 
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do processo anual de avaliação da gestão de desempenho conforme 

regulamento próprio do Programa Ensino Integral. 

 

Artigo 49 - A avaliação externa será realizada pelos diferentes níveis da 

Administração, de forma contínua e sistemática e em momentos específicos, 

conforme regulamento próprio. 

Parágrafo único – os dados e resultados das avaliações externas, como os do 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP 

e como os da Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP subsidiarão a 

reflexão sobre a Proposta Pedagógica da escola, o desenvolvimento do 

Currículo e a consecução de ações eficazes na busca da excelência acadêmica e 

do sucesso do aluno. 

 

Artigo 50 - Os dados e resultados das avaliações internas e externas 

subsidiarão os momentos de reflexão sobre a Proposta Pedagógica da escola e 

de planejamento e de replanejamento dos planos de ensino e das ações da 

escola, bem como a organização da oferta de nivelamento da aprendizagem 

conforme o modelo do Programa Ensino Integral e revisão dos Programas de 

Ação dos profissionais em Regime de Dedicação Plena e Integral com vistas à 

consecução de ações eficazes na busca da excelência acadêmica e do sucesso 

do aluno. 

Capítulo III 

Da Avaliação do Ensino e da Aprendizagem 

 

Artigo 51 - O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado 

através de procedimentos externos e internos. 
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Artigo 52 - A avaliação externa do rendimento escolar tem por objetivo 

oferecer indicadores comparativos de desempenho para a tomada de decisões 

no âmbito da própria escola e nas diferentes esferas do sistema central e local. 

 

Artigo 53 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, 

responsabilidade da escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e 

sistemática, considerando as dimensões factuais/conceituais, atitudinais e 

procedimentais, tendo como um de seus objetivos o diagnóstico da situação de 

aprendizagem de cada aluno, em relação à programação das aulas do currículo 

regular, da parte diversificada e das atividades complementares. 

Parágrafo único – o resultado da avaliação interna do processo de ensino e 

aprendizagem deverá ser analisado de forma integrada ao das avaliações 

externas, especialmente da Avaliação da Aprendizagem em Processo, e 

subsidiar a organização das aulas de nivelamento e a recuperação contínua. 

 

Artigo 54 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem 

por objetivos: 

I - Diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades. 

II - Possibilitar que os alunos auto avaliem sua aprendizagem. 

III - Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as 

dificuldades. 

IV – Orientar o aluno em relação às metas bimestrais de desempenho com 

vistas à consecução de seu Projeto de Vida. 

V - Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares com foco na organização didática do ensino para a promoção da 

excelência acadêmica. 
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VI – Subsidiar a coleta de dados para formulação de indicadores processuais 

bimestrais de desempenho e anuais de resultado acadêmico. 

VII - Fundamentar as decisões do conselho de classe quanto à necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da 

aprendizagem, de aulas de nivelamento, de classificação e reclassificação de 

alunos. 

Parágrafo único – os indicadores processuais bimestrais e os indicadores 

anuais de resultado acadêmico visam subsidiar precipuamente a organização 

da gestão do currículo e do ensino com vistas à promoção da excelência 

acadêmica. 

 

Artigo 55 – O processo de avaliação do rendimento do aluno levará em 

consideração as dimensões factuais/conceituais, atitudinais e procedimentais 

da avaliação da aprendizagem, aferidas através de instrumentos como: 

a) monitoramento e acompanhamento, pelo professor, da execução de todas 

as atividades escolares durante a aula por cada um dos alunos; 

b) elaboração de relatórios, resumos, sínteses, textos críticos e/ou 

comparativos, produzidos individualmente, em duplas ou em grupos de alunos, 

conforme os objetivos da aula e as habilidades que se quer ensinar; 

c) resolução de situações problema individualmente, em duplas ou em grupos 

de alunos, conforme os objetivos da aula e as habilidades que se quer ensinar; 

d) aplicação de avaliações por área de conhecimento com questões de múltipla 

escolha a serem aplicadas na conformidade do cronograma bimestral 

organizado pela escola, elaboradas conforme os objetivos da aula e as 

habilidades que se quer aferir; 
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e) participação efetiva nas atividades, com demonstração de postura solidária, 

bem como de práticas de tutoria entre iguais que visem promover a autonomia 

do par menos avançado. 

§ 1º – considerando a natureza dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem serão admitidos outros instrumentos de avaliação 

didaticamente justificados, desde que cumpridos os itens prévios. 

f) - Todo aluno terá direito à recuperação de quaisquer dos instrumentos acima 

descritos, caso não atinja a nota mínima de 5 (cinco) ou deixar de realizá-los 

sob justificativa. 

 

Artigo 56 – O resultado do rendimento do aluno será representado em uma 

escala numérica de notas de 0 (zero) a 10 (dez), considerando-se somente os 

inteiros. 

§ 1º - o rendimento considerado satisfatório é aquele cuja síntese numérica 

seja igual ou superior a 5 (cinco), sendo esta a nota mínima para aprovação. 

§ 2º - para efeitos da análise da consecução das metas do Projeto de Vida e 

para a promoção da excelência acadêmica, no Conselho Participativo bimestral, 

as notas 5 (cinco) e 6 (seis) serão consideradas pontos de atenção para cada 

aluno, subsidiando o acompanhamento autônomo de sua aprendizagem, bem 

como o acompanhamento por seu tutor acadêmico e por seus pais ou 

responsáveis. 

 

Artigo 57 – As reuniões bimestrais do Conselho de Classe e Série deverão 

constar no calendário escolar, na agenda da escola e serão organizadas para 

promover a participação da totalidade dos alunos de cada classe. 
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Parágrafo único – Bimestralmente, a equipe gestora produzirá cronograma da 

realização do Conselho de Classe e Série e da reunião de pais do qual dará 

divulgação prévia. 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

Capítulo I 

Da Caracterização 

 

Artigo 58 - A organização e desenvolvimento do ensino compreende o 

conjunto de medidas voltadas para consecução dos objetivos estabelecidos na 

proposta pedagógica da escola, abrangendo: 

I - Níveis, cursos e modalidades de ensino. 

II – Currículos. 

III - Progressão parcial. 

IV – atividades complementares, conforme modelo pedagógico do Programa 

Ensino Integral, abrangendo disciplinas eletivas, Mundo do Trabalho, 

Preparação Acadêmica e Clubes Juvenis. 

V – Projeto de Vida e práticas de Tutoria Acadêmica. 

VI – Aulas de Nivelamento da aprendizagem. 

VII – Atividades de Clubes Juvenis. 

Parágrafo único – disciplinas eletivas assim se constituem para os alunos que 

por elas optam semestralmente e são proposituras temáticas apresentadas 

pelos professores através de ementa e com desenvolvimento pedagógico 

através da metodologia de projetos. 
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Capítulo II 

Dos Níveis, Cursos e Modalidades de Ensino 

 

Artigo 59 - A escola, em conformidade com seu modelo de organização, 

ministrará o Ensino Médio, com duração total de 5.400 (cinco mil e 

quatrocentas horas/aulas), diurno e em Período Integral. 

Parágrafo único - A instalação de novos cursos está sujeita à competente 

autorização dos órgãos centrais ou locais da Administração. 

 

Artigo 60 - A escola adotará a organização didático-pedagógica do Programa 

Ensino Integral da Secretaria de Estado da Educação, conforme regulamento 

próprio. 

Parágrafo único – alteração no modelo de escola promovida por Resolução do 

Secretário da Educação ou Portaria das Coordenadorias de Ensino que incidam 

sobre partes deste Regimento a ele se sobreporão até que sejam feitas as 

alterações necessárias e que novo Regimento ou alterações específicas sejam 

aprovadas pelo órgão regional, sem prejuízo dos itens deste Regimento sobre 

os quais não haja incidência. 

 

Artigo 61 - A escola poderá instalar outros cursos com a finalidade de atender 

aos interesses da comunidade local, dentro de suas possibilidades físicas, 

humanas e financeiras ou em regime de parceria, desde que não haja prejuízo 

do atendimento à demanda escolar do curso oferecido na unidade e após 

autorização do órgão regional do sistema: 

I - Módulos de cursos de educação profissional básica, de organização livre e 

com duração prevista na proposta da escola, destinados à qualificação para 
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profissões de menor complexidade, com ou sem exigência de estudos 

anteriores ou concomitantes; 

II - Cursos de educação continuada para treinamento ou capacitação de 

professores e funcionários, sem prejuízo para as demais atividades escolares. 

§ 1º - Para cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmar ou 

propor termos de cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, 

desde que mantidos os seus objetivos educacionais e desde que não interfiram 

nos princípios e nas premissas do Programa Ensino Integral. 

§ 2º - Os termos de cooperação ou acordos poderão ser firmados pela direção 

da escola, ou através de suas instituições jurídicas, ou ainda pelos órgãos 

próprios do sistema escolar, sendo que, em qualquer dos casos, deverão ser 

submetidos à apreciação do Conselho de Escola que os analisará à luz dos 

princípios e das premissas do Programa Ensino Integral ao qual optou por 

aderir, para posterior aprovação do órgão competente do sistema. 

§ 3º - Qualquer atividade decorrente do disposto neste artigo estará sujeita às 

demais normas deste Regimento, com especial atenção ao Capítulo IV, das 

Normas de Gestão e Convivência. 

Capítulo III 

Dos Currículos 

 

Artigo 62 - O currículo dos cursos ministrados na escola terá uma base nacional 

comum e uma parte diversificada, observada a legislação específica e o 

Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

§ 1º - Por integrar o Programa Ensino Integral o currículo do ensino médio 

regular em período integral diurno conta com as seguintes atividades 

complementares, conforme Quadro Curricular homologado anualmente à luz 

das Diretrizes do Programa: 
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a) Aulas da disciplina Projeto de Vida; 

b) Aulas de Disciplinas Eletivas ofertadas semestralmente e de opção 

obrigatória para o aluno; 

c) Aulas da disciplina Mundo do Trabalho; 

d) Aulas da disciplina Orientação de Estudos; 

e) Aulas da disciplina Preparação acadêmica;  

f) Aulas de Nivelamento da Aprendizagem; 

g) Clubes Juvenis. 

§ 2º - As atividades complementares, respeitadas suas especificidades e 

organicidade no modelo do Programa Ensino Integral deverão guardar relação 

com o Currículo Oficial convergindo para o desenvolvimento das competências 

e das habilidades objetos do ensino. 

Capítulo IV 

Da Progressão Parcial 

 

Artigo 63 - Esta escola adotará o regime de progressão parcial de estudos para 

alunos do ensino médio que, após estudos de reforço, recuperação contínua, 

aulas de nivelamento da aprendizagem e ações de tutoria acadêmica, não 

apresentarem rendimento escolar satisfatório. 

§ 1º - O aluno, com rendimento insatisfatório em até 3 (três) componentes 

curriculares, será classificado na série subsequente, devendo cumprir estes 

componentes curriculares através de atividades específicas de recuperação.  

§ 2º - As atividades específicas de recuperação de que trata o parágrafo 

anterior poderão ser desenvolvidas na série subsequente através das aulas de 

nivelamento, de atendimento individual através de tutoria acadêmica e outras 

formas de atividades de recuperação de competências e habilidades conforme 

Planos de Ação específicos para nivelamento da aprendizagem. 
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§ 3º - Ao final da série subsequente, desenvolvidas as atividades específicas de 

recuperação devidamente registradas e consolidadas no prontuário escolar do 

aluno, havendo comprovação da aprendizagem das competências, habilidades 

e conteúdos, o aluno poderá ser considerado promovido nas disciplinas de que 

trata o § 1º deste artigo. 

§ 4º - Ao final da 3ª série, não ficando caracterizada a comprovação da 

aquisição das competências, habilidades e conteúdos e depois de esgotados 

todos os esforços de ensino para a promoção da aprendizagem, o aluno será 

considerado retido parcial, devendo cursar as disciplinas objeto de sua 

retenção no ano subsequente. 

§ 5º - O aluno, com rendimento insatisfatório em mais de 3 (três) componentes 

curriculares, será classificado na mesma série, desde que comprovados, através 

de registros pedagógicos e de ciência formal bimestral ao aluno e seus 

responsáveis, de todos os esforços de ensino da escola para a promoção da 

aprendizagem do mesmo. 

§ 6º - Os registros de que trata o parágrafo anterior deverão ser produzidos nas 

aulas de Projeto de Vida, nas ações de Tutoria acadêmica, no Conselho de 

Classe e Série Participativo e, quando for o caso, nos relatórios dos Planos de 

Ação específicos para nivelamento, bem como nos atendimentos da equipe 

gestora ao aluno ou a seus responsáveis. 

§ 7º - Os Planos de Ação específicos para nivelamento da aprendizagem, 

individuais ou coletivos, serão implementados por decisão da escola a partir 

dos resultados de aprendizagem aferidos na avaliação bimestral do rendimento 

escolar e das avaliações de rendimento implantadas pela SEE e deverão conter, 

no mínimo: 

a) Justificativa da ação; 
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b) Responsáveis pela ação, com determinação de tempos, espaços e condições 

pedagógicas; 

c) Alunos envolvidos e formas de agrupamento, inclusive multisseriadas por 

conteúdos, competências e/ou habilidades, sem prejuízo das aulas regulares do 

Currículo, da Parte Diversificada ou das Atividades Complementares; 

d) Competências, habilidades e conteúdos que serão objetos da recuperação e 

as estratégias didáticas que serão utilizadas para a promoção da aprendizagem. 

§ 8º - Os Planos de Ação específicos para nivelamento da aprendizagem 

poderão incluir as ações de projeto de vida e tutoria acadêmica. 

Capítulo V 

Dos Projetos Especiais 

 

Artigo 64 - A escola poderá desenvolver projetos especiais, desde que 

coerentes ao modelo vigente do Programa Ensino Integral da Secretaria de 

Estado da Educação, abrangendo: 

I - atividades de reforço e recuperação da aprendizagem e orientação de 

estudos; 

II - programas especiais de aceleração de estudos para alunos com defasagem 

idade/série; 

III - organização e utilização de salas ambiente, de multimeios, de multimídia, 

de leitura e laboratórios; 

IV - grupos de estudo e pesquisa; 

V- cultura e lazer; 

VI - outros de interesse da comunidade. 

Parágrafo único - Os projetos especiais, integrados aos objetivos da escola, 

serão planejados e desenvolvidos por profissionais da escola e aprovados nos 

termos das normas vigentes. 
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TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 

Da Caracterização 

 

Artigo 65 – A organização técnico-administrativa diz respeito às práticas 

profissionais dos integrantes do Quadro do Magistério que ocupam funções de 

gestão, o Diretor da Escola, o Vice-Diretor e o Professor Coordenador Geral, e 

às práticas profissionais dos integrantes do Quadro de Apoio Escolar e do 

Quadro de Serviços Escolares da Secretaria de Estado da Educação, e tem por 

finalidade o bom funcionamento da escola em seus aspectos pedagógico, 

administrativo e financeiro, a participação de toda a comunidade escolar nas 

tomadas de decisão, no acompanhamento e na avaliação do processo 

educacional, o atendimento a todos os alunos com vistas a excelência 

acadêmica e a efetivação da excelência em gestão. 

§ 1º - Aos funcionários do serviço terceirizado de limpeza e aos funcionários 

responsáveis pela merenda, guardadas as peculiaridades e regulamento 

próprio de contratação, se aplicam as finalidades dispostas no caput deste 

artigo. 

§ 2º - Aos Professores Coordenadores de Área, guardadas as peculiaridades da 

função que dizem respeito à gestão do currículo e do ensino ministrado por 

cada professor da área que coordena, se aplicam as finalidades dispostas no 

caput deste artigo. 

§ 3º - Aos parceiros constituídos nos termos legais devem guardar as 

peculiaridades que os especificam, se aplicam as finalidades dispostas no caput 

deste artigo. 
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§ 4º - Às finalidades dispostas no caput deste artigo se aplicam a premissa da 

corresponsabilidade no que diz respeito às práticas profissionais de todos os 

funcionários da escola. 

 

Artigo 66 - A organização técnico-administrativa da escola abrange: 

I - Núcleo de Direção. 

II - Núcleo Técnico-Pedagógico. 

III - Núcleo Administrativo. 

IV - Núcleo Operacional. 

V - Corpo Docente. 

VI - Corpo Discente. 

Parágrafo único - Os cargos e funções previstos para as escolas, bem como as 

atribuições e competências, estão regulamentados em legislação específica e 

devem ser desenvolvidas de forma coerente às Diretrizes do Programa Ensino 

Integral. 

Capítulo II 

Do Núcleo de Direção 

 

Artigo 67 - O núcleo de direção da escola é o centro executivo do 

planejamento, organização, coordenação, avaliação e integração de todas as 

atividades desenvolvidas no âmbito da unidade escolar. 

Parágrafo único - Integram o núcleo de direção o diretor de escola e o vice-

diretor. 

 

Artigo 68 - A direção da escola exercerá suas funções objetivando garantir: 

I - a elaboração e execução da proposta pedagógica. 

II - a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros. 



 

47 
 

III - o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos. 

IV - a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos. 

V - os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos. 

VI - a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade. 

VII - as informações aos pais ou responsável sobre a frequência e o rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. 

VIII - a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus-tratos envolvendo 

alunos, assim como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que 

estas atinjam o limite de 20% das aulas previstas e dadas, nos termos do § 2º 

do artigo 1º da Lei Estadual nº 13.068, de 10 de junho de 2008. 

§ 1º - Ao Diretor de Escola em Regime de Dedicação Plena e Integral se 

aplicam, além da legislação específica do cargo, as disposições do artigo 4º da 

Lei Complementar nº 1.164 de 04/01/12. 

§ 2º - Ao Vice-diretor em Regime de Dedicação Plena e Integral se aplicam, 

além da legislação específica da função, as disposições do artigo 5º da Lei 

Complementar nº 1.164 de 04/01/12. 

 

Artigo 69 - Cabe ainda à direção subsidiar os profissionais da escola, em 

especial os representantes dos diferentes colegiados e instituições escolares, 

no tocante ao zelo às normas vigentes e representar aos órgãos superiores da 

administração, sempre que houver decisão em desacordo com a legislação. 

Capítulo III 

Do Núcleo Técnico-Pedagógico 

 

Artigo 70 - O núcleo técnico-pedagógico, composto pelo Professor 

Coordenador Geral (PCG), pelos Professores Coordenadores de Área (PCAs) e 
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pelo Professor da Sala de Leitura (PSL), terá a função de proporcionar apoio 

técnico aos docentes e discentes, relativo a: 

I - elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica. 

II - coordenação pedagógica. 

§ 1º - Ao Professor Coordenador Geral se aplicam, além da legislação específica 

da função, as disposições do artigo 6º da Lei Complementar nº 1.164 de 

04/01/12 e o disposto na Resolução SE nº 22 de 14/02/2012. 

§ 2º - Aos Professores Coordenadores das áreas de conhecimento se aplicam, 

além da legislação específica da função, as disposições do artigo 7º da Lei 

Complementar nº 1.164 de 04/01/12 e o disposto na Resolução SE nº 22 de 

14/02/2012. 

§ 3º - Ao Professor da Sala de Leitura, além da legislação específica da função, 

aplicam-se as disposições do artigo 7º da Lei Complementar nº 1.164 de 

04/01/12 e o disposto na Resolução SE nº 60 de 30/08/2013. 

§ 4º - A critério do Secretário da Educação novas Resoluções que vierem a ser 

publicadas se sobreporão as citadas nos parágrafos deste artigo. 

Capítulo IV 

Do Núcleo Administrativo e de Apoio Escolar 

 
Artigo 71 - O núcleo 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, 

conservação de materiais e de gêneros alimentícios. 

V - registro e controle de recursos financeiros. 
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VI – atendimento a comunidade externa e interna. 

VII – atendimento e acompanhamento de suporte às atividades desenvolvidas 

nos Clubes Juvenis. 

VIII – atendimento e acompanhamento de alunos durante troca de aulas, 

recreios, almoço e demais fluxos, bem como durante os horários de entrada e 

saída dos alunos da escola. 

IX – acompanhamento das práticas de tutoria conforme orientação do Diretor 

da escola. 

Parágrafo único – Ao Gerente de Organização Escolar se aplicam as disposições 

do § 2º do artigo 18 da Lei Complementar nº 1.144 de 11/07/2011 e demais 

disposições legais subservientes. 

Capítulo V 

Do Núcleo Operacional 

 

Artigo 72 - O núcleo operacional terá a função de proporcionar apoio ao 

conjunto de ações complementares de natureza administrativa e curricular, 

relativas às atividades de: 

I - zeladoria, 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. 

IV - controle, manutenção, conservação e preparo da merenda escolar. 

Capítulo VI 

Do Corpo Docente 
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Artigo 73 – 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 - Elaborar e cumprir programas de ação, guias de aprendizagem, planos de 

curso e planejamento de aulas. 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

IV - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento. 

V – Zelar por manter atualizados os registros relativos ao processo de ensino-

aprendizagem, ao processo de avaliação, ao processo de construção e 

acompanhamento do Projeto de Vida de cada aluno, ao processo de 

elaboração e desenvolvimento das disciplinas eletivas, bem como outros 

decorrentes das funções didático-pedagógicas de que são responsáveis. 

VI – Subsidiar a equipe gestora, os Conselhos de Classe e Série, os Colegiados e 

as Instituições com informações pedagógicas relevantes para a tomada de 

decisão sobre a vida escolar do aluno e a gestão da escola. 

VII – Elaborar planos e relatórios relativos ao desempenho acadêmico de 

alunos nas aulas regulares, na recuperação contínua, nas aulas de atividades 

complementares e demais atividades didático-pedagógicas nos termos deste 

Regimento. 

VIII - 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. 

IX - Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 

Parágrafo único – Aos docentes se aplicam, além da legislação específica do 

cargo ou função no qual estejam enquadrados em termos de vida funcional, 
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ainda e especialmente, as disposições do artigo 7º da Lei Complementar nº 

1.164 de 04/01/12. 

Capítulo VII 

Do Corpo Discente 

 

Artigo 74 – Todos os alunos integram o corpo discente da escola a quem se 

garantirá o livre acesso às informações necessárias a sua educação, ao seu 

desenvolvimento como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e 

a sua qualificação para o mundo do trabalho conforme disposto neste 

Regimento. 

TÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

Capítulo I 

Da Caracterização 

 

Artigo 75 - A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que 

visam garantir o acesso, a permanência, a progressão e o sucesso nos estudos, 

bem como a regularidade da vida escolar do aluno, abrangendo, no mínimo, os 

seguintes aspectos: 

I - Formas de ingresso, classificação e reclassificação. 

II - Frequência e compensação de ausências. 

III - Promoção e recuperação. 

IV - Expedição de documentos de vida escolar. 
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Capítulo II 

Das Formas de Ingresso, Classificação e Reclassificação 

 

Artigo 76 - A matrícula na escola será efetuada pelo pai ou responsável ou pelo 

próprio aluno, se maior civilmente, observadas as diretrizes para atendimento 

da demanda escolar por classificação ou reclassificação. 

 

Artigo 77 - A classificação ocorrerá: 

I - Por promoção observadas as normas específicas para acesso ao ensino -

médio. 

II - Por transferência, para candidatos de outras escolas do país ou do exterior, 

verificada a adequação idade/série e a equivalência de estudos. 

III - Mediante avaliação feita pela escola para alunos sem comprovação de 

estudos anteriores, observados o critério de adequação da idade/série para o 

curso de ensino médio. 

 

Artigo 78 - A reclassificação do aluno, em série mais avançada, tendo como 

referência a correspondência idade/série e a avaliação de competências nas 

matérias da base nacional comum do currículo, em consonância com a 

proposta pedagógica da escola, ocorrerá a partir de: 

I - Proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base nos 

resultados de avaliação diagnóstica. 

II - Solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento 

dirigido ao diretor da escola. 

§ 1º – Na incidência dos incisos I ou II o aluno será submetido à avaliação de 

conhecimentos da série imediatamente anterior à pretendida ou indicada, 

composta por, no mínimo, 10 (dez) questões de múltipla escola de cada uma 
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das disciplinas do currículo comum e da língua estrangeira moderna do 

currículo da escola e uma redação. 

§ 2º - Para efeitos de concretização da reclassificação será exigido atendimento 

de, no mínimo, 50% dos conteúdos, habilidades e competências incluindo a 

redação, aferidas na avaliação de que trata o parágrafo anterior. 

§ 3º - A incidência do previsto no inciso I somente poderá ocorrer com a devida 

anuência dos pais ou responsáveis ou do aluno, se maior civilmente, e do 

previsto no inciso II, por requerimento formal dos pais ou responsáveis ou do 

aluno, se maior civilmente. 

§ 4º - Aos pais ou responsáveis, ou ao próprio aluno, se maior civilmente, será 

dado conhecimento do resultado do pedido de reclassificação em até 20 (vinte) 

dias úteis da protocolização do pedido, período no qual a escola aplicará a 

avaliação e fará sua devida correção para emissão de decisão sobre o pedido 

de reclassificação pelo Diretor da Escola; 

§ 5º - A decisão do Diretor da Escola será subsidiada pelo resultado aferido na 

avaliação e relatório pedagógico emitido pelo Professor Coordenador Geral, no 

qual sejam explicitados quais conteúdos, competências e habilidades 

necessárias para a reclassificação foram, ou não, aferidas. 

§ 6º - O aluno reclassificado será matriculado na série pretendida e toda a 

documentação produzida no processo de reclassificação ficará arquivada em 

seu prontuário escolar, sem prejuízo dos demais registros e assentamentos no 

Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria de Estado da Educação. 

 

Artigo 79 - Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final 

do primeiro bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou 

oriundo de país estrangeiro, em qualquer época do período letivo. 
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Artigo 80 – O aluno poderá ser reclassificado, em série mais avançada, com 

defasagem de conhecimentos ou lacuna curricular de séries anteriores, 

suprindo-se a defasagem através de atividades de reforço e recuperação ou 

pela adoção do regime de progressão parcial, nos termos do artigo 56 deste 

Regimento Escolar. 

 

Artigo 81 – Em relação à matrícula, classificação e reclassificação de alunos a 

escola adotará os seguintes procedimentos: 

a) Solicitação de documentos pessoais e da vida escolar do aluno, bem como de 

documentos pessoais e comprovação de domicílio de seus responsáveis. 

b) A reclassificação ocorrerá nos termos do disposto nos artigos 77 a 78 deste 

Regimento. 

Parágrafo único – a não apresentação de algum documento solicitado não 

impede o ato da matrícula do aluno, porém, na ausência de qualquer 

documento, é de inteira responsabilidade dos responsáveis pelo aluno a sua 

apresentação conforme prazo acordado com o Diretor da Escola no ato da 

matrícula. 

Capítulo III 

Da Frequência e Compensação de Ausências 

 

Artigo 82 - A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos às 

atividades escolares e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para 

que os alunos possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 20% 

do total das aulas dadas ao longo de cada mês letivo. 

§ 1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, 

orientadas e registradas pelo professor da disciplina da classe, com a finalidade 
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de sanar as dificuldades de aprendizagem provocadas por frequência irregular 

às aulas. 

§ 2º - A compensação de ausências não exime a escola de adotar as medidas 

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

aluno de justificar suas faltas. 

§ 3º - As faltas reiteradas do aluno deverão ser objeto de atenção especial de 

seu tutor acadêmico com vistas à reintegração do aluno às atividades regulares 

da escola. 

§ 4º - As atividades de tutoria previstas neste artigo e as de compensação de 

ausências poderão ser objeto de registro nos documentos relativos à 

construção do Projeto de Vida do aluno, com vistas a subsidiar esta construção. 

 

Artigo 83 - O controle de frequência será efetuado sobre o total de horas 

letivas, incluindo as aulas do currículo comum, da parte diversificada e das 

atividades complementares, exigida a frequência mínima de 75% para 

promoção. 

Parágrafo único - Poderá ser reclassificado, nos termos do artigo 78 deste 

Regimento, o aluno que, no período letivo anterior, não atingiu a frequência 

mínima exigida. 

 

Artigo 84 – O controle de frequência dos alunos às atividades escolares será 

sistemático, através dos Diários de Classe com as chamadas feitas 

rigorosamente pelos docentes, com controle de entradas posteriores e saídas 

antecipadas pela secretaria da escola que bimestralmente, de posse desses 

dados, alimentará planilha digital de rendimento e frequência de cada aluno.   
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Artigo 85 – A compensação de ausências visa à aquisição de conteúdos e 

desenvolvimento de competências e habilidades que se constituam em lacunas 

de aprendizagem para os alunos com frequência mínima bimestral abaixo de 

80%. 

§ 1º - A compensação de ausências será obrigatória e bimestral; 

§ 2º - As atividades para compensação de ausências serão ministradas pelo 

professor da disciplina da classe do aluno sob supervisão do Professor 

Coordenador Geral; 

§ 3º - Competirá aos Professores Coordenadores das áreas de conhecimento 

junto com os demais professores da área, definirem as atividades mais 

adequadas para a consecução dos objetivos das atividades compensatórias de 

que trata o caput deste artigo, bem como de avaliar se as atividades realizadas 

atingiram seus objetivos. 

§ 4º - Até o final do primeiro mês posterior a aplicação das atividades 

compensatórias os Professores Coordenadores das áreas de conhecimento 

informarão o Professor Coordenador Geral sobre a eficácia, ou não, dessas 

atividades. 

§ 5º - Aferida a eficácia das atividades compensatórias, o Professor 

Coordenador Geral informará a secretaria da escola que assentará os dados na 

planilha digital de rendimento e frequência de cada aluno. 

§ 6º - Quando não aferida a eficácia das ações compensatórias, competirá aos 

Professores Coordenadores das áreas do conhecimento juntamente com os 

professores da área replanejar e reaplicar essas ações. 

§ 7º - Toda e qualquer atividade de compensação de ausências terá início com 

a informação aos pais e responsáveis, convocando-os à corresponsabilidade 

pelo processo educativo de seus filhos, bem como serão informados sobre os 

resultados dessas atividades. 



 

57 
 

§ 8º - A aplicação de atividades compensatórias é complementar e não 

substitui as devidas informações legais à Vara da Infância e da Juventude nos 

termos legais. 

Capítulo IV 

Da Promoção 

 

Artigo 86 – Será considerado promovido ao final do ano para a série 

subsequente o aluno que obtiver rendimento mínimo satisfatório traduzido 

pela nota 5 (cinco) como síntese final dos quatro bimestres letivos em todos os 

componentes curriculares e que tenha aferida frequência mínima de 75% do 

total das horas letivas. 

§ 1º - Ao aluno que não obtiver o rendimento mínimo considerado satisfatório 

será aplicado o disposto no artigo 90 deste Regimento. 

§ 2º - O aluno que não atingir a frequência mínima será considerado retido 

desde que aplicados e documentados integralmente os procedimentos 

compensatórios previstos neste Regimento, ficando-lhe resguardado o 

dispositivo previsto no parágrafo único do artigo 89 deste Regimento. 

§ 3º - A decisão final que implicar na retenção de aluno por rendimento 

insatisfatório deverá levar em conta a possibilidade de recuperação na série 

subsequente para manutenção do aluno com seu grupo-classe, especialmente 

à luz do planejamento das aulas de nivelamento para esse grupo-classe no ano 

subsequente. 

§ 4º - A decisão do professor pela síntese final que retrate o rendimento 

insatisfatório de que trata o caput deste artigo deverá ser objeto de relatório 

pedagógico individual no qual constem os conteúdos, competências e 

habilidades não aprendidas pelo aluno e que impeçam seu avanço para a série 

subsequente. 
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§ 5º - O relatório de que trata o parágrafo anterior será produzido, 

independentemente, por cada um dos professores das disciplinas nas quais o 

aluno apresentou rendimento insatisfatório e será consolidado em documento 

único pelo Professor Coordenador Geral para posterior análise pelo Conselho 

de Classe e Série Final à luz do Projeto de Vida do aluno. 

§ 6º - A decisão final quanto à retenção por rendimento insatisfatório será do 

Conselho de Classe e Série Final desde que resguardados os procedimentos 

previstos neste Regimento. 

Capítulo VI 

 
Da Retenção 
 

Artigo 87 – Os alunos com rendimento insatisfatório, expresso pelas notas 0 

(zero) a 4 (quatro), em todos os Componentes Curriculares serão considerados 

retidos, independentemente da frequência. 

  

Artigo 88 - Serão considerados retidos ao final de cada série no Ensino Médio 

os alunos que demonstrarem: 

I. rendimento escolar insatisfatório nos objetivos essenciais dos 

Componentes Curriculares, expressos pelas notas 0 (zero) a 4 (quatro); 

II. frequência às aulas inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da 

carga horária letiva, por Componente Curricular. 

§ 1º - Caberá ao Conselho de Classe e Série analisar o desempenho global do 

aluno, com vistas às suas condições para prosseguimento de estudos, 

principalmente quando o rendimento escolar for insatisfatório em até 03 (três) 

Componentes Curriculares.   
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Artigo 89 – Serão considerados retidos, com rendimento insatisfatório em 04 

(quatro) ou mais Componentes Curriculares, qualquer que seja o índice de 

frequência, os alunos em quaisquer séries do ensino médio. 

Parágrafo único – O aluno ficará retido na mesma série e dispensado de cursar 

os Componentes Curriculares concluídos em êxito no período letivo anterior. 

 

Antigo 90 - Caberá ao Conselho de Classe e Série no final do período letivo, a 

decisão sobre a retenção do aluno. 

Parágrafo único - O aluno, se maior, ou seu responsável, poderá solicitar 

reconsideração ou recurso dos resultados finais de avaliação, nos termos da 

legislação vigente. 

 

Da Transferência 
 

Artigo 91 - As transferências serão recebidas e expedidas, durante o período 

letivo, respeitada a legislação vigente. 

 

Artigo 92- O pedido de transferência será deferido mediante o requerimento 

dirigido ao Diretor de Escola, pelo aluno, quando maior, ou pelo seu 

responsável; 

 

Artigo 93 - O recebimento de transferência, durante o período letivo, far-se-á 

em função da Base Nacional Comum, podendo o aluno ser classificado ou 

reclassificado. 

 

Artigo 94 - O aluno recebido por transferência deverá ser submetido ao 

processo de adaptação pedagógica, quando houver defasagem de 
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conhecimentos, seja proveniente de lacunas ou ausência de estudos em 

determinados Componentes Curriculares. 

Parágrafo único - Competirá aos Professores Coordenadores das áreas de 

conhecimento junto com os demais professores da área, definirem as 

atividades mais adequadas para a consecução dos objetivos das atividades de 

adaptação pedagógica de que trata o caput deste artigo, bem como de avaliar 

se as atividades realizadas atingiram seus objetivos. 

 

Artigo 95 - A Escola poderá receber a transferência de alunos sob o regime de 

Progressão Parcial de Estudos, após a análise da documentação oriunda da 

escola de origem, excetuando-se a Progressão Parcial de Estudos da 8ª série do 

Ensino Fundamental. 

§ 1º - O aproveitamento de estudos referidos no “caput” deste artigo 

dispensará o aluno de cursar os   Componentes  Curriculares  em que foi 

aprovado, devendo frequentar apenas aqueles  que faltarem para completar o 

currículo pleno do Ensino Médio. 

§ 2º - O aluno maior ou responsável será informado das normas para a 

Progressão Parcial de Estudos e assinará um termo de anuência; 

 

Artigo 96 - Admitir-se-á o aproveitamento de estudos no Ensino Médio 

realizados em cursos equivalentes, evidenciados mediante a documentação de 

aprovação dos Componentes Curriculares cursados com  êxito. 

Capítulo V 

Da Expedição de Documentos de Vida Escolar 

 

Artigo 97 - Cabe à unidade escolar expedir históricos escolares, declarações de 

conclusão de série, diplomas ou certificados de conclusão de curso, com 
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especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a autenticidade da 

vida escolar dos alunos, em conformidade com a legislação vigente. 

§ 1º - A escola poderá, de acordo com sua proposta pedagógica e a organização 

curricular adotada, expedir declaração ou certificado de competências em 

áreas específicas do conhecimento; 

§ 2º - Do histórico escolar do curso do ensino médio regular em período 

integral diurno constarão os resultados do rendimento e frequência nas 

disciplinas do currículo comum, da parte diversificada e das atividades 

complementares, inclusive das disciplinas eletivas e dos clubes juvenis; 

§ 3º - As atividades de acolhimento das quais o aluno foi protagonista como 

Jovem Acolhedor constarão de seu histórico escolar e do certificado de 

conclusão do curso; 

§ 4º - Na consolidação do histórico escolar e do certificado de conclusão do 

curso competirá ao Diretor da escola verificar a fidedignidade dos dados e a 

análise sobre a clareza no documento sobre a participação do aluno nas 

práticas de Protagonismo Juvenil. 

 

Artigo 98 – Os documentos serão expedidos de imediato ou em até 10 (dez) 

dias úteis de sua solicitação, exceto o histórico escolar final e o certificado de 

conclusão, que poderão ser expedidos até o final do mês de janeiro de cada 

ano. 

Parágrafo único – Todo e qualquer documento expedido pela secretaria da 

escola será de conhecimento do Diretor de escola, que zelará pessoalmente do 

atendimento nos casos de solicitação de transferência. 

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Artigo 99 - A escola manterá à disposição dos pais e alunos cópia do regimento 

escolar aprovado. 

Parágrafo único - No ato da matrícula, a escola fornecerá documento síntese de 

parte de seu regimento referente às normas de gestão e convivência para 

conhecimento das famílias. 

 

Artigo 100 - Incorporam-se ao regimento da escola as determinações 

supervenientes oriundas de disposições legais ou de normas baixadas pelos 

órgãos competentes. 

 

Artigo 101 – O presente Regimento Escolar entrará em vigor na data de sua 

aprovação pelo órgão regional do sistema de ensino, retroagindo, 

excepcionalmente, seus efeitos ao início do ano letivo de 2017, ano de início do 

PEI nesta U.E. 


