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JUSTIFICATIVA

O Colégio Santa Fé situado à Av. João Pessoa, nº 300, Cutim Anil em São Luís do
Maranhão, CEP 65040-001, inscrito na JUCEMA sob o CNPJ 12515946/0001-70 cuja razão social
denominada CENTRO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS LTDA, passou a ser registrado com o CNPJ
12877192/0001-06 sob a razão social SANTA FÉ ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA, atendendo
pelo nome de COLÉGIO SANTA FÉ, funcionando no endereço acima citado e destina-se ao
atendimento de crianças a partir de 1 (um) ano e meio até adolescentes com 17 anos.
Trata-se de uma instituição educacional de iniciativa privada, que funciona em sede
própria, adaptada para dar aos alunos condições propícias para uma aprendizagem eficiente.
Nesta oportunidade em atendimento a legislação vigente submete, a reformulação do
seu Regimento e Estruturas Curriculares à apreciação e aprovação do Egrégio Conselho
Estadual de Educação do Maranhão, em conformidade com lei nº 9394/96 para que sejam
cumpridas as normas gerais da Educação Nacional.
As informações aqui pontuadas estão à disposição dos pais e comunidade escolar na
Biblioteca da escola, Maria Montessori; bem como no Manual da Família, que corresponde a
uma síntese das principais ações da escola de forma segmentada (Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação Especial), documento entregue
às famílias no ato da matrícula do aluno.

II

IDENTIFICAÇÃO

NOME: Colégio Santa Fé
ENDEREÇO: Av. João Pessoa, 300 – Anil
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MUNICÍPIO: São Luís – MA
CEP: 65040-001

III APOIO LEGAL

O Colégio Santa Fé, apoia-se na Lei 9394/96, que fixa Diretrizes e Bases para o ensino,
nos Decretos, Resoluções e Pareceres dos Conselhos de Educação Nacional e Estadual e na
organização administrativa, didática e disciplinar regulamentadas neste Regimento, após sua
aprovação pelo Egrégio Conselho Estadual de Educação.
IV ENTIDADE MANTENEDORA

O Colégio Santa Fé é mantido pela empresa SANTA FÉ ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL
LTDA, CNPJ nº 12877192/0001-06 e pelas mensalidades pagas pelos pais dos alunos, podendo
receber doações, subvenções e elaborar convênios com os poderes públicos e privados.

TÍTULO I
DOS FINS

CAPÍTULO I
DOS FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 1º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada no princípio 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.

Art. 2º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
7

a) A compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão do Estado, da família
e dos grupos que compõe a comunidade;
b) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola desde que preencha os
requisitos solicitados por esta instituição educacional bem como respeite e cumpra com regras
e normas definidas por este descritas;
c) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;
d) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
e) Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
f) Gratuidade dos ensinos públicos em estabelecimentos oficiais;
g) Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
h) Valorização do profissional de educação escolar;
i)

A condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica ou

religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou raça;
j)

O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos e

tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do meio;
k) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
l)

Garantia do padrão de qualidade.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA

Art. 3º - O Colégio Santa Fé, ao ministrar a Educação Infantil, Ensino Fundamental (regular e
supletivo) e Ensino Médio fundamentado na Metodologia Montessoriana, terá como objetivos
específicos:

a) Dar condições à criança para o desenvolvimento sensório – perceptivo adequado, levando
o educando a constituir sua identidade e amadurecer de acordo com suas possibilidades e
condições físicas, intelectuais e ambientais;
b) Proporcionar recursos materiais e ambientais adequados que possibilitem incentivar o aluno
a aprendizagem previstas na Metodologia Montessoriana;
8

c) Proporcionar condições de maior entrosamento entre escola, família e comunidade;
d) Esclarecer aos pais e/ou responsáveis, sempre que necessário, as dúvidas quanto à
concepção Montessoriana e às atividades desenvolvidas;
e) Auxiliar o aluno a resolver por si mesmo os problemas de natureza afetivo-emocional;
f) Oferecer a sua clientela, corpo docente legalmente autorizado capaz de bom desempenho
de tarefas educativas;
g) Proporcionar atividades em que o educando sinta-se livre para exercitar a sua criatividade,
construir

sua

experiência,

desenvolvendo

atividades

de

iniciativa

e

cooperação

fundamentadas na concepção Montessoriana;
h) Oferecer formação básica a nível médio, preparando o educando para a vida, facilitando
dessa forma seu acesso à Universidade dentro dos princípios da Metodologia Montessoriana.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
DA DIRETORIA

Art. 4º - A Diretoria do Colégio Santa Fé é composta por uma Diretora Geral, uma Diretora
Pedagógica e um Diretor Administrativo, ambos contratados pela Entidade Mantenedora.

Art. 5º - a Diretora Geral tem por função:

a) Cuidar das finanças da escola;
b) Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações junto
a esse órgão;
c) Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e
externa e à Secretaria de Educação;
d) Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um
ambiente agradável;
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e) Manter a escola esteja limpa e organizada;
f) Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos
objetos e equipamentos;
g) Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos;
h) Ser parceiro do coordenador pedagógico na gestão da aprendizagem dos alunos;
i)

Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material

e o espaço necessário para seu desenvolvimento;
j)

Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e funcionários;

k) Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário.
l)

Promover a integração de todos os membros da comunidade escolar com vistas à garantia

de um maior compromisso e engajamento de todos que compõe o Colégio;
m) Assinar toda a documentação escolar, juntamente com o secretário, bem como registrar o
seu número de autorização expedida pela Coordenadoria de Inspeção Escolar ou registro no
MEC;
n) Relacionar-se diretamente com os alunos e/ou responsáveis, no trato das questões referentes
ao funcionamento do colégio sobre os aspectos pedagógicos e disciplinares;
o) Realizar e fazer realizar as disposições deste Regimento, as leis e os regulamentos de ensino;
p) Representar o Colégio Santa Fé perante as autoridades, familiares dos alunos e a
comunidade;
q) Visar o livro de ponto, as folhas de pagamento do pessoal e assinar os documentos de sua
competência.
r) Elaborar juntamente com a equipe técnica, o Regimento Interno do Colégio;
s) Participar

efetivamente,

em

conjunto

com

as

Coordenações

Pedagógicas,

do

planejamento elaborado pelo corpo docente, com o intuito de maior acompanhamento e
eficiência do ensino-aprendizagem;
t) Efetivar o relacionamento direto com os professores no que concerne a currículos e planos
de aula;
u) Propor diretrizes norteadoras nos currículos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação Especial em consonância com as normas do Conselho;
v) Elaborar o Calendário Escolar, assessorado pelo corpo técnico do Colégio Santa Fé;
w) Incentivar juntamente com o Orientador Educacional, promoções cívicas, sociais, religiosas,
desportivas, artísticas e educativas;
x) Representar o Colégio sempre que se fizer necessário.

Art. 6º - O Diretor Administrativo tem por função:
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a) Cuidar das finanças;
b) Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna e
externa e à Secretaria de Educação;
c) Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um
ambiente agradável;
d) Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o material
e o espaço necessário para seu desenvolvimento;

e) Promover a integração de todos os membros da comunidade escolar com vistas à
garantia de um maior compromisso e engajamento de todos que compõe o Colégio;
f) Assinar toda a documentação escolar, juntamente com o secretário, bem como registrar o
seu número de autorização expedida pela Coordenadoria de Inspeção Escolar ou registro no
MEC;
g) Relacionar-se diretamente com os alunos e/ou responsáveis, no trato das questões
referentes ao funcionamento do colégio sobre os aspectos pedagógicos e disciplinares;
h) Realizar e fazer realizar as disposições deste Regimento, as leis e os regulamentos de ensino;
i) Representar o Colégio Santa Fé perante as autoridades, familiares dos alunos e a
comunidade;
j) Visar o livro de ponto, as folhas de pagamento do pessoal e assinar os documentos de sua
competência.

Art. 7º - A Diretora Pedagógica tem por função:

a)

Fazer cumprir o Regimento Interno e o Manual da Família;

b)

Participar do processo de matricula, selecionado sob a anamnese;

c)

Conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para reivindicar ações

junto a esse órgão;
d)

Identificar as necessidades da instituição e buscar soluções junto às comunidades interna

e externa e à Secretaria de Educação;
e)

Prezar pelo bom relacionamento entre os membros da equipe escolar, garantindo um

ambiente agradável;
f)

Garantir a integridade física da escola, tanto na manutenção dos ambientes quanto dos

objetos e equipamentos, assim como limpeza e organização;
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g)

Acompanhar o cotidiano da sala de aula e o avanço na aprendizagem dos alunos;

h)

Ser parceiro do coordenador pedagógico na gestão da aprendizagem dos alunos;

i)

Incentivar e apoiar a implantação de projetos e iniciativas inovadoras, provendo o

material e o espaço necessário para seu desenvolvimento;
j)

Gerenciar e articular o trabalho de professores, coordenadores, orientadores e

funcionários;
k)

Manter a comunicação com os pais e atendê-los quando necessário.

l) Elaborar juntamente com a equipe técnica, o Regimento Interno do Colégio;
m) Participar efetivamente, em conjunto com as Coordenações Pedagógicas, do
planejamento elaborado pelo corpo docente, com o intuito de maior acompanhamento e
eficiência do ensino-aprendizagem;
n) Efetivar o relacionamento direto com os professores no que concerne a currículos e planos
de aula;
o) Propor diretrizes norteadoras nos currículos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino
Médio e Educação Especial em consonância com as normas do Conselho;
p) Elaborar o Calendário Escolar, assessorado pelo corpo técnico do Colégio Santa Fé;
q) Representar o Colégio sempre que se fizer necessário;
r)

Solicitar aos pais e/ou responsáveis por meio de reuniões, encaminhamentos e relatórios,

atendimentos e/ou acompanhamento multiprofissional aos alunos que necessitarem destes.

Art. 8º - Nos eventuais impedimentos da Diretora Pedagógica, será designado em substituição,
com semelhante qualificação e habilitação.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Art. 9º - São Órgãos Colegiados da Escola:

a) Conselho Diretor;
b) Conselho de Professores;
c) Conselho de Classe.
12

SEÇÃO I
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 10º - O Conselho Diretor será composto pelos Diretores: Geral, Administrativo e Pedagógico
e pelos elementos que compõe o corpo Técnico Pedagógico da Escola (Supervisão e
Coordenação Pedagógica).

Art. 11º - Este Conselho reunir-se-á sempre que se fizer necessário.

Art. 12º - Compete ao Conselho Diretor:

a) Definir diretrizes básicas que nortearão o pleno desenvolvimento das atividades
administrativo-pedagógicas do Colégio;
b) Aplicar as medidas sócio educativas contidas nesse regimento dentro das limitações
escolares e conforme as legislações específicas àqueles que cometerem infrações e que
pertença ou não ao universo escolar;
c) Discutir a realização de eventos e, de acordo com a necessidade evidenciada definir por
sua efetivação;
d) Responsabilizar os serviços auxiliares pela manutenção de ordem disciplinar dentro do
Colégio e em suas imediações;
e) Tomar decisões assertivas e necessárias, quando a situação não estiver descrito nesse
regimento usando de bom senso e da legislação vigente.

SEÇÃO II
DO CONSELHO DE PROFESSORES

Art. 13º - Ao Conselho de Professores compete:
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a) Opinar na elaboração do Calendário Escolar, horário de aula e demais assuntos correlatos;
b) Sugerir ao Conselho Diretor medidas eficazes para o aperfeiçoamento das atividades
educativas, inclusive alteração do currículo;
c) Opinar sobre a aplicação de penalidades, quando solicitado, sempre em observância à
Legislação;
d) Colaborar com a Direção da escola no sentido da boa ordem das atividades escolares;
e) Deliberar sobre os programas de ensino e outras questões, a respeito das quais seja solicitado
o seu pronunciamento em consonância com a legislação vigente;
f) Aprovar os estatutos dos órgãos estudantis do estabelecimento, desde que preencham as
exigências legais e não contrariem as normas disciplinares em vigor, sem perder de vista as
próprias formas legais de funcionamento dos referidos órgãos;
g) Decidir em grau de recursos, sobre todas as matérias, quando levado à sua consideração,
pela Direção;
h) Sugerir normas disciplinares que se fizerem necessárias introduzir no Colégio
i)

Decidir, em conjunto com 50% mais 1, sore a situações referentes de reprovação de alunos

após recuperações finais.

Art. 14º - O Conselho de Professores reunir-se-á ordinariamente 04 (quatro) vezes ao ano
juntamente com um representante do Corpo Técnico Pedagógico, devendo as datas das
reuniões constarem no Calendário Escolar.

Parágrafo Único: O Conselho poderá reunir-se, extraordinariamente, tantas vezes quantas foram
necessárias, por convocação dos diretores, ou por solicitação da maioria dos seus membros.

SEÇÃO III
CONSELHO DE CLASSE

Art. 15º - São componentes do Conselho de Classe:
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a) Diretora Pedagógica;
b) Orientador Educacional;
c) Supervisão Pedagógica;
d) Coordenação do segmento;
e) Professores do segmento.

Art. 16º - São objetivos do Conselho de Classe:

a) Proporcionar meios para que os alunos se sintam dentro de um autêntico processo educativo
como corresponsáveis pela sua formação;
b) Analisar as causas de baixo rendimento escolar da classe ou do aluno, considerando os
valores sociais, econômicos, pedagógicos ou familiares redirecionado em trabalho de forma
que possa maximizar o processo pedagógico do aluno;
c) Conscientizar o professor da importância da constante autoavaliação das atividades
docentes, possibilitando um replanejamento dinâmico, e assim tornando mais eficaz, o processo
ensino aprendizagem;
d) Promover a integração do processo docente, utilizando, para tal, as ações de planejar,
replanejar e avaliar as atividades didático-pedagógicas;
e) Acompanhar o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem e das necessidades de
alunos e professores;
f) Conscientizar e orientar o professor na avaliação permanente, de forma que fiquem
registradas observações concretas e constantes dos fatos acontecidos com o aluno;
g) Cumprir todas as determinações estabelecidas pelo Conselho de Classe, por todos os
elementos integrantes do grupo.

Art. 17º - São atribuições do Conselho de Classe:

a) Estabelecer para cada caso, e por área de estudo, disciplina ou atividade, o tipo de
acompanhamento que deverá ter o aluno para se recuperar;
b) Debater o aproveitamento global das turmas, estudando e analisando as causas do baixo
nível de rentabilidade do ensino, em cada uma delas;

15

c) Considerar cada aluno como indivíduo único e com características próprias, respeitando
sua história sem expor ou usar de tais informações para denegrir, rotular ou desconsiderar o
aluno e sim como forma de conhecê-lo melhor e a partir deste auxiliá-lo em seu
desenvolvimento num todo;
d) Localizar e caracterizar o aluno com dificuldades na aprendizagem traçando estratégias de
trabalho em conjunto para atender o indivíduo;

CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SEÇÃO I
DA SECRETARIA

Art. 18º - A Secretaria ficará a cargo de um secretário com habilitação de Ensino Médio
devidamente credenciado pelo Órgão da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 19º - A Secretaria é o órgão encarregado dos serviços burocráticos da escola, bem como
manter em dia e organizar o serviço de escrituração, movimento econômico e financeiro do
Colégio Santa Fé.

Art. 20º - A Secretaria é subordinada à Direção Administrativa é dirigida pelo secretário e na
ausência ou impedimento, por um subsecretário, previamente indicado pelo Diretor
Administrativo da Escola.
Art. 21º - Compete ao Secretário:

a) Superintender os serviços da secretaria e distribuir o trabalho entre seus auxiliares;
b) Fazer gráficos estatísticos sobre as atividades de sua alçada;
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c) Organizar o trabalho de secretaria de modo a facilitar o atendimento imediato e qualquer
pedido de informação ou esclarecimento e assegurar preservação e autenticidade dos
documentos escolares;
d) Controlar o registro de frequência do pessoal e fazer constar no livro de ponto;
e) Organizar o trabalho de matrícula e rematrícula da clientela escolar;
f) Zelar pelo material de expediente da secretaria sob sua guarda e providenciar em tempo
suprimento;
g) Relacionar dados necessários para composição de Relatório Anual, como também de sua
correspondência.
h) Receber a taxa escolar dos alunos, bem como doações e subvenções;
i)

Manter em arquivos os valores e documentos concernentes às despesas e receitas do

Colégio;
j)

Efetuar os pagamentos determinados pelo representante legal arquivando com os

comprovantes;
k) Receber toda e qualquer receita pertencente à Escola, fazendo os devidos depósitos em
estabelecimento bancário determinados pela direção;
l)

Apresentar ao representante legal, sempre que solicitado, a situação econômica e

financeira da escola;
m) Registrar e manter em dia os documentos e obrigações de ordem trabalhista, previdência e
fiscal do colégio;
n) Fazer a escrita em livro apropriado especificando a receita;
o) Receber toda e qualquer receita pertencente ao Estabelecimento de ensino determinado
pela Direção;
p) Apresentação do ativo, passivo, providenciando em tempo hábil o pagamento dos
servidores e encargos sociais da escola;
q) Preencher o CENSO e acompanhá-lo.

SEÇÃO II
DOS SERVIÇOS GERAIS
Art. 22º - Os serviços gerais compreenderão aqueles que darão apoio às atividades do Colégio
e da Entidade Mantenedora, representado pelo Supervisor Administrativo e a ele dado poder
de decisão, assim como acompanhar as atividades executadas pelas pessoas que compõem
este quadro.
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Art. 23º - Os serviços gerais terão composição e funcionamento conforme as conveniências
administrativas e serão executados por:

a) Auxiliar de serviços gerais;
b) Agentes de portaria e vigilância.

Art. 24º - Compete aos auxiliares de serviços gerais:

a) Cumprir as determinações que lhes foram confiadas e observar com responsabilidade o
cumprimento do horário pré-estabelecido;
b) Auxiliar na realização de reuniões, festas, solenidades, promoções esportivas e outros
eventos escolares;
c) Fazer previsão de material de consumo e limpeza, requisitá-lo com antecedência,
responsabilizando-se pela sua guarda;
d) Atender com solicitude o diretor, a secretária, professores, técnicos, alunos e demais pessoas
que trabalham no colégio;
e) Zelar pelo material, cuidar da limpeza e boa aparência de todas as dependências, ainda
que não lhe sejam diretamente confiadas;
f) Executar outras tarefas correlatas à sua função;
g) Auxiliar na entrada e saída dos alunos.

Art. 25º - Compete ao agente de portaria e vigilância:
a) Autorizar e encaminhar a entrada de pessoas estranhas no estabelecimento mediante a
identificação pessoal;
b) Efetuar ronda de vigilância com vistas a zelar pela segurança do estabelecimento de ensino;
c) Comunicar à Direção qualquer ocorrido, para as devidas providências;
d) Contribuir para a limpeza e conservação do prédio e dele não ausentar-se sem ordem
superior;
e) Exercer outras atividades a juízo, colaborando para a manutenção da ordem no
estabelecimento.
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TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA DE ENSINO

Art. 26º - A escola possui Sistema e Filosofia Montessorianos, bem como proposta diferenciada
para inclusão escolar, e por estas razões, as salas e estrutura de ensino compõem-se de Salas
Ambientes para Fundamental I e Educação Especial, onde cada uma possui materiais dispostos
segundo a divisão:

ESTRUTURA DE ENSINO
TURMA
Ensino Fundamental I
2º ao 5º ano

SALA AMBIENTE
Salas divididas por disciplinas e afins:
A – Língua Portuguesa;
B – Matemática;
C – Ciências e Produção Textual;
D – História e Geografia;
E – Arte, Música e Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol).

Educação Especial

Distribuídas em Salas Multifuncionais (I, II e III) com materiais
específicos para o trabalho com os alunos por fases de aprendizado.

Parágrafo único – As salas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio são conforme as Diretrizes
e Bases da Educação Básica.

SEÇÃO I
DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Art. 27° - Para ingresso no Ensino Fundamental exigir-se-á comprovados em documentos
devidamente regularizados a conclusão da Educação Infantil.

Art. 28º - O Ensino Fundamental regular destina-se à formação do educando com conteúdo e
método que variam de acordo com as fases de desenvolvimento, necessidades e
peculiaridades do escolar. De acordo com diretrizes operacionais para a matrícula no Ensino
Fundamental do Conselho Nacional de Educação, o Colégio Santa Fé ampliou seu Ensino
Fundamental para 9 anos (Anexo 02). Desta forma de acordo com o Art. 3º da Resolução Nº 6,
de 20 de outubro de 2010 para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança
deverá ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano da matrícula.

Parágrafo Único: No Art. 4º desta mesma Resolução, ressalta-se que as crianças que
completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3º deverão ser matriculadas
na Pré-Escola (Jardim II).

Art. 29º - É dotado o regime seriado anual, dividido em dois semestres letivos com duração,
carga horária e currículo determinado pela legislação de ensino vigente e em 4 bimestres.

Art. 30º - As classes são organizadas de conformidade com as conveniências legais.

Parágrafo único – O número máximo de alunos por turma referente ao Ensino Fundamental
I, isto é, de 1º ao 5º ano é de 25 alunos e no Ensino Fundamental II, isto é, de 6º ao 9º ano é de
35 alunos.

SEÇÃO II
DO ENSINO MÉDIO
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Art. 31º - Para ingresso no Ensino Médio exigir-se-á comprovados em documentos devidamente
regularizados, a conclusão do Ensino Fundamental ou de estudo equivalente.

Art. 32º - O Ensino Médio destina-se a adolescentes, permitindo-lhes continuidade e
terminalidade de estudo, favorecendo a personalização do educando e atendendo as suas
necessidades e às demandas do mercado de trabalho.

Art. 33º - A duração, carga horária e currículo obedecerão às normas de ensino em vigor, assim
como a organização das salas, obedecendo a capacidade de dois por sala, de acordo com
a estrutura da escola.

Art. 34º - No Ensino Médio, as classes serão organizadas em conformidade com as conveniências
pedagógicas e administrativas da escola, tendo em vista o tratamento e o estudo dos
componentes curriculares.

Parágrafo único – O número máximo de alunos por turma referente ao Ensino Médio, isto é,
de 1º ao 3º ano é de 35 (trinta e cinco) alunos por sala.

SEÇÃO V
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 35º - Em atendimento a Resolução CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001(Anexo 03),
que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e a LDB
9.394/96 (Anexo 04) o Colégio Santa Fé resolve:
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1- Por Educação Especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais

especiais,

organizados

institucionalmente

para

apoiar,

complementar,

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir
a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos que
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica;
2- Consideram-se alunos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo
educacional, apresentarem:

2.1 Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento
que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:

a) Aquelas não vinculadas a causa orgânica específica;
b) Aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências.

2.2 Dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;

2.3 Altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.
3 - Sobre a mesma Lei, ressalta-se no Art. 6º: Para a identificação das necessidades educacionais
especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve
realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e
aprendizagem, contando, para tal, com:

3.1 A experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e
supervisores educacionais;
3.2 O setor responsável pela Educação Especial do sistema;
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3.3 A colaboração da família e a cooperação de profissionais da área da saúde com vistas a
uma avaliação e/ou reavaliação multiprofissional como condição para permanência do
mesmo;
4.4 O atendimento a criança especial se dará preferencialmente no ensino regular como prega
a LDB 9.394 de 1996 Art. 58: Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para alunos com necessidades especiais.

4- O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, preferencialmente, e
de acordo com a idade cronológica do aluno, assegurando-lhes os serviços de educação
especial sempre que se evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a
comunidade, a necessidade de Atendimento Educacional Especializado;
Matricular os alunos, organizando-se para o atendimento aos alunos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de
qualidade para todos, desde que obedeça a quantidade de vagas oferecidas pela escola, isto
é, 2 (duas) vaga por sala no máximo, independente da necessidade que os alunos
apresentarem por turma por cabendo a escola esclarecer, através da análise da criança
(provas psicopedagógicas/anamnese), o melhor espaço para o aluno no momento, de forma
que a família compreenda o funcionamento da escola;

4.1 Os alunos com necessidades especiais serão matriculados conforme exposto:
a) Entrevista com os familiares/anamnese;
b) Avaliação

pedagógica/psicopedagógica

que

indicará

a

melhor

estratégia

educacional (segmento educacional e sala) conforme as necessidades de cada
criança;
c) Disponibilidade de vagas:
✓ No Ensino Comum: 2 alunos por sala;
✓ Nas Salas Multifuncionais: 12 alunos;
✓ No Atendimento Educacional Especializado (AEE): 12 alunos.
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4.2 A escola quando necessário, solicitará serviços de apoio especializado, externos a instituição
educacional (equipe multiprofissional), assim como acompanhamento e laudo médico, com o
intuito de atender as peculiaridades da clientela da educação especial, como forma de
suporte ao trabalho realizado na escola, ficando esta impossibilitada (limitada) a dar
continuidade aos serviços educacionais ora contratados pela família, que deve cumprir com os
acordos fixados em reuniões bimestrais, matrícula, termos de compromisso e/ou extraordinárias
para a continuidade e permanência do contrato estabelecido na matrícula.

4.3 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) será feito em classes especiais (Salas
Multifuncionais), sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível
a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Com base no Art. 34, as escolas podem
criar, extraordinariamente, classes especiais (salas multifuncionais), cuja

organização

fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação
Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em
caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou
condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem
ajudas e apoios intensos e contínuos.

4.4 O Colégio Santa Fé reserva-se o direito de fazer parcerias com instituições de ensino superior
para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao processo de ensino e
aprendizagem

de

alunos

com

necessidades

educacionais

especiais,

visando

ao

aperfeiçoamento desse processo educativo.

4.5 É facultado ao Colégio Santa Fé, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos 24 e 26
da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não apresentar
resultados de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, terminalidade
específica do Ensino Fundamental, por meio da certificação de conclusão de escolaridade,
com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo
educando, bem como o encaminhamento devido para a Educação de Jovens e Adultos e
para a Educação Profissional.
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4.6 As crianças matriculadas, de acordo com diferenças individuais e potencialidades no
Colégio Santa Fé em salas especiais (salas multifuncionais), retornarão gradativamente para o
Ensino Regular, em disciplinas determinadas, mediante a potencialidade para a mesma. As que
não tiverem essa condição (de retornar para o Ensino Comum) e serão:

a) Indicação para Centros de Ensino Especializados que ofereçam atendimento
multiprofissional clínico, levando em consideração as necessidades do aluno e não o
fator idade;
b) Indicação para as escolas privadas ou públicas: municipais e estaduais, para
frequentarem escolas profissionalizantes a partir de 14 anos de idade.

Parágrafo único: Caso haja algum aluno que esteja em processo de inclusão (salas
multifuncionais) ou já incluso (sala comum) que não apresente condições comportamentais,
sociais, emocionais, psicológicas e/ou pedagógicas para a permanência na comunidade
escolar, sem o acompanhamento multiprofissional e/ou acompanhamento familiar, a escola
trancará a matrícula do mesmo, para que a família priorize tais acompanhamentos que
favoreçam a este aluno condições necessárias de trabalho em sala de aula, retornando este
para a escola mediante avaliação positiva do Conselho Pedagógico desta instituição ao
analisar laudos, relatórios e reavaliações dos acompanhamentos multiprofissionais solicitados.

4.7 O Colégio Santa Fé, diante de estratégias educacionais adotadas por outras instituições,
pode vir a solicitar para as famílias, obstinando-se de qualquer ônus, profissionais especializados
de atuação multiprofissional que possam acompanhar de forma individual e rotineira o trabalho
com alunos especiais em sala.

4.8 O Colégio Santa Fé reserva-se o direito de formalizar parcerias com clínicas ou escolas que
ofereçam Atendimento Educacional Especializado para os alunos que ainda não tenham
adquirido padrões de socialização adequados para o convívio social, bem como para a
aprendizagem formal.

CAPÍTULO II
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DOS CURRÍCULOS E PROGRAMAS

Art. 36º – O currículo pleno será estruturado pelo estabelecimento de ensino com observância
na legislação vigente, segundo o Art. 26 da LDB 9.394/96 (Anexo 05): Os currículos da Educação
Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.

ENSINO FUNDAMENTAL I
Áreas segundo PCNs

Disciplinas oferecidas

Matemática

Matemática e Educação Financeira

Música

Musicalização

Português

Análise e Produção textual e Gramática

Línguas Estrangeiras

Inglês e Espanhol

História

História Geral e do Maranhão (para o 4º ano)

Geografia

Geografia Geral e do Maranhão (para o 4º ano)

Ciências

Ciências

Arte

Arte

Educação Física

Educação Física
ENSINO FUNDAMENTAL II

Áreas segundo PCNs

Disciplinas oferecidas

Português

Português

Matemática

Matemática

Geografia

Geografia

História

História

Arte

Arte

Línguas Estrangeiras

Inglês e Espanhol

Música

Música

Educação Física

Educação Física

Ciências

Ciências (para o 6ª ao 8º ano)
Biologia (para o 9º ano)
Química (para o 9º ano)
Física (para o 9º ano)
ENSINO MÉDIO
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Áreas segundo PCNs

Disciplinas oferecidas

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Português, Arte, Inglês, Espanhol, Música e Educação Física

Ciências da Natureza, Matemática e suas
Matemática, Biologia, Química e Física

Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias

Geografia, História, Filosofia e Sociologia

Art. 37º - Os programas deverão conter com clareza os objetivos da disciplina, métodos
utilizados e critérios de avaliação da aprendizagem de acordo com as Diretrizes da Educação
Básica.

Art. 38º - A organização dos conteúdos programáticos será feita pelos professores de cada
disciplina, assessorado pela Coordenação Pedagógica e Direção.

Art. 39º - O currículo terá sua estrutura prevista nas estruturas curriculares constantes dos anexos
e farão parte deste Regimento.

TÍTULO IV
DAS CORPO TECNICO PEDAGÓGICO
DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Art. 40º - O serviço de Orientação Educacional terá por objetivo assistir o educando,
individualmente ou em grupo, através de ações sistemáticas planejadas e avaliadas, no sentido
de oportunizar situações que exijam do aluno opções conscientes, baseados no conhecimento
dos fatos e da realidade, bem como na avaliação objetiva de suas potencialidades e
limitações, dentro de um clima educacional propício ao seu desenvolvimento, nos planos
afetivos, psicológico, social e intelectual.
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Art. 41º - O serviço de Orientação Educacional poderá funcionar dentro do horário escolar, no
âmbito da família de forma regular ou intensiva, segundo o ritmo exigido pela natureza de seu
campo especifico de ação.

Art. 42º - Compete ao Orientador Educacional:

a) Prover assistência e orientação individual e em grupo para os alunos;
b) Realizar aconselhamento e acompanhamento individual e em grupo;
c) Fornecer orientação aos professores no que diz respeito à observação dos interesses,
aptidões e formação de hábitos de estudo de seus alunos;
d) Promover a integração de grupos de alunos com profissionais da comunidade, com o
objetivo de atrair seus interesses pelo exercício das profissões;
e) Colaborar na elaboração, na execução do plano curricular da escola, e na programação
das atividades independentes e alternativas;
f) Organizar e executar o programa de informações necessárias à sondagem de interesses e
aptidões para a orientação profissional;
g) Colaborar na seleção e organização das classes;
h) Promover reuniões para atendimentos especiais com pais de alunos, visando à Orientação
Educacional;
i)

Participar de reuniões convocadas pela administração;

j)

Promover integração com os demais serviços da escola;

k) Sistematizar o processo de acompanhamento e encaminhamento do aluno a outro
especialista, quando necessário.

CAPÍTULO I
DO CORPO TÉCNICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

Art. 43º - O Corpo Técnico Pedagógico do Colégio Santa Fé é composto pela Supervisão
Pedagógica e Coordenações Pedagógicas, ambas contratadas pela Entidade Mantenedora.
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Art. 44º - O serviço de Supervisão Pedagógica, subordinado à Direção Geral e Pedagógica do
estabelecimento, estará sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado.

Art. 45º - A Supervisão Pedagógica terá por objetivo e competência desincumbir-se das
atividades que lhe forem inerentes, das decorrentes de normas de ensino e do disposto neste
Regimento.

Art. 46º - São atribuições do serviço da Supervisão:

a) Elaborar com a participação de outros especialistas currículos, programas, planejamentos
das atividades pedagógicas diversificadas empregadas pelo professor;
b) Acompanhar a evolução dos métodos e processos pedagógicos empregados pelo
professor;
c) Acompanhar e finalizar seleções de novos professores e corpo pedagógico;
d) Manter relacionamento com parceiros e terceirizados
e) Acompanhar e coordenar a elaboração do plano pedagógico quinzenalmente;
f) Construir e acompanhar Calendário Escolar;
g) Realizar ações e avaliações conjuntas com o Corpo Administrativo;
h) Avaliar e acompanhar conduta dos professores;
i)

Acompanhar as ações da Coordenação Pedagógica;

j)

Colaborar na seleção dos recursos didáticos da escola;

k) Analisar os resultados do rendimento escolar com os professores e demais profissionais;
l)

Fazer e acompanhar atendimento aos pais;

m) Assessorar os professores na elaboração de atividades, compatibilizando-as com a proposta
escolar;
n) Integrar o trabalho de supervisão com a biblioteca, incentivando o corpo docente e
discente na utilização do seu acervo;
o) Acompanhar planos anuais;
p) Elaborar e presidir pauta de reunião com a Coordenação Pedagógica, bem como pauta
de planejamento;
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q) Construir ou reformular documentos da escola (Regimento Interno, Proposta Pedagógica e
Manuais);
r) Comunicar o Corpo Docente sobre as principais ações da semana, bem como alteração
de datas e lembretes;
s) Acompanhar as faltas do Corpo Docente nos planejamentos, conselhos, reuniões e eventos;
t) Acompanhar todas as etapas dos projetos e datas comemorativas;
u) Fazer desligamento de professores;
v) Promover junto ao Conselho Diretor as ações de Matrícula;
w) Acompanhar Conselhos de Classe.

DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 47º - O serviço de Coordenação Pedagógica, subordinado à Direção Pedagógica e à
Supervisão Pedagógica do estabelecimento, estará sob a responsabilidade de um profissional
legalmente habilitado.

Art. 48º - A Coordenação Pedagógica terá por objetivo e competência desincumbir-se das
atividades que lhe forem inerentes, das decorrentes de normas de ensino e do disposto neste
Regimento.

Art. 49º - São atribuições da Coordenação Pedagógica:

1. Organizar

os

materiais

para

serem

entregues

aos

professores

e

demais

colaboradores;
2. Substituir professores em casos de falta. Na indisponibilidade destes, assumir as turmas
dos professores faltosos com atividades direcionadas por estes;
3. Registrar no Sistema SAE ou agenda escolar atrasos e possíveis incidências;
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4. Contribuir para a manutenção do Clima Organizacional da escola, ouvindo com
atenção os anseios e possíveis dúvidas a serem sanadas (pais, alunos, professores e
funcionários da escola), com ou sem agendamento prévio;
5. Estar nos corredores averiguando saída dos professores das salas, atrasos, ausências
ou saídas dos alunos;
6. Elaborar circulares e informativos externos ou internos;
7. Realizar encontros semanalmente ou quinzenalmente para acompanhamento dos
Planos Anuais e registrá-los, para fins de acompanhamento da Direção Pedagógica
e da Supervisão Pedagógica, com pauta discutida, data e a assinatura de ambos;
8. Orientar os professores quanto ao desenvolvimento da aprendizagem dos alunos,
didática, postura em sala, as dificuldades dos alunos e formas de intervenção;
9. Construir os projetos e acompanhar sua evolução de acordo, responsabilizando-se
pelo desempenho dos mesmos;
10. Apresentar os eventos da escola;
11. Analisar junto à Direção Pedagógica, Supervisão Pedagógica e SOPE (Serviço de
Orientação Psicológica Educacional) os dados sobre os avanços ou dificuldades dos
alunos;
12. Participar de Reuniões de Planejamento, Conselhos de Classe, Formação
Continuada;
13. Arquivar documentos no Sistema SAE e SOPE (Serviço de Orientação Psicológica
Educacional);
14. Acompanhar pessoalmente a entregas de notas, assegurando o bom andamento
destas (atendimento aos pais, orientação de professores e assinatura de termos de
ciência);
15. Dirigir Conselhos de Classe, assegurando-se da participação de todos os professores;
16. Auxiliar na seleção de novos professores, contribuindo na participação das aulas
didáticas, informações sobre valores e disponibilidade e integração dos mesmos;
17. Realizar desligamentos de professor, quando necessário;
18. Construir horários seguindo as disponibilidades do professor;
19. Colaborar na elaboração do Calendário Escolar;
20. Organizar e definir, junto ao Conselho Diretor, providências para a conclusão do ano
letivo;
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21. Controlar o registro das aulas dadas e previstas assim como a frequência dos alunos
e os resultados da avaliação e do rendimento escolar e nos diários de classe, dentro
do prazo pré-estabelecido;
22. Construir e/ou reformular documentos da escola (Proposta Pedagógica, Regimento
Interno, Manuais).
23. Convocar as famílias para reuniões de devolutivas com informações dos Conselhos
de Classe e realizar novos acertos, documentando todas as reuniões;
24. Promover junto ao Conselho Diretor as ações de Matrícula e Rematrícula (receber
alunos, organizar provas, realizar e avaliar anamnese);
25. Coordenar a escolha dos livros didáticos;
26. Avaliar provas e atividades enviadas pelo professor.

CAPÍTULO III
DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARES

Art. 50º - Como Serviços Pedagógicos Complementares a escola manterá uma biblioteca com
livros e laboratório de informática com internet, para pesquisa nas salas de aula e incentivará a
eleição de monitores. Empenhará ainda esforços no sentido de incentivar o aprimoramento do
pessoal docente e proporcionar estágio adequado aos alunos do curso profissionalizante.
Como serviço complementar e opcional, o Período Integral insere-se para fim de manutenção
do aluno na escola e acompanhamento para o desenvolvimento sadio do aluno.

Art. 51º - Como o Serviço Pedagógico Complementar será mantido:

a) Período Integral;
b) Biblioteca;

SEÇÃO I
DO PERÍODO INTEGRAL
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Art. 52º - O Período Integral é o serviço opcional e disponibilizado apenas aos alunos
matriculados na escola no turno matutino nas séries que vão do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental I.

Art. 53º – O Período Integral possui calendário de funcionamento e regimento próprio, descritos
no Manual do Integral com normas e regras pré-determinadas pela Direção e Corpo Técnico
Pedagógico da

escola, fundamentadas neste

Regimento Interno e

baseadas nas

peculiaridades do serviço que devem ser seguidas por quem desde desejar fazer parte.

Parágrafo único – O calendário de funcionamento do Período Integral não acompanha o
Calendário Anual Escolar em função de suas necessidades e peculiaridades e terá um número
máximo de 15 alunos por turma.

Art. 54º - O Período Integral é um serviço opcional e desvinculado financeiramente do serviço
educacional ora oferecido pelo turno matutino da escola. Por isso, tem contrato e valor à parte
da mensalidade escolar paga pelos responsáveis referentes aos serviços oferecidos no turno
vespertino. Não possui política de desconto e deve ser pago pontualmente para que o aluno
usufrua de tal serviço.
Art. 55º - O atraso do pagamento do Período Integral impossibilita a continuidade dos serviços
e frequência do aluno no turno vespertino. Entretanto o atraso do pagamento do Integral não
interfere na frequência do aluno no período da manhã.
Art. 56º - Aos que não desejarem mais utilizar os serviços do

Período Integral, procurar a

Secretaria da escola pelo menos 10 dias antes do vencimento da mensalidade para efetuar a
quebra do contrato e evitar cobranças indevidas.
Art. 57º - Por ser um serviço opcional e terceirizado, havendo atrasos no pagamento do Período
Integral, o aluno não poderá frequentar o mesmo até que seja regularizado no prazo de 5
(cinco) dias úteis após vencimento.
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SEÇÃO II
DA BIBLIOTECA

Art. 58º - A Biblioteca constitui o centro pedagógico com a finalidade de estimular a pesquisa
bibliográfica e leitura a alunos, docentes e demais servidores do Colégio Santa Fé.

Art. 59º - Os serviços da Biblioteca estarão sob a responsabilidade de um Bibliotecário.

Art. 60º – Compete ao Bibliotecário:

a) Manter a biblioteca em perfeita ordem de funcionamento;
b) Promoção de campanhas visando despertar o gosto pela leitura;
c) Zelar pelo uso e pela conservação dos bens da biblioteca;
d) Planejar as atividades da biblioteca e definir seus objetivos;
e) Selecionar, adquirir e organizar materiais bibliográficos;
f) Manter organizado o fichário para consultas;
g) Proceder anualmente o inventário do acervo;
h) Manter intercâmbio com outras bibliotecas e centros de documentação.

SEÇÃO III
DO APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DOCENTE

Art. 61º - A Diretoria do estabelecimento incentivará o corpo docente a participação de
treinamentos, cursos e palestras, aproveitando as oportunidades surgidas para a necessária
formação continuada, tornando-os assim cada vez mais qualificados, assim como a escola
oferecerá cursos de aperfeiçoamento durante as reuniões mensais de planejamento.
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TÍTULO V
DO REGIME ESCOLAR

CAPÍTULO I
DO ANO LETIVO

Art. 62º - É considerado período letivo aquele em que se realizam as várias atividades escolares,
com a duração necessária para a execução dos programas, prolongando-se até a
complementação no mínimo de 200 (duzentos) dias de efetivo exercício.

SEÇÃO I
DO CALENÁRIO ESCOLAR

Art. 63º - O Calendário Escolar será elaborado anualmente e ordenará a distribuição dos dias
letivos previstas por lei, em dois períodos, fixando as épocas de recessos e férias escolares,
atendendo as exigências do ensino, às necessidades da comunidade escolar e às diretrizes do
Colégio.

Art. 64º - O Calendário Escolar será elaborado pela Direção Pedagógica e pelo Corpo Técnico
Pedagógico, onde ficará determinado:

a) Início e término do ano letivo;
b) Os dias letivos de cada mês;
c) Feriados e dias facultativos;
d) Período de matrícula, planejamento, avaliação e recesso escolar;
e) Comemorações cívicas e religiosas, além das festividades escolares;
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f) Período de recuperação, verificação e de apresentação dos resultados das avaliações
bimestrais e finais;
g) Aula inaugural, se houver.

CAPÍTULO II
DA MATRÍCULA

Art. 65º - O período reservado à matrícula/rematrícula será determinado no Calendário Escolar
e em edital publicado até o final do mês de outubro do ano vigência e acontecerá até o
período de março do mesmo; não havido matricula no meio do ano mesmo que exista vagas.

Art. 66º - Serão matriculados/rematriculados os alunos que se dirigirem, por escrito, a Direção, e
satisfazerem as exigências das leis de ensino e do estado e estiverem quites com a secretaria
do estabelecimento, respeitando o período para efetivação da matrícula e concordo com
termos de contrato.

Art. 67º - A matrícula será feita após:

a) Não existência de vagas;
b) Anamnese (entrevista) com os pais e/ou responsáveis;
c) Avaliação (pedagógica/psicopedagógica), a ser realizada com a criança caso seja
identificado na entrevista alguma alteração que exija investigação e/ou atendimento
individualizado, na busca de maiores informações sobre a mesma e formas de melhor
atendê-lo, caso seja necessário;
d) Realização de avaliação escrita, das disciplinas de Português e Matemática, com
conteúdos peculiares ao ano o qual o aluno já concluiu e obtenção de nota igual ou
superior a 7,0 (sete). Caso não obtenha média, a matricula não será efetivada;
Obs.: As provas poderão ser revisadas pelos responsáveis direto do aluno, contudo não
questionadas e ficarão em poder da escola.
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Parágrafo único – Somente crianças não alfabetizadas serão isentas das avaliações,
sendo assim necessária a verificação da disponibilidade de vaga para a série desejada
para que seja feita ou não a liberação para matrícula.

e) Análise das informações (triagem) para liberação de matrícula conforme a
disponibilidade de vagas.
f) O SOPE (Serviço de Orientação Psicológica Educacional), composto por pedagogos,
psicopedagogos e psicólogos, será o responsável pela: anamnese, avaliação
(pedagógica/psicopedagógica), triagem das informações, análise dos resultados e
liberação da matrícula junto à Secretaria da escola.

Art. 68º - A efetivação da matrícula acontecerá após a confirmação do pagamento de valor
referente a este e a liberação e confirmação do SOPE – Serviço de Orientação Psicológica
Educacional sobre a turma (sala) em que a criança deve permanecer.

Art. 69º - Para matrícula no Período Integral, a criança deve estar devidamente matriculada no
Colégio Santa Fé no turno matutino e constar na lista de reserva para o Período Integral
disponibilizada pela Coordenação Pedagógica.

Art. 70º - A matrícula nas atividades esportivas será realizada diretamente com a empresa
responsável, Cia Sports, com a assinatura do contrato e recebimento de boletos junto aos seus
responsáveis, bem como o cancelamento do mesmo por ser uma empresa terceirizada.

Art. 71º - Serão deferidos condicionalmente os requerimentos desacompanhados da
documentação exigida por lei.

Art. 72º - Ao matricular-se, o aluno compromete-se a aceitar o Regimento do Colégio Santa Fé
e suas normas disciplinares.
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Art. 73º - São condições para a matrícula, além do requerimento:

a) Apresentar foto cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno;
b) CPF, RG, comprovantes de renda e residência do responsável;
c) Histórico Escolar (original e foto cópia) dos anos anteriores, em caso de transferência
devidamente autenticado pelo órgão competente;
d) 02 (duas) fotos 3 x 4 (atuais) do aluno;
e) Assinatura do termo de responsabilidade quando necessário sobre o cumprimento do
Regimento Interno e das cláusulas de contrato de prestação de serviço.

Art. 74º - A matrícula poderá ser cancelada em qualquer época do ano, caso o Conselho
Pedagógico julgue aplicável o cancelamento da matrícula e/ou a transferência, prevista neste
documento, caso:

a) O aluno ou contratante / responsável comprometa o bom nome e a reputação deste
estabelecimento;
b) Em caso de indisciplina do aluno ou atos inadequados que interfiram na harmonia do
contexto escolar, sofrendo avaliação do Conselho Diretor;
c) Quando o prejuízo social interfere no desempenho escolar do aluno e ou daqueles que
fazem parte do seu grupo.

Parágrafo único – O aluno cuja matrícula foi cancelada terá direito de receber a
transferência informando a sua situação escolar no prazo previsto pela lei.

CAPÍTULO III
REMATRÍCULA

Art. 75º - Os alunos da casa, ou seja, os alunos que estejam devidamente matriculados no ano
corrente e aptos para promoção para próxima série, terão prioridade de vaga para o ano letivo

38

seguinte. Sendo assim, necessária uma análise prévia das confirmações de rematrículas para
então liberar as vagas ociosas para as matrículas externas.

Art. 76º - Para que o aluno realize a rematrícula e necessário concluir todo o processo realizando
as seguintes etapas:
1ª etapa: Preenchimento do documento de Reserva de Vagas e entrega na secretaria;
2ª etapa: Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços;
3ª etapa: Pagamento da Matrícula (mensalidade de janeiro).

Art. 77º - A realização da Reserva de Vagas e o pagamento da matricula nas datas previstas
dentro dos prazos estipulados no edital de matrícula, garantem a vaga do aluno para o ano
seguinte.

Art. 78º - A rematrícula do aluno só será efetivada com a confirmação do pagamento da
matrícula (mensalidade de janeiro), assim como todos as outras etapas do processo.

Art. 79º - Preferencialmente, o aluno que solicitar a rematrícula não deverá ter em seus registros
da escola, faltas graves, advertências ou suspensões.

Parágrafo único - Caso não sejam efetivadas todas as etapas do processo, disponibilizaremos
as vagas para o processo seletivo de novos alunos.

CAPÍTULO III
DAS TRANSFERÊNCIAS
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Art. 80º - A transferência de alunos de outros estabelecimentos torna-se efetiva quando
satisfeitas as normas legais aplicáveis e disposição de vagas e condições pedagógicas para
receber o aluno, cabendo ao Conselho Diretor deferir a matrícula.

Art. 81º - Havendo diferença curricular e não sendo possível o aproveitamento de seus estudos,
o aluno se sujeitará às adaptações necessárias.

Art. 82º - Os alunos recebidos por transferência deverão apresentar histórico escolar
devidamente autenticado pelo órgão competente.

Art. 83º - É vedada a aceitação ou concessão de transferência do aluno que depender da
recuperação, visto que deverá realizar-se na própria escola de origem, salvo nos casos previsto
em lei.

Art. 84º - A transferência de alunos de outros Estabelecimentos de Ensino, torna-se efetiva depois
de satisfação as normas legais aplicáveis, as contidas no presente Regimento, e ainda:

a) O aluno transferido fica sujeito às adaptações cabíveis e necessárias a cada disciplina,
área de estudo ou atividade conforme decisão do Conselho Diretor;
b) As transferências recebidas devem vir acompanhadas de documento hábil legalmente
válido, contendo histórico escolar das disciplinas, áreas de estudo ou atividades cursadas;
c) Não haverá transferência para alunos que desejarem matrícula no 2º bimestre.

Art. 85º - Quando a transferência ocorrer durante o ano letivo, serão respeitados os resultados
obtidos pelo aluno no estabelecimento de origem, inclusive quanto ao critério para atribuição
de grau, nota, menção, conceito ou critério que serão transcritos definitivamente no histórico
escolar do aluno sem qualquer conversão.

CAPÍTULO IV
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DAS FREQUÊNCIAS

Art. 86º - Será obrigatória a frequência às aulas e a todas as atividades escolares em condições
regulares.

Art. 87º - Será considerado aprovado o aluno que tiver a frequência escolar mínima prevista na
legislação vigente.

Art. 88º - Em casos excepcionais, a juízo da Diretoria, poderá haver suspensão de aulas e
atividades escolares normais para atendimento de deveres indeclináveis da comunidade
escolar, de natureza social e/ou educativa.

Art. 89º - Os alunos poderão justificar as faltas ocorridas, por motivo justo coincidente em período
de avaliação, sendo esta realizada posteriormente a critério da Direção, mediante pagamento
da 2º chamada realizado pela família.

Art. 90º - A frequência será diretamente relacionada com a aprovação do aluno e será
registrada pelo professor no Sistema SAE. Tendo como obrigatoriedade, como consta na LDB e
no Parecer CNE/CEB nº 5/97, que para aprovação o aluno necessita de 75% frequência do total
de horas letivas.

Art. 91º - Os atestados médicos justificam as faltas praticadas por motivo de saúde e isentam o
pagamento da 2º chamada.

Parágrafo único - O aluno que não obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) em cada disciplina será considerado Reprovado por falta.
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Art. 92º - Alunos no 3º ano do Ensino Médio seguem um Calendário especial e em caso de
aprovação nos vestibulares, obedecerão a legislação atual do cumprimento de frequência e
nota exigido por lei.

TÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO ESCOLAR E SUA UTILIZAÇÃO DIDÁTICA

CAPÍTULO I
DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

Art. 93º - A verificação da aprendizagem no Colégio será mensalmente, realizada por meio de
avaliações, escritas e atividades diversas, podendo acontece, em algumas situações,
avaliação oral.

Art. 94º - A atribuição de notas, para todos os cursos, far-se-á por bimestre, sendo o resultado
das avaliações realizadas no decorrer dos dois meses devendo ser expressas em números inteiros
ou a considerar a primeira casa decimal.

Art. 95º - As notas serão registradas no Sistema PROFESSUS pelos professores e oportunamente
transcritos para as fichas de atendimento individual, boletins e demais documentos, pela
Coordenação Pedagógica, pelo mesmo sistema.

Art. 96º - A verificação do rendimento escolar dos alunos em condições especiais (Atendimento
Educacional Especializado) e diagnóstico abrangerá:

a) Cumprimento das regras e normas da instituição;
b) Assiduidade e pontualidade;
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c) Assimilação de conteúdos básicos para a série;
d) Disciplina e respeito para com todos;
e) Cumprimento de datas de entrega de trabalhos, exercícios e demais atividades
destinadas ao aluno;
f) Participação do aluno em trabalhos individuais e/ou grupo e seu comportamento
proativo junto aos mesmos;
g) Capacidade e esforço durante as aulas e realização das tarefas solicitadas;
h) Habilidades psicossociais.

Parágrafo único – No Colégio, a nota mínima para aprovação será 7 (sete) e ao final do ano
letivo, o aluno deverá ter como somatória dos 4 bimestres pontuação igual ou maior que 28
pontos.

SEÇÃO I
DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA REGISTRO

Art. 97º - As notas, faltas e conteúdos ministrados serão registradas mensalmente e
bimestralmente:

I - Pelo Professor no Sistema PROFESSUS.

II – Pela Coordenação:

a) No Sistema PROFESSUS conforme as notas adquiridas na 2ª Chamada/ boletim;
b) No Sistema PROFESSUS conforme as notas adquiridas nas Recuperações Paralelas e
Recuperação Final;
c) Nos assentamentos individuais dos alunos, quando forem finais ou bimestrais/ Conselho
de Classe.
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III – Pela Secretaria (quando for necessário):

a) Nos documentos de transferência, quando objetivarem a comunicação de resultados;
b) No livro de atas de resultados finais ao encerramento do ano letivo;
c) No livro de atas de exames finais, quando forem exames ou processos de avaliação e
recuperação, respaldados pela Coordenação Pedagógica.
Parágrafo único – No lançamento de notas no Sistema PROFESSUS serão atribuídas
apenas uma casa decimal após a vírgula.

Art. 98º - Serão expedidos quando solicitados, segunda via de documentos, desde que sejam
atendidas as exigências impostas pela legislação especifica vigente da própria Instituição de
Ensino ou conforme o Conselho Estadual de Educação.

SEÇÃO II
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS

Art. 99º - A Coordenação do Colégio disponibilizará bimestralmente relatórios e boletins
escolares contendo a avaliação global dos alunos. Os boletins estarão disponibilizados no
Sistema PROFESSUS escolar e os relatórios pedagógicos serão discutidos nas reuniões de pais e
mestres pessoalmente pela Coordenação Pedagógica com auxílio do Corpo Docente. Os pais
serão comunicados através das circulares via agenda, site da escola e redes sociais. Nos dias
que forem reuniões de pais e mestres, não haverá aula com o objetivo de que os docentes
estejam disponíveis para o diálogo e possíveis construções de estratégias de intervenção. Em
caso de ausência dos responsáveis, os mesmos deverão remarcar outro momento (no prazo de
uma semana) para se conscientizarem da situação acadêmica do aluno e recebimento do
relatório e/ou boletim, isentando a escola de toda ou qualquer responsabilidade que possa
prejudicar o aluno no tocante ao seu rendimento e/ou oportunidades perdidas referentes à 2ª
chamada, Recuperação Paralela, Recuperação Final e Rematrícula.
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Art. 100º - O Colégio expedirá em prazo legal os diplomas e certificados de conclusão de cursos
devidamente autenticados pelo órgão competente. Caberá ao Estabelecimento enviará para
autenticação e/ou registro nos órgãos competentes, diplomas, históricos e certificados a fim de
que os mesmos tenham valor legal.

CAPÍTULO II
DA PROMOÇÃO

Art. 101º - O sistema de promoção para o Ensino Fundamental e Ensino Médio estabelece o
seguinte critério para aprovação: será considerado aprovado o aluno que realizar todas as
avaliações dos 4 (quatro) bimestres e detiver MA (Média Anual) = 7,0 (produtividade mínima de
70%) com frequência de 75%.

Art. 102º - O aluno que não atingir a média 7,0 (sete) poderá realizar provas de Recuperações
Paralelas (realizadas a cada bimestre). Essas são opcionais e pagas.

Parágrafo único - O aluno que não alcançar a média 7,0 (sete) através da Recuperação
Paralela (RP) deverá realizar Prova Final (PF) das disciplinas que apresentar carência para
obtenção de média, devendo o mesmo respeitar o cronograma estabelecidos pela escola em
calendário divulgado pela coordenações e direção, pois não haverá prorrogação de prazo e
nem 2ª chamada das RP e PF.

CAPÍTULO III
DA RECUPERAÇÃO

SEÇÃO I
DA 2º CHAMADA
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Art. 103º – Será disponibilizada ao aluno, que porventura se ausentou nos dias de avaliação, a
possibilidade de realizá-las em outra data pré-definida pela escola, com a aplicação de uma
prova de 2º chamada para reposição desta nota. A família será comunicada via comunicado,
agenda escolar e/ou telefone sobre a prova a ser realizada, data e horário da mesma, tendo
os responsáveis até 48 horas após a comunicação para efetuar o pagamento. No caso de não
apresentação do atestado médico que comprove o motivo pelo qual o aluno foi impossibilitado
de realizar a avaliação, o pagamento desta deve ser realizado no período previsto previamente
pela escola.

Art. 104º – Será cobrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por avaliação perdida, que deve ser
paga antes da realização das provas e apresentado o comprovante de pagamento na
Coordenação da escola, até 48 horas que antecedem a realização da avaliação.

Art. 105º - Será aceito o pedido de realização de prova de 2º chamada por parte do aluno que
estava ausente da escola por motivos comprovados e não em virtude de recusa ou retirada de
sala do mesmo durante a apresentação e/ou realização da avaliação ou período de
suspensão do aluno.

Art. 106º - Em nenhuma hipótese haverá uma 2ª chamada para as provas de 2ª chamada.

Parágrafo único - A aplicação das avaliações de 2º chamada será em turno inverso ao
frequentado pelo aluno.

SEÇÃO II
DA RECUPERAÇÃO PARALELA
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Art. 107º - Terá direito a Recuperação Paralela, aluno com rendimento inferior aos limites fixados
bimestralmente, ou seja, 7 (sete) pontos como média bimestral das disciplinas. Essa avaliação
tem caráter facultativo. O aluno também poderá realizar a prova de recuperação mesmo que
sua média for acima de 7 (sete).

Art. 108º – Será cobrado o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por avaliação, que deve ser pago antes
da realização das provas e apresentado o comprovante de pagamento na Coordenação da
escola, até 48 horas que antecedem a avaliação.

Art. 109º - A Recuperação Paralela realizar-se-á bimestralmente e é optativa. Os alunos deverão
alcançar como resultado nas provas de Recuperação Paralela nota superior a média do
bimestre vigente para que substitua a (s) média (s) baixa (s) obtida (s) pelo mesmo durante o
bimestre vigente no Sistema PROFESSUS.

Parágrafo único - A nota obtida na Recuperação Paralela substituirá a (s) média(s) no
bimestre sinalizado. Caso a nota obtida na Recuperação Paralela seja inferior a que já está
computada no boletim do aluno, esta não será validada pelo Sistema PROFESSUS.
SEÇÃO III
DA RECUPERAÇÃO FINAL

Art. 110º - Tem caráter obrigatório, é gratuita e terá direito a esta recuperação todo e qualquer
aluno com:

1. Frequência mínima de 75% nas aulas previstas.
2. Média anual igual ou superior a 4,0 (quatro);
Art. 111º - A Recuperação Final não possui caráter opcional, pois se esgota condições para
aprovação. Serão isentos casos em que a família opte por Reprovação e assine um termo de
responsabilidade com a escola.
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Art. 112º - A Recuperação Final é obrigatória e isenta de pagamento e para aprovação o aluno
deverá ter 28 (vinte e oito) pontos no mínimo e Média Anual 7,0 (sete).

Art. 113º - Em hipótese nenhuma haverá 2ª chamada de Recuperação.

a) A nota da Recuperação Final deverá atingir o mínimo de 7,0 (sete) para ser considerado
aprovado e substituirá a Média Anual;
b) Não alcançando a média 7,0 (sete) o aluno terá direito a passar pelo Conselho de
Classe previsto no Calendário Escolar. Este Conselho então levará em consideração as
estratégias pedagógicas (multiprofissional e/ou familiar) solicitadas e/ou oferecidas
durante o ano letivo, e estas cumpridas ou não pelo aluno e família;
c) Para ser considerado aprovado deverá o aluno atingir MF = 7,0.

Art. 114º - A Recuperação Final realizar-se-á no final do ano letivo. Os alunos deverão alcançar
como resultado nas provas de recuperação final nota superior a nota já obtida nas provas para
que seja lançada como substituição da (s) nota (s) mais baixa (s) obtida (s) pelo mesmo durante
o ano para então o Sistema PROFESSUS realizar o recálculo da Média Anual no boletim.
O aluno terá direito a uma carga horária semanal de aula, para eventuais dúvidas onde
o professor se fará presente durante o turno do horário. Os conteúdos das provas de
Recuperação Final será determinado pelo professor especifico, de acordo com o grau de
importância para o na o seguinte.

Art. 115º - As provas de Recuperação Final, não serão entregues aos alunos ou enviadas para
casa. Poderão ser visualizadas na Coordenação Pedagógica para maiores esclarecimentos.

Art. 116º - A revisão das provas de Recuperação Final deve ser solicitada junto à Coordenação
de cada segmento com devolutiva ao aluno, pais e/ ou responsáveis em até 48 horas após o
pedido.

48

CAPÍTULO IV
DA REPROVAÇÃO

Art. 117º - Casos de reprovação no Colégio são respaldados pelo critério falta de
conhecimentos bases necessárias para série seguinte, evidenciado por avaliações (orais e
escritas) em sala, para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Parágrafo único: Será considerada Reprovação quando esgotadas as possibilidades de sucesso
lançadas como estratégias e intervenções pedagógicas, multiprofissionais e familiares e através
de avaliação do Conselho Pedagógico.

Art. 118º - Será considerado como resultado de Reprovação Automática para Ensino
Fundamental e Ensino Médio, os alunos com Média anual inferior a 4,0 (quatro).
CAPÍTULO V
DAS ADAPTAÇÕES

Art. 119º - Considera-se casos de adaptações: transferências de alunos de outras instituições
brasileiras ou do exterior, bem como adaptações em função de demandas apresentadas pelos
alunos que exijam:

a) Atendimento Educacional Especializado: atividades realizadas em 2 (dois)
períodos, onde o aluno possa frequentar o ensino comum e possuir auxílio
pedagógico no turno vespertino;
b) Acompanhamento pedagógico especializado: impossibilidade de estar nas
salas comuns, conforme Artigo 49º deste documento, inseridas nas Salas
Multifuncionais, assim denominadas para atender as diversas necessidades das
turmas.
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Art. 120º - Aceita a transferência, cabe ao Conselho de Professores examinar a situação escolar
do aluno e ajustar medidas que lhe permitam a aquisição de conhecimentos indispensáveis
para que possa seguir com real proveito o currículo do Colégio.

Art. 121º - Ao aluno será vedado cursar a série seguinte se não houver sanado suas adaptações
até o final do ano letivo em que estiver matriculado.

Art. 122º - A situação de alunos com cursos ou estudos realizados no exterior será resolvida de
acordo com as normas regimentais e o tratamento determinado pela legislação e pelos órgãos
competentes do Poder Público.

Parágrafo único - Sempre que possível, para solução do caso, serão aplicadas as normas
regimentais relativas à adaptação, aproveitamento de estudo, transferência, matrícula,
equivalência e identidade de conteúdos.

Art. 123º - Do resultado obtido pelo aluno na adaptação, lavrar-se-á ata no livro de Atas de
Exames Especiais.

TÍTULO VIII
DO PESSOAL

CAPÍTULO I
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO E TÉCNICO

Art. 124º - O pessoal administrativo e técnico será admitido pela Entidade Mantenedora, por
contrato individual de trabalho e terá os direitos, prerrogativas e deveres previstos neste
Regimento.
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Art. 125º - A entidade Mantenedora garantirá ao pessoal técnico e administrativo remuneração
condigna, na média de salário da categoria e pagamento, inclusive o período de férias.

Art. 126º - Os técnicos só poderão ser admitidos ao trabalho depois de satisfazerem as exigências
legais de registro pelo órgão competente do ensino.

CAPÍTULO II
DO PESSOAL DOCENTE

SEÇÃO I
DOS DIREITOS DOS PROFESSORES
Art. 127º - O corpo docente do Colégio Santa Fé será constituído por professores legalmente
qualificados e habilitados para exercerem a função de magistério das disciplinas oferecidas na
grade curricular.

Art. 128º - São direitos do professor:

a) Ter autonomia com relação ao desenvolvimento de suas atividades didáticopedagógicas, observadas as determinações do estabelecimento de ensino;
b) Dispor de recursos disponíveis no Colégio para o desenvolvimento das atividades
escolares;
c) Participar de reuniões pedagógicas – administrativas do Colégio;
d) Gozar de direitos estabelecidos pela legislação trabalhista da classe;
e) Ser tratado com urbanidade e respeito por pais, alunos, além das demais pessoas
envolvidas no Colégio;
f) Participar de cursos, encontros, seminários e quaisquer outros eventos promovidos pelo
Colégio, para permanente atualização e qualificação do Corpo Docente;
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g) Recorrer ao órgão hierarquicamente superior desde que insatisfeito com as decisões
tomadas, podendo inclusive, solicitar da Mantenedora;
h) Utilizar-se das dependências e dos livros da biblioteca da escola.

SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS PROFESSORES

Art. 129º - São deveres do professor:

I.

Aos homens é sugerido apresentar-se diariamente com: cabelos cortados, barba
feita, fardamento limpo e engomado diariamente, nas áreas internas e externas
da escola, quanto estiver em atividade pedagogica.

II.

Responsabilizar-se por todos os seus alunos dentro do ambiente escolar;

III.

Planejar e ministrar as aulas que estimule a participação e o comprometimento
do aluno;

IV.

Internalizar os valores e filosofia do Colégio Santa Fé;

V.

Cumprir seu horário de trabalho respeitando a sua hora de entrada e de saída de
sala e da instituição;

VI.

Participar de reuniões pedagógicas – administrativas do Colégio;

VII.

Participar de cursos, encontros, seminários e quaisquer outros eventos promovidos
pelo Colégio, para permanente atualização e qualificação do corpo docente;

VIII.
IX.

Participar dos eventos comemorativos da escola;
Seguir criteriosamente o Calendário Escolar entregue no início do ano, atentandose para possíveis modificações realizadas durante o ano;

X.

Garantir o planejamento, preenchimento execução de todas as documentações
pertinentes à sua rotina pedagógica: planos anuais, planos semanais, diários,
cadernos de normalização, livros, atividades, relatórios pedagógicos, ficha
individual de controle de manuseio de materiais montessorianos, dentre outros,
evitando assim perda de prazos;
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XI.

Cumprir com os horários de aulas, reuniões, planejamentos, eventos e
treinamentos acordados com a Coordenação;

XII.

Enviar diariamente atividades de casa para ampliação dos conhecimentos
adquiridos nas aulas ministradas em sala;

XIII.

Cumprir com prazos: Plano Anual; Plano Mensal, envio de prova, entrega da
prova dos ausentes para sinalização de 2ª chamada, xerox, solicitação de
materiais, Simulados, conteúdos de prova mensal e Recuperação Paralela e Final,
dentre outros;

XIV.

Manter uma postura ética quanto a todas as informações recebidas,
principalmente no que diz respeito aos planejamentos, conselhos bimestrais e
atendimento individualizado, evitando que tais informações sejam mal utilizadas
e expondo a imagem dos alunos, bem como a do professor;

XV.

Realizar comentários desnecessários ou maldosos de seus colegas de trabalho e
alunos;

XVI.

Trabalhar o material pedagógico do aluno (livros, apostilas, paradidáticos e
cadernos) de forma integral, respondendo todos os exercícios propostos para o
ano;

XVII.

Zelar com discrição pelo comportamento do corpo discente, intervindo de forma
assertiva em situações como: postura inadequada do aluno em sala, fardamento
e/ou material incompleto, agressões (físicas e verbais) junto a outros alunos,
ofensas morais e/ou exposições difamatórias via redes sociais e mídias de
comunicação;

XVIII.

Utilizar equipamentos eletrônicos, como computadores e tablets apenas para fins
pedagógicos com participação de todos os alunos de sala;

XIX.

Elaborar contratos de convivência que estabeleçam bem estar a todos;

XX.

Proibir, após conversa com os alunos (combinados/conscientização) o uso de
celulares e aparelhos eletrônicos em sala de aula;

XXI.

Comunicar a Coordenação do segmento casos especiais e extraordinários de
discentes que julgar necessário um acompanhamento especial;

XXII.

Buscar a contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos, dinamização
das aulas através de recursos de multimídia, vivências, exposições, oficinas, aulas
campais, aulas em espaços alternativos da escola, materiais concretos,
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ilustrações, destacando a relação e aplicabilidade dos conhecimentos a serem
adquiridos com a prática.
XXIII.

Prestar primeiros socorros, em caso de acidentes em sala, no local e chamar
imediatamente a Coordenação ou Direção da escola;

XXIV.

Corrigir as avaliações, fazendo considerações assertivas e construtivas;

XXV.

Corrigir diariamente livros, cadernos e atividades com atenção, utilizando caneta
preta ou azul e levando em consideração tanto os erros ortográficos, grafias
incorretas quanto ao conteúdo solicitado nas respostas;

XXVI.

Digitar as informações necessárias no que diz respeito à frequência e conteúdos
no Sistema SAE diariamente, bem como lançamento de nota mensalmente;

XXVII.

Elaborar prova de 2º chamada, enviando no prazo de 24 horas à Coordenação
de seu segmento com título (EXEMPLO: 2º chamada – série – mês);

XXVIII.

Avisar com antecedência à Coordenação, quando houver necessidade de faltar
às aulas para que a mesma possa providenciar a substituição.
Parágrafo único - Qualquer conduta do professor que não esteja afinada com as normas

deste Regimento Interno ou filosofia do Colégio Santa Fé será esclarecida junto a Coordenação
Pedagógica e Supervisão Pedagógica, e em caso de desacato ou reincidência, este docente
será encaminhado junto a Direção Pedagógica para a tomada de devidas medidas de
punição às ações negativas ou prejudiciais ao corpo da escola.

SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES E IMPEDIMENTOS DOS PROFESSORES

Art. 130º - É vedado ao professor:

I.

Ferir a susceptibilidade do aluno no que diz respeito as suas convicções religiosas
e políticas, condições sociais e econômicas, à sua nacionalidade, cor, raça e
capacidade intelectual;
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II.

Fazer proselitismo religioso, político – partidário sob qualquer pretexto, insuflando
nos alunos, claro ou disfarçadamente atitudes de in disciplina ou agitação;

III.

Dispensar os alunos antes de findar ou suspender as aulas;

IV.

Retira-se da classe ou do local de trabalho sem motivo justificado;

V.

Aplicar metodologias disciplinares aos alunos sem o conhecimento e ciência da
escola;

VI.

Adotar metodologia de ensino e avaliação incompatível com a proposta do
Colégio;

VII.

Abordar assuntos alheios às matérias na sala de aula;

VIII.

Ofender com palavras, gestos ou atividades, diretor, professores, funcionários, pais
e alunos;

IX.

Divulgar ou incentivar atividades comerciais no ambiente interno da escola,
como por exemplo: cursos, aulas particulares, sem autorização da Direção;

X.

Usar sandálias, tamancos e sapatos/sandálias abertas para evitar qualquer
acidente nas escadas, quadra e áreas afins;

XI.

Acessórios femininos exagerados, unhas grandes ou com esmalte de cor;

XII.

Roupas justas e cabelos soltos, pois podem atrapalhar nas atividades com
crianças;

XIII.

Maquiagem em tons de cores fortes e/ou chamativa;

XIV.

Liberar os alunos sem a autorização da Coordenação pedagógica;

XV.

Utilizar de atividades de impressão ou cópia sem análise da Coordenação;

XVI.

Usar o celular no bolso da calça dando negativa aos alunos, pais e colegas de
trabalho,

XVII.

Permanecer com o celular em cima da mesa de trabalho em sala;

XVIII.

Deixar o celular com toques altos, este deverá ficar no silencioso, dentro da bolsa
ou de preferência desligado;

XIX.

Utilizar equipamentos eletrônicos como computadores e tablets para uso pessoal
dentro de sala de aula;

XX.

Falar em tom de voz alto e desrespeitoso;

XXI.

Manter conversas paralelas com demais colaboradores da escola no horário de
trabalho em sala e em qualquer outro ambiente da instituição;

XXII.

Sair da sala no horário da aula para resolver problemas pessoais;
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XXIII.

Manter conversas com os pais na porta da sala ou em qualquer outro ambiente
da escola no seu horário de trabalho;

XXIV.

Publicar fotos dos alunos, em qualquer espaço social, em sem autorização dos
pais e da Coordenação pedagógica;

XXV.

Liberar a saída dos alunos antes do término do horário de aula sem autorização
da Coordenação pedagógica;

XXVI.

Acessar as redes sociais no horário de trabalho;

XXVII.

Avisar com antecedência à Coordenação, quando houver necessidade de faltar
às aulas para que a mesma possa providenciar a substituição;

XXVIII.

Liberar alunos após aplicação de prova;

XXIX.

Contatos externos e pessoais com alunos;

XXX.

Ensinar ou dar aulas particulares ao seu aluno, salvo em casos especiais, com a
ciência e o consentimento da Direção Pedagógica;

XXXI.

Falar, escrever ou publicar em mídias e/ou redes sociais artigo, fotos, filmagens ou
opiniões que possam denegrir o nome do Colégio sem que para isso esteja
autorizado;

XXXII.

Realizar atividades que beneficiem os resultados das avaliações dos alunos sem
a autorização da Coordenação.

Parágrafo único - Qualquer conduta do professor que não esteja afinada com as normas
deste Regimento Interno ou filosofia do Colégio Santa Fé será esclarecida junto a Coordenação
Pedagógica e Supervisão Pedagógica, e em caso de desacato ou reincidência, este docente
será encaminhado junto à Direção Pedagógica para a tomada de devidas medidas de
punição às ações negativas ou prejudiciais ao corpo da escola. Entre as quais estão:

a) Conversas com a Coordenação:
1. Reunião individual e assinatura de registro;
2. Advertência verbal e por escrito.
b) Reunião com o Conselho Pedagógico;
c) Afastamento;
d) Desligamento da empresa.
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CAPÍTULO III
DO PESSOAL DISCENTE

SEÇÃO I
DOS DIREITOS DOS ALUNOS

Art. 131º - O Corpo Discente será constituído pelos alunos regularmente matriculados, nas formas
das disposições regimentais.

Art. 132º - Constituem direitos dos alunos:

a) Ser tratado com dignidade e respeito por toda comunidade escolar e orientado em
suas dificuldades;
b) Assumir em corresponsabilidade, a sua formação e de seus colegas;
c) Participar do direito e por dever, do processo educacional que a escola mantém e
desenvolve;
d) Vivencia consciente, responsável e livre como: comparecer às aulas, realizar suas
atividades escolares e participar de atividades de comemorações, respeitar e obedecer
aos elementos da escola, cuidar da limpeza, conservação do material didático e móvel;
e) Comunicar à Diretoria o seu afastamento temporário por motivos de doenças ou outros;
f) Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidas no prazo determinado pela
escola, através do boletim das notas detidas e da frequência, de acordo com
estabelecido no calendário escolar;
g) Requerer transferência através do responsável nos termos deste regimento.
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SEÇÃO II
DOS DEVERES DOS ALUNOS

Art. 133º - Constituem deveres dos alunos:

1. Respeitar as normas disciplinares da escola obedecendo aos preceitos da boa
educação nos seus hábitos e atitudes;
2. Cumprir as determinações da direção, dos professores e dos funcionários, nas
respectivas esferas de competência;
3. Ser assíduo e pontual, comunicando sempre que possível os atrasos e faltas.
4. Usar uniforme completo e adequado diariamente para aulas, realização de
provas de 2ª chamada, Educação Física, Esporte, passeios e pesquisas no outro
turno da escola;

Art. 134º - O uso do fardamento escolar completo é de uso diária e obrigatório conforme
apresentado neste Regimento.

Obs: O Uniforme de Educação Física também é obrigatório para as aulas de Educação Física
e práticas esportivas, visto que o mesmo dispõe de modelo favorável para locomoção,
flexibilidade e não comprometerá em caso de sujeiras o uso do uniforme regular durante os
outros dias. Portanto, os alunos que não comparecerem com o fardamento específico para
as atividades de Educação Física nos respectivos dias e horários de aula ou atividades
extraclasses como futsal, vôlei e etc., não poderão participar das mesmas .

Parágrafo único: não será permitida a permanecia de alunos com o fardamento escolar
incompleto e/ou sem o mesmo. Caso o aluno não possa utilizar o seu fardamento oficial por
algum motivo temporário poderá usar o uniforme de Educação Física até a reorganização
ou aquisição de um novo fardamento. Nestes casos, a família precisa comunicar a escola
pessoalmente, via agenda ou por telefone sobre a ausência do fardamento e a previsão de
normalização. Os alunos que chegarem a escola sem fardamento ou com ele incompleto
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sem a comunicação prévia da família com a escola serão encaminhados para
Coordenação para comunicação com a família e orientados a retornarem para casa,
dependendo da frequência do ocorrido.

5. Trazer para escola todos os materiais didáticos e individuais necessidades para a
realização de suas tarefas para o dia, solicitados no ato da matrícula para
aquisição e posteriormente, no horário das aulas entregue na primeira semana de
aula.
6. Participar efetivamente das aulas teóricas, trabalhos e demais atividades
escolares;
7. Cooperar na manutenção da higiene e na conservação do estabelecimento do
ensino;
8. Realizar rotineiramente todas as atividades enviadas para casa, retornando com
as mesmas para escola para correção individual e coletiva;
9. Justificar suas ausências;
10. Cumprir fielmente os demais preceitos previstos no presente Regimento Interno;
11. Demonstrar empenho escolar;
12. Respeitar todos os fncionários, educadores e quaisquer pessoa dentro de recinto
escolar;
13. Cumprir os prazos de entrega das tarefas e materiais;
14. Ter atenção durante as aulas;
15. Terminar no horário certo as atividades;
16. Falar moderadamente dentro e fora da sala de aula;
17. Respeitar a fila e sua posição na mesma durante a troca de sala ou
deslocamentos pela escola;
18. Manter silêncio e descrição nos corretores e ambientes escolares para que não
atrapalhe as aulas ou atividades dos outros segmentos;
19. Respeitar os combinados de cada sala e/ou de cada professor;
20. Tirar dúvidas quando não entender algo;
21. Caminhar sem correr, pelos corredores e rampas;
22. Lembrar que em toda escola temos crianças pequenas que precisam de nossa
ajuda e atenção;
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23. Usar apenas jaqueta padronizada do Colégio.

SEÇÃO III
DAS PROIBIÇÕES DOS ALUNOS

Art. 135º - É vedado aos alunos:

a) Participar dentro ou fora do estabelecimento de atos ofensivos à moral e ou pudor;
b) Ausentar-se das aulas e do colégio sem licença do professor, do diretor ou da pessoa
incumbida da vigilância;
c) Permanecer nos corredores ou outros ambientes incompatíveis com horário escolar;
d) Formar grupos e promover algazarra nos corredores, pátios e ambiente escolares, assim
como nas mediações do estabelecimento, durante o período das aulas;
e) Deixar de participar das atividades de avaliação, quando presente no Colégio ou
estimular a não participação de colegas, salvo justificado e autorizado pela direção;
f) Desrespeitar, agredir, ainda que com palavras, professores, funcionários, colegas ou
diretores do Colégio;
g) Entrar na escola sem ou com o uniforme incompleto, salvo se justificado pelos pais e
autorizado pela direção do Colégio e sem rgulridade;
h) Entrar na escola trajando roupas curtas e/ou justas ou utilizar casacos que não seja o
padronizado da escola;
i) Adulterar ou rasurar o boletim de notas, provas, exercícios, trabalhos ou de quaisquer
outros documentos do Colégio;
j) Trazer para o Colégio objetos que prejudiquem o bom andamento das atividades
escolares como brinquedos, aparelhos eletrônicos (celular, tablet, máquinas digitais,
filmadora, fones de ouvidos jogos eletrônicos, etc.) e demais objetos de valor não
solicitados como necessários para o uso diário;
k) Uso de celulares e aparelhos eletrônicos na escola, pois se sabe que o uso inadequado
proporciona déficit de atenção e perda do raciocínio. Por esta razão, aparelhos
eletrônicos, celulares e similares são proibidos e a escola não se responsabiliza em casos
de perdas e /ou danos pelos mesmos.
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l) Utilizar livros xerocopiados (total ou parcial) conforma a Lei 9.610 de 19 de fevereiro de
1998, mesmo que seja para consulta dentro da escola ou para uso individual ou pessoal;
m) Permanecer em sala de aula sem o material didatico completo (livros, apostilas e
paradidáticos), inclusive com cópias (fotocópias) de material de qualquer natureza. Neste
caso, o aluno será direcionado para coordenação onde a familia será comunicada e trará
o material do aluno.

SEÇÃO IV
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Art. 136º - Os discentes serão advertidos em relação a:

1) Atrasos;
2) Condutas e comportamentos inadequados;
3) Ausência de uniforme;
4) Ausência do Material escolar;
5) Portar celulares e eletrônicos.

Art. 137º - Caso o aluno chegue atrasado (até às 7h20) e com incidência de atrasos durante o
mesmo mês, seguirá as seguintes providências:

1º atraso: Advertência verbal / 1º registro da ocorrência no Sistema PROFESSUS /
Notificação na agenda;
2º atraso: Advertência verbal / 2º registro da ocorrência no Sistema PROFESSUS /
Notificação na agenda e ligação para a família;
3º atraso: 4º registro da ocorrência no Sistema PROFESSUS e Retorno do aluno para casa
logo após ligação para os responsáveis. Sendo assim, a escola isenta de quaisquer
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responsabilidades quanto às atividades do dia (prova, apresentação e/ou entrega de
trabalhos, passeios e etc.) que porventura o aluno venha a perder.

Art. 138º - Não será permitida a permanência de alunos sem o fardamento escolar e/ou
incompleto, uso de tamancos, sandálias, crocks, sapatinhas e afins ou roupas de passeio dentro
ou fora do Colégio, em atividades extraclasses. Em atividades da escola em que for liberada a
utilização de outro tipo de vestimenta, não será permitida a entrada e permanência de alunos
com trajes inadequados para o ambiente escolar como: saia, short ou vestidos curtos (acima
dos joelhos); blusas com decotes ou curtas sem que haja comunicação previa dos responsáveis
via agenda ou pessoalmente. Caso tal situação ocorra, o aluno será encaminhado para a
Coordenação da escola para que a família seja comunicada e tome as devidas providências
como:

1. Trazer um fardamento adequado para o aluno;
2. Explicar o real motivo da ausência do fardamento;
3. Ficar ciente do retorno do aluno para casa.

Art. 139º - Caso o aluno não possua ou não traga os materiais necessários para suas atividades
do dia como: livros, cadernos, material pessoal (lápis, borracha, caneta, transferidor, etc.), o
mesmo será encaminhado para Coordenação para as devidas providências em ordem de
incidência:

1ª incidência – Encaminhamento para Coordenação para o 1º registro no Sistema PROFESSUS e
notificação na agenda (comunicado);

2ª incidência – Encaminhamento para Coordenação para o 2º registro no Sistema PROFESSUS,
retirada de sala, notificação na agenda (comunicado) e ligação para família comunicando os
procedimentos próximos;
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3º incidência – Suspensão das aulas da disciplina específica até que a família providencie tal
material.

Art. 140º - Em casos como utilização ou manuseio dos materiais elencados nos itens I do Artigo
142º durante as aulas ou atividades, o aluno será encaminhado para a Coordenação da escola
onde deverá deixar o objeto para ser entregue apenas ao seu responsável.

Art. 141º - Em descumprimento de quaisquer deveres e a transgressão das proibições, sujeita o
aluno conforme a gravidade da falta, às seguintes medidas:

I. Orientação oral;
II. Orientação por escrito;
III. Afastamento temporário de determinada(s) aula(s);
IV. Afastamento temporário da sala de aula, em dias consecutivos;
V. Transferência de turma;
VI. Transferência de turno (quando houver dispensa de série/vagas/condições de
trabalho);
VII. Transferência consensual, mediante a concordância dos pais por escrito.
Art. 142º - Não havendo aceitação da transferência consensual, será feita, como
medida

extrema,

a

transferência

não-consensual,

também

chamada

de

encaminhamento educativo, na conformidade com as normas vigentes. O Diretor
deverá fazer o encaminhamento educativo ao Conselho Tutelar ou Ministério Público,
anexando o Relatório da Vida Escolar do aluno, do qual deverá constar:
a) Todas as atitudes indisciplinares do aluno com comprovação de registro do
Sistema PROFESSUS;
b) As medidas aplicadas pela Instituição;
c) O desempenho do aluno após a aplicação das referidas medidas (melhoras
ou não);

63

d) Relatório da conduta da família em relação aos fatos, comprometimento em
conduzir o aluno a melhorar o comportamento, atitudes etc.
e) Ata da reunião do Conselho de Classe, na qual a situação do aluno em
questão tenha sido analisada.
OBS: Será vetado o retorno ao Colégio do aluno transferido não-consensualmente.
Parágrafo único - As medidas socioeducativas são registradas em instrumento próprio e
comunicadas à família, sendo que não necessariamente seja obrigatório seguir tal sequência e
que convém de decisão da Direção Pedagógica executar o prescrito neste artigo.

CAPÍTULO IV
DIREITOS E DEVERES DOS PAIS
SEÇÃO I
DIREITOS
Art. 143º:
1. Conhecer o Regimento Escolar e as cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais;
2. Participar de eventos e reuniões que propiciem a busca de soluções para as situaçõesproblemas ou necessidades da Instituição Educacional e/ou do educando, quando for
convocada (o);
3. Ser tratada (o) com cordialidade, presteza e respeito e ser ouvida em seus interesses,
expectativas e problemas que concorram para a melhoria do desenvolvimento do aluno;
4. Ser atendida (o) com cordialidade e respeito sempre que se dirigir à Direção, aos professores
ou funcionários do Colégio Santa Fé;
5. Participarem, pessoalmente ou por representação, nos órgãos de gestão previstos no
regulamento;
6. Expor as suas sugestões e críticas sempre que for oportuno;
7. Conhecer o horário do seu filho;
8. Participarem em ações motivadoras da aprendizagem;
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9. Solicitar análise da avaliação feita ao seu filho, nos termos e nos prazos previstos na legislação
em vigor;
10. Colaborarem em todas as iniciativas que visam à promoção da melhoria, qualidade e
humanização da escola;
11. Ser informado sobre a frequência e o aproveitamento escolar dos filhos;
12. Ser ouvido nas avaliações, solicitações, críticas e sugestões que façam ao Colégio;
13. Procurar o Colégio sempre que tiver dúvida sobre algum procedimento, comunicado, ou
aproveitamento do aluno e atualizar sempre que necessário.

SEÇÃO II
DEVERES
Art. 144º:
1. Acompanhar o percurso escolar do seu educando, estimulando-o sempre que
necessário;
2. Participarem em ações motivadoras de aprendizagem e na assiduidade dos alunos;
3. Conhecer o regulamento da escola, influenciando o seu filho para que o cumpra.
4. Contribuir por todas as formas para a educação integral do seu filho;
5. Comparecer em todas as reuniões que for convocado;
6. Comparecer na escola sempre que seja solicitado pelo professor ou Conselho
Pedagógico;
7. Verificar e contribuir na assiduidade e pontualidade do seu filho;
8. Fornecer todo material solicitado na lista de livros/materiais individuais e materiais
solicitados para trabalhos em sala e/ou extraclasse, para que o aluno consiga realizar
suas atividades satisfatoriamente. O não cumprimento de tal item implicará ao aluno a
não participação da aula/atividade/avaliação;
9. Responsabilizar-se por danos ao patrimônio público e privado, causados pelo aluno
menor de idade pelo qual são responsáveis;
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10. Deve acompanhar a entrada e a saída do(a) aluno(a) da instituição. Em caso de
não serem os responsáveis e sim o transporte escolar e ou parentes, comunicar a
Coordenação da escola previamente bem como informar a estes as normas e regras
para este momento como: dirigir-se a Coordenação da escola, trajar roupas ao
ambiente, portar a carteira de identificação escolar da criança;
11. Comunicar a Coordenação sobre saídas antecipadas da criança da escola, bem
como quem virá buscá-la e horário;
12. Cumprir o horário de entrada e saída do(a) aluno(a) determinada por segmento.
13. Fornecer a escola todos os dados que sejam importantes para mais completo
conhecimento do aluno;
14. Haver reciprocidade no bom relacionamento com todas as pessoas em serviço no
Colégio;
15. Providenciar os livros e todo o material necessário, antes do início das aulas e
certificar-se que o aluno estará com o material completo durante a aula, não sendo
permitindo fotocópias.
16. Sendo um parceiro da escola deverá proceder em conformidade, expondo as suas
opiniões em local próprio e de forma responsável, aceitando as decisões
democraticamente tomadas, mesmo que delas discorde;
17. Como parceiro da escola deverá representá-la dignamente em qualquer situação
ou local defendendo o bom nome da mesma;
18. Verificar diariamente a agenda do aluno, assinando os comunicados enviados,
assim como acompanhar as atviddades enviadas pelo aplicativo PROFESSUS;
19. Participar do processo formativo do filho, acompanhando o seu desempenho,
participando das reuniões de pais, conhecendo o método de ensino, acompanhando
o Boletim Escolar e notas mensais por meio das avaliações enviadas para casa;
20. Zelar pela frequencia do seu filho compareça ao Colégio sempre uniformizado;
21. Zelar pelo cumprimento de todas as suas obrigações escolares (tarefa de casa,
leituras e demais deveres e atividades), e verificar diariamente sua mochila, ajudandoo na sua organização pessoal;
22. Não abordar outros alunos para tratar de assuntos que envolvam seu filho, devendo
procurar a Coordenação e/ou Direção Pedagógica para resolver eventuais
dificuldades;
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23. Orientar o filho para que não publique nos meios eletrônicos de comunicação ou
quaisquer outros, termos, palavras ou imagens ofensivas ao Colégio, aos funcionários,
ou aos colegas, lembrando que essas atitudes, em muitos casos, são consideradas
crimes;
24. Tratar com civilidade e respeito a Direção, Coordenações, Professores e
Funcionários;
25. Cumprir o contrato de prestação de serviço assinado, estando em dia com a
pontualidade das parcelas devidas (mensalidade e material escolar);
26. Manter atualizados junto à Secretaria e Coordenação seus dados, contatos e
cuidados específicos com o seu filho;
27. Consultar o palcativo PROFESSUS, onde encontram informações necessárias sobre
agenda diaria, comunicados e notas.
SEÇÃO III
DIREITOS DO COLÉGIO JUNTO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

Art. 145º - O Colégio reserva-se o direito de cancelar ou não renovar a matrícula do
aluno cujos pais ou responsáveis:
1. Não aceitar ou não concretiza as orientações do Conselho Pedagógico no que diz
respeito aos comprometimentos comportamentais, sociais, emocionais, psicológicos
e/ou pedagógicos dos alunos; isto é, solicitação de avaliação e /ou reavaliação
médica, acompanhamento multiprofissional, e acompanhamento familiar. Sabendo-se
que o Conselho Pedagógico ao solicitar tais estratégias precisa analisar os laudos,
relatórios e (re) avaliações dos acompanhamentos multiprofissionais para a segurança
do aluno dentro da própria instituição reservando-se o direito de formalizar parcerias
com clínicas, centros especializados e/ou locais que ofereçam Atendimento
Educacional Especializado para os alunos que por motivo maior, ainda não tenham
adquirido padrões de socialização adequados para o convívio social bem como para
a aprendizagem formal;
2. Não derem a assistência devida ao aluno conforme orientação de um dos membros
do Conselho Pedagógico;
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3. Desacatarem qualquer profissional existente no Colégio Santa Fé evidenciado por
outros membros da escola, pais, professores ou comunidade de modo geral, sendo este
desacato de forma verbal, presencial ou através das redes sociais;
4. Desrespeitar a Filosofia da escola e suas organizações de qualquer forma, tanto
verbal quanto por meio de ações que possam contrariar e/ou denegrir a imagem da
instituição ou algum de seus funcionários;
5. Não oferecer todos os materiais pedagógicos e didáticos no tempo previsto
necessários ao aluno para acompanhar as atividades escolares a contento como: livros,
apostilas, cadernos e/ou outros instrumento que seja indispensável a aprendizagem do
mesmo, inclusive qualquer tipo de cópia não autorizada (fotocópias).
6. Por qualquer motivo em não adquirir os materiais didáticos e pedagógicos no tempo
previsto ou em utilizar materiais (livros, apostilas, paradidáticos) xerocopiados.
7. Descumprirem em parte ou em sua totalidade as normas estabelecidas no presente
Regimento Interno do Colégio Santa Fé.

TÍTULO IX
DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES
CAPÍTULO I
DAS INSTITUIÇÕES DOCENTES
SEÇÃO I
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

Art. 146º - A Associação de Pais e Mestres poderá ser formada pelos pais/responsáveis dos
estudantes, por professores, funcionários e pela comunidade em geral, para exercer seu papel
colaborador e dinamizador em todas as instâncias educacionais e terá por objetivo promover
o entrosamento entre a família e o colégio fortalecendo a ação educativa.

Art. 147º - Os integrantes da Associação de Pais e Mestres serão escolhidos mediante a votação
aberta.
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Art. 148º - Os pais/responsáveis dos estudantes, por professores, funcionários e comunidade em
geral terão participação ativa na Associação de Pais e Mestres.

Art. 149º - A Associação de Pais e Mestres visa cumprir sua finalidade, promovendo reuniões
bimestrais, palestras, debates e proporcionando a participação dos pais ou responsáveis na
solução de problemas escolares ou outros assuntos de natureza comunitária.

CAPÍTULO II
DAS INSTITUIÇÕES DISCENTES

Art. 150º - As Instituições têm caráter complementares e integrarão à estrutura da escola,
visando o aperfeiçoamento do processo educacional.

Art. 151º - Os alunos do Colégio poderão organizar qualquer associação esportiva, clubes
literários e científicos nos termos da legislação vigente, elaborando seu estatuto e respeitando
as normas desse Regimento.

Art. 152º - As Instituições Escolares terão como finalidade promover atividades de caráter
recreativo, literário, artístico, cultural e esportivo.

Art. 153º - Serão participantes das instituições escolares todos os alunos do estabelecimento.

Parágrafo único – Os associados de cada instituição terão direito de escolher uma diretoria
que será composta por um Presidente, um Vice-presidente, um Secretário e um Tesoureiro.

69

CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES DO CORPO DISCENTE

Art. 154º - Os alunos que cometerem infrações disciplinares estarão sujeitos às diversas formas
de penalidades aqui descritas:

a) Advertência em aula pelo professor;
b) Encaminhamento à Coordenação Pedagógica e repreensão oral pelo Coordenador,
Supervisor e/ou Diretor Pedagógico;
c) Encaminhamento à Direção Pedagógica;
d) Suspensão das atividades escolares de no mínimo 02 (dois) dias ao máximo de 05 (cinco)
dias;
e) Suspensão das aulas no turno matriculado, podendo este realizar atividades domiciliares
para cumprimento de carga horária e frequência;
f) Pagamento por prejuízos causados aos bens de uso coletivo da escola e pessoais
quando necessário;
g) Transferência por conveniência do estabelecimento:

Art. 155º - A suspensão implicará na obrigatoriedade de apresentação dos trabalhos
determinados pelos professores.

Art. 156º - A transferência será oferecida ao aluno que cometer falta grave.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES DO CORPO DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Art. 157º - A aplicação das penalidades dar-se-á pelo não cumprimento integral dos deveres e
obrigações ou pelas infrações disciplinares definidas neste capítulo.

70

Art. 158º - O pessoal docente, técnico e administrativo, em exercício nesta escola, estará sujeito
às seguintes penalidades, conforme a gravidade das faltas ou infrações cometidas, e as
mesmas independem da ordem disposta abaixo:

a) Desconto de vencimento pelas aulas ou dias que não comparecer ao estabelecimento;
b) Advertência oral;
c) Advertência escrita com registro nos assentamentos individuais do funcionário;
d) Suspensão temporária, com perda de vencimento;
e) Demissão.

Parágrafo único - Será assegurado ao servidor punido por infração, amplo direito de defesa
nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA PARA APLICAR PENALIDADES

Art. 159º - A competência para aplicação das penalidades ao pessoal docente, técnico e
administrativo será de âmbito da Direção da Escola e da Entidade Mantenedora, mediante
fatos devidamente expostos.

Art. 160º - As penas de advertência, escrita e repreensão são de competência da Coordenação
e/ou Direção do colégio.

Art. 161º - As penas de suspensão e rescisão contratual são de competência da Entidade
Mantenedora, observando as normas e legislação em vigor.

TÍTULO XI
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 162º - Os corpos discente e docente, assim como todos os auxiliares da diretoria deverão
cumprir e fazer cumprir este Regimento.

Art. 163º - O presente Regimento poderá ser modificado quando houver conveniência para o
ensino, pela administração do Colégio ou em qualquer caso que venha de encontro à
legislação vigente do país, aprovado pelo Conselho do Colégio Santa Fé, a cada ano vigente.

Art. 164º - A Direção convocará o Corpo Docente e Técnico, 15 (quinze) dias antes do início do
ano letivo para elaboração dos planos de curso, os programas, a relação dos didáticos a serem
adotados.

Art. 165º - O Colégio, inspirado nos princípios de liberdade e solidariedade humana, não
poupará esforços para o, incentivo dos setores sociocultural, técnico-científico e desportivo,
existente no estabelecimento.

Art. 166º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Direção do colégio.

Art. 167º - Este Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Estadual
de Educação.

São Luís _______ de ___________ de __________

_______________________________________________
Diretora Pedagógica
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_______________________________________________
Diretor Administrativo
_______________________________________________
Diretora Geral
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ANEXOS
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ANEXO 01 - RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

(*)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

(*)

Fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 9º, § 1º, alínea “c” da Lei nº 4.024, de
20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995,
e tendo em vista o Parecer CNE/CEB nº 20/2009, homologado por Despacho do Senhor Ministro
de Estado da Educação, publicado no DOU de 9 de dezembro de 2009, resolve:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
a serem observadas na organização de propostas pedagógicas na Educação Infantil.
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se com as Diretrizes
Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos
definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar
as políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, execução e avaliação de
propostas pedagógicas e curriculares.
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Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover
o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.
Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança,
centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina,
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura.
Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e préescolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0
a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.
§ 1º É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade,
sem requisito de seleção.
§ 2° É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até
o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
§ 3º As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na
Educação Infantil.
§ 4º A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino
Fundamental.
§ 5º As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das
crianças.
§ 6º É considerada Educação Infantil em tempo parcial, a jornada de, no mínimo, quatro horas
diárias e, em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias,
compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição.
Art. 6º As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios:
I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum,
ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades.
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II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática.
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.
Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de Educação
Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica:
I - oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos
e sociais;
II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das
crianças com as famílias;
III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à
ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;
IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes
classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da
infância;
V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de
dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.
Art. 8º A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à
saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças.
§ 1º Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de Educação
Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais,
espaços e tempos que assegurem:
I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo;
II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,
estética e sociocultural da criança;
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III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de
suas formas de organização;
IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que
garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;
V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das
crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes
idades;
VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às
salas de referência das turmas e à instituição;
VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
VIII - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e
as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de
violência – física ou simbólica – e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família,
prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes.
§ 2º Garantida à autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas
crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela
Educação Infantil devem:
I - proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de
mundo e as memórias de seu povo;
II - reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das
crianças;
III - dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas
socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade;
IV - adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e
ambientes de modo a atender as demandas de cada povo indígena.
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§ 3º - As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores
familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma
agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem:
I - reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da
identidade das crianças moradoras em territórios rurais;
II - ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades,
assim como a práticas ambientalmente sustentáveis;
III - flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças quanto à
atividade econômica dessas populações;
IV - valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de
conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural;
V - prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais
e socioculturais da comunidade.
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil
devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que:
I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas
de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;
IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas,
formas e orientações espaço temporais;
V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;
VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das
crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
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VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que
alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da
diversidade;
VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação
e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações
de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e
da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;
XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições
culturais brasileiras;
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e
outros recursos tecnológicos e midiáticos.
Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de acordo
com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades
pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências.
Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento
do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de
seleção, promoção ou classificação, garantindo:
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano;
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias,
desenhos, álbuns etc.);
III - a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias
adequadas aos diferentes momentos de

transição vividos pela

criança

(transição

casa/instituição de Educação Infantil, transições no interior da instituição, transição creche/préescola e transição pré-escola/Ensino Fundamental);
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto
às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na Educação
Infantil;
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V - a não retenção das crianças na Educação Infantil.
Art. 11. Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas
para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças,
respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados
no Ensino Fundamental.
Art. 12. Cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação dessas
Diretrizes.
Art. 13. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário, especialmente a Resolução CNE/CEB nº 1/99.
CESAR CALLEGARI
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ANEXO 02 - RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010 (*)

Define Diretrizes Operacionais para a matrícula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 9º da
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131,de 25 de
novembro de 1995, bem como no § 1º do artigo 8º, no § 1º do artigo 9º e no artigo 90da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, nos Pareceres CNE/CEB nº 20/2009 e nº22/2009, nas
Resoluções CNE/CEB nº 5/2009 e nº 1/2010, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 12/2010,
homologado por despacho do Senhor Ministro da Educação, publicado no DOU de 18 de
outubro de 2010, resolve:
Art. 1º Os entes federados, as escolas e as famílias devem garantir o atendimento do direito
público subjetivo das crianças com 6 (seis) anos de idade, matriculando-as e mantendo-as em
escolas de Ensino Fundamental, nos termos da Lei nº 11.274/2006.
Art. 2º Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro) anos completos
até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula.
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Art. 3º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade de 6
(seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.
Art. 4º As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida no artigo 3º
deverão ser matriculadas na Pré-Escola.
Art. 5º Os sistemas de ensino definirão providências complementares para o Ensino Fundamental
de 8 (oito) anos e/ou de 9 (nove) anos, conforme definido nos Pareceres CEB/CNE nº 18/2005,
nº 5/2007 e nº 7/2007, e na Lei nº 11.274/2006, devendo, a partir do ano de 2011, matricular as
crianças, para o ingresso no primeiro ano, somente no Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
§ 1º As escolas de Ensino Fundamental e seus respectivos sistemas de ensino que matricularam
crianças, para ingressarem no primeiro ano, e que completaram 6 (seis) anos deidade após o
dia 31 de março, devem, em caráter excepcional, dar prosseguimento ao percurso
educacional dessas crianças, adotando medidas especiais de acompanhamento e avaliação
do seu desenvolvimento global.
§ 2º Os sistemas de ensino poderão, em caráter excepcional, no ano de 2011, dar
prosseguimento para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos às crianças de 5 (cinco) anos
deidade, independentemente do mês do seu aniversário de 6 (seis) anos, que no seu percurso
educacional estiveram matriculadas e frequentaram, até o final de 2010, por 2 (dois) anos ou
mais a Pré-Escola.
§ 3º Esta excepcionalidade deverá ser regulamentada pelos Conselhos de Educação dos
Estados,

dos

Municípios

e

do

Distrito

Federal,

garantindo

medidas

especiais

de

acompanhamento e avaliação do desenvolvimento global da criança para decisão sobre a
pertinência do acesso ao início do 1º ano do Ensino Fundamental.
Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

FRANCISCO APARECIDO CORDÃO
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(*) Resolução CNE/CEB 6/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de outubro de 2010, Seção 1,
p. 17.
ANEXO 03 – RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001
Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.

O Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de
conformidade com o disposto no Art. 9o, § 1o, alínea "c", da Lei 4.024, de 20 de dezembro de
1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, nos Capítulos I, II e III do
Título V e nos Artigos 58 a 60 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com fundamento no
Parecer CNE/CEB 17/2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 15 de
agosto de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que
apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as suas
etapas e modalidades.
Parágrafo único. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil, nas
creches e pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se
evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a necessidade de
atendimento educacional especializado.
Art. 2º Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarse para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais,
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem conhecer a demanda real de atendimento a
alunos com necessidades educacionais especiais, mediante a criação de sistemas de
informação e o estabelecimento de interface com os órgãos governamentais responsáveis pelo
Censo Escolar e pelo Censo Demográfico, para atender a todas as variáveis implícitas à
qualidade do processo formativo desses alunos.
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Art. 3º Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais

especiais,

organizados

institucionalmente

para

apoiar,

complementar,

suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir
a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da
educação básica.
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor responsável
pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e
dêem sustentação ao processo de construção da educação inclusiva.
Art. 4º Como modalidade da Educação Básica, a educação especial considerará as situações
singulares, os perfis dos estudantes, as características bio-psicossociais dos alunos e suas faixas
etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar:
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus projetos de
estudo, de trabalho e de inserção na vida social;
II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e a valorização das
suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no
processo de ensino e aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores,
atitudes, conhecimentos, habilidades e competências;
III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social,
política e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto
de seus direitos.
Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o
processo educacional, apresentarem:
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento
que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos:
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;
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III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.
Art. 6º Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada
de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento
técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com:
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores e
supervisores educacionais;
II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema;
III - a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social,
Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério Público, quando necessário.
Art. 7º O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado
em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação Básica.
Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas
classes comuns:
I - professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados,
respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos;
II - distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano
escolar em que forem classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das
diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de
educar para a diversidade;
III - flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental
dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e processos
de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades
educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a
freqüência obrigatória;
IV - serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, mediante:
a)

atuação

colaborativa

b)

atuação

de

de

professor

professores-intérpretes

especializado
das

linguagens

em
e

educação
códigos

especial;
aplicáveis;

c) atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra e inter institucionalmente;
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d) disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à
comunicação.
V - serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o professor
especializado em educação especial realize a complementação ou suplementação curricular,
utilizando procedimentos, equipamentos e materiais específicos;
VI - condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo
dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades
surgidas na relação pedagógica, inclusive por meio de colaboração com instituições de ensino
superior e de pesquisa;
VII - sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de
aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da
família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade;
VIII - temporalidade flexível do ano letivo, para atender às necessidades educacionais especiais
de alunos com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas, de forma que possam
concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/etapa escolar, principalmente nos
anos finais do ensino fundamental, conforme estabelecido por normas dos sistemas de ensino,
procurando-se evitar grande defasagem idade/série;
IX - atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas habilidades/ superdotação, o
aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares
nas classes comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de
ensino, inclusive para conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do
Artigo 24, V, "c", da Lei 9.394/96.
Art. 9º As escolas podem criar, extraordinariamente, classes especiais, cuja organização
fundamente-se no Capítulo II da LDBEN, nas diretrizes curriculares nacionais para a Educação
Básica, bem como nos referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em
caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou
condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem
ajudas e apoios intensos e contínuos.
§ 1º Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo, mediante adaptações, e,
quando

necessário,

atividades

da

vida

autônoma

e

social

no

turno

inverso.

§ 2º A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para o atendimento
inclusivo, a equipe pedagógica da escola e a família devem decidir conjuntamente, com base
87

em

avaliação

pedagógica,

quanto

ao

seu

retorno

à

classe

comum.

Art. 10. Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeiram atenção
individualizada nas atividades da vida autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e
contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola comum não
consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em escolas especiais, públicas
ou privadas, atendimento esse complementado, sempre que necessário e de maneira
articulada, por serviços das áreas de Saúde, Trabalho e Assistência Social.
§ 1º As escolas especiais, públicas e privadas, devem cumprir as exigências legais similares às de
qualquer escola quanto ao seu processo de credenciamento e autorização de funcionamento
de

cursos

e

posterior

reconhecimento.

§ 2º Nas escolas especiais, os currículos devem ajustar-se às condições do educando e ao
disposto no Capítulo II da LDBEN.
§ 3º A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola
especial e a família devem decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para escola
da rede regular de ensino, com base em avaliação pedagógica e na indicação, por parte do
setor responsável pela educação especial do sistema de ensino, de escolas regulares em
condição de realizar seu atendimento educacional.
Art. 11. Recomenda-se às escolas e aos sistemas de ensino a constituição de parcerias com
instituições de ensino superior para a realização de pesquisas e estudos de caso relativos ao
processo de ensino e aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais,
visando

ao

aperfeiçoamento

desse

processo

educativo.

Art. 12. Os sistemas de ensino, nos termos da Lei 10.098/2000 e da Lei 10.172/2001, devem
assegurar a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais,
mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas, na edificação - incluindo
instalações, equipamentos e mobiliário - e nos transportes escolares, bem como de barreiras nas
comunicações, provendo as escolas dos recursos humanos e materiais necessários.
§ 1º Para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à acessibilidade, deve ser
realizada a adaptação das escolas existentes e condicionada a autorização de construção e
funcionamento de novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura definidos.
§ 2º Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam dificuldades de
comunicação e sinalização diferenciadas dos demais educandos, a acessibilidade aos
conteúdos curriculares, mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o
sistema Braille e a língua de sinais, sem prejuízo do aprendizado da língua portuguesa,
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facultando-lhes e às suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem
adequada, ouvidos os profissionais especializados em cada caso.
Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem
organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de freqüentar as
aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento
ambulatorial

ou

permanência

prolongada

em

domicílio.

§ 1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade
ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em
escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e
desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema
educacional local, facilitando seu posterior acesso à escola regular.
§ 2º Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de freqüência deve ser realizada com
base no relatório elaborado pelo professor especializado que atende o aluno.
Art. 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise, avaliação
da qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou serviços,
públicos ou privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para garantir o
atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios
da educação inclusiva.
Art. 15. A organização e a operacionalização dos currículos escolares são de competência e
responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, devendo constar de seus projetos
pedagógicos as disposições necessárias para o atendimento às necessidades educacionais
especiais de alunos, respeitadas, além das diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e
modalidades da Educação Básica, as normas dos respectivos sistemas de ensino.
Art. 16. É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades pontuadas nos Artigos
24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla, que não
apresentar resultados de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei,
terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da certificação de conclusão de
escolaridade, com histórico escolar que apresente, de forma descritiva, as competências
desenvolvidas pelo educando, bem como o encaminhamento devido para a educação de
jovens e adultos e para a educação profissional.
Art. 17. Em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares
de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem
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necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade,
a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o
encaminhamento para o trabalho, contando, para tal, com a colaboração do setor
responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino.
§ 1º As escolas de educação profissional podem realizar parcerias com escolas especiais,
públicas ou privadas, tanto para construir competências necessárias à inclusão de alunos em
seus cursos quanto para prestar assistência técnica e convalidar cursos profissionalizantes
realizados por essas escolas especiais.
§ 2º As escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certificar competências
laborais de pessoas com necessidades especiais não matriculadas em seus cursos,
encaminhando-as,

a

partir

desses

procedimentos,

para

o

mundo

do

trabalho.

Art. 18. Cabe aos sistemas de ensino estabelecer normas para o funcionamento de suas escolas,
a fim de que essas tenham as suficientes condições para elaborar seu projeto pedagógico e
possam contar com professores capacitados e especializados, conforme previsto no Artigo 59
da LDBEN e com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, na modalidade
Normal, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.
§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que
apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em sua
formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial
adequados ao desenvolvimento de competências e valores para:
I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação
inclusiva;
II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado
às necessidades especiais de aprendizagem;
III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de
necessidades educacionais especiais;
IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial.
§ 2º São considerados professores especializados em educação especial aqueles que
desenvolveram competências para identificar as necessidades educacionais especiais para
definir, implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização,
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adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas,
adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo o
professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a inclusão dos
alunos com necessidades educacionais especiais.
§

3º

Os

professores

especializados

em

educação

especial

deverão

comprovar:

I - formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas,
preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil
ou para os anos iniciais do ensino fundamental;
II - complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação
especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino médio;
§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades
de formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 19. As diretrizes curriculares nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação
Básica estendem-se para a educação especial, assim como estas Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial estendem-se para todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
Art. 20. No processo de implantação destas Diretrizes pelos sistemas de ensino, caberá às
instâncias educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em regime
de colaboração, o estabelecimento de referenciais, normas complementares e políticas
educacionais.
Art. 21. A implementação das presentes Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica será obrigatória a partir de 2002, sendo facultativa no período de transição
compreendido entre a publicação desta Resolução e o dia 31 de dezembro de 2001.
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em
contrário.
FRANCISCO APARECIDO CORDÃO
Presidente da Câmara de Educação Básica
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ANEXO 04 - ARTIGO 58 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - 9394/96

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação

escolar

oferecida preferencialmente

na

rede

regular

de

ensino,

para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.
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ANEXO 05 – ARTIGO 26 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - 9394/96

Art. 26º. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.
§ 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da
língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade
social e política, especialmente do Brasil.
§ 2º. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. § 3º. A
educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da
Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos.
§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e
europeia.
§ 5º. Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série,
o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da
comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.
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ANEXO 6 – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

SANTA FÉ ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
COLÉGIO SANTA FÉ
RECONHECIDO PELAS RESOLUÇÕES Nos 276/96, 278/96 E 248/2003.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 2017

Condições gerais do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO ESCOLAR, de um lado, Santa
Fé Ensino Médio e Fundamental Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de
São Luís, Capital do Estado do Maranhão, situado à Av. João Pessoa, 300 Cutim-Anil, inscrito no C.N.P.J.
sob o nº 12.877.192/0001-06, doravante denominada ESCOLA ou, simplesmente, CONTRATADA, ao fim
assinado por seu representante legal e, de outro lado, os CONTRATANTES, devidamente identificado na
Ficha Cadastral, que faz parte integrante deste Contrato,firmam o presente nos termos da Lei nº. 8.078/90
e da Lei nº. 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e demais dispositivos legais
que regulamentam a matéria, mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CONTRATANTE: <<resp_fin>>
CPF: <<cpf_resp_fin>>

RG: <<rg_resp_fin>>

NACIONALIDADE: <<nac_resp_fin>> ESTADO CIVIL: <<ecivil_resp_fin>>

PROFISSÃO: <<profpai_respfin>>

END. RESID.: <<endereco_res_resp_fin>>
FONE RESID.: <<fone_res_resp_fin>> CELULAR: <<celular_resp_fin>>

Tem justo e contratado o seguinte:

ALUNO(A): <<aluno>>

SÉRIE: <<serie>> <<nivel_ensino>>

TURNO: <<turno>>

CLÁUSULA I – OBJETO: Prestação de serviços de educação escolar correspondentes à série ou período
pactuado, na qual o(a)aluno(a) será matriculado(a) e onde será coletivamente ministrado, sem
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possibilidade de atendimento especial e individualizado, o curso para toda série ou classe regular,
conforme currículo próprio, consoante as determinações da Lei nº. 9.394/96 e demais aspectos legais,
normas, calendário e regimento escolar,à disposição dos CONTRATANTES.
Parágrafo único - São atividades de atribuição exclusiva da CONTRATADA: o planejamento e a
prestaçãodos serviços de educação escolar, especialmente no que se refere à orientação didáticopedagógica e educacional, seleção de material didático, contratação e substituição de professores,
fixação de carga horária e calendário escolar, distribuição dos alunos por turma, marcação de datas
para provas, tamanho das turmas, além de outras providências que as atividades docentes exigirem, a
seu exclusivo critério, sem ingerência dos CONTRATANTES.
CLÁUSULA II – SERVIÇOS NÃO COBERTOS: Este Contrato e a respectiva anuidade escolar não abrangem
os serviços especiais de recuperação, reforço, adaptação, segunda chamada, exames especiais ou
substitutivos, ensino de disciplinas que não constem no planejamento curricular, prática de esportes e
serviços opcionais ou de uso facultativo do Aluno, cópias xerox, fornecimento de 2.a via de documentos
escolares e do carnê de cobrança, bem como uniformes, transporte escolar, seguros de qualquer
natureza, merenda, material didático e de arte, apostilas, livros e taxas para realização de eventos.
Parágrafo 1º – A CONTRATADA poderá cobrar uma taxa para realização de eventos, cujo valor será
informado antecipadamente aos CONTRATANTES.
Parágrafo 2º – Não se encontram cobertos pelo valor da anuidade ora pactuada, também, eventuais
danos materiais que o Aluno, dolosa ou culposamente, cause à CONTRATADA.
Parágrafo 3º – A CONTRATADA cobrará uma taxa para realização das provas de segunda chamada, salvo
sob a apresentação de Atestado Medico.
Parágrafo 4º – Estão isentos de pagar a taxa da prova de segunda chamada, os alunos que estiverem
participando de eventos representando a CONTRATADA.
CLÁUSULA III – TAXA DE MATERIAL: Acaso os CONTRATANTES optem pela aquisição do material didáticopedagógico e de artes, apostilas e livros, de uso individual obrigatório do Aluno diretamente com o
Colégio Santa Fé, bastando para tanto assinalar/acordar, em campo específico aposto na Ficha
Cadastral por tal opção, desde já assume a obrigação de adimplir o valor referente para a Contratada.
Parágrafo único – Os CONTRATANTES que preferirem adquirir e entregar o material de estudo à
CONTRATADA, cuja lista encontra-se à sua disposição na secretaria da CONTRATADA, obrigam-se a fazêlo antes do início do período letivo.
CLÁUSULA IV – INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A prestação dos serviços fica condicionada ao
preenchimento e assinatura da ficha cadastral, bem como ao pagamento das parcelas vencidas até o
início do período letivo (art. 476, CC), devendo o Aluno estar devidamente uniformizado, conforme padrão
fixado pela CONTRATADA, e com o seu respectivo material de estudo.
Parágrafo único – O não comparecimento do Aluno aos atos escolares ora contratados, não exime os
CONTRATANTES dos pagamentos acordados, tendo em vista a disponibilidade dos serviços e estrutura
colocados à sua disposição.
CLÁUSULA V – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Conforme art. 1º da Lei nº. 9870/99, os CONTRATANTES
pagarão uma anuidade escolar, dividida em doze parcelas mensais, iguais e consecutivas,conforme
valores explicitados no Anexo I, que faz parte integrante deste Contrato.
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Parágrafo 1o – Sem ultrapassar o valor total da anuidade, a CONTRATADA poderá dividi-la em número
menor ou maior de parcelas, no caso de antecipação ou atraso, respectivamente, na celebração deste
instrumento.
Parágrafo 2o – Poderá a CONTRATADA, a seu exclusivo critério e mera liberalidade, durante a vigencia
deste Contrato, conceder bolsa de estudos ou desconto condicional, pactuado individualmente em
Aditivo, e, em caso de inadimplência, redistribuir ou cobrar os valores devidos de parcelas em atraso,
inclusive acréscimos, nas parcelas vincendas.
Parágrafo 3º - Somente no caso de alunos matriculados no 2º semestre, os CONTRATANTES pagarão
06(seis) parcelas anuais.
CLÁUSULA VI – ARRAS, SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO: O pagamento da primeira parcela da anuidade
escolar, necessário para celebração e confirmação deste Contrato e da matrícula, constitui arras, sinal e
princípio de pagamento, aplicando-se a ele o previsto nos art. 417 a 420 do Código Civil.
CLÁUSULA VII – VENCIMENTO DAS PARCELAS: Cada parcela da anuidade escolar deverá ser paga até o
dia 5 (cinco) de cada mês, iniciando em janeiro e terminando em dezembro, salvo acordo específico e
individual das partes.
Parágrafo 1o – Não prevalecerá qualquer abatimento, eventualmente concedido pela Contratada,
quando aparcela não for paga até o dia do vencimento.
CLÁUSULA VIII –
ATRASO
NO
PAGAMENTO: Havendo atraso no pagamento da parcela, os
Contratantes arcarão com os seguintes acréscimos:
I.

Após o dia 05 do respectivo mês: MULTA de 2% (DOIS POR CENTO).

II.

Após o vencimento: JUROS DE 0,033% (TRINTA E TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO), isto é,

VALOR PRINCIPAL MULTIPLICADO POR 0,00033 (TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS DE MILÉSIMOS), calculado POR
DIA DE ATRASO, DESDE A DATA DE VENCIMENTO PREVISTA NA CLÁUSULA VII, além da MULTA.
Parágrafo 1º – Quando o atraso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, o valor principal será corrigido pelo
INPC/IBGE ou, na sua falta, desconhecimento ou não publicação, por outro índice oficial de inflação,
acumulado desde a data de vencimento da parcela, antes do cálculo da multa e dos juros.
CLÁUSULA IX – LOCAL E DOCUMENTO PARA PAGAMENTO: À CONTRATADA caberádeterminar o local e o
documento para pagamento das parcelas da anuidade escolar.
Parágrafo 1º – Até a data do vencimento os boletos poderão ser pagos em qualquer estabelecimento
bancário. Após o vencimento da parcela, o pagamento somente poderá ser feito na instituição bancária
indicada no boleto.
Parágrafo 2º –Os boletos de pagamento das mensalidades, bem como os referentes aos demais serviços
extraspodem ser emitidos no portal da CONTRATADA.
Parágrafo 3º- Os CONTRATANTES poderão emitir novo boleto após o vencimento, apenas no portal da
ESCOLA/CONTRATADA. Na hipótese de não ser possível a emissão no portal, os CONTRATANTES deverão
comparecer ao setor financeiro.
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Parágrafo 4º - Na hipótese da emissão do boleto pela CONTRATADA será cobrada multa, no importe de
R$5,00, em face da inobservância do parágrafo anterior que permite a atualização do boleto no portal
da CONTRATADA, salvo em casos de problema no sistema da CONTRATADA, devidamente comprovado.
Parágrafo 5º - Considerando o especificado na Clausula II, os boletos dos serviços extras, e das taxas de
eventos poderão ser impressos no portal da CONTRATADA.
Parágrafo 6º - A CONTRATADA poderá sem prévio aviso transferir os direitos e obrigações desteinstrumento
para outra personalidade jurídica ou terceiros, permanecendo inalteradas as obrigações dos
CONTRATANTES, devendo os pagamentos serem efetuados na forma pactuada neste instrumento, sem
qualquer modificação.
CLÁUSULA X – CHEQUE: A CONTRATADA, salvo concessão especial, não receberá pagamento com
cheque pré-datado, de terceiros, de outra praça e/ou para quitação de parcela vencida.
Parágrafo Único – O CONTRATANTE se responsabilizam pelas despesas com os cheques devolvidos
emitidos para pagamento de parcelas da anuidade.
CLÁUSULA XI – NEGATIVAÇÃO DE NOME, PROTESTO E COBRANÇA: Em caso de inadimplência das parcelas
ou de qualquer obrigação de pagamento decorrente deste Contrato superior a 30 (trinta) dias, fica a
CONTRATADA autorizada a comunicar o fato ao Cadastro de Consumidores legalmente existente para
registro, nos termos do artigo 43, parágrafo 2º da Lei nº. 8.078/90CDC – Código de Defesa do Consumidor,
além do protesto da dívida em cartório e cobrança extrajudicial, em face dos CONTRATANTES, que se
obrigam solidariamente pelo pagamento das parcelas da anuidade, observada a legislação atinente
(prévia comunicação).
CLÁUSULA XII – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL E SOLIDÁRIA: OS CONTRATANTES se responsabilizam, cada
um de per si, individualmente, em conjunto e solidariamente, sem ordem de preferência ou sucessão,
pelas obrigações decorrentes do presente instrumento.
Parágrafo 1º -Em caso de inadimplência, pode, a CONTRATADA, ajuizar ação de execução contra um ou
ambos os CONTRATANTES, sem ordem de precedência.
Parágrafo 2º - Na hipótese de solicitação de alteração de data de pagamento e/ou responsável
financeiro, sem existência de motivação judicial, será cobrada taxa de 1% do valor da anuidade. Resta
estabelecido que tal alteração somente poderá ser feita por meio de Aditivo.
Parágrafo 3º - Os CONTRATANTES comprometem-se a comunicar expressamente à CONTRATADA sobre a
existência e o teor de decisões judiciais que venham alterar o regime da guarda do aluno, não se
responsabilizando a CONTRATADA por quaisquer fatos que resultem da não observância deste parágrafo.
Parágrafo 4º - Na hipótese de ocorrência de separação judicial ou outra forma de determinação judicial
queincorra na substituição da sua condição de responsável legal (financeiro e pedagógico), os
CONTRATANTES expressamente se obrigam a comunicar tal à CONTRATADA, bem como a quem coube a
guarda, e as demais informações complementares sobre a retirada do aluno e a dar-lhe substituto idôneo.
CLÁUSULA XIII – RESCISÃO ANTECIPADA: Quaisquer das partes poderá rescindir este Contrato antes do seu
vencimento, sem motivo, com notificação prévia de 30 dias, por escrito, ou, a qualquer tempo:
Parágrafo 1º –Pelos CONTRATANTES: em caso de transferência formal do Aluno.
Parágrafo 2º – Pela CONTRATADA: em caso de transgressão disciplinar, ou incompatibilidade do Aluno
com o regime didático-pedagógico da CONTRATADA, ou, ainda, desarmonia entre as partes, prejudicial
ao Aluno ou a comunidade escolar, nos termos do art. 5º da Lei nº 9870/99.
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CLÁUSULA XIV – DESLIGAMENTO, CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA: Não será devida parcela com
vencimento em mês posterior aquele em que o Aluno efetivamente se desligar da CONTRATADA ou
apresentar, por escrito, o respectivo requerimento.
CLÁUSULA XV – RESERVA DE VAGA –O Aluno que suspender o Contrato para intercâmbio e/ou a
pedidoexpresso dos CONTRATANTES, poderá garantir a vaga e o retorno à Escola, na mesma turma e turno
que frequentava, mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas da
anuidade referente ao período de sua ausência.
Parágrafo único – O Aluno que optar por não realizar o pagamento ficará sujeito a existência de vaga e
sua matricula se dará na turma e turno disponíveis.
CLÁUSULA XVI – CONCLUSÃO ANTECIPADADA 3º ANO DO ENSINO MÉDIO: O encerramento antecipado do
ano letivo, especificamente para os alunos do 3º ano do ensino médio, que já se encontrarem legalmente
aprovados (75% de frequência e mínimo de 70% de aproveitamento escolar), não exime o contratante
dos pagamentos acordados, tendo em vista que a prestação dos serviços refere-se à anualidade que a
contratada disponibiliza para ser adimplida em 12 (doze) parcelas mensais, sendo a primeira em janeiro
e a última em dezembro, nos termos do §5º do art. 1º da lei 9870/99.
CLÁUSULA XVII – NÃO ACEITAÇÃO E NÃO RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA: Além dos casos previstos na
legislação de ensino e nas normas de funcionamento da CONTRATADA, não se aceitará ou não se
renovará matrícula de Aluno em razão de inadimplência contratual dos CONTRATANTES, bem como a não
observância do calendário e regimento escolar, e, emcasos de indisciplina ou incompatibilidade com o
regime didático-pedagógico da CONTRATADA, de desarmonia prejudicial ao Aluno, ao processo
educacional ou ao bom entendimento entre a CONTRATADA e os CONTRATANTES ou responsáveis pelo
Aluno (art. 1º e 5º da Lei nº. 9870/99). O aluno que ficar reprovado, só poderá efetuar a rematrícula na
escola caso haja disponibilidade de vaga na série onde o mesmo precisará repetir.
CLÁUSULA XVIII – PROIBIÇÕES: É vedado ao Aluno e/ou Responsáveis e/ou CONTRATANTES cometer as
seguintes infrações:
I. Danificar o patrimônio da Escola;

II.
Adotar comportamento social inadequado, especialmente de natureza ríspida e rebelde ou que
atente contra a moral e bons costumes ou contra as normas estabelecidas pela Escola.
III.
Agredir física e/ou verbalmente colegas, professores, funcionários, pais e outras pessoas no recinto
ou proximidades da Escola;
IV.
Utilizar em ambientes de estudos equipamentos eletrônicos emitentes de sons ou imagens, tais
como: MP3, MP4, IPOD, Discman, Telefone Celular, Câmera Fotográfica, Notebook ou outros objetos que
dispersem a atenção e causem prejuízos ao ensino-aprendizagem;
A.
Portar ou fazer uso, nas dependências da Escola ou proximidades, de armas brancas ou de fogo,
de recipientes com gás, objetos perfurantes ou cortantes, incandescentes, que imitem armas ou qualquer
outro material perturbador da ordem e dos trabalhos escolares que atentem contra a integridade física
de si ou de outrem;
VI.
A proibição de adentrar as dependências da CONTRATADA portando armas de fogo e outras de
qualquer natureza, incluem acompanhantes ou seguranças dos CONTRATANTES, ainda que estes
possuam licença especial de porte de armas;
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VII.
Promover no recinto da Escola ou realizar em nome da Escola, sem a autorização expressa da
Direção, coletas, subscrições, campanhas ou atividades culturais, políticas, religiosas ou comerciais, bem
como qualquer evento que possa ocasionar desordem em sua estrutura sócio-funcional;
VIII.
Ocupar-se com atividades alheias ao ensino-aprendizagem, impedir os colegas de participarem
das atividades educativas, incitá-los a se ausentarem ou acessar sites com conteúdo impróprio.
IX.
Utilizar, influenciar, incitar ou mesmo fazer apologia ao uso de qualquer tipo de substância
entorpecente ou que determine dependência química ou psíquica;
X.
Filmar ou fotografar, dentro do recinto escolar, seja ambiente, colegas, funcionários ou professores,
sem prévia autorização da Direção, assim como fazer uso destas imagens.
Parágrafo 1º – Aplicam-se as seguintes penalidades ao Aluno, Responsáveis ou CONTRATANTES:
advertência oral, advertência escrita, suspensão e desligamento da Escola, dependendo do grau de
gravidade da infração, independentemente das ações civis e penais sujeitas aos infratores.
Parágrafo 2º – As infrações acima citadas são exemplificativas e não restritivas, o que significa que outras
infrações, ainda que não supra listadas, poderão ser penalizadas pela CONTRATADA, isolada ou
gradativamente, de acordo com sua gravidade, considerando-se os fatos ocorridos, os valores da escola,
o respeito a seus regulamentos, dentre outros fatores.
Parágrafo 3º – No caso em que as infrações superem os limites administrativos, com indícios de atos que
possam configurar ilegalidade civil e/ou penal, além da penalidade aplicada pela CONTRATADA, se o
Aluno infrator for adolescente (idade entre 12 [doze] e 18 [dezoito anos]) o fato será encaminhado à
delegacia da Infância e Juventude para lavratura do Boletim de Ocorrência. Em caso do Aluno infrator
ser criança (idade até 12 [doze] anos incompletos), os fatos serão encaminhados ao Conselho Tutelar. No
caso do ato ter sido praticado pelo Responsável/Contratante, serão comunicadas as autoridades
competentes, em cada caso.
Parágrafo 4º – Toda medida disciplinaraplicada ao Aluno será devidamente registrada e, à critério da
CONTRATADA, será comunicada aos CONTRATANTES, pais ou responsáveis.
CLÁUSULA XIX – RESTRIÇÃO DE ACESSO: A CONTRATADA é aberta aos pais e/ou responsáveis, sendo
permitido o livre acesso nos horários de entrada e saída, desde que os mesmos estejam devidamente
cadastrados.
Parágrafo único – A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer problemas advindos da ausência
de atualização dos dados cadastrais dos responsáveis.
CLÁUSULA XX – SERVIÇOS ESPECIAIS: Caso o Aluno necessite de recuperação, reforço, adaptação,
plantão de dúvidas ou quaisquer atividades de ensino de disciplinas que não constem na grade curricular
ou apoio extra para desenvolver as atividades, dentro e fora da sala de aula, a CONTRATADA poderá
ofertar esses serviços por um valor aos CONTRATANTES, que a seu critério poderá ou não aceitá-los.
Parágrafo 1º - Os valores referentes aos serviços extras de recuperação, 2ª chamada e reforço (se houver)
estão especificados nos quadros VALOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS, constante na secretaria de Escola.
Parágrafo 2º – Os valores referentes aos demais serviços especiais discriminados no caput serão
informados após a confirmação de realização dos mesmos, bem como a solicitação e autorização formal
dos CONTRATANTES.
CLÁUSULA XXI –

DANOS E OUTROS GASTOS: A CONTRATADA não se responsabiliza por:
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I.
Guarda, perda, roubo, furto, dano ou extravio de objetos de valor (eletrônicos, jóias, relógios,
bicicletas, motos, automóveis, etc.), papel moeda, documentos ou outros pertences do Aluno,
Contratante, responsáveis ou de terceiros que venham a ser deixados, parados, estacionados
ouesquecidos em suas dependências físicas, internas ou externas;
II.
Quaisquer abalroamentos ou atropelamentos em que estejam envolvidos seus alunos (as) ou seus
responsáveis, mesmo que ocorridos na rua lateral ou na calçada em frente às dependências, sendo de
inteira responsabilidade dos condutores dos veículos, incluindo os danos físicos ou materiais, de qualquer
espécie, que por ventura vierem a causar a si ou a terceiros;
III.
Gastos com alimentação, infraestrutura e deslocamento do Aluno para participação em quaisquer
atividades educativas programadas.
CLÁUSULA XXII – EMERGÊNCIAS: Os CONTRATANTES indicarão, expressamente, o plano de saúde,clínica,
hospital ou médico que, preferencialmente, deva ser encaminhado o Aluno em caso de emergência,
assumindo integral responsabilidade pelas despesas decorrentes, autorizando, para tanto, que o preposto
da CONTRATADA assuma tais encargos em nome dos CONTRATANTES.
CLÁUSULA XXIII – DOCUMENTOS DO ALUNO: Os CONTRATANTES assumem total responsabilidadequanto às
declarações prestadas neste Contrato, relativas à aptidão legal do Aluno para a matrícula e frequência
na série e grau indicados, obrigando-se a entregar, no prazo estabelecido pela legislação vigente, os
documentos comprobatórios daquelas declarações e os demais exigidos por Lei, sob pena do Aluno não
poder participar das atividades escolares.
CLÁUSULA XXIV – OUTROS DOCUMENTOS: Integram o presente Contratoa Ficha Cadastral, bem como
requerimentos e documentos assinados pelos CONTRATANTES que não contrariem o disposto neste
instrumento.
CLÁUSULA XXV – VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 (trinta e um)
de dezembro do respectivo período letivo ora pactuado.
Parágrafo único – As partes atribuem ao presente Contrato plena eficácia e força executiva
extrajudicial,conforme o estabelecido no Artigo 784, III do CPC – Código de Processo Civil.
CLÁUSULA XXVI – USO DA IMAGEM: A CONTRATADA poderá divulgar o nome e imagem dos
CONTRATANTES ou do Aluno beneficiário deste contrato, conforme o caso, para fins publicitários e
depropaganda, cedendo, neste ato, os CONTRATANTES, os direitos de imagem seus e do aluno
beneficiário, a título gratuito.
Parágrafo 1º - Como cessão correlata por afinidade ou conexão, necessáriaà publicação, promoção
edivulgação por todos os meios midiáticos, os CONTRATANTES cedem à CONTRATADA, os direitos de
imagem seus e do aluno beneficiário, necessários à divulgação publicitária, seja através de propaganda
expressa, seja audiovisual, seja via internet ou outra maneira lícita possível, por prazo indeterminado.
Parágrafo 2º - Pelo presente instrumento, as partes pactuantes acordam que os CONTRATANTES, bem
comoo aluno beneficiário, não terão qualquer participação nos valores decorrentes do uso da imagem
ora cedida, para os quais cederam sua imagem e direitos conexos, bem como não terá direito a qualquer
valor pecuniário referente aos ganhos deles decorrentes.
Parágrafo 3º - Pelo presente instrumento, as partes pactuantes acordam que os CONTRATANTES, bem
como o aluno beneficiário, encontram-se proibidos de denegrir a imagem da CONTRATADA por meio da
divulgação caluniosa ou acusações infundadas em redes sociais, grupos de Whatsapp, ou outros, sendo
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certo que tal pratica poderá incorrer na rescisão contratual e/ou não renovação de matricula, em
conformidade com a cláusula XVII.
CLÁUSULA XXVII – Das Disposições Finais:
Parágrafo 1º - A ciência e conhecimento das cláusulas insertas neste instrumento dar-se-ão através de
leituraeletrônica no portal da CONTRATADA, podendo o mesmo ser impresso, cujo acesso se dá por meio
da senha disponibilizada e enviada para o e-mail cadastrado dos CONTRATANTES, encontrando-se,
ainda, registrado no Cartório de Títulos e Documentos Cantuária Azevedo, localizado no Beco Catarina
Mina, 84, nesta cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
Parágrafo 2º - A formalização do presente instrumento dar-se-á através da entrega da Ficha
Cadastral,devidamente impressa, preenchida e assinadas pelos CONTRATANTES, juntamente com o
comprovante de pagamento da 1ª (primeira) parcela, e da taxa de material, caso tenha havido referida
opção.
Parágrafo 3º - O não cumprimento da disposição contida no parágrafo anterior implicará na perda de
vaga doaluno, uma vez que a matricula não foi confirmada.
Parágrafo 4º - O valor pago a titulo de reserva de matricula, firmada por meio do Termo Particular de
Compromisso para Reserva de Matrícula e outras Obrigações será deduzido da primeira mensalidade.
Parágrafo 5º - O aluno beneficiário do presente contrato, matriculado a partir do Fundamental 2,
poderápraticar atividade de educação física na CONTRATADA ou fora desta, comprometendo-se
entregar mensalmente a lista de frequência. A opção de escolha deve ser feita no inicio do ano, quando
da assinatura do presente para que a CONTRATADA programe sua estrutura, sob pena de não ser
disponibilizado o serviço.
Parágrafo 6º - Havendo a solicitação pelos CONTRATANTES de ingresso tutores externos
paraacompanhamento do aluno beneficiário, este sem vínculo empregatício com a CONTRATADA, a
CONTRATADA reserva-se o direito de exigir cadastramento prévio dos mesmos, realização de entrevista
pela coordenação responsável, podendo deliberar ou não pela aceitação do tutor apresentado, sem
que seja necessário prestar justificativa da recusa.
Parágrafo 7º - A visita de profissionais externos, para avaliação e/ou acompanhamento dos alunos
beneficiários que apresentem necessidades especiais, somente poderá ser realizada 01 (uma) vez a
cada semestre, no horário de atividades, condicionada à solicitação previa à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias, ou de acordo com a necessidade sempre com autorização prévia
da direção pedagógica da escola.
Parágrafo 8º - Quando a necessidade especial for declarada pelos CONTRATANTES, faz-se necessário
queos mesmos apresentem a avaliação psicodiagnóstica e/ou acompanhamento médico, psicológico
ou psicopedagógico, assim como, o acompanhamento através de relatórios, no tempo hábil solicitado
pela CONTRATADA.
Parágrafo 9º - Quando a necessidade especial não for declarada pelos CONTRATANTES, e o
discenteapresentar alguma dificuldade de aprendizagem em seu processo educativo, cognitivo ou
relacional (dentro do espaço da Escola), a família será comunicada para que procure profissionais da
área de saúde, apresentando os devidos relatórios para acompanhamento específico, pela
CONTRATADA.
Parágrafo 10º - É de responsabilidade dos CONTRATANTES, o acompanhamento extraescolar de todas
asnecessidades pessoais e especiais do aluno, que possam facilitar e colaborar com seu
desenvolvimento.

101

Parágrafo 11º - As imagens produzidas pelo CFTV da CONTRATADA fazem parte do seu sistema
desegurança e não serão entregues aos CONTRATANTES, salvo sob determinação judicial.
CLÁUSULA XXVIII – FORO: O CONTRATANTE declara estar ciente do Regimento Interno da CONTRATADA,
que encontra-se à disposição para leitura em sua biblioteca.
CLÁUSULA XXIX– FORO: As partes elegem o foro da cidade de São Luís–MA, em lugar de qualqueroutro
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões advindas do presente instrumento.

São Luis (MA) <<data_atual_str>>

___________________________________________

_______________________________________

CONTRATADA

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS

1ª________________________

___________________________________________
F IADOR

2ª________________________

ANEXO 07 – Termo aditivo de contrato – Período Integral

Santa Fé Ensino Médio e Fundamental
COLÉGIO SANTA FÉ
C.N.P.J.: 12.877.192/0001-06
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TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PERÍODO INTEGRAL
2º SEMESTRE LETIVO DE 2017
Aditamento ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, que passa a ser
chamado de CONTRATO DE ORIGEM, e suas posteriores alterações, firmado entre a Santa Fé
Ensino Médio e Fundamental, CONTRATADO e o CONTRATANTE abaixo qualificado, que hora
matricula o discente para o PERÍODO INTEGRAL no 2º Semestre Letivo de 2017 do Colégio Santa
Fé. Tendo como FIADOR e devedor solidário, conforme cláusula nona do Contrato de Origem,
abaixo qualificado.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Este TERMO ADITIVO adquire o caráter de acrescibilidade às
demais cláusulas do CONTRATO DE ORIGEM celebrado entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO
para o 2º Semestre Letivo de 2017, e sua validade se estende desde sua assinatura até o dia 30
de novembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente TERMO ADITIVO acrescenta à CLÁUSULA TERÇEIRA do
CONTRATO ORIGINAL, o valor de R$ 2.821,72, referente aos serviços do PERÍODO INTEGRAL, que
será realizado no turno vespertino (extra), divididos em 4 parcelas de R$ 705,43, cujo valor será
incorporado aos vencimentos já estabelecidos para os meses de Agosto, Setembro, Outubro e
Novembro.

CLÁUSULA TERÇEIRA: O presente TERMO ADITIVO deverá ser devidamente preenchido e
assinado, em duas vias, observando as alterações cadastrais necessárias, e entregue na
secretária da escola juntamente com o CONTRATO DE ORIGEM.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas todas as demais disposições do CONTRATO
ORIGINAL, do qual este TERMO ADITIVO passa a fazer parte integrante.

CLÁUSULA SEXTA: E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02(duas)
vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas, para que se produzam todos os
efeitos legais.

IDENTIFICAÇÃO DO DISCENTE
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Nome: ___________________________________________________________ Série____________

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE

Nome: __________________________________________________________________________
CPF ___________________ Identidade: __________________ Org. Emissor: ________________
Nacionalidade: _________________ E. Civil: ______________ Profissão: ___________________
End. Res.:________________________________________________________________________
End.Com._________________________________________________________________________
Fone Res. ___________________ Fone Com. _________________ Celular: _________________

IDENTIFICAÇÃO DO FIADOR

Nome: __________________________________________________________________________
CPF ___________________ Identidade: __________________ Org. Emissor: ________________
Nacionalidade: _________________ E. Civil: ______________ Profissão: ___________________
End. Res.:________________________________________________________________________
End.Com._________________________________________________________________________
Fone Res. ___________________ Fone Com. _________________ Celular: _________________

São Luís, _____ de __________de 2017.
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_________________________________
Contratado

_________________________________
Contratante

_________________________________
Discente

_________________________________
Fiador

Testemunha 1

_______________________________

Testemunha 2

_______________________________
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ANEXO 09 – Folha de Requerimento (aluno)
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ANEXO 10 – Termo de Ciência e Compromisso – Matrícula no AEE
TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO
Eu, __________________________________________________ responsável pelo (a) aluno (a)
______________________________________________que frequentou no ano de 2015 a sala do
_____________ do (a) _______________________, estou ciente através dos boletins bimestrais e/ou
reuniões com a Coordenação e Direção Pedagógica e/ou Avaliação realizada pela Equipe
Pedagógica do Colégio Santa Fé que o (a) mesmo (a) necessita de acompanhamento e/ou
atendimento(s) específico(s) para que sejam asseguradas as condições necessárias para uma
educação de qualidade do (a) aluno (a), pois sem este(s) ficará comprometido seu rendimento
escolar durante o ano corrente. Entretanto, comprometo-me em assumir as responsabilidades
abaixo assinaladas, para que o (a) mesmo (a) frequente e permaneça em 2016 no Colégio
Santa Fé:
) Cumprimento de normas e regras da escola bem como horários de entrada e saída.
) Utilização do fardamento completo diariamente (blusão da escola e calça da
escola; tênis na cor: preto, branco ou azul escuro; meias branca), exceto nos dias de
Educação Física onde o(a) mesmo(a) deve usar: blusão e short da escola, meias
branca e tênis nas cores já apresentadas acima.
( ) Frequência escolar satisfatória de no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
assiduidade no período letivo.
( ) Família proporcionar desde o dia 20/01/2016 (início das aulas), todo material
solicitado na lista de Livros e/ou materiais de uso pessoal.
( ) Acompanhamento da família lendo (atividades, comunicados e recados) e
assinando a agenda escolar diariamente.
( ) Acompanhamento nas atividades de casa (realização, organização, solicitação de
materiais necessários a serem enviados para escola, etc.).
( ) *Acompanhamento pedagógico especializado nas atividades de casa.
( ) Acompanhamento da família quando ao sistema avaliativo da escola no que tange
as Datas Prováveis, Nota Qualitativa ou Relatórios Pedagógicos.
( ) Comparecimento da família bimestralmente nas reuniões de notas ou sempre que for
solicitada pela Coordenação e Direção da escola.
( ) *Acompanhamento Fonoaudiológico.
( ) *Acompanhamento Psicológico Clínico.
( ) *Avaliação e/ou Acompanhamento Psicopedagógico.
( ) *Reavaliação e/ou Acompanhamento Neurológica.
( ) *Reavaliação e/ou Acompanhamento Psiquiátrica.
* Com retornos bimestrais para a escola através de relatórios e/ou visitas à instituição.
(
(

São Luís, _______ de ___________________ de _________.
_________________________________

_________________________________

Assinatura do (a) Responsável

Coordenação Pedagógica
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ANEXO 11 – Organograma

ANEXO 12 – Fardamento escolar

a) Ensino Fundamental e Ensino Médio

b) Blusão de Educação Física

