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TÍTULO I - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL COLÉGIO NOVA 

GERAÇÃO – GRUPO UNIS 

 
 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
Art. 1° - Este Regimento Interno dispõe sobre o regime disciplinar, sobre a 

constituição, funcionamento e competência dos órgãos internos e sobre os 

procedimentos e atividades no âmbito Colégio Nova Geração – Grupo UNIS. 

 
Art. 2º - O Colégio Nova Geração – Grupo Unis tem sede no Município de Três 

Corações, Minas Gerais e é mantido pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de 

Minas – FEPESMIG – pelo parecer 1041 de 09/01/2015, portaria 159 de 24/01/2015. 

A FEPESMIG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída em 

1965, pelo Decreto n.º 8.496/65, tendo seu Estatuto sido aprovado pelo Decreto 

Estadual n.º 17.370/75 e alterado após aprovação do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais, adstritamente pela 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Varginha, 

Minas Gerais, através da Resolução nº 01/2006. 

 
§ 1º - O Colégio Nova Geração – Grupo Unis está regularmente registrado na 

Secretaria de Estado da Educação, sendo autorizado a ofertar os seguintes níveis 

da educação: 

I. Educação Infantil: Reconhecimento pela Portaria nº 170/2002. 

II. Ensino Fundamental: Reconhecimento pela Portaria SEE/MG nº 971/2008. 

III. Ensino Médio: Reconhecimento pela Portaria SEE/MG nº 1676 de 

14/12/2002. 

 
Art. 3º - São princípios de organização do Colégio Nova Geração – Grupo UNIS: 

I. respeito aos direitos humanos; 

II. valorização profissional; 

III. educação como processo de formação integral; 

IV. integração da aprendizagem por áreas do conhecimento; 
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V. contribuição para o desenvolvimento regional promovendo ações socialmente 

responsáveis; 

VI. coerência entre a formação acadêmica e atuação profissional; 

VII. educação como processo de formação integral; 

VIII. gestão acadêmica baseada em órgãos e colegiados deliberativos; 

IX. organização administrativa baseada em unidades de gestão orientadas para os 

resultados; 

X. estímulo à vivência dos valores institucionais contribuindo para a formação 

humana; 

XI. fortalecimento da articulação teoria/prática de maneira interdisciplinar visando 

o crescimento profissional; 

XII. fortalecimento de parcerias com outras organizações para identificar e atender 

demandas visando o desenvolvimento à região em que atua; 

XIII. desenvolvimento de atividades de ensino, extensão e iniciação científica que 

atendam às demandas sociais articuladas com as políticas e prioridades 

institucionais. 

 
 

CAPÍTULO II - OBJETIVOS E FINALIDADES DO COLÉGIO NOVA 

GERAÇÃO 

 
Art. 4º - O Colégio Nova Geração tem como finalidades: 

I - o desenvolvimento de uma atitude de curiosidade, reflexão e crítica frente ao 

conhecimento e à interpretação da realidade; 

II - a capacidade de utilizar, crítica e criativamente, as diversas formas de linguagem 

do mundo contemporâneo; 

III - o exercício da cidadania para a transformação crítica, criativa e ética das 

realidades sociais; 

IV - a competência para atuar no mundo do trabalho dentro de princípios de respeito 

por si mesmo, pelos outros e pelos recursos da comunidade. 

 
Art.5º - São objetivos do Colégio Nova Geração – Grupo Unis: 
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I. formar cidadão autônomo e capaz de perceber o coletivo, ter uma ação solidária 

e de, consequentemente, contribuir para o fortalecimento e a coesão do grupo; 

II. atender às necessidades psicossociais do aluno, possibilitando o seu 

desenvolvimento harmonioso nos aspectos físico, socioemocional e intelectual, 

mediante a proposição de atividades lúdicas que promovam a curiosidade, as novas 

descobertas, a criatividade e a construção de seu conhecimento; 

III. Oportunizar, ao educando, condições de uma ação participativa dentro do 

Colégio, favorecendo sua ação futura; 

IV. Em instâncias sociais, ocupar com efetividade e democraticamente todos os 

espaços de sua vida pessoal, profissional, política e social; 

V. Proporcionar ao educando o embasamento teórico e prático capaz de 

satisfazê-lo pessoal e socialmente, preparando-o para o trabalho; 

VI. Colaborar com o aluno para o desenvolvimento das suas aspirações e 

potencialidades nos diferentes estágios de seu crescimento intelectual; 

VII. Desenvolver, no aluno, o senso para os valores éticos e estéticos, despertando-

lhes o gosto pela cultura; 

VIII. Capacitar o aluno para utilizar, crítica e criativamente, as diversas formas de 

linguagens do mundo contemporâneo. 

 
 

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR 
 

Art. 6º - O Colégio Nova Geração – Grupo Unis organiza-se, internamente, pelos 

seguintes órgãos e setores: 

I. Órgão Colegiado: 

a) Conselho de classe. 

 
 

II. Órgãos de administração: 

a) Diretoria; 

b) Coordenadores de Segmento da Educação Básica. 

 
 

III. Órgãos auxiliares: 
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a) Secretaria; 

b) Serviços Gerais. 

 
 

CAPÍTULO IV – DO ÓRGÃO COLEGIADO 
 

Art. 7º - São finalidades dos Conselhos de Classe: discutir, refletir, avaliar, planejar, 

diagnosticar, acompanhar, formar e construir, alterar relações e prática escolares. 

 
Art. 8º- O Conselho de Classe é um colegiado de professores de um mesmo grupo 

de alunos com o objetivo principal de acompanhar e avaliar o processo de educação, 

de ensino e de aprendizagem desses alunos. 

§ 1º - No Ensino Fundamental é constituída uma Comissão de Professores da mesma 

série, indicada pela Direção, que tem as mesmas competências estabelecidas para o 

Conselho de Classe. 

§ 2º - Além dos professores, também participam do Conselho de Classe e da Comissão 

de Professores, o Diretor ou seu representante, o Coordenador Pedagógico e o 

Secretário. 

 

Art. 9º - Compete ao Conselho de Classe e à Comissão de Professores: 

I – acompanhar e avaliar o processo de ensino/aprendizagem; 

II – analisar o rendimento escolar dos alunos, a partir dos resultados da avaliação 

contínua e cumulativa de seu desempenho; 

III – propor alternativas que visem à recuperação dos alunos com dificuldades 

evidenciadas; 

IV – definir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas didáticas ao 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas no respectivo currículo; 

V – discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar; 

VI – deliberar sobre casos de aprovação e avanço dos estudos submetidos à 

apreciação do Diretor. 

§ ÚNICO - As deliberações emanadas do Conselho de Classe ou da Comissão de 

Professores devem estar de acordo com o Regimento Escolar e demais dispositivos 

legais e pertinentes. 
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Art. 10 - O Conselho de Classe é constituído: 

I. Pelo Diretor do Colégio Nova Geração – Grupo Unis, como Coordenador do 

Conselho; 

II. Por todos os professores das turmas; 

III. Pelos Coordenadores de Segmento da Educação Básica. 

Art. 11 - O Conselho de Classe ou a Comissão de Professores reúne-se, 

ordinariamente, ao final de cada trimestre/semestre, ou em outras ocasiões, 

extraordinariamente, conforme convocação da Direção. 

§ 1° - As reuniões realizadas devem ter o objetivo de discussão para definir, após 

análise do processo ensino-aprendizagem, a reformulação de currículos, pesquisas 

de metodologia, elaboração de projetos, classificação ou reclassificação' de alunos, 

esclarecimentos e definições de alunos em situações limítrofes, encaminhamento de 

alunos ao atendimento especializado, atenção às transferências e remanejamentos. 

§ 2° - Cabe à Direção da escola assegurar ao Conselho de Classe as condições 

mínimas para seu funcionamento. 

§ 3° - A organização dos horários de realização das reuniões deve ser feita de modo 

a permitir que todos os seus membros efetivos participem, em especial os 

professores, considerando-se que não existe professor dispensável no processo de 

avaliação coletiva do aluno e do trabalho pedagógico do Colégio. 

 
 

CAPÍTULO V – DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 
SEÇÃO I – DA DIRETORIA 

 
 

Art. 12 - A Administração é composta: 

I. Pela Diretoria; 

II. Coordenadores de Segmento da Educação Básica. 

 
 

Art. 13 - A Diretoria é constituída pelo Diretor, observado o disposto na legislação 

vigente. 
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Art. 14 - À Diretoria do Colégio compete: 

I. planejar, junto com os Especialistas de Educação e Corpo Docente, todo o 

trabalho escolar; 

II. organizar, orientar, coordenar, supervisionar e controlar os trabalhos 

educacionais desenvolvidos no estabelecimento, referentes às atividades 

pedagógicas, administrativas e financeiras da escola; 

III. envolver a comunidade escolar nas decisões sobre o funcionamento da escola 

(gestão participativa); 

IV. elaborar o Projeto Político-Pedagógico, com a participação de todos os 

segmentos representativos da comunidade escolar; 

V. estabelecer parcerias com empresas, buscando alternativas para o Colégio; 

VI. fortalecer a ação colegiada; 

VII. representar a escola perante os órgãos de ensino ou repartições públicas; 

VIII. com a aprovação da Entidade Mantenedora, prever os recursos humanos do 

Colégio, exercendo o controle no processo de admissão, aplicação de 

penalidades e dispensa dos empregados do estabelecimento; 

IX. fazer cumprir o Estatuto da Entidade Mantenedora; 

X. cumprir e fazer cumprir as determinações da SRE e SEE; 

XI. promover o bom relacionamento de todo o pessoal do Colégio; 

XII. zelar pela observância do regime didático e disciplinar; 

XIII. estruturação e alinhamento do marketing durante o ano letivo visando a 

fidelização e captação de novos alunos. 

 
 

§ ÚNICO – Compete ao Diretor, além da observância do Termo de Compromisso, 

ser o articulador político-pedagógico e administrativo da Escola, estando suas 

atribuições previstas em legislação específica. 

 
Plano de Ação - É dever da direção escolar registrar de forma detalhada, conforme 

Resolução CEE/MG Número 474/2020 e arquivar as comprovações das atividades 

escolares, destacando os critérios e mecanismos de avaliação realizados, fora da 

escola, no período de pandemia, por, no mínimo, 5 (cinco) anos, para fins de 
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verificação in loco e autorização e validação pela Superintendência Regionais de 

Ensino – SRE, por meio do Serviço de Inspeção Escolar, das atividades escolares. 

 
 

SEÇÃO II – DAS COORDENAÇÕES DE SEGMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

Art. 15 – As Coordenações de Segmento da Educação Básica, também designados 

Especialistas em Educação tem por finalidade articular o trabalho pedagógico do 

colégio coordenado e integrado ao trabalho dos professores, dos alunos e seus 

familiares em torno de um eixo comum: o ensino-aprendizagem. 

 
Art. 16 - Compete as Coordenações de Segmento da Educação Básica, além das 

atribuições previstas na legislação vigente: 

I – exercer atividade profissional de nível superior de escolaridade no campo 

pedagógico; 

II – orientar o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação do processo 

pedagógico; 

III – orientar a elaboração do plano global de atividade da escola; 

IV – orientar e acompanhar o desenvolvimento de programas de ensino; 

V – propor, orientar e acompanhar estratégia de orientação à administração, 

supervisão e inspeção escolar; 

VI – elaborar normas e instruções relativas à organização e ao funcionamento da 

escola e orientar sua aplicação; 

VII – coordenar o planejamento e implementação do Projeto Pedagógico da Escola, 

tendo em vista as diretrizes no Plano de Desenvolvimento da Escola; 

VIII – realizar a orientação dos alunos, articulando o envolvimento da família no 

processo educativo; 

IX - zelar pela disciplina nos espaços comuns (corredores, hall de entrada, cantina) e 

nas imediações do Colégio, durante os recreios e nas trocas de salas; 

X - prestar assistência à coordenação e aos alunos dentro de suas necessidades 

pedagógicas; 

XI - atender os professores em aula nas solicitações de fatos disciplinares e 

pedagógicos ou de assistência aos alunos; 
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XII - não permitir a saída de alunos de sala de aula sem a necessária licença; 

XIII - auxiliar na realização de aulas, festividades, festas e trabalhos em geral; 

XIV - auxiliar a aplicação de avaliações e simulados; 

XV - manter seu local de trabalho organizado com todas as atividades realizadas 

dentro dos prazos estipulados; 

XVI - não utilizar equipamentos eletrônicos que não estejam em consonância com a 

atividade profissional; 

 
Art.17 - Compete ainda as Coordenações de Segmento da Educação Básica, além 

das previstas na legislação vigente: 

a) acompanhamento e atualização das notícias do Colégio nos canais de 

comunicação e redes sociais; 

b) orientações, divulgações e acompanhamento em todos os processos seletivos 

como admissão de novos alunos e nos de acesso às universidades 

direcionadas aos alunos do Ensino Médio; 

c) acompanhamento, divulgação e orientação de todas as ferramentas didáticas 

e de tecnologia disponibilizadas para o corpo docente e discente e comunidade 

escolar pela Rede de Ensino Bernoulli. 

d) acompanhamento junto à direção dos projetos pedagógicos e reuniões do 

Colégio. 

 
SEÇÃO III – DOS ÓRGÃOS DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO DO 

COLÉGIO 

 
Art. 18 - São órgãos auxiliares da administração do Colégio Nova Geração – Grupo 

Unis: 

I. Secretaria; 

II. Biblioteca e Multimídia; 

III. Serviços Gerais. 

 
 

SUBSEÇÃO I - DA SECRETARIA 
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Art. 19 - A Secretaria está diretamente subordinada à Diretoria Pedagógica e 

Administrativa do Estabelecimento. 

 
Art. 20 - A Secretaria tem como finalidade executar toda a escrituração da Escola, sob 

orientação, coordenação e supervisão do Diretor, e os seus serviços são realizados 

pelo pessoal que a compõe: secretário. 

 
Art. 21 - Compete ao Secretário do Colégio: 

I. realizar trabalhos no âmbito da Secretaria; 

II. colaborar com a direção da unidade escolar no planejamento, execução e 

controle das atividades escolares; 

III. coordenar atividades da Secretaria e do pessoal auxiliar; 

IV. proceder à escrituração, conforme disposto na legislação vigente; 

V. realizar trabalhos de redação e expedição de circulares e ofícios; 

VI. responsabilizar-se, na área de sua competência, pelo cumprimento da 

legislação de ensino e disposições regimentais; 

VII. instruir, informar e decidir sobre expediente e escrituração, submetendo à 

apreciação superior os casos que ultrapassem sua área de decisão; 

VIII. zelar pela conservação do material sob sua guarda, pela boa ordem e higiene 

em seu setor de trabalho; 

IX. elaborar relatórios, correspondências, lavrar as atas de registros relativos à 

apuração do aproveitamento escolar dos alunos; 

X. assinar, juntamente com o diretor do Colégio os documentos da vida escolar 

dos alunos; 

XI. Cumprir os prazos legais para a emissão dos documentos. 

 
 

Art. 22 - Compete ao Auxiliar de Secretaria: 

I. realizar trabalhos de protocolos, registros e arquivamento de formulários e 

documentos; 

II. atender, orientar e encaminhar partes; 

III. coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para elaboração de 

informações estatísticas; 
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IV. zelar pela conservação dos materiais, mobiliários e equipamentos sob sua 

responsabilidade; 

V. desempenhar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo que lhe 

forem atribuídas pelo Diretor e/ou Secretário; 

VI. organizar e manter atualizados cadastros, arquivos, fichários, livros e outros 

instrumentos de escrituração da unidade escolar. 

 
 
 
 
 

SUBSEÇÃO III - DA BIBLIOTECA E MULTIMÍDIA 

 
 

Art. 23 - A Biblioteca é organizada de modo a atender aos objetivos do Colégio 

Nova Geração – Grupo Unis. 

 
Art. 24 - São competências específicas da Biblioteca: 

I. organizar e manter atualizado o registro bibliográfico de livros, de documentos 

técnicos e científicos em uso pelo Colégio Nova Geração – Grupo Unis; 

II. catalogar e classificar o acervo da Instituição zelando pela sua conservação; 

III. organizar e manter atualizada a documentação dos trabalhos realizados pelos 

membros da Comunidade Acadêmica; 

IV. manter sistema de consultas aberto a toda a comunidade; 

V. estabelecer critérios e condições para empréstimos dos títulos e documentos 

do acervo aos alunos do colégio; 

VI. manter intercâmbio com outras bibliotecas, em especial, com aquelas 

situadas nas unidades mantidas pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul 

de Minas; 

VII. efetuar as cobranças necessárias de obras não devolvidas, como também de 

eventuais multas. 

 
Art. 25 - A biblioteca tem finalidade de fornecer os elementos necessários à 

realização e enriquecimento dos trabalhos pedagógicos, consultas e pesquisas. 
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Art. 26 - A biblioteca funciona em horários paralelos aos do funcionamento dos turnos. 

 
Art. 27 - Todo o acervo da biblioteca é catalogado e registrado em livro próprio. 

 
 

Art. 28 - A organização e funcionamento da Biblioteca estão sujeitos às normas 

baixadas pela Mantenedora do Colégio, à luz da legislação vigente. 

 
Art. 29 - A organização e funcionamento da Biblioteca estão sujeitos às normas 

baixadas pela Diretoria da Escola. 

 
Art. 30 - Os equipamentos audiovisuais têm por objetivo propiciar aos alunos 

modernidade de informações, fixação dos conteúdos trabalhados e visualização de 

realidades longínquas; 

 
Art. 31 – O DVD, o computador e o datashow da escola funcionam como serviço de 

apoio pedagógico aos professores na execução e implementação dos currículos 

escolares; 

 
Art. 32 - Esses equipamentos são utilizados de acordo com a previsão dos 

professores e a disponibilidade dos mesmos; 

 
Art. 33- As turmas fazem uso do equipamento audiovisual, nas salas de aula com o 

apoio da equipe pedagógica. 

 
SUBSEÇÃO IV - DOS SERVIÇOS GERAIS 

 
 

Art. 34 - O Colégio Nova Geração – Grupo Unis manterá os seguintes serviços: 

I. reprografia; 

II. portaria; 

III. serviço de conservação e limpeza; 

IV. almoxarifado. 
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Art. 35 - Os serviços enumerados terão por finalidade atribuições que forem inerentes 

a cada setor e que forem determinadas, em normas próprias. 

 
 

TÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

 
Art. 36 - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

 
Art. 37 - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

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

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

qualificação para o trabalho. 

 
Art. 38 - As bases que dão sustentação ao projeto nacional de educação 

responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e o Colégio pela garantia a 

todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de: 

I. igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na 

escola; 

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV. respeito à liberdade e aos direitos; 

V. valorização do profissional da educação escolar; 

VI. garantia de padrão de qualidade; 

VII. valorização da experiência extraescolar; 

VIII. vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 
 

Art. 39 - A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para o 

exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar 
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todos os demais direitos, definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), na legislação ordinária e nas demais disposições que 

consagram as prerrogativas do cidadão. 

 
Art. 40 - Na Educação Básica é necessário considerar as dimensões do educar e do 

cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função social desse nível 

da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua 

essência humana. 

 
Art. 41 - A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e 

permanência dos sujeitos das aprendizagens no Colégio e seu sucesso, com redução 

da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano de escolaridade, resulta na 

qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do 

processo educativo. 

 
§ ÚNICO - O Ensino Fundamental deve promover um trabalho educativo de inclusão, 

que reconheça e valorize as experiências e habilidades individuais do aluno, 

atendendo às suas diferenças e necessidades específicas, possibilitando, assim, a 

construção de uma cultura escolar acolhedora, respeitosa e garantidora do direito a 

uma educação que seja relevante, pertinente e equitativa. 

 
 

TÍTULO III – DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 
Art. 42 - Na organização da Educação Básica devem-se observar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações 

temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. 

 

 
CAPÍTULO I – DAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Art. 43 - A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até 05 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

 
Art. 44 - O Colégio ministra a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica. 

 
 

Art. 45 – O atendimento aos alunos engloba as diferentes etapas do 

desenvolvimento da criança e se faz através dos seguintes níveis: 

I. Maternal II – crianças a partir de dois anos completos até 31/03 do referido 

ano; 

II. Maternal III – crianças a partir de três anos completos até 31/03 do referido 

ano; 

III. 1º Período – crianças de 4 (quatro) anos completos até 31/03 do referido ano; 

IV. 2º Período – crianças de 5 (cinco) anos completos até 31/03 do referido ano. 

 
 

CAPÍTULO II – DAS ETAPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
Art. 46 - Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a Educação 

Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente 

no primeiro, e completam-se nos anos finais, ampliando e intensificando, 

gradativamente, o processo educativo, mediante: 

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II. o foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos; a 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, 

da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; 

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores 

como instrumentos para uma visão crítica do mundo; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de respeito recíproco em que se assenta a vida social; 



18 

  

 

 

V. o foco nas avaliações externas e processos seletivos para formação 

continuada. 

 
Art. 47 - O Ensino Fundamental deve garantir as oportunidades educativas requeridas 

para o atendimento das necessidades básicas de aprendizagem dos educandos, 

focalizando em especial: 

I. o domínio dos instrumentos essenciais à aprendizagem para toda a vida - a 

leitura, a escrita, a expressão oral, o cálculo, a capacidade de solucionar 

problemas e elaborar projetos de intervenção na realidade; 

II. o domínio dos conteúdos básicos de aprendizagem – conhecimentos 

conceituais dos vários campos do saber, capacidades cognitivas e sociais 

amplas e procedimentos gerais e específicos dos diversos campos do 

conhecimento, bem como valores e atitudes fundamentais à vida pessoal e à 

convivência social. 

 
Art. 48 - A carga horária anual mínima do Ensino Fundamental regular é de 900:00 

horas (novecentas horas), relógio para os Anos Iniciais, 833:20 horas (oitocentos e 

trinta e três horas e vinte minutos) para os Anos Finais, distribuídas em, pelo menos, 

200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

 
Art. 49 - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos estrutura-se em: 

I. 05 (cinco) Anos Iniciais, organizados em anos de escolaridade; 

II. 04 (quatro) Anos Finais, organizados em anos de escolaridade. 

 
 

Art. 50 - Este Colégio oferece o Ensino Fundamental completo - do 1º (primeiro) ao 9º 

(nono) ano. 

 
 

 

CAPÍTULO III – DAS ETAPAS DO ENSINO MÉDIO 

 

 
Art. 51 – O Ensino Médio, etapa final do processo formativo da Educação Básica, é 

orientado por princípios e finalidades que preveem: 
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I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. a preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio 

educativo, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas 

condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores; 

III. o desenvolvimento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e estética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV. a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na 

sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. 

 
Art. 52 - A Escola oferece o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com 

duração mínima de 03 (três) anos e 1200:00 (um mil e duzentas horas) de trabalho 

escolar efetivo e que deve possibilitar ao aluno o prosseguimento dos estudos e a 

iniciação para o trabalho e tem como finalidade consolidar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental. 

§ ÚNICO – O Ensino Médio Regular tem a carga horária e componentes curriculares 

definidos no plano curricular. 

 
Art. 53 - A organização curricular do Ensino Médio apresenta uma estrutura comum 

a todas as alternativas de ensino, observando-se as características. 

 
 

TÍTULO IV – DA ESTRUTURA DIDÁTICO- PEDAGÓGICA 

 
 
 

CAPÍTULO I – DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 
Art. 54 - Na organização da Educação Básica devem-se observar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais comuns a todas as suas etapas, modalidades e orientações 

temáticas, respeitadas as suas especificidades e as dos sujeitos a que se destinam. 
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SEÇÃO I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

Art. 55 - 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. 56 - São os seguintes eixos da Educação Infantil 

I. Formação Pessoal e Social: 

a) O eu, o outro e o nós. 

 
 

II. Conhecimento de Mundo: 

a) Corpo, gestos e movimentos 

b) Traços, sons, cores e formas; 

c) Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

d) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 
 

SEÇÃO II-DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Art. 57 - O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, 

obrigatoriamente o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento 

do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, 

bem como o ensino da Arte, e a Educação Física. 

 
Art. 58 - O currículo da Educação Básica configura-se como o conjunto de valores e 

práticas que proporcionam a produção e a socialização de significados no espaço 

social, contribuindo, intensamente, para a construção de identidades socioculturais do 

educando. 

§ 1º - Na implementação do currículo, deve-se evidenciar a contextualização e a 

interdisciplinaridade, ou seja, formas de interação e articulação entre diferentes 
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campos de saberes específicos, permitindo aos alunos a compreensão mais ampla 

da realidade. 

§ 2º - A interdisciplinaridade parte do princípio de que todo conhecimento mantém 

um diálogo permanente com outros conhecimentos e a contextualização requer a 

concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e familiares 

aos alunos. 

 
Art. 59 - Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são 

assim organizados em relação às áreas de conhecimento: 

I - Linguagens: 

a) Língua Portuguesa; 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a 

musical; 

e) Educação Física. 

II - Matemática. 

III - Ciências da Natureza. 

IV - Ciências Humanas: 

a) História; 

b) Geografia; 

V – Parte diversificada 

a) Ciências Sociais 

b) L.E.M. Inglês 

c) Redação (a partir do 6º ano) 

 
 

Art. 60 - O currículo do Ensino Fundamental tem uma base nacional comum, a ser 

complementada, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 
Art. 61 - A base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental e Médio constituem um todo integrado e não podem ser consideradas 

como dois blocos distintos. 
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Art. 62 - Os conteúdos curriculares que compõem a parte diversificada do currículo 

serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, de modo a complementar 

e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização dos conhecimentos 

escolares em face das diferentes realidades. 

 
Art. 63 - Na parte diversificada do currículo é incluído, obrigatoriamente, a partir do 

6º (sexto) ano, o ensino de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha fica a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. 

 
Art. 64 - As atividades curriculares são desenvolvidas tendo como referência as 

Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 
Art. 65 - A implementação do currículo deve favorecer as atividades interdisciplinares 

e o estudo de temas transversais, de modo a integrar todos os conteúdos. 

Art. 66 - Os conteúdos curriculares da educação básica observam, ainda, as 

seguintes diretrizes: 

I. difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II. consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III. orientação para o trabalho; 

IV. promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não- 

formais. 

 
Art. 67 - Na organização curricular dos Anos Iniciais, os conteúdos curriculares devem 

ser abordados de forma interativa, a partir da prática vivencial dos alunos, 

possibilitando o aprendizado significativo e contextualizado, num movimento 

crescente de compreensão da realidade. 

§ 1º - A programação curricular dos Anos Iniciais, tanto no campo da linguagem quanto 

no da matemática, são estruturados de forma a, gradativamente, ampliar capacidades 

e conhecimentos, dos mais simples aos mais complexos, contemplando de maneira 

articulada e simultânea, a alfabetização e o letramento. 
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§ 2º - Os conteúdos de Ciências, História e Geografia são ministrados articulados ao 

processo de alfabetização e letramento e de iniciação matemática, crescendo em 

complexidade ao longo dos anos. 

§ 3º - A Arte e recreação, com aulas especializadas oportunizam aos alunos 

experiências artísticas, culturais e de movimento corporal, através de jogos, ginástica, 

dança, esportes e festas. 

 
Art. 68 - Os conteúdos curriculares dos anos finais são os contidos nos Conteúdos 

Básicos Comuns. 

 
Art. 69 - A Educação Física, integrada à proposta político-pedagógica do Colégio é 

componente curricular obrigatório em todos os anos da Educação Básica, ajustando- 

se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa ao aluno: 

I. que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 

II. maior de trinta anos de idade; 

III. que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, 

estiver obrigado à prática da educação física; 

IV. amparado pelo Decreto Lei nº 1044/69 de 21 / 09 / 1969; 

V. que tenha prole. 

 
 

Art. 70 - No Ensino Fundamental os conteúdos referentes ao Direito das Crianças e 

dos Adolescentes são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

em Língua Portuguesa e demais disciplinas que compõem a área de Ciências 

Humanas. 

 
Art. 71 - O ensino da Arte constitui componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos, incluindo obrigatoriamente, o ensino da música, ao lado das outras 

manifestações culturais que devem ser trabalhadas. 

 
Art. 72 - A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular Arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. 
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Art. 73 - O Hino Nacional é executado semanalmente considerando esta obrigação 

dentro do contexto de formação integral do aluno. 

 
Art. 74 - O currículo do Ensino Médio observa as seguintes diretrizes: 

I. destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

II. adota metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

III. é incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 

dentro das disponibilidades da instituição. 

 
Art. 75 - Os componentes curriculares obrigatórios no Ensino Médio são assim 

organizados em relação às áreas de conhecimento: 

I. Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (Inglês e 

Espanhol), Arte, Educação Física. 

II. Matemática; 

III. Ciências da Natureza: Física, Biologia, Química 

IV. Ciências Humanas: Geografia, História, Filosofia, Sociologia 

 
 

Art. 76 - Os estudantes terão construído até o final do curso, as principais 

competências referentes à sua formação, tais como: 

I. dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica. 

II. construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 

produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III.  selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representadas de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema. 
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IV. relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente. 

V. recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 

 
SEÇÃO III- DO ENSINO MÉDIO 

 
 

Art. 77 - O currículo do Ensino Médio observa as seguintes diretrizes: 

IV. destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

V. adota metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

VI. é incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, 

dentro das disponibilidades da instituição. 

 
Art. 78 - Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação são organizadas 

de tal forma que ao final do Ensino Médio o educando demonstre: 

I.  domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; 

II. conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III. domínio dos conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao 

exercício da cidadania. 

 
Art. 79 - Os cursos do Ensino Médio têm equivalência legal e habilitam ao 

prosseguimento de estudos. 

 
Art. 80 - A organização curricular  do ensino médio, que abrange as áreas de 

conhecimento referentes a Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 
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Ciências Humanas, deve garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários 

a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade, as 

características locais e especificidades regionais. 

 
Art. 81 - Os Componentes Curriculares obrigatórios do Ensino Médio que integram as 

áreas de conhecimento são os referentes a: 

I – Linguagens códigos e suas tecnologias: 

a) Língua Portuguesa; 

b) Língua Materna, para populações indígenas; 

c) Língua Estrangeira moderna; 

d) Arte, em suas diferentes linguagens: cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a 

musical; 

e) Educação Física. 

II - Matemática. 

III - Ciências da Natureza: 

a) Biologia; 

b) Física; 

c) Química. 

IV - Ciências Humanas: 

a) História; 

b) Geografia; 

c) Filosofia; 

d) Sociologia. 

§ ÚNICO - A organização curricular do ensino médio, que abrange as áreas de 

conhecimento referentes a Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas, deve garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos 

os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade, as características 

locais e especificidades regionais. 

 
Art. 82 - A organização curricular do Ensino Médio apresenta uma estrutura comum 

a todas as alternativas de ensino, observando-se as seguintes características: 
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I. no 1º ano, obrigatoriedade do ensino dos Conteúdos Básicos Comuns - CBC, 

definidos pela Resolução SEE nº 666, de 08 de abril de 2005, acrescido de uma 

Língua Estrangeira Moderna, 

II. no 2º ano e 3º ano, a organização, por opção da escola, garantindo-se a oferta 

de 10 disciplinas/componentes curriculares. 

III. obrigatoriedade da oferta no currículo do ensino médio regular, em todos os 

anos, de pelo menos um módulo-aula semanal dos componentes curriculares 

Filosofia e Sociologia; 

IV. obrigatoriedade da oferta no currículo do ensino médio regular, de dois 

módulos-aula semanais da disciplina/componente curricular Educação Física; 

V. obrigatoriedade da oferta no currículo do ensino médio regular, em todos os 

anos, de quatro módulos-aula semanais de cada disciplina/componente 

curricular de Língua Portuguesa e Matemática; 

VI. obrigatoriedade de inclusão no currículo do ensino médio, da disciplina/ 

componente curricular Língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola e no 

horário regular de aula do aluno, conforme estabelecido na Lei Federal nº 

11.161, de 5 de agosto de 2005; 

VII. na organização curricular adotar, sempre que possível, a sistemática de aula 

geminada. 

 
Art. 83 - O ensino da Língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, é oferecido no 1º ano do Ensino Médio, no próprio 

turno do aluno. 

§ 1º– A opção pelas aulas de Língua Espanhola deve ser feita pelo aluno ou 

responsável e arquivada em sua pasta individual. 

§ 2º- A Escola oferece atividades complementares para os alunos que, no ato da 

matrícula, não tiverem optado pelo Componente Curricular facultativo, para 

cumprimento da carga horária obrigatória. 

 
 

CAPÍTULO II - DO ANO LETIVO 
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Art. 84 - O calendário escolar determina o início e o término do ano ou semestre letivo 

que independem do início e o término do ano civil e terá, no mínimo, 200 dias letivos. 

 
Art. 85 - O calendário escolar anual deve atender às exigências do ensino, às 

necessidades dos alunos, dos professores e da comunidade em geral, especificando: 

I. início e término dos semestres letivos; 

II. dias letivos, conforme legislação em vigor; 

III. início e término das etapas ou períodos letivos; 

IV. período de férias ou recessos escolares; 

V. feriados. 

 
 

Art. 86 - Considera-se dia letivo aquele em que comparecem mais da metade dos 

professores e alunos, em situações de atividades escolares. 

 
Art. 87 - Considera-se dia escolar aquele em que são realizadas atividades de caráter 

pedagógico ou administrativo, com a presença obrigatória do pessoal docente, técnico 

e administrativo, podendo incluir a representação de pais e alunos. 

 
CAPÍTULO III – DO INGRESSO NO COLÉGIO NOVA GERAÇÃO – 

GRUPO UNIS 

 
Art. 88 - O ingresso em qualquer nível a Educação Básica do Colégio Nova Geração 

– Grupo Unis é condicionado à entrevista com pais e coordenadora na Educação 

Infantil e aprovação do requerente em processo de admissão por rendimento escolar. 

§ 1º- Ainda que beneficiário de bolsas de estudos decorrentes de políticas 

institucionais da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas ou de quaisquer 

de suas mantidas, de descontos concedidos por instituições sindicais ou de auxílio 

financeiro decorrente de parcerias de qualquer natureza, o candidato deverá 

submeter-se ao processo de admissão como condição para ingresso em qualquer 
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nível da Educação Básica do Colégio Nova Geração – Grupo Unis para ser investido 

dos direitos e prerrogativas de aluno. 

§ 2º- A concessão prévia de desconto por instituições sindicais não garante o ingresso 

do interessado no Colégio, sem o cumprimento da exigência do disposto caput. 

 
Art. 89 - O Processo de Admissão será regido por Edital elaborado por Comissão 

própria, nomeada pela Direção do Colégio, onde deverão constar as seguintes 

informações e critérios: 

I. Período e locais de inscrição; 

II. Taxas respectivas; 

III. Documentos necessários; 

IV. Datas e horários do Processo avaliativo; 

V. Etapas do Processo de Admissão; 

VI. Testes e atividades diagnósticas, por nível da Educação Básica, com a 

descrição das idades de referência para matrículas em cada nível; 

VII. Divulgação dos resultados 

VIII. Período de matrícula para os aprovados. 

IX. Outras informações e exigências julgadas necessárias pela Comissão, pela 

Direção ou pela Mantenedora do Colégio Nova Geração – Grupo Unis. 

§ ÚNICO - Caberá à Comissão, dentre outras atribuições estabelecidas em Edital, 

elaborar as normas que regerão cada seleção, deliberar sobre casos omissos e 

julgar recursos interpostos durante ou ao final do processo. 

 
 

CAPÍTULO IV – DA MATRÍCULA 

 

 
Art. 90 - É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental, no 1º ano, de crianças com 

06 anos, completos, ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula, nos termos das normas legais vigentes. 
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Art. 91 - A matrícula é feita observadas as exigências legais e o calendário do Colégio. 

 
Art. 92 - O Colégio não se responsabiliza pela reserva de vaga aos alunos que, 

matriculados no ano (período) anterior, não cumpram as determinações próprias e as 

datas estabelecidas para renovação. 

 
Art. 93 - Ao assinar o requerimento de matrícula, o aluno, quando maior de idade, ou 

seu responsável quando menor aceita e obriga-se a respeitar as determinações 

deste regimento. 

 
Art. 94 - A aceitação e deferimento de matrícula dão-se tacitamente, sendo, contudo, 

formal e escrita, a rejeição ou o indeferimento. 

 
Art. 95 - No ato da matrícula, deve o aluno fornecer os documentos solicitados, as 

fichas e os impressos adotados no Colégio, bem como efetuar o pagamento das 

parcelas exigidas. 

 
Art. 96 - A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do período letivo, por 

iniciativa do Colégio ou do responsável do aluno, resguardado o direito das partes, 

inclusive quanto a transferência. 

 
Art. 97 - A matrícula pode ser cancelada nos seguintes casos em qualquer época do 

ano letivo: 

I. por falta de documentação exigida por lei; 

II. quando o aluno cometer falta disciplinar grave; 

III. quando houver razão pedagógica que o justifique. 

 
 

Art. 98 - Em casos excepcionais, a critério da diretoria, poderão ser aceitas matrículas 

no decorrer do ano letivo. 

 
Art. 99 - Do estudante que se matricular no Colégio são exigidos os seguintes 

documentos com as finalidades: 
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I. para transcrição e anotação de dados: certidão de registro civil de nascimento 

ou de casamento ou carteira de identidade; 

II. para arquivamento: histórico escolar completo ou certificado de conclusão de 

exames de supletivos ou de estudos equivalentes. 

§ 1º - Provisoriamente, com validade não superior a 30 dias, o documento mencionado 

neste inciso pode ser substituído por declaração provisória de transferência. 

§ 2º - Quando a matrícula se fizer no decorrer do período letivo deverá ainda o 

candidato apresentar ficha escolar individual, em que constem os dados de 

identificação e os referentes a aproveitamento, frequência, número de horas de 

atividades e número de faltas. 

 
Art. 100 - Na renovação de matrícula, são exigidos apenas os documentos cujos 

dados devem ser atualizados. 

 
Art. 101 - Por determinação legal ou dos órgãos competentes, ou ainda, em razão 

de conveniência administrativa ou pedagógica, pode o Colégio exigir outros 

documentos para aceitação de matrícula. 

 
Art. 102 - As anuidades são fixadas pela Gerência Financeira da mantenedora do 

estabelecimento antes do início do ano letivo, de acordo com a legislação vigente. 

§ 1º - O pagamento da anuidade do estabelecimento será repartido em 12 parcelas, 

sendo a primeira no ato de matrícula. 

§ 2º - Por ocasião da matrícula será celebrado um contrato entre as partes de acordo 

com a legislação vigente. 

§ 3º - Os descontos concedidos por esta instituição de ensino, ficarão sujeitos ao 

cancelamento se o aluno permanecer abaixo da média em mais de quatro disciplinas, 

após a recuperação semestral ou reprovação em qualquer ano da Educação Básica 

e também caso receba três advertências escritas ou seja suspenso das atividades 

escolares em fase de comportamento disciplinar inadequado, apurado na forma deste 

regimento escolar. 



32 

  

 

 

CAPÍTULO V – DA TRANSFERÊNCIA 

 

 
SEÇÃO I - DA ÉPOCA, DA ACEITAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO 

 
 

Art. 103 - Em qualquer época, o Colégio pode aceitar transferência de aluno 

proveniente de curso de ensino regular. 

 
Art. 104 - Ao aluno é permitido transferir-se do Colégio em qualquer época, 

condicionada a transferência à satisfação de suas obrigações para com o Colégio. 

 
Art. 105 - A aceitação de transferência de estudante proveniente do estrangeiro 

depende da análise da situação do aluno e da legislação específica. 

 
Art. 106 - O aluno transferido para o Colégio fica sujeito aos processos de adaptação 

exigidos pela legislação em vigor e na forma deste Regimento. 

 
SEÇÃO II - DA DOCUMENTAÇÃO E DAS CONDIÇÕES 

 
 

Art. 107 - Para aceitação de transferência deve o aluno apresentar a documentação 

exigida para transferência. 

 
Art. 108 - Os documentos de transferência são expedidos no prazo de até 30 dias, 

contados na data de entrada do requerimento. 

 
Art. 109 - No caso de aluno menor de 21 anos, a transferência deve ser requerida 

pelo responsável. 

 
SEÇÃO III - DA TRANSFERÊNCIA NO DECORRER DO PERÍODO LETIVO 

 
 

Art. 110 - Quando o aluno se transfere para o Colégio no decorrer do período letivo, 

para a avaliação do aproveitamento e apuração da assiduidade adotam-se os 

seguintes procedimentos: 
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I. a adaptação dos resultados de avaliação do aproveitamento ao previsto neste 

regimento, aplicando-se, sempre que possível o critério comparativo de 

proporcionalidade; 

II. computação de notas, bem como carga horária e número de faltas do aluno, 

obtidos na escola de origem, quando os conteúdos forem idênticos; 

III. o previsto no inciso II, com aproveitamento no conteúdo de equivalente valor 

formativo ministrado por este Colégio, se diferente do cursado na Escola de 

origem; 

IV. aproveitamento dos resultados, carga horária e faltas constatadas no Colégio, 

a partir da data da matrícula quando o conteúdo não estiver sido estudado na 

Escola de Origem. 

 
Art. 111 - Havendo diferença curricular e não sendo possível aproveitamento de 

estudo, sujeitar-se-á o aluno as adaptações necessárias. 

 
SEÇÃO IV - DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS FEITOS NO EXTERIOR 

 
 

Art. 112 - Para a matrícula de alunos provenientes de escolas do estrangeiro, aplicam-

se as disposições da legislação em vigor e as normas constantes deste Regimento. 

§ ÚNICO - A documentação de transferência deverá fazer-se acompanhar do 

seguinte: 

I. reconhecimento do histórico escolar no Ministério das Relações Exteriores, 

com firma do Cônsul Brasileiro no país de origem, reconhecida pelo Ministério 

das Relações Exteriores; 

II. carteira de estrangeiro quando for o caso, se maior o requerente, ou se menor, 

certidão de nascimento, podendo ser esta substituída provisoriamente pelo 

passaporte; 

III. em casos de dificuldades, para comprovação de escolaridade, poderá ser feita 

a reclassificação, de acordo com a Lei 9.394/96. 
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SEÇÃO V - DA FREQUÊNCIA 

 
 

Art. 113 - A frequência será apurada pelo total das horas letivas, do período letivo 

previsto para série. 

 
Art. 114 - O controle de frequência tem por objetivo o registro da presença do aluno 

nas atividades escolares programadas, das quais está obrigado a participar em pelo 

menos 75% do total da carga horária prevista, para aprovação. 

 
Art. 115 - A frequência será apurada pelo total das horas letivas anuais, exigindo-se 

75% do total previsto. 

 
Art. 116 - O aluno do ensino regular com desempenho satisfatório, que ao final do 

ano, apresentar frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) pode submeter-

se a avaliação em todos os conteúdos, para fins de reclassificação, após parecer da 

comissão de avaliação. 

 
Art. 117 - O aluno do Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio com 

desempenho insatisfatório e com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), 

tem direito às oportunidades de recuperação previstas no inciso III da Resolução 

2197/2012. 

§ ÚNICO - Caso o aluno não seja considerado apto a progredir, permanece no ano 

em que se encontra. 

 
Art. 118 - A escola deve acompanhar sistematicamente a frequência do aluno e 

estabelecer contato imediato, por escrito, com a família nos casos de ausência por 

cinco dias consecutivos ou dez dias alternados no mês, a fim de garantir a frequência 

de 75% (setenta e cinco por cento) no final de cada período letivo, com vistas a 

promover o seu imediato retorno às aulas e a regularização da frequência escolar. 

§ ÚNICO - Persistindo a situação de repetidas faltas, a escola deve informar o fato 

ao Conselho Tutelar, ao Juiz competente da Comarca e ao respectivo representante 
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do Ministério Público, a relação nominal dos alunos cujo número de faltas atingir 15 

(quinze) dias letivos consecutivos ou alternados e, também, ao órgão competente. 

 
Art. 119 - O controle de frequência diária dos alunos é de responsabilidade do 

professor, que deverá comunicar à direção da Escola, eventuais faltas consecutivas, 

para as providências cabíveis. 

 
 

TÍTULO V – DA AVALIAÇÃO E SUA METODOLOGIA 

 
 
 

CAPÍTULO I – DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 
 

 
Art. 120 - A escola deve 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/pré-escola 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; 

V. a não retenção das crianças na Educação Infantil. 
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Art. 121 - A avaliação deve incorporar, além da dimensão cognitiva, as dimensões 

cultural, social, biológica e afetiva, que fazem parte do processo integral da 

aprendizagem. 

 
Art. 122 - A avaliação do aluno deve ser compreendida como parte integrante do 

processo pedagógico, com o objetivo de identificar os avanços e diagnosticar as 

necessidades de reorientação das ações educativas. 

 
Art. 123 - A avaliação da aprendizagem, como parte integrante do processo 

pedagógico, tem a função precípua de orientar o processo educativo, de modo a 

possibilitar: 

I. atendimento diferenciado aos alunos; 

II. as adequações no plano didático tendo em vista os objetivos curriculares; 

III. o registro de informações acerca do desempenho escolar do aluno. 

 
 

Art. 124 - Na Educação Infantil a avaliação se faz mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento do aluno, sem objetivo de promoção para o Ensino 

Fundamental. 

 
Art. 125 - O processo de avaliação dos alunos é sistemático, periódico e contínuo. 

 
 

Art 126 - Conforme Art. 14 da Resolução 474/2020, com o pressuposto de minimizar 

perdas para as crianças, a Educação Infantil, durante o período de Atividades Não 

Presenciais, se desenvolveu através da confecção de materiais e orientações aos pais 

ou responsáveis, com atividades educativas lúdicas e recreativas, de cunho criativo e 

interativo, elaboradas pelos professores, sendo observada a grande preocupação de 

estreitar vínculos. Essas atividades foram realizadas pelos familiares ou 

responsáveis, com as crianças, em casa, garantindo um atendimento essencial e 

evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e socioemocionais. Realizamos 

o registro do acompanhamento do desenvolvimento das crianças, conforme o relato 

dos pais e responsáveis. 

 
Art. 126 - Na verificação do rendimento escolar observam-se os critérios: 
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I. prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

II. possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 

III. possibilidade de avanço nos cursos e nos anos mediante verificação da 

aprendizagem; 

IV. aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

V. necessidade de intervenção pedagógica e dos estudos de recuperação. 

 
 

Art. 127 - As normas de verificação do rendimento escolar compreendem a avaliação 

do aproveitamento e a apuração da assiduidade, observando a legislação vigente. 

§1º - Os resultados das avaliações das turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

e Ensino Médio são apresentados através de notas. 

§2º - Os resultados da avaliação da aprendizagem bem como a apuração de 

assiduidade constam dos registros escolares. 

§3º - A verificação do rendimento escolar é processo contínuo do qual devem participar 

a direção, especialistas, professores e alunos. 

 
 

Art. 128 - A avaliação do processo de aprendizagem no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio devem ser contínua, diagnóstica e formadora visando o desenvolvimento global 

dos alunos, baseada em objetivos definidos para cada ano de escolaridade, de forma 

a orientar a organização da prática educativa em função das necessidades de 

desenvolvimento dos alunos. 

§ 1º - É garantido aos pais o acesso aos resultados das avaliações da aprendizagem 

de seus filhos, sendo os mesmos informados sobre as estratégias de atendimento 

pedagógico diferenciadas, oferecidas pelo Colégio. 

§ 2º - Os resultados da avaliação da aprendizagem são comunicados trimestralmente 

aos pais e alunos através do portal acadêmico. 

§ 3º - Para todas as avaliações aplicadas no Colégio, o prazo de revisão é de 02 (dois) 

dias úteis. 

 
Art. 129 - Para fins de aprovação do aluno exige-se a frequência mínima, obrigatória, 

de 75% (setenta e cindo por cento) da carga horária total anual e um 
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mínimo de 60% (setenta por cento) de aproveitamento em relação aos objetivos 

definidos para os conteúdos curriculares do nível que se encontra. 

 
Art. 130 - Participam da avaliação todas as pessoas diretamente ligadas ao processo 

ensino-aprendizagem. 

§ 1º - Vários instrumentos de medidas são utilizados, tais como provas, testes, 

trabalhos individuais ou em equipe, pesquisas, observações, dinâmicas e outros, 

devendo o professor selecioná-los de acordo com a natureza da matéria e o 

tratamento metodológico adotado. 

§ 2º - Os instrumentos de avaliação são elaborados pelos professores, avaliados e 

validados pelos especialistas, de acordo com o currículo desenvolvido e Projeto 

Político-Pedagógico. 

§ 3º - Os resultados da avaliação são submetidos à apreciação do Conselho de 

Classe, da Direção e Especialistas do colégio, para fins de reorientação e 

encaminhamento devido. 

 
Art. 131 - Cabe ao Conselho de Classe, proceder à avaliação do aluno em cada 

disciplina, com análise periódica de resultados, de modo a permitir ao final do período, 

recomendar alternativas pedagógicas adequadas às características de cada aluno. 

 
Art. 132 - Na avaliação do aproveitamento do aluno, do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais e Finais (1º ao 9º ano) e Ensino Médio, são adotados o sistema de pontos 

cumulativos, no valor total de 100 (cem) pontos, conforme a distribuição abaixo: 

1º Trimestre: 30 (trinta) pontos 

2º Trimestre: 30 (trinta) pontos 

3º Trimestre: 40 (quarenta) pontos 

 
 

§ 1º. A média necessária a cada disciplina, em cada trimestre corresponde a 60% 

(sessenta por cento) do valor do trimestre. 

§ 2º - A distribuição dos pontos de cada trimestre ocorrerá de acordo com 

orientações da Direção e a Coordenação Pedagógica. 
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Art. 133 - O aluno que faltar no dia das avaliações, terá oportunidade de fazer a prova 

de segunda chamada, quando será disponibilizada pela coordenação pedagógica do 

segmento nova forma para a obtenção dos créditos distribuídos no simulado em 

questão. 

§ 1º - O aluno que perder alguma avaliação, por motivo justificado em lei, poderá 

requerer (no prazo de 3 três dias) após o seu retorno, a Prova de segunda chamada 

na secretaria, mediante o pagamento de uma taxa estipulada pela Gerência 

Financeira da Mantenedora. 

§ 2º - A responsabilidade pela inscrição para as avaliações de segunda chamada é do 

aluno e da família e não do Colégio, após seu retorno às atividades escolares. 

§ 3º - O aluno terá direito à prova de segunda chamada, com isenção de pagamento, 

nas seguintes situações: 

I. Luto; 

II. Gala; 

III. Quando afastado das atividades escolares por recomendação médica ou com 

impedimento de locomoção física, munido do devido atestado médico; 

IV. Serviço militar ou convocação oficial; 

V. Quando representado pelo Colégio em competições esportivas; 

§ 4º - O aluno realizará a avaliação de segunda chamada conforme cronograma 

sempre ao final de cada trimestre. O conteúdo cobrado na avaliação de segunda 

chamada será o dado durante todo o trimestre. 

Obs.: Resguardados as justificativas acima, o valor estipulado por cada avaliação 

perdida, será informado pela secretaria do colégio. 

 
Art. 134 - Em nenhuma hipótese haverá prova substitutiva da de segunda chamada. 

 
 

Art. 135 - O Conselho de Classe homologa os resultados de aproveitamento, bem 

como decide sobre os casos críticos, em dúvida ou limítrofes; o mesmo se aplicando 

aos estudos de recuperação e aprovação final. 

 
CAPÍTULO II - DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO 
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Art. 136 - Os Estudos de Recuperação devem ser oferecidos como estratégias de 

intervenção pedagógica no processo educativo como nova oportunidade que leve o 

aluno ao desempenho esperado. 

§ 1º - A recuperação, intervenção pedagógica, será feita de forma simultânea, contínua 

e paralela durante o ano letivo, sempre que os resultados das avaliações não forem 

considerados suficientes. 

§ 2º - A assistência didática ao aluno, quando o resultado das avaliações não for 

suficiente, bem como os procedimentos a serem adotados e a intervenção 

pedagógica, serão de responsabilidade do Professor da matéria sob a orientação da 

Coordenação Pedagógica. 

§ 3º - Sendo um processo contínuo e concomitante ao ensino-aprendizagem, o 

planejamento da recuperação deverá envolver: 

I. a identificação das deficiências do aluno e os conteúdos programáticos em que 

o aluno demonstrou insuficiência no aproveitamento, bem como suas causas; 

II. a seleção dos conteúdos e estratégias que serão desenvolvidos na 

recuperação; 

 
Art. 137 - A prova de recuperação será realizada em calendário marcado pelas 

Coordenações Pedagógicas. 

 
Art. 138 – Ao final do primeiro e segundo trimestres, será oferecida a recuperação 

semestral, sob forma de estudos autônomos, aos alunos que não alcançarem um 

mínimo de 60% dos pontos concedidos durante os 02 (dois) trimestres. O aluno será 

submetido a uma avaliação com o valor de 48 pontos e um trabalho com o valor de 12 

pontos, num total de 60 pontos equivalentes ao somatório do 1º e 2º trimestres (30 

+ 30 = 60 pontos). Permanecendo sempre a maior nota obtida pelo aluno, seja nos 02 

trimestres ou pela nota da recuperação, sendo que não ultrapasse a média da 

somatória do 1º e 2º trimestre. Em caso de obtenção de notas superiores ao mínimo 

estabelecido, o lançamento será de 60%. 

§ 1º - Na recuperação semestral não há limites de disciplina. Na recuperação anual 

(dezembro), o aluno poderá fazer apenas quatro (04) disciplinas Ensino Fundamental 

II e Médio e (03) disciplinas Ensino Fundamental I. 
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§ 2º - Na avaliação do aproveitamento do aluno, do Ensino Fundamental – Anos 

iniciais e Finais (1º ao 9º ano) e Ensino Médio, são adotados o sistema de pontos 

cumulativos, no valor total de 100 (cem) pontos, conforme a distribuição abaixo: 

 
1º Trimestre: 30 (trinta) pontos 

2º Trimestre: 30 (trinta) pontos 

3º Trimestre: 40 (quarenta) pontos 

 
 

Obs.: A média necessária a cada disciplina, em cada trimestre corresponde a 

60%(sessenta por cento). 

a) A prova de recuperação será realizada em calendário marcado pelas 

Coordenações Pedagógicas. 

b) Ao final do primeiro semestre, será oferecida a recuperação semestral, sob forma 

de estudos autônomos, aos alunos que não alcançarem um mínimo de 60% dos 

pontos concedidos durante o ano. O aluno será submetido a uma avaliação com 

o valor de 48 pontos e um trabalho com o valor de 12 pontos num total de 60 pontos 

equivalentes à soma do 1º e 2º trimestres (30 + 30 = 60 pontos). 

c) Na recuperação semestral não há limites de disciplina. 

d) Ao término do 2º semestre, haverá a Recuperação Final, o aluno será submetido 

a uma Avaliação Final com valor de 80 pontos e um trabalho, determinado pelo 

professor, no valor de 20 pontos. 

e) Após a Avaliação anual, será aprovado o aluno que alcançar o mínimo de 60 

pontos em todas as disciplinas. 

f) Após a recuperação semestral o aluno que permanecer abaixo da média, em mais 

de quatro disciplinas, conforme a cláusula III, Parágrafo 8º do contrato de 

prestação de serviços educacionais e também caso seja reprovado em qualquer 

ano da educação básica ou receba três advertências escritas e/ou seja, suspenso 

das atividades escolares em face de comportamento disciplinar inadequado, 

apurado na forma do regimento interno do Colégio, ficará sujeito ao cancelamento 

dos benefícios financeiros concedidos pela instituição de ensino. 

g) O calendário de avaliações e eventos não costuma sofrer alterações ao longo do 

ano letivo. Entretanto, caso haja qualquer mudança, a critério do Colégio, todos os 

alunos serão avisados com antecedência necessária para alterar eventuais 
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planos. É importante destacar que não é possível qualquer alteração individual de 

datas de prova, seja por doença, viagem ou qualquer outro motivo. Para essa 

eventualidade, temos as provas de segunda chamada. 

 
Art. 139- Após a Avaliação anual, será aprovado o aluno que alcançar o mínimo de 

60 pontos em todas as disciplinas. 

§ ÚNICO - Em caso de obtenção de notas superiores ao mínimo estabelecido, o 

lançamento será de 60 pontos. 

 
Art. 140- Conforme Parecer CEE-MG 298/2013, sobre a Retenção de alunos nos 

três primeiros anos, o Colégio e os professores, com o apoio das famílias, deve 

envidar esforços para o progresso contínuo dos alunos para o seu desenvolvimento 

pleno e aquisição de aprendizagens significativas, lançando mão de todos os recursos 

disponíveis e ainda: 

I. novas oportunidades de aprendizagem durante o ano letivo para alunos com 

baixo desempenho escolar; 

II. agrupamento temporário para alunos de níveis equivalentes de dificuldades, 

com a garantia de aprendizagem e de sua integração nas atividades cotidianas 

de sua turma; 

III. adotar providências necessárias para que a operacionalização do princípio da 

continuidade não seja automática de um ano para o seguinte, e para que o 

combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino- 

aprendizagem. 

 
Art. 141 - O aluno contemplado no Concurso de bolsas de Estudos do Colégio Nova 

Geração – Grupo Unis ficará sujeito ao cancelamento do benefício se, obtendo 

rendimento abaixo da média no trimestre regular e que não recupere a pontuação 

mínima necessária em mais de quatro disciplinas, após processo de recuperação. 

 
Art. 142 - Solicitação de Revisão de Notas – Para a revisão de notas a solicitação 

deverá ser feita através de requerimento na secretaria até 07 (sete) dias corridos após 

a entrega da avaliação devidamente corrigida ao aluno e dois dias corridos após o 

resultado. Os pedidos feitos fora do prazo serão indeferidos. 
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§ ÚNICO – As avaliações do Ensino Fundamental II e Ensino Médio deverão ser 

realizadas à caneta (azul/ preta), à exceção das avaliações do Ensino Infantil e Ensino 

Fundamental I. As avaliações feitas a lápis perdem o direito de revisão. Os pais ou 

responsáveis podem requerer a revisão das provas mensais, trimestrais e/ou num 

prazo máximo de dois dias letivos, após a data de devolução das provas, em 

formulário próprio, preenchido a mão e na secretaria do Colégio. Para as provas de 

recuperação anual, o prazo do pedido de revisão é de dois dias úteis após a divulgação 

do resultado. 

 
Art. 143 - O aluno que não alcançar a média de 60% em qualquer etapa da Educação 

Básica será reprovado. 

 
 

CAPÍTULO III - PROCESSOS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO AOS 

ALUNOS 

Art. 144 - É dispensado tratamento especial ao aluno que se encontra nas situações: 

I – Previstas no Decreto Federal 1.044 de 21/10/69, comprovadas por laudo médico 

fornecido por órgão oficial ou entidade que mereça fé pública. 

 
A - Classificação e Reclassificação: 

A Escola pode proceder à classificação do aluno para posicioná-lo na fase ou 

série: 

I - por ocasião da matrícula inicial; 

II - por transferência de outras escolas situadas no país ou no exterior; 

III - por promoção na própria escola; 

IV - por avaliação independente da escolarização anterior. 

 
 

A classificação tem o objetivo de ajustar o aluno de acordo com suas 

experiências, seu nível de desempenho. 
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A Escola pode proceder a Reclassificação do aluno para adaptá-lo e/ou 

reposicioná-lo no ano, de acordo com a idade, experiência e nível de desempenho, no 

sentido de reforçar a autoestima positiva, o gosto pelos estudos e pela escola. 

A reclassificação pode ser feita quando ocorrer: 

I - Avanço; 

II - Aceleração 

III - Transferência, indicando uma posição do aluno que será modificada na escola 

de destino; 

IV - Déficit de frequência. 

Somente o aluno que comprove aproveitamento suficiente durante o ano letivo 

tem direito ao processo de reclassificação por frequência. 

A decisão de reclassificação deve decorrer da manifestação de uma comissão 

presidida pela Direção da Escola e que tenha representantes docentes do curso ou 

nível no qual o aluno deva ser reclassificado. 

Os documentos que fundamentam a classificação ou reclassificação de cada 

aluno são arquivados na escola. 

 
B- Conselho de Classe: 

É o órgão que tem por objetivo a avaliação integrada e coletiva do aluno no 

processo de ensino aprendizagem. 

O Conselho de Classe é formado por determinados professores das turmas, 

coordenadores e diretores que se reunirá ao final de cada trimestre ou quando houver 

necessidade. 

Procedimentos do Conselho de Classe: 

I. Avaliar o desempenho e a frequência de cada aluno nas atividades escolares 

em cada trimestre; 

II. Indicar para cada aluno, dentre as alternativas oferecidas, a mais adequada 

às suas necessidades e interesse; 

III. Recomendar projetos de ensino e fornecer orientações quanto ao 

planejamento de trabalho para o trimestre seguinte; 

IV. Deliberar a promoção do aluno para o ano seguinte. 

 
Critérios para análise de aprovação de aluno na disciplina: 
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Após análise criteriosa sobre a situação de cada aluno, cabe ao Conselho de Classe 

Final, após votação, decidir sobre a retenção e aprovação do aluno, seguidos os 

seguintes critérios: 

- Evolução da pontuação obtida nas avaliações processuais de cada trimestre; 

- Assiduidade e pontualidade; 

- Cumprimento tempestivo e completo das atividades executadas extraclasse; 

- Participação e envolvimento em atividades propostas em sala; 

- Cumprimento de todas atividades propostas para a recuperação nas disciplinas; 

- Não ter incorrido em infração disciplinar. 

 
 

C - Aproveitamento e Adaptação de Estudos e Alunos Oriundos do Exterior: 

A escola quando receber alunos de transferência analisará seu histórico 

escolar e fará as adaptações pedagógicas necessárias. 

Os documentos de alunos oriundos do exterior serão analisados para as 

devidas adaptações, conforme as legislações vigentes. 

 
D - Atendimento a Alunos Circenses 

A escola analisará seus documentos de transferência fazendo o 

aproveitamento dos mesmos e adaptando aos da escola. 

 
E - Atendimento Especial e/ou domiciliar aos alunos amparados pelo Decreto 

Federal 1044/69: 

A escola fará o atendimento domiciliar ao aluno amparado pelo decreto 

1044/69. A direção designará um profissional para repassar os trabalhos, aplicar as 

provas, em domicilio conforme a legislação vigente. 

 
TÍTULO VI – DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 
Art. 145 - O Colégio Nova Geração – Grupo Unis tem como eixo norteador da 

educação inclusiva, a atenção e o respeito à diversidade, tendo por objetivo o 

desenvolvimento pleno das potencialidades de todo o alunado, sua participação 
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ativa na vida social, no mundo do trabalho, a aquisição e elaboração de 

conhecimentos e habilidades acadêmicas. 

 
Art. 146 - A inclusão tem como finalidade: 

I. construir um ambiente de convivência dos diferentes, onde ninguém seja 

excluído; 

II. atender melhor a diversidade educacional dos alunos, oferecendo-lhes a 

qualidade de ensino a que têm direito; 

III. fazer com que as crianças com e sem deficiência aprendam umas com as 

outras; 

IV. preparar os pais, professores, funcionários e alunos para que estejam em 

condições de viver e conviver com as diferenças; 

V. garantir aos diferentes o direito de ingressar e permanecer no Colégio; 

VI. mudar a concepção das pessoas quanto à natureza do Colégio como agente 

social de integração; 

VII. ressignificar o Colégio dentro do novo contexto social; 

VIII. promover a atualização dos professores e reestruturação do Colégio para que 

se torne apta a responder às necessidades de cada um de seus alunos, de 

acordo com suas especificidades. 

IX. atuar de forma que o Colégio, juntamente com a família do educando com 

deficiência, some esforços para que o processo de inclusão seja satisfatório, 

oportunizando o aprendizado e a socialização do mesmo. 

 
 

CAPÍTULO I – DO ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Art. 147 - Os responsáveis por estudante que necessite de atendimento 

psicopedagógico deverão apresentar laudos ou relatórios atualizados, anualmente, 

expedido por profissional habilitado para o diagnóstico que apresenta, declarando a 

necessidade de acompanhamento pedagógico e avaliativo especializado. 

Parágrafo Único. Os laudos e relatórios referidos no caput devem ser em, no mínimo 

2, por especialidade, ambos assinados por profissionais habilitados. 
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Art. 148 - Caberá aos responsáveis providenciar os atendimentos especializados 

indicados pelo médico do aluno. 

 
Art. 149 - O atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais é 

efetivado com base nos seguintes procedimentos: 

I. pesquisas e estudos científicos para aprimorar os processos pedagógicos; 

II. avaliação educacional realizada por uma equipe pedagógica composta no 

mínimo por professor e coordenador pedagógico; 

III. relatório circunstanciado das informações básicas que justifiquem a oferta; 

IV. plano de desenvolvimento individual do aluno – PDI. 

 
 

Art. 150 - Para os alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 

é adotado o PDI - Plano de Desenvolvimento Individual. 

§ ÚNICO - O Plano de Desenvolvimento Individual - PDI deve ser elaborado 

conjuntamente pelo Especialista e Professor. 

 
Art. 151 - A organização do Plano de Desenvolvimento Individual – PDI, para o aluno 

com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento é um instrumento 

importante para o Colégio e a Família no acompanhamento e trajetória do aluno. 

§ 1º - O PDI deve relatar toda a trajetória do aluno desde o início da sua vida escolar. 

§ 2º - O PDI e / ou Relatório, devem ser atualizados semestralmente, em função das 

intervenções pedagógicas a serem realizadas pelo(s) professor(es) e do 

desenvolvimento e aprendizagem alcançados pelos alunos, para que a sua ação 

educacional tenha um plano norteador e as informações sobre esses mesmos alunos 

sejam discutidas e registradas sistematicamente. 

 
 

CAPÍTULO II – DO ATENDIMENTO A ALUNOS EM SITUAÇÃO 

ESPECIAL PROVISÓRIA 
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Art. 152 - É dispensado tratamento especial ao aluno que se encontre nas 

situações: 

I. Previstas no Decreto Federal 1.044 de 21/10/69, comprovadas por laudo 

médico fornecido por órgão oficial ou entidade que mereça fé pública; 

II. De convocado, temporariamente, para o Serviço Militar, desde que suas faltas 

se deem em virtude de obrigações decorrentes dessa situação; 

III. Previstas na Lei 6.202/75, referente à aluna gestante. 

IV. Lei 301 de 13/07/1948, referente ao aluno circense. 

V. Lei federal nº 9.394/96 e parecer CEE nº 247/01, referente ao aluno 

intercambista. 

. 

Art. 153 - O tratamento a ser dispensado aos alunos enquadrados nas situações 

previstas no artigo anterior, no que se refere à matrícula, ao aproveitamento e 

frequência, deve ser planejado pela coordenação e direção à luz da legislação em 

vigor. 

§ ÚNICO - A orientação e o acompanhamento das atividades domiciliares atribuídas 

ao aluno devem ser realizados pelo Coordenador Pedagógico e Professores da turma. 

 
Art. 154 - Aos alunos que se encontrem nas situações previstas no Decreto-Lei 

Federal 1.044 de 21/10/1969 (Que dispõe sobre o tratamento excepcional para alunos 

portadores de afecções), é permitido: 

I. Dispensa da frequência enquanto perdurar, comprovadamente, a situação 

excepcional; 

II. Atribuição de exercícios, provas, testes, trabalhos e tarefas para elaboração e 

execução domiciliar, que são computados para avaliação. 

§ ÚNICO - As avaliações perdidas, quando impossível a aplicação do previsto no 

inciso II, devem ser repetidas em outra oportunidade. 

 
Art. 155 - O tratamento previsto no artigo anterior não pode ser aplicado, se a situação 

excepcional do aluno perdurar durante todo o período letivo. 

 
Art. 156 - São consignados nos assentamentos individuais do aluno: 
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I. período de afastamento; 

II. resultados com relação ao aproveitamento; 

III. ressalvas relativas à frequência com base no texto legal; 

IV. assiduidade, computada tendo em vista os 75% (setenta e cinco por cento) 

para promoção, em relação ao período frequentado pelo aluno. 

 
Art. 157 - Na pasta individual do aluno devem ser arquivados todos os documentos 

por ele apresentados, bem como as avaliações que forem ministradas para 

comprovação da ocorrência da assistência dispensada. 

 
 

TÍTULO VII – DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

 
Art. 158 - É da competência do superior imediato fazer cumprir o Regime Disciplinar 

do Colégio Nova Geração – Grupo Unis, no âmbito de suas atribuições. 

§ ÚNICO – É vedada a atuação ou intervenção de terceiros, nos procedimentos 

disciplinares do Colégio Nova Geração– Grupo Unis, sem expressa autorização da 

Direção, estando o transgressor sujeito a notificação e medidas judiciais, conforme a 

natureza da ação. 

 
Art. 159 - São aplicáveis, no Colégio Nova Geração, as penas previstas na 

Consolidação das Leis Trabalhistas e na Convenção Coletiva de Trabalho, bem 

como as previstas neste Regimento. 

 
Art. 160 - As penalidades são aplicadas de acordo com a gravidade das faltas, 

considerando-se, à vista do caso, os seguintes elementos: 

I. infração cometida; 

II. primariedade do infrator; 

III. dolo ou culpa; 

IV. valor e utilidade de bens atingidos; 

V. grau de ofensa. 

§ ÚNICO - As penalidades são aplicadas imediatamente após a sua apuração, 
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sendo assegurado pleno direito de defesa. 

 
 

Art. 161 - A aplicação de penalidades não desobriga o punido do ressarcimento pelos 

danos causados à Instituição. 

 
Art. 162 - A aplicação das penalidades de advertência escrita, suspensão e 

destituição de cargo é executada pelo superior competente em consonância com a 

legislação vigente e as normas institucionais. 

 
Art. 163 - A dispensa de funcionários técnico-administrativos ou professores é 

executada pela Mantenedora, por solicitação do superior competente. 

 
 

CAPÍTULO I – DO PESSOAL DOCENTE E ADMINISTRATIVO 

 

 
Art. 164 - O pessoal docente, técnico e administrativo tem seus direitos assegurados 

em conformidade com a legislação pertinente, de acordo com a admissão e o ato 

que a regulamentou. 

 
 

SEÇÃO I – DA CATEGORIA E FORMA DE ADMISSÃO 

 
 

Art. 165 - O pessoal a serviço do Colégio Nova Geração – Grupo Unis é constituído 

de docentes, especialistas de educação e pessoal administrativo. 

 
Art. 166 - A admissão fica sujeita às exigências legais estabelecidas pela 

Mantenedora. 

§ ÚNICO - Os direitos e deveres do corpo docente e técnico-administrativo estão 

dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho, pela qual se regem os respectivos 

contratos, aplicando-se lhes, ainda, as disposições estatutárias e regimentais. 



51 

  

 

 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 

 
 

Art. 167 - O quadro de Pessoal é composto de acordo com os cargos e quantitativos 

permitidos pela legislação. 

§ ÚNICO - Compete ao Colégio estabelecer critérios complementares para atribuição 

de turmas, aulas e turno aos servidores, conforme legislação vigente. 

 
SEÇÃO III - DOS DIREITOS 

 
 

Art. 168 - São direitos do pessoal docente, técnico e administrativo além dos 

assegurados pela legislação pertinente, de acordo com o respectivo regime de 

admissão o ato que regulou os seguintes: 

I. participar da elaboração da Proposta Pedagógica do Colégio; 

II. igualdade de acesso a oportunidades de crescimento intelectual e 

profissional; 

III. liberdade de manifestação, observado o respeito à imagem da 

instituição; 

IV. igualdade de oportunidade nos sistemas de aferição, avaliação e 

reconhecimento de desempenho, conforme legislação vigente; 

V. manifestação sobre fatos que possam prejudicar seu desempenho ou 

sua reputação; 

VI. sigilo a informação de ordem pessoal. 

 
 

SEÇÃO IV - DOS DEVERES 

 
 

Art. 169 - Constituem deveres do pessoal docente, técnico e administrativo o 

desempenho de todas as atividades que por sua natureza, são inerentes à função que 

exerce, sendo as atribuições do pessoal às previstas na legislação específica. 

 
Art. 170 - São deveres dos servidores do Colégio Nova Geração – Grupo Unis: 

I. Assiduidade; 

II. Pontualidade; 

III. Discrição; 
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IV. Urbanidade; 

V. Disciplina; 

VI. Lealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir; 

VII. Observância das normas legais e regulamentares; 

VIII. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado; 

IX. Manter atualizada a documentação referente a sua vida funcional; 

X. Atender aos servidores, alunos e comunidade escolar pronta e 

adequadamente; 

XI. Ser justo e honesto no desempenho de suas funções e em suas relações com 

demais servidores, superiores hierárquicos e com os usuários do serviço; 

XII. Ser ágil, pontual e organizado na prestação de contas de suas atividades; 

XIII. Aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público; 

XIV. Praticar a cortesia e respeitar a capacidade e as limitações individuais dos 

usuários, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 

nacionalidade, cor, idade, religião, preferência política, posição social e 

quaisquer outras formas de discriminação; 

XV. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho; 

XVI. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do 

exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

XVII. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

XVIII. Avisar com antecedência suas faltas previsíveis ou, em casos emergenciais, 

efetuar a comunicação assim que possível para a direção ou coordenação 

pedagógica do seu segmento para que as providências sejam tomadas. 

 
Art. 171 - São deveres e obrigações específicas do corpo docente, além dos 

enumerados acima: 

I. participar das atividades do planejamento do ensino dentro da programação 

escolar; 

II. comparecer às atividades escolares com a pontualidade necessária ao 

desenvolvimento do trabalho; 

III. participar de reuniões, comissões e eventos escolares para as quais tenha 

sido convocado; 
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IV. tratar com urbanidade e isenção os colegas de trabalho; 

V. zelar pelo patrimônio do Colégio, particularmente de sua área de atuação, 

preocupando-se pela conservação de bens e pelo bom uso do material 

colocado a sua disposição; 

VI. guardar sigilo sobre assuntos reservados que envolvam ou possam envolver 

pessoas e autoridades nos planos administrativos e pedagógicos; 

VII. zelar pelo bom nome da Unidade de Ensino dentro e fora dela; 

VIII.  desenvolver suas atividades de acordo com a programação aprovada e prazos 

estipulados, empenhando-se pela constante qualificação ao processo ensino - 

aprendizagem; 

IX. promover a avaliação constante do processo de aprendizagem de acordo com 

o sistema adotado; 

X. comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade, na atuação ou 

comportamento do aluno, inclusive ausências, no âmbito de suas 

atividades; 

XI. qualificar-se permanentemente com vistas à melhoria constante de seu 

desempenho como profissional e como educador; 

XII. apresentar nos prazos determinados toda a escrita escolar sob sua 

responsabilidade; 

XIII. participar de atividades de caráter cívico, social e cultural promovidos pelo 

Colégio; 

XIV. ministrar aulas, de acordo com o horário do estabelecimento, cumprindo o 

número de dias letivos fixados pela legislação vigente, registrando, no diário de 

classe, a matéria lecionada e a frequência do aluno; 

XV. respeitar a diferença individual do aluno, considerando as possibilidades e 

limitações de cada um, mantendo-o participante durante os períodos de aula; 

XVI. manter a disciplina de sala e fora dela; 

XVII. desenvolver o espírito de cooperação e solidariedade integrando-se na vida da 

escola e  da comunidade; 

XVIII. manter eficiência do ensino da área e/ou turma específica de sua atuação; 

XIX. elaborar planejamento - de curso, de unidade e de aula - para sua disciplina 

e/ou turma, com apoio do pessoal técnico-pedagógico, adotando a 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 
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XX. atender a família do aluno quando for solicitado; 

XXI. cumprir os prazos estabelecidos das atividades escolares e das aulas 

previstas nos materiais didáticos adotados; 

XXII. comparecer pontualmente às reuniões para as quais for convocado; 

XXIII. não fazer uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas que não sejam 

direcionadas para o aprendizado. 

 
SEÇÃO V - DAS PROIBIÇÕES 

 
 

Art. 172 - Aos colaboradores é vedado: 

I. referir-se de modo depreciativo, em informação, parecer ou despacho, às 

autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho 

assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço; 

II. retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento 

ou objeto da unidade escolar; 

III. promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever 

lista de donativos no recinto da repartição; 

IV. praticar a usura em qualquer de suas formas; 

V. deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister; 

VI. alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 

providências; 

VII. publicação de imagens de alunos em seu perfil pessoal nas redes sociais, 

assim como manifestar-se em postagens indevidas publicadas por alunos ou 

colegas de trabalho que estejam em desacordo com as normas deste 

regimento; 

VIII. utilizar-se das redes sociais em consonância com os princípios de Ética e 

Segurança Digital estabelecidas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965 de 23 

de abril de 2014). 

 
Art. 173 - Além das proibições acima descritas, é vedado especificamente aos 

docentes: 
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I. usar linguagem inadequada em suas atividades de ensino e no convívio 

escolar, bem como assuntos, que não sejam de acordo com a sua aula; 

II. impingir castigo corporal ou desmoralizante a qualquer aluno; 

III. exigir do aluno esforço físico ou mental incompatível com sua aptidão; 

IV. suspender o aluno de aula ou colocá-lo fora de sala sem o devido 

encaminhamento ao serviço competente; 

V. alterar quaisquer resultados da avaliação, após a entrega dos mesmos à 

secretaria do colégio, ressalvados os casos de erro manifesto, declarado 

ou reconhecido pelo professor e autorizado pela coordenação pedagógica 

do segmento ou direção; 

VI. usar de discriminação entre alunos; 

VII. utilizar horários para excursões, passeios, campeonatos, visitas e que não 

estejam planejados nos projetos específicos para tal finalidade, aprovados 

pela equipe pedagógica; 

VIII. usar telefone celular em salas de aula (Lei Estadual nº 14.486/2002); 

IX. atrasar ou não entregar avaliações ou trabalhos nas datas agendadas 

pela coordenação e direção; 

X. deixar de acessar os canais tecnológicos de comunicação usados pelo 

colégio efetuando a leitura das informações e orientações, dando 

devolutiva de ciente ao destinatário; 

XI. publicação de imagens de alunos em seu perfil pessoal nas redes sociais, 

assim como manifestar-se em postagens indevidas publicadas por alunos 

ou colegas de trabalho que estejam em desacordo com as normas deste 

regimento; 

XII. utilizar-se das redes sociais em consonância com os princípios de Ética e 

Segurança Digital estabelecidas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965 de 

23 de abril de 2014) 

 
SEÇÃO VI - DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

 
 

Art. 174 - É aplicável ao pessoal docente, técnico e administrativo o regime 

disciplinar com a finalidade de aprimorar o ensino, a formação do aluno, o 
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desenvolvimento das atividades escolares, o entrosamento dos serviços existentes e 

a consecução dos objetivos propostos. 

 
Art. 175 - Os servidores do colégio são submetidos à Avaliação de Desempenho 

Individual com periodicidade. 

 
Art. 176 - Cabe à Coordenação Pedagógica do Segmento do Colégio, oferecer 

estratégias de ajuda ao professor que tenha dificuldades pedagógicas, de 

relacionamento com a equipe escolar ou em manter a disciplina em sala de aula. 

 
Art. 177 - É da competência da Coordenação Pedagógica e ou / Direção advertir o 

funcionário, quando ocorrer um fato de transgressão às normas disciplinares 

dependendo da gravidade do fato. 

§ 1º - A advertência deve ser: 

I. Oral; 

II. Escrita (documento de repreensão). 

 
 

§ 2º - A advertência deve ser lavrada em livro próprio e, no caso de recusa de 

assinatura por parte do funcionário, duas testemunhas devem ser chamadas para 

assiná-la. 

§ 3º - O registro das ocorrências e advertências serve de base para a aplicação das 

penalidades previstas na legislação vigente e são arquivados nas pastas de avaliação 

funcional do funcionário. 

 
Art. 178 - Os casos omissos são analisados à luz da legislação vigente. 

 
 

 
CAPÍTULO II – DO CORPO DISCENTE 

 

 
Art. 179 - O corpo discente compreende todos os alunos matriculados no Colégio 

Nova Geração – Grupo Unis. 
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SEÇÃO I - DOS DIREITOS 

 
 

Art. 180 - Constituem direitos do corpo discente: 

I. ser tratado com urbanidade e respeito por todo o pessoal da escola; 

II. merecer assistência educacional de acordo com suas necessidades, através 

de todos os serviços instituídos neste Estabelecimento de Ensino; 

III. utilizar os livros da Biblioteca, de acordo com os regulamentos e normas 

próprias; 

IV. recorrer às autoridades escolares quando julgar prejudicados os seus direitos; 

V. ser avaliado conforme seu grau de competência e de acordo com o currículo 

previsto para seu ano; 

VI. ser informado, com antecedência, sobre qualquer atividade escolar ou 

mudança de sua atividade normal; 

VII. tomar conhecimento, através de boletim, do rendimento escolar; 

VIII. usufruir de todos os benefícios de caráter educativo, social e recreativo 

proporcionados pelo Colégio; 

IX. afastar-se das atividades escolares, devidamente justificado, para representá- 

la em atividades desportivas em nível regional, estadual, etc. ou eventos 

escolares; 

X. apresentar sugestões à diretoria do Colégio. 

 
 

SEÇÃO II - DOS DEVERES 

 
 

Art. 181 - São deveres do pessoal discente: 

I. obedecer às normas regimentais do Colégio; 

II. frequentar as aulas e outras atividades escolares com assiduidade, 

pontualidade e respeito; 

III. apresentar-se devidamente uniformizado; 

IV. executar exercícios e tarefas nos prazos determinados pelos professores; 

V. comparecer às comemorações cívicas e outras promoções escolares; 

VI. apresentar aos pais e/ou responsáveis as informações enviadas pelo Colégio; 

VII. comunicar à Escola seu afastamento temporário por motivo de doença ou 

outros; 
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VIII. ausentar-se das salas de aula, durante as aulas, apenas com a autorização 

do professor e ou coordenação pedagógica; 

IX. apresentar solicitação, por escrito, e assinado pelo responsável para fins de 

saídas antecipadas do Colégio; 

X. zelar pelo bom nome e reputação do colégio; 

XI. abster-se de atos que perturbem a ordem, ofendam os bons costumes ou 

importem em desacato às leis, às autoridades escolares, professores ou 

funcionários e colegas; 

XII. colaborar na conservação do prédio, instalação, equipamentos e material 

escolar de uso coletivo; 

XIII. indenizar os prejuízos quando produzir danos materiais ao patrimônio do 

Colégio e dos locais utilizados pela Instituição ou a qualquer membro da 

comunidade escolar; 

XIV. utilizar-se das redes sociais em consonância com os princípios de Ética e 

Segurança Digital estabelecidas no Marco Civil da Internet (Lei 12.965 de 23 

de abril de 2014). 

 

SEÇÃO III - DAS RESTRIÇÕES AOS ALUNOS 

 
 

Art. 182 - É vedado ao corpo discente: 

I. utilizar-se, sem autorização, de qualquer material escolar de propriedade do 

Colégio ou de seus colegas; 

II. impedir a entrada dos colegas no Colégio ou estimulá-los à ausência coletiva; 

III. promover festas no Colégio ou utilizar o nome do mesmo sem a autorização 

da Direção; 

IV. perturbar a ordem no recinto do Colégio ou nas suas proximidades; 

V. praticar atos atentados à moral e aos bons costumes; 

VI. consumir cigarro, bebida ou qualquer outra substância tóxica no Colégio, 

conforme a Lei; 

VII. pichar ou praticar atos de vandalismo contra o patrimônio do Colégio; 

VIII. ocupar-se durante as aulas com trabalhos estranhos a elas; 

IX. usar telefone celular em salas de aula e nas dependências do Colégio (Lei 

Estadual nº 14.486/2002); 
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X. trazer para o Colégio objetos de valor (aparelhos celulares, smartphone, tablet 

MP3 e outros); 

XI. reproduzir total ou parcialmente o material do Sistema de Ensino Bernoulli; 

XII. comemorar aniversários nas imediações do Colégio, com manifestações que 

constranjam o aniversariante, tais como: “atirar ovos” ou quaisquer outros 

objetos, derrubar, linchar etc. Outras manifestações devem ser consultadas nas 

Coordenações Pedagógicas e /ou Direção; 

XIII. descaracterizar agenda ou qualquer peça do uniforme; 

XIV. não é permitido o uso de boné, chiclete, corretivo e objetos cortantes, não 

autorizados pelo Colégio, bem como o porte e uso de qualquer recurso ou 

material que possa colocar em risco os alunos e a comunidade escolar; 

XV. comercializar produtos de qualquer natureza, sem prévia autorização da 

Direção, bem como divulgar pleitos eleitorais, atividades culturais e religiosas; 

XVI. promover, sem autorização da Direção, coletas, rifas, subscrições dentro ou 

fora do estabelecimento escolar, usando-lhe o nome; 

XVII. praticar bullying ou cyberbullying contra colegas, professores, coordenadores, 

supervisores e demais funcionários do Colégio; 

XVIII. fotografar, filmar e/ou divulgar imagens de colegas, professores, demais 

funcionários, (aulas e atividades) do Colégio sem autorização da Coordenação 

e / ou Direção, possuindo ou não possuindo o objetivo de denegrir aquele que 

figure como divulgado (cyberbullying); 

XIX. porte e uso de qualquer tipo de baralho (carta), álbum de figurinhas, revistas 

impróprias e congêneres nas dependências do Colégio; 

XX. saída nas trocas de aulas (ou saídas do Colégio) sem autorização do(a) 

professor(a) e ou coordenação pedagógica; 

XXI. agressão verbal ou física; 

XXII. cabulação de aula e/ou outras atividades promovidas pelo Colégio; 

XXIII. desacato às ordens dos educadores; 

XXIV. falsificação de assinatura; 

XXV. resistência e desacato quando convidado a se retirar das atividades 

educacionais; 

XXVI. fazer uso da biblioteca durante as aulas, exceto quando acompanhado por 

professor para realização de atividades pedagógicas. 
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SEÇÃO IV - DAS MEDIDAS DISCIPLINARES DO CORPO DISCENTE 

 
 

Art. 183 - O aluno deve estabelecer, segundo orientações do corpo técnico e docente, 

os preceitos da boa educação nos seus hábitos, atitudes e palavras e estruturar 

normas de conduta para se manter a ordem e a disciplina necessária à construção do 

processo educacional. 

 
Art. 184 - São considerados atos indisciplinares: 

I. mau comportamento em sala de aula; 

II. passeio pelos corredores no horário de aula; 

III. desrespeito e desobediência às autoridades escolares; 

IV. atos de rebeldia com uso de vocabulário de baixo calão; 

V. manter atitudes discriminatórias ou vexatórias contra qualquer aluno ou 

membro da comunidade escolar; 

VI. portar e usar aparelhos celulares nas dependências do Colégio, ainda que 

desligados; 

VII. agredir verbal ou fisicamente qualquer membro da comunidade escolar. 

VIII. promover a desordem investigando a manifestação coletiva de colegas; 

IX. praticar bullying. 

§ ÚNICO - Precede às medidas disciplinares, a aplicação de recursos sócio 

pedagógicos para os atos de indisciplina, a saber: 

I. discutir os valores sociais com o aluno, sensibilizando-o para a solidariedade 

e o espírito de grupo, que devem nortear a convivência em sociedade; 

II. estimular a auto avaliação do aluno acerca de seu comportamento; 

III. prestar esclarecimentos ao aluno sobre as consequências da indisciplina na 

aprendizagem; 

IV. promover orientação ao aluno quanto à possibilidade da mudança de postura, 

com intuito de elevar sua estima. 

 
Art. 185 - As medidas disciplinares a serem aplicadas ao pessoal discente, quando 

necessárias para restabelecimento da disciplina, guardam estrita correspondência 
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com as causas do comportamento do aluno e suas condições psicológicas, não 

devendo em nenhuma hipótese, assumir caráter punitivo. 

§ ÚNICO - As medidas disciplinares são aplicadas de acordo com a maior ou menor 

gravidade da falta, após sindicância disciplinar que deve resguardar o direito de ampla 

defesa ao aluno, com ciência dos pais ou responsáveis. 

 
Art. 186 - Aos alunos, conforme a gravidade ou a reincidência das faltas são aplicadas 

as seguintes penalidades: 

I. conversa com o aluno registrada em Ficha Individual; 

II. advertência oral, pelo professor ou coordenador pedagógico, diretamente ao 

aluno, com registro na sua Ficha Individual e comunicação aos pais e/ou 

responsáveis para seu conhecimento e assinatura, para que o aluno possa 

frequentar as aulas; 

III. advertência escrita, podendo ser uma ou duas advertências antes da 

suspensão de aulas, dependendo da gravidade da ocorrência, pelo 

Coordenador pedagógico, com encaminhamento à Direção com registro na sua 

Ficha Individual e efetuando a comunicação via e-mail ou telefone, solicitando 

a presença dos pais e/ou responsáveis para seu conhecimento e assinatura, 

para que o aluno possa frequentar as aulas. 

IV. O aluno com termo de compromisso e reincidência na falta cometida ou outra(s) 

prevista(s) ou não no Regimento Interno poderá ter sua matrícula cancelada e 

sua transferência compulsória em qualquer época do ano letivo. 

V. suspensão de aulas por prazo e período determinado pelo Colégio em regime 

especial extraclasse com atividades extracurriculares assistidas por 

profissional do Colégio, a critério da Coordenação Pedagógica e/ou Direção. 

A ocorrência será registrada na Ficha Individual do aluno e será efetuada a 

comunicação via e-mail ou telefone solicitando a presença dos pais e/ou 

responsáveis para seu conhecimento e assinatura para que o aluno possa 

frequentar as aulas. 

 
§ 1º - A suspensão poderá ser aplicada imediatamente após a ocorrência do fato, ou 

posteriormente, caso sejam necessárias averiguações específicas. 
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§ 2º- Por decisão dos pais ou responsáveis as atividades extracurriculares solicitadas 

em virtude da suspensão, poderão ser realizadas na residência do aluno. 

§ 3º- No período da suspensão o aluno suspenso das aulas não terá direito a nenhuma 

atividade desenvolvida no Colégio, seja dentro ou fora da sala de aula, inclusive 

trabalhos avaliativos, exceto as atividades extracurriculares assistidas por profissional 

do Colégio; 

§ 4º- O aluno e seu responsável assinarão um termo de compromisso de não 

reincidência da falta cometida ou outra(s) prevista(s) ou não no Regimento Interno. 

§ 5º - É aplicada a pena prevista no Inciso IV, quando, após terem sido tomadas as 

medidas dos Incisos I, II e III, o aluno for novamente encaminhado a Coordenação 

Pedagógica e/ou Direção. 

§ 6º - Aplicadas todas as medidas previstas nos Incisos I ao IV deste artigo, é 

expedida, por ato do(a) Diretor(a), a sua transferência, com o cancelamento da 

matrícula, que não poderá ser renovada neste Colégio. 

§ 7º - Conforme a gravidade da falta cometida, o Diretor, juntamente com a 

Coordenação Pedagógica, Supervisão e o Colegiado dos Professores, após ouvir os 

envolvidos, poderá decidir pela retirada do aluno de sala, para atividade extra-classe 

ou pela transferência compulsória imediata do mesmo sem que sejam seguidas as 

medidas previstas nos incisos I a IV. 

 
Art. 187 - São inaplicáveis medidas que atentem contra a dignidade pessoal, contra 

a saúde física e mental, ou prejudiquem o processo formativo do aluno. 

 
Art. 188 - Ao pessoal discente são garantidos os direitos e os deveres contidos na 

Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei 9394/96 e Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/90). 

 
Art. 189 - O regime disciplinar deve visar principalmente o desenvolvimento saudável 

do educando, o bom desempenho nas atividades escolares e o preparo para o 

exercício consciente e pleno da cidadania. 
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TÍTULO VIII – DOS REGISTROS, ESCRITURAÇÃO E 

ARQUIVOS ESCOLARES 

 
 

CAPÍTULO I - DAS FORMAS E OBJETIVOS 

 

 
Art. 190 - A fim de assegurar a verificação da identidade de cada aluno, a regularidade 

e autenticidade de sua vida escolar, devem ser observados os seguintes aspectos nos 

serviços de Escrituração Escolar: 

I. a transcrição de todos os dados deve ser exata e como constam nos 

documentos originais; 

II.  a todo documento expedido deve corresponder uma cópia ou segunda via no 

arquivo do estabelecimento; 

III.  no documento expedido o colégio faz constar obrigatoriamente: a identificação 

do estabelecimento e endereço completo, natureza do ato de sua criação, 

instalação de funcionamento ou reconhecimento, conforme o caso, com citação 

do órgão e data da respectiva publicação; 

IV. os documentos expedidos pelo estabelecimento são sempre assinados pelo 

diretor e pelo responsável pela escrituração escolar, devendo seus nomes 

figurar por extenso, abaixo das assinaturas, com respectivos registros ou 

autorizações; 

V. os documentos expedidos pelo estabelecimento devem estar registrados com 

letra legível, sem rasuras e incorreções; 

VI. os espaços não preenchidos devem ser inutilizados com um traço; 

VII. os espaços destinados a observação devem conter todas os registros 

considerando a maior compreensão dos dados contidos no documento; 

VIII. a apresentação de cópia autenticada dispensa a apresentação do documento 

original; 

IX. do arquivo escolar devem constar todos os registros de atividades e atos 

escolares dos alunos e servidores devendo para tanto ser divididos em: 

A - Arquivo Ativo, constituído pelos documentos relativos aos alunos que estão 

frequentando o colégio e aos funcionários da ativa. 
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B - Arquivo Inativo, constituído dos documentos desnecessários ao movimento 

cotidiano do colégio que não podem ser incinerados. 

 
Art. 191 - Os atos escolares, para efeito de registro, comunicação de resultados e 

arquivamento, são escriturados em livros e fichas padronizados observando, no que 

couber, os regulamentos e disposições legais aplicáveis. 

§ ÚNICO – Para fins de arquivamento são consideradas válidas as cópias xerocadas, 

desde que autenticadas pelo funcionário responsável, mediante documento original. 

 
Art. 192 - Os livros de escrituração escolar contêm termo de abertura e encerramento, 

e as fichas que se usam devem apresentar características essenciais e comprovações 

dos atos que se registram, datas e assinaturas que as autenticam. 

 
Art. 193 - Resguardadas as características e autenticidades, em qualquer época 

podendo o estabelecimento substituir os livros, fichas, modelos de registros e 

escrituração, descritos neste regimento por outros, bem como alterar os processos 

utilizados, simplificando-os. 

 
 
 

 
CAPÍTULO II – DOS INSTRUMENTOS DE REGISTROS E 

ESCRITURAÇÃO 

 
SEÇÃO I – DOS LIVROS 

 
 

Art. 194 - São os seguintes os livros de escrituração: 

I. Livro de Registro de Matrícula - destinado ao lançamento, em cada período 

letivo, do nome, ano, grau, curso, filiação, data e local de nascimento de cada 

aluno matriculado; 

II. Livro de Ata de Resultado Final - em que se lançam por ano, os resultados 

finais obtidos pelos alunos. 
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III. Livro de Atas de Exames de processos especiais de avaliação - destinado à 

lavratura de atas, adaptação, validação de estudos avaliados e outros 

processos especiais. 

IV. Livro de Atas de Incineração de Documentos – em que se lavram atas de 

incineração de documentos escolares, com assinaturas de um professor, 

auxiliar da educação, secretário de escola e diretor. 

V. Livro de Termo de Visita do Inspetor – em que o Inspetor registra, com cópias, 

suas visitas. 

VI. Livro de Registro Diário de Presença do Professor (Livro Ponto) – livro ou outro 

processo próprio em que se anota a presença dos funcionários e professores, 

bem como os dias letivos. 

VII. Livro de Registro de Expedição de Certificados e/ou Históricos Escolares – em 

que se anotam a expedição de Certificados e Históricos, nome da habilitação, 

curso ou grau de ensino, nome, filiação, data e local do nascimento do aluno, 

recibo do aluno ou de seu procurador, ao receber o documento. (os itens 

sublinhados são apenas para cursos técnicos) 

VIII. Livro de Atas Administrativas e Pedagógicas – onde se registram as reuniões 

da direção e coordenação com os professores, as consultas e deliberações. 

IX. Livro ou formulários de Ocorrências dos Alunos – onde se registram as 

ocorrências individuais. 

X. Livro ou formulários de Ocorrências e Advertências de Professores e 

Funcionários – registram-se neste livro, após esgotadas as tentativas de ajuda 

pedagógica e administrativa, as falhas cometidas pelos funcionários. 

XI. Livro de Atas de Reuniões de Conselhos de Classe. 

 
 

SEÇÃO II – DOS DOCUMENTOS ESCOLARES 

 
 

Art. 195 - São adotados os seguintes documentos escolares: 

I. Histórico Escolar – destina-se a certificar toda a vida escolar do aluno, para fins 

de arquivamento, transferência, comprovação de estudos e cursos realizados. 



66 

  

 

 

II. Declaração de Expedição de Histórico Escolar - destina-se a substituir, 

provisoriamente, o Histórico Escolar, no caso em que, excepcionalmente, a 

expedição deste último não puder ser dada imediatamente (validade de 30 dias 

e renovada se necessário). 

III. Ficha Individual ou outro documento equivalente - destina-se ao registro da vida 

escolar durante o período letivo, para uso do estabelecimento. 

IV. Diário de Classe - destina-se ao registro, pelo professor da frequência diária 

dos alunos, matéria lecionada, resultados das avaliações, movimentação 

escolar, ocorrências de alunos ou turma e resumo anual da turma. 

V. Boletim Escolar – destina-se a comunicação entre o Estabelecimento e família 

do educando, de sua frequência, resultados de avaliações, identificação do 

aluno e mais o que se fizer necessário. 

VI. Ficha de Matrícula – destinam-se ao aluno, pais do aluno ou seu responsável, 

que requer a matrícula no Colégio. 

VII. Declaração de dispensa das aulas de Educação Física, com os documentos 

comprobatórios, conforme Lei Federal nº 10.793/2003; 

VIII. Certificado de Conclusão de Curso. 

IX. Livro de Ata de Resultados Finais. 

 
 

SEÇÃO III – DOS ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS 

 
 

Art. 196 - De cada aluno, há uma pasta individual na qual devem constar: 

I. Certidão de Nascimento, Casamento, Carteira de Identidade (obrigatória para 

os alunos maiores de 16 anos) ou de quaisquer outros documentos que se 

fizerem necessários, expedidos por órgãos competentes. 

II. Dados pessoais de documento competente destinado à retificação ou 

modificação de dados anteriores. 

III. Arquivamento dos Atestados Médicos e de Trabalho, quando se fizerem 

necessários. 

IV. Documento definitivo de transferência recebido pelo Estabelecimento ou 

comprobatórios de conclusão de cursos ou estudos realizados pelo aluno, para 

arquivamento. 
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V. Histórico Escolar com transcrição de dados pessoais, série ou ano, ciclos 

cursados, dias letivos e falta-hora aula. 

VI. Fichas Individuais de Aproveitamento. 

 
 

SEÇÃO IV – DOS ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROFESSORES E 

FUNCIONÁRIOS 

 
Art. 197 - De cada professor ou funcionário há uma pasta individual, com uma ficha 

Funcional, onde se transcrevem todos os dados pessoais e funcionais. 

 
CAPÍTULO III – DA INCINERAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 
Art. 198 - Não poderão ser incinerados, devendo permanecer no arquivo passivo, a 

pasta do educando contendo os documentos pessoais, fichas de matrícula, PDI, fichas 

individuais, ficha de transferência e o seu histórico escolar, os diários de classe, os 

livros de atas de Conselhos de Classe, livros de atas de Resultados Finais e de 

matrícula, a pasta de legislação e a pasta de documentos do Colégio. 

 
Art. 199 - A incineração de documentos escolares segue os procedimentos 

estabelecidos na legislação em vigor. 

Art. 200 - Lavradas definitivamente as atas, podem ser incinerados os seguintes 

documentos: 

I. Provas finais ou especiais relativas à recuperação; 

II. Documentos dispensáveis relativos a professores e funcionários, após a 

transcrição nos assentamentos individuais. 

III. Declaração de expedição de Histórico Escolar, após a entrega pelo aluno, do 

documento definitivo; 

IV. Outros documentos com autorização especial dos órgãos competentes. 

 
 

CAPÍTULO IV – DA RESPONSABILIDADE E AUTENTICIDADE 



 

 

 

Art. 201 - Ao Diretor e Secretário cabe a responsabilidade por toda a 

escrituração e expedição de documentos escolares, bem como dar-lhes 

autenticidade pela aposição de suas assinaturas. 

§ ÚNICO - Todos os funcionários são responsáveis na respectiva órbita de 

competência, pela guarda, sigilo e inviolabilidade dos arquivos, documentos 

e escrituração escola. 

 
 

TÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 202 - Das decisões do Estabelecimento cabe recurso aos Órgãos 
Superiores. 

 
 

Art. 203 - Este Regimento é alterável sempre que as conveniências didático- 

pedagógicas ou de ordem legal, disciplinar ou administrativa assim o 

indicarem, fazendo as devidas comunicações aos órgãos competentes. 

 
Art. 204 - Nos aspectos da organização e funcionamento do ensino não 

contemplados neste regimento escolar, a direção do Colégio deve orientar-

se pela legislação vigente. 

 
 
 

 
Três Corações, 27 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

Luiz Augusto Alcântara de 

Andrade Mendes Diretor 

Pedagógico 

 


