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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO 

 

 

Art. 1º O Colégio São Paulo está situado à Rua Gonçalo de Castro, 393, na cidade de 

Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 1927 e é mantido pela 

Congregação das Angélicas de São Paulo. 

Art. 2º O Colégio São Paulo tem como entidade mantenedora a Congregação das Angélicas 

de São Paulo, Sociedade Civil com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, que tem 

seus Estatutos legalmente registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, sob o nº 

de ordem 09. 

Art. 3º O Colégio São Paulo é Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos e tem 

como finalidade a educação em suas várias formas, com seus programas educacionais 

desenvolvidos em consonância com os fins da Educação Nacional, obedecendo a 

legislação vigente e aos princípios da Igreja Católica a que pertence e a quem deseja 

prestar absoluta fidelidade. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES E FILOSOFIA 

 

Art. 4º A finalidade deste Estabelecimento é promover uma educação evangelizadora através 

de uma Comunidade Educativa, tendo por base o Evangelho que desperta para a 

fraternidade cristã, leva cada pessoa a assumir seu destino histórico e a empenhar-se 

na transformação da sociedade, tendo em vista o seu bem pessoal e o da comunidade 

humana. 

Art. 5º Os fins específicos e a Filosofia do Colégio São Paulo decorrem dos princípios que 

orientam toda instituição Católica e partem do princípio de que o educando é um ser 

transcendente em busca do relacionamento com Deus e, consequentemente, um ser 

livre, em processo de personalização, que só pode realizar-se em Comunidade. 
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Parágrafo Único -  Na  Proposta  Pedagógica  estão  explicitadas  a  filosofia  e  as    finalidades                               

                                específicas do Colégio. 

                              

 

CAPÍTULO III 

DOS NÍVEIS E SISTEMÁTICA DE ENSINO 

 

Art. 6° O Colégio São Paulo mantém, em regime de externato, com frequência mista em dois 

turnos diurnos, os seguintes cursos:  

                     a)  Educação Infantil organizada num único ciclo composto de:  

                             I   - Maternal; 

                             II  - Jardim;  

                             III - Pré-Escolar I; 

                             IV - Pré-Escolar II. 

 

                    b)  Ensino   Fundamental   organizado   com    séries   anuais   em  dois   ciclos:                                             

 

                I -  do 1º ao 5º ano; 

 

                II -  do 6º ao 9º ano. 

 

                     c)  Ensino Médio organizado em 3 séries. 

 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E ADMINISTRATIVA 

 

CAPÍTULO I 

DOS ÓRGÃOS COMPETENTES 

 

Art. 7°          O estabelecimento compõe-se dos seguintes órgãos:  

a) Direção Geral – Diretora; 

b) Vice – Diretoria – Vice- Diretora; 

c) Coordenação Geral; 

d) Serviço de Orientação Pedagógica; 

e) Serviço de Ensino Religioso;  

f)  Serviço de Orientação Educacional; 

g) Serviço   de   Apoio   Pedagógico  –   Biblioteca,   Multimeios    e  Laboratórios;      

h) Conselho de Classe;  

 i) Secretaria;  

 j) Corpo de Apoio Administrativo.  

Art. 8° Todos os Órgãos dos  serviços  enumerados  estão  subordinados à  Direção Geral do 

Estabelecimento.  
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CAPÍTULO II 

DA DIREÇÃO GERAL 

Art. 9º A Direção Geral do Colégio São Paulo é constituída por uma Diretora e uma Vice-

Diretora, ambas educadoras habilitadas e credenciadas na forma da Lei vigente, 

indicadas e nomeadas pela Congregação das Angélicas de São Paulo.  

Art. 10 A Diretora tem sob sua responsabilidade as atribuições inerentes ao funcionamento 

dos serviços escolares, ao trabalho dos professores, às atividades dos alunos e às 

relações da Comunidade-Escolar com o meio ambiente, cuidando para que 

regularmente se cumpra, no âmbito de suas ações, a política educacional vigente no 

país.  

Art. 11             São competências da Diretora do Colégio:  

 1.  responsabilizar-se,   cumprir   e   zelar  pelo  cumprimento  deste  Regimento  e   da 

Proposta Pedagógica do Colégio;  

 2.  cumprir  e fazer  cumprir  as Leis  do  Ensino e as normas  de  instruções baixadas  

pelas autoridades na esfera de suas atribuições;  

 3.  superintender os  atos   escolares  que  dizem respeito à  administração, ao ensino  

e à disciplina do Estabelecimento e exercer o poder disciplinar de acordo com este    

Regimento;   

 4. representar  oficialmente, o  Estabelecimento  perante as  Autoridades Federais  e  

Estaduais;  

 5. promover  a   elaboração  dos  planos  e   orçamentos  para  exame   dos   órgãos 

competentes;  

 6. orientar,  supervisionar  e  estimular  todo  o trabalho educativo de acordo  com   a  

filosofia da Escola e a Legislação vigente;  

 7. aprovar e expedir regulamentos e avisos escolares e administrativos;  

 8. sempre  que   possível, convocar  e presidir  as  Reuniões  de  Pais,  Professores,   

Alunos,   participar   e   presidir  as   reuniões   dos  Conselhos  de  Classe  e   da  

Associação de Pais e Mestres;  

 9. presidir todas as solenidades e comemorações cívicas programadas  pelo Colégio;                           

 10. receber   e  aprovar  os  Relatórios,  elaborar  os  seus  e  remetê-los   à    sua   

Entidade Mantenedora;  

 11. estabelecer    normas   para    a    perfeita   execução   da    política educacional     

e   funcionamento  da  Escola, visando  a   integração   dos  diversos Órgãos   e   

Serviços mantidos pelo Colégio;  
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 12. promover a formação da Comunidade Escolar e dinamizá-la;  

 13. estimular    o   intercâmbio    entre    Escola    e   Família,  e   entre    Família    e   

Comunidade,  tornando   o   Colégio  centro  de   convergências  de   Atividades  

Religiosas, Educativas, Cívicas e Desportivas;  

 14. assinar toda a documentação oficial do Colégio e, juntamente com o Secretário,  a 

documentação escolar dos alunos;  

 15. participar da elaboração do Regimento e da Proposta Pedagógica do Colégio;                              

 16. executar a política educacional do estabelecimento com o objetivo de  aprimorar o 

processo educacional;  

 17. escolher,   admitir    e   exonerar   funcionários  dos   corpos   administrativo    e   

pedagógico do Estabelecimento, sempre que  for interesse ou  necessidade   do  

Colégio e de acordo com as Leis Trabalhistas;  

 18. apresentar  à  Entidade  Mantenedora,  até  o  último  dia  de  janeiro, um relatório   

das atividades do  Estabelecimento  no ano anterior,  bem  como um plano geral   de 

trabalho para o ano seguinte;  

19. orientar e fiscalizar os  serviços de conservação e ampliação do patrimônio material 

do Colégio;  

 

20. elaborar o Calendário Escolar, juntamente com a Coordenação  Geral;  

             

21. dar  ciência  a   todos  os  funcionários  de  deliberações tomadas  pela Direção  e  

providenciar  para  que  sejam   imediatamente  cumpridas, quando for o caso;  

22. aprovar   os   Estatutos  ou   Regimentos  de   todas   as   associações existentes 

ou a serem criadas no âmbito do estabelecimento;  

 23. zelar pela integridade física dos alunos e funcionários da Escola;  

 24. opinar e aprovar a aceitação ou não de matrículas;  

25. delegar atribuições ao Diretor substituto, devidamente designado.  

Art. 12 A Vice-Diretora é uma educadora, legalmente habilitada e credenciada para a função e 

sua indicação é da competência da Entidade Mantenedora.  

Art. 13          Compete a Vice-Diretora:  

a) substituir a Diretora em seus  impedimentos, cabendo-lhe  as  mesmas atribuições; 

b) cooperar para a execução da política educacional do Colégio;  

c) auxiliar   o   Diretor  na  elaboração   do  Relatório   anual  das   atividades   do  

    Estabelecimento;  
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d) exercer todo e qualquer encargo que lhe for delegado pela Diretora.  

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO GERAL 

Art. 14 O Serviço de Coordenação Geral é um órgão auxiliar da Direção, composto por 

pessoas habilitadas, de comprovada vivência escolar e capacidade para ocuparem a 

função de Coordenadores, escolhidos e nomeados pela Direção.  

Art. 15             São competências da Coordenação:  

a) representar a Direção, quando necessário;  

b) transmitir avisos, orientações, observações e  sugestões  emanados  da  Direção;     

c) supervisionar as atividades escolares, comunicando a Direção qualquer infração ao 

Regimento;  

d) colaborar na execução de horários e no planejamento geral do Colégio; 

e) encaminhar  e  coordenar  a  elaboração  da  Proposta  Pedagógica  da  Escola   e   

supervisionar sua execução;  

f) atender aos responsáveis pelos alunos, quando solicitados;  

g) interessar-se pelos problemas que  lhes  forem   apresentados, encaminhando-os   

para  quem  de  direito;  colaborar  na disciplina geral do Colégio;     

h) organizar e dirigir as reuniões de Pais ou Responsáveis pelos alunos;  

i) apresentar a Direção os gráficos de aproveitamento das turmas;  

j) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  

k) promover a autoavaliação entre os diversos setores e serviços;  

l) providenciar recursos materiais e humanos para a capacitação e atualização dos  

professores;  

m) manter  estreito  relacionamento  com  os  Serviços  de  Orientação  Pedagógica,   

Religiosa e Educacional tendo em vista a necessidade de um  trabalho  integrado   em 

benefício do educando;  

n) coordenar as reuniões do Conselho de Classe;  

o) participar   da   elaboração  do  Currículo   Pleno  e  da   Proposta  Pedagógica     da   

Escola; 

 p) cumprir e zelar pelo cumprimento deste Regimento.  
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CAPÍTULO IV 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

Art. 16 O Serviço de Orientação Pedagógica é um serviço junto à Direção, aos Professores e 

aos Alunos, que tem a finalidade de elaborar o Plano Pedagógico e responder pela 

orientação pedagógica do Colégio.  

Art. 17 O Serviço é constituído pelos Orientadores Pedagógicos em exercício na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

 

Parágrafo Único – A   Diretora   designará   tantos   Orientadores  Pedagógicos  quantos   julgar  

                                necessários.  

 

 

Art. 18 O Orientador Pedagógico é nomeado pelo Diretor da Escola e deve ser professor 

registrado e habilitado na forma da Lei vigente.  

 

Art. 19   São funções do Orientador Pedagógico:  

a) elaborar o projeto de estrutura curricular a ser estudado com o Coordenador Geral  e 

aprovado pela Diretoria;  

b) ajudar  os   professores  a melhor  compreender  os  objetivos  reais  do processo    

educativo assumido pelo Colégio e a adquirirem maior competência didática;     

c) coordenar as reuniões do Corpo Docente;  

d) garantir  a  unidade do  planejamento  pedagógico e a eficiência da sua execução,    

propiciando  condições   para  a  participação  efetiva  de   todo  Corpo  Docente,     

unificando-o em função das características  específicas de suas áreas de trabalho;           

e) supervisionar  todo  o  processo  pedagógico instaurado no Colégio, em todas as   

fases do planejamento, avaliação  e  replanejamento,  dentro do ambiente  da  sua    

competência  e  valendo-se de todos os recursos  técnicos que para tal se fizerem   

necessários;  

f)  participar da elaboração do Currículo Pleno e da Proposta  Pedagógica;  

g) elaborar o horário e o plano de atividades do ano letivo;  

h) orientar, coordenar e  supervisionar as   coordenações   didáticas   das  diferentes    

disciplinas   ou  áreas,  auxiliando os   Coordenadores no  desempenho  de  suas   

tarefas;  

i) participar das reuniões do Conselho de Classe;  

j) acompanhar  o  desenvolvimento  dos  projetos  pedagógicos  desenvolvidos   no 

Colégio    zelando    para    que    sejam   aplicadas   a   interdisciplinaridade   e   a  

contextualização;  

I) elaborar, juntamente com os professores, os planos de aulas, os programas e  os   
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projetos a serem desenvolvidos, zelando pelo cumprimento dos mesmos;  

m) prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento;  

n) manter os pais informados em relação a execução da Proposta     Pedagógica;  

o) manter   ciente  o   Diretor  a  respeito  de  todas    as    atividades   pedagógicas   

desenvolvidas no Colégio;  

p) avaliar e apresentar à Direção Relatório Anual sobre o  sistema  escolar   em  seu  

conjunto;  

q) participar da análise dos currículos de alunos transferidos,  indicar   estudos    de  

adaptação e os métodos de avaliação;  

r) propor à Direção o aprimoramento dos professores através  da organização de   

cursos e seminários e coordená-las, se aprovados;  

s) atuar em estreita colaboração com os Serviços  de Orientação  Educacional      e 

Religiosa;  

t) verificar  e controlar  a regularidade dos lançamentos nos Diários de Classe,  dos   

conteúdos programáticos, da frequência e do aproveitamento;  

u) indicar à Direção, nomes de professores para contratação e demissão;  

v) cumprir e zelar pelo cumprimento deste Regimento.  

Art. 20 Estão subordinados ao Serviço de Orientação Pedagógica as Coordenações Didáticas 

e o Serviço de Apoio Pedagógico.  

Art. 21 Compete às diversas Coordenações Didáticas auxiliar diretamente o Orientador 

Pedagógico naquilo que lhe for determinado e, em particular, no que se refere ao 

Art.19.  

 

CAPÍTULO V 

DO SERVIÇO DE ENSINO RELIGIOSO 

Art. 22 O Serviço de Ensino Religioso é um serviço junto a professores e alunos para uma 

atuação pastoral em toda a Comunidade Escolar, sendo o órgão responsável pela 

interação Fé X Vida, de acordo com a Bíblia Sagrada e os Documentos que 

determinam a Doutrina da Igreja Católica. 

Art. 23             O Serviço de Ensino Religioso, tem as seguintes atribuições:  

a) Orientar  e  acompanhar  o  Planejamento das aulas   de   ensino  religioso    da  

Classe Maternal até a 3
ª
 série do Ensino Médio;  
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b) Promover Encontros de Espiritualidade para aprofundamento e vivência da Fé  para 

alunos, professores, funcionários e famílias;  

c) Promover campanhas   de   solidariedade  de  acordo  com  a  Campanha  da  

Fraternidade tendo em vista o Ver X Julgar e o Agir;  

d) Organizar  as  Celebrações  Eucarísticas  e  da  Palavra  que marcam as datas  

litúrgicas do Calendário da Igreja e do nosso Colégio; 

 e) Atender e orientar espiritualmente alunos, professores e funcionários  para   a  

vivência dos Sacramentos (Eucaristia e Confissão).  

 

CAPÍTULO VI 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Art. 24 O Serviço de Orientação Educacional destina-se a assistir o aluno individualmente ou 

em grupo, auxiliando-o no ajustamento consigo mesmo, dentro da vida escolar, familiar 

e social, visando o desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, 

segundo a filosofia do Colégio.  

 

Art. 25 Integra o Serviço de Orientação Educacional um Orientador devidamente habilitado, 

segundo a Legislação vigente, nomeado pela Direção.  

Parágrafo Único - A equipe do SOE poderá contar com outros especialistas, a critério da Diretoria. 

Art. 26  São funções do Orientador Educacional:  

a) manter articulação com a Direção, o Corpo Docente e os outros serviços e setores; 

b) participar do planejamento global do Colégio;  

c) realizar orientação de grupo e individual, acompanhando o desenvolvimento   do  

aluno;  

d) proceder a coleta de dados referentes ao  aluno, individualmente   ou   em grupo no 

Colégio, na família e na comunidade, em geral;  

e) procurar o entrosamento com os pais, visando orientá-los no sentido  da  melhor  

participação  no  binômio  Escola-Família, bem  como mantendo-os informados   sobre 

faltas, atrasos, rendimento e problemas apresentados por seus filhos; 

f) sondar aptidões e proceder ao aconselhamento vocacional, em cooperação com os  

professores, a família e a comunidade;  

g) proceder ao levantamento das oportunidades profissionais através da coleta  de  

dados sobre cursos mantidos por outras escolas de Ensino Médio e de Nível Superior, 
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no Município e cidades próximas;  

h) estabelecer contato com os Órgãos competentes para, na  medida  do  possível,   

manter   o    SOE    com    informações    atualizadas   sobre   as   necessidades   reais 

ditadas pelo  mercado de trabalho, na região e no   país,  de  modo  a  possibilitar o 

aconselhamento vocacional; 

i)  participar,  sempre  que  solicitado  pela  Direção, da  avaliação  das atividades  

    realizadas no decorrer do ano letivo;  

 

j) colaborar, quando solicitado pela Direção, em outras  atividades  do  interesse       

   de professores e alunos no campo da Orientação Educacional;  

 

I) promover o  entrosamento  Família-Escola,  visando  a  formação  integral  dos   

   educandos;  

 

m) desenvolver no aluno  a  compreensão do valor e do respeito a pessoa   humana;    

       

n) despertar e desenvolver nos alunos o senso de responsabilidade;  

 

o) pesquisar  as causas  do  insucesso  dos  alunos   nos   estudos e  em  outras  

    atividades;  

 

p) favorecer   entre   professores   e  alunos  relacionamento positivo, que possa        

    conduzir a um rendimento didático satisfatório; 

 

 

 

q) colaborar  com   a   Direção  e   o   Serviço  de  Orientação  Pedagógica    na  

    organização  de  atividades extraclasse que  complementem a educação  dos  

    alunos (excursões, solenidades, etc);  

r) realizar palestras e promover reuniões de estudos em classe;  

 

s) elaborar   anualmente    um  relatório de seus trabalhos,  com conclusões  que  

    resultarem das observações feitas;  

 

t) participar da elaboração da Proposta Pedagógica do  Colégio e  do  Currículo  

   Pleno;  

u) participar das reuniões do Conselho de Classe;  

v) cumprir e zelar pelo cumprimento deste Regimento Escolar.  
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CAPÍTULO VII 

DO SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO 

Art. 27 O Serviço de Apoio Pedagógico, subordinado ao Serviço de Orientação Pedagógica, 

tem por objetivo principal manter um acervo de recursos auxiliares, materiais e 

tecnológicos, para:  

 a) atender professores e alunos;  

b) estimular a dinamização da atividade docente;  

c) criar interatividade na sala de aula.  

Parágrafo Único - O Serviço de Apoio Pedagógico constitui-se do Setor de Multimeios, do Setor de 

Biblioteca e do Setor de Laboratórios.  

Art. 28            São da competência do Serviço de Apoio Pedagógico:  

a) a organização e a catalogação do acervo;  

b) o  controle  da   movimentação   do  acervo,  quer   para  consultas,  quer  para  

    empréstimo ou para utilização em sala de aula;  

c) a conservação do acervo a seus cuidados;  

d) a sugestão para aquisição de outros recursos materiais e tecnológicos, de  acordo 

com as possibilidades financeiras da instituição.  

Art. 29 As atribuições dos responsáveis e o funcionamento dos setores que compõem o 

Serviço de Apoio Pedagógico estão descritos na Proposta Pedagógica da Escola, que 

integra este Regimento.  

CAPÍTULO VIII 

DOS CONSELHOS DE CLASSE 

Art. 30 Ao Conselho de Classe compete avaliar os problemas referentes aos segmentos, anos, 

séries ou turmas, examinando o aluno qualitativamente, reunindo-se ao final de cada 

etapa letiva para discutir e adotar medidas que contribuam para a melhor consecução 

dos objetivos escolares.  

Art. 31 O Conselho de Classe é presidido pelo Diretor, coordenado pelo Coordenador Geral e 

constituído por todos os Professores das turmas ou séries, pelo Orientador 

Educacional, pelo Orientador Pedagógico e pelo Orientador Religioso.  

Art. 32  Serão constituídos tantos Conselhos de Classe quantas  forem  as  turmas,  anos 

                          ou séries mantidas no Colégio.  
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Parágrafo Único - Na Proposta Pedagógica está complementada a ação dos Conselhos de Classe.  

Art. 33  São funções do Conselho de Classe:  

a) discutir aspectos referentes ao rendimento no conteúdo e nas atitudes;  

b) oferecer a  cada  professor  a  visão  do aluno  no conjunto das disciplinas, áreas  de 

estudo e atividades, através do confronto dos  diversos conceitos justificados; 

c) homologar os resultados finais e decidir sobre a promoção do aluno de um  para  

outro ano e/ou série ou sobre a necessidade de encaminhá-lo para a Recuperação; 

d) homologar os resultados finais e decidir sobre a promoção do aluno de um para 

outro ano e/ou série ou sobre a necessidade de encaminhá-lo para a Recuperação;  

e) proceder ao arredondamento de notas;  

f) emitir   parecer  consultivo  sobre  a  permanência  de  alunos no   Colégio   no  
 período letivo subsequente;  
 
g) apurar    falta   imputada   ao     aluno   e   decidir  pela    aplicação  ou  não  de            
 penalidade de cancelamento de matrícula.  
 

h) emitir   parecer   sobre   a  permanência  ou  não  da  nota  zero em provas,   quando         

por motivo de suspensão ou "cola".  

 

CAPÍTULO IX 

DA SECRETARIA 

 

Art. 34 O Colégio  São  Paulo  mantém  uma  Secretaria  dividida  em  dois  setores,   um  

Pedagógico e outro Administrativo.  

Parágrafo Único - A Secretaria Administrativa é regida por regulamento próprio, aprovado pela 

Direção, e executa os Serviços concernentes ao Estabelecimento nos seus 

aspectos empresariais, incluindo a Tesouraria.  

Art. 35 O  Serviço  da   Secretaria  Pedagógica  é exercido  por    uma  Secretária   Chefe  

                          habilitada de acordo com a legislação vigente.  

Parágrafo Único - A Secretária terá tantas auxiliares quantas forem necessárias.  

Art. 36 Compete à Secretária:  

a) zelar para que se cumpram, no âmbito de sua ação e nos setores pelos  quais é 

responsável a mais perfeita ordem e correção;  

b) responsabilizar-se pela eficiente realização dos trabalhos nos diversos setores da 

Secretaria Pedagógica;  
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c) conhecer a Legislação de Ensino vigente;  

d) atender com gentileza os responsáveis pelos  alunos no que for de sua competência; 

e) assinar junto com  o  Diretor  todos  os  documentos  que  integram a  vida escolar 

do corpo discente;  

f) manter a Secretaria aberta em tempo integral durante todo o ano letivo, organizando 

calendário de férias dos funcionários que lhe são  subordinados;  

g) manter atualizados os registros de frequência e dos resultados dos     trabalhos 

escolares;  

h) manter arquivados os documentos comprobatórios do cumprimento das    exigências 

legais;  

i) executar  os   trabalhos de elaboração de  relatórios  e   outros  documentos    

exigidos pelas autoridades;  

j) zelar pelo cumprimento do Regimento Escolar;  

I) providenciar a aquisição de material didático requisitado pelo corpo docente,  desde 

que autorizado pela Direção;  

m) comunicar imediatamente ao Diretor qualquer irregularidade constatada na 

documentação, registros nos livros de atas, Diários de Classe, etc.  

 

Art. 37             A Secretaria Pedagógica é constituída pelos seguintes setores:  

a) Expediente;  

b) Arquivo;  

c) Escrituração Escolar.  

 

Art. 38    Ao Setor de Expediente cabe:  

a) preparar e fazer expedir a correspondência oficial;  

b) elaborar relatórios e processos exigidos pelos órgãos do poder público;  

c) fornecer às autoridades competentes os dados necessários à Supervisão   do 

    Estabelecimento.  

Art. 39              Ao Setor de Arquivo compete:  

a) manter sob sua guarda todos os documentos da escrituração escolar;  
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b) manter devidamente organizada e catalogada toda correspondência recebida e 

enviada por autoridades de ensino e outras ou pelos pais e responsáveis;  

c) promover o arquivamento de cópias de todos os documentos recebidos ou enviados, 

relativos à área pedagógica;  

d) organizar e manter em dia coleção de leis, decretos, portarias, resoluções, pareceres 

dos Conselhos de Educação e outros atos emanados dos órgãos públicos 

competentes, diretamente ligados à área da educação e do ensino.  

Art. 40          Ao Setor de Escrituração Escolar compete:  

a) a efetivação de todos os registros escolares de modo que, a qualquer tempo, se 

possa verificar a regularidade dos estudos de cada aluno;  

b) controlar a frequência dos professores e alunos;  

c) lavrar as atas competentes das reuniões de Conselhos de Classe, de Professores, 

de resultados finais, cursos de recuperação e de adaptação;  

d) submeter à Direção quaisquer fatos ou irregularidades detectadas na vida escolar 

dos alunos;  

e) zelar para que haja a correta escrituração dos diários de classe.  

 

CAPÍTULO X 

DO CORPO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Art. 41 O Colégio São Paulo mantém um corpo de funcionários para apoio administrativo que 

englobam os Serviços Auxiliares, o Audiovisual e a Mecanografia, Coordenação 

Disciplinar e os Serviços Gerais que têm a finalidade de atender aos Alunos, 

Professores, Orientadores, Coordenadores, Diretores e Funcionários.  

Art. 42 Os serviços de administração e disciplina estão a cargo de funcionários cujas funções 

são discriminadas nos respectivos contratos de trabalho, nos termos da legislação 

trabalhista.  

 

Seção I 

Da Coordenação Disciplinar 

Art. 43   São atribuições dos Coordenadores da Disciplina:  

a) zelar para que as determinações da Direção, dos professores com regência de 

turma e da Secretaria sejam cumpridas;  
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b) zelar e dar conhecimento à Direção dos casos de infração à disciplina;  

c) zelar pela disciplina geral dos alunos dentro da Escola e nas imediações, cumprindo 

as determinações da Direção e das Orientações Pedagógica e Educacional;  

d) não permitir a saída dos alunos desacompanhados, exceto quando houver ordem, 

por escrito, do responsável e da Direção;  

e) controlar a entrada e saída dos alunos;  

f) observar a apresentação de alunos com uniforme incompleto para posterior 

providência;  

g) prestar assistência aos alunos que adoecerem ou sofrerem acidentes, levando o 

fato, imediatamente ao conhecimento da Direção;  

h) observar a entrada dos alunos retardatários, após a tolerância de atraso permitida, 

para tomar as providências de fazê-lo retornar à casa.  

i) auxiliar na realização de solenidades, festas escolares e atividades que os alunos 

tomarem parte, sempre que for solicitado.  

j) usar de solicitude e delicadeza no tratamento com alunos, professores e demais 

membros da Comunidade Escolar;  

I) cumprir e zelar pelo cumprimento deste Regimento.  

 

Seção II 

Dos Serviços Gerais 

Art. 44         São atribuições dos funcionários dos Serviços Gerais:  

a) Executar todos os serviços administrativos que lhes couberem e forem determinados 

por seus superiores, apresentando-os com a maior presteza possível;  

b) Distribuir material de consumo e/ou de finalidade didática/pedagógica, sempre que 

se fizer necessário;  

c) Zelar pela limpeza e ordem das dependências da Escola, cuidando para que 

apresentem boas condições de uso;  

d) Executar serviços externos de necessidade da Escola;  

e) Dar manutenção constante ao equipamento, mobiliário, zelando pela conservação 

de qualquer dependência da Escola para melhor conforto e segurança dos usuários;  
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f) zelar pelo material de trabalho que lhe for confiado, procurando conservá-lo em 

perfeito estado de limpeza e uso;  

g) cumprir as determinações da Diretoria e seus superiores hierárquicos;  

h) usar de solicitude, moderação e delicadeza no trato com os alunos, seus 

responsáveis, professores, colegas e demais integrantes da Comunidade Escolar;  

i) auxiliar na realização de solenidades, festas escolares;  

j) executar tarefas afins;  

I) cumprir as determinações deste Regimento.  

Art. 45 A organização e funcionamento do Serviço de Apoio Administrativo são determinados 

por atos do Diretor do Colégio, atendendo as necessidades e conveniências de ordem 

administrativa ou didático-pedagógica em qualquer época.  

Art. 46 São assegurados aos funcionários todos os direitos determinados pela legislação em 

vigor, em ambiente sadio e de mútua compreensão, ao lado de um grande espírito de 

justiça cristã.  

Art. 47             É vedado aos Funcionários:  

a) ocupar-se de atividades estranhas às suas competências no horário de trabalho;  

b) praticar, dentro e fora do Colégio, atos ofensivos à moral e aos bons costumes;  

c) violar o sigilo dos arquivos, documentos e escrituração escolares, bem como de 

todos os atos da administração até que possam ser dados ao conhecimento e 

publicidade.  

TÍTULO III 

DA COMUNIDADE ESCOLAR 

Art. 48 A Comunidade Escolar do Colégio São Paulo é integrada por todos aqueles que a ela 

estejam vinculados em caráter eventual ou permanente e pelos alunos e suas famílias.  

Parágrafo Único - A Comunidade  Escolar  exerce  sua  ação  em  contínua interação com  o meio  

                          em que  se insere e dela fazem parte: 

 

a) o Corpo Técnico-Docente;  

b) o Corpo Docente;  

c) o Corpo Discente;  

d) o Corpo Administrativo.  

Art. 49 Integram ainda a Comunidade Escolar, a Associação de Pais e Mestres, o Conselho de 
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Representantes de Alunos e o Grêmio Escolar que têm suas funções e objetivos 

descritos na Proposta Pedagógica que integra este Regimento.  

 

CAPÍTULO I 

DO CORPO TÉCNICO-DOCENTE 

Art. 50 O Corpo Técnico-Docente é constituído pelo Diretor, Vice-Diretor, Coordenadores, 

Orientadores Educacionais e Pedagógicos, Professores e outros Especialistas que 

tenham ou venham a ter exercício no estabelecimento.  

Parágrafo Único - As atribuições dos integrantes do Corpo Técnico-Docente estão especificadas em 

capítulos próprios deste Regimento.  

 

CAPÍTULO II 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 51 O Corpo Docente do Colégio São Paulo é constituído de professores e especialistas 

devidamente habilitados e contratados para o exercício do magistério no 

Estabelecimento.  

Parágrafo Único - As funções docentes são exercidas por professores devidamente credenciados –   

registrados ou autorizados a lecionar - segundo as exigências legais, e por   

especialistas igualmente habilitados.  

Art. 52  São deveres dos professores:  

1. respeitar a orientação confessional e as práticas religiosas adotadas pelo 

Estabelecimento;  

2. acatar a Filosofia Educacional adotada pelo Colégio;  

3. conhecer e cumprir as disposições deste Regimento, bem como as normas baixadas 

pela Direção do Estabelecimento;  

4. apresentar o planejamento da disciplina, área de estudo ou atividade que vai 

lecionar, dentro do prazo previsto pela Coordenação Geral;  

5. executar eficientemente o seu trabalho, desenvolvendo com a regularidade prevista 

os planos de curso;  

6. buscar formas de aprimoramento e atualizações profissionais;  

7. interessar-se pela formação integral dos alunos, quaisquer que sejam as atividades, 
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disciplina ou área de estudo lecionada, esforçando-se para obter o maior 

aproveitamento dos mesmos;  

8. promover a avaliação constante dos alunos, segundo os critérios adotados, com 

objetividade e justiça, verificando o rendimento escolar, as aptidões e a adaptação dos 

mesmos ao Colégio, devolvendo os testes ou trabalhos e comentando os resultados;  

9. manter a disciplina da classe e atuar na disciplina geral do Colégio;  

10. ser assíduo e pontual e zelar pela assiduidade e pontualidade de seus alunos, 

atribuindo-lhes falta quando ausentes;  

11. comunicar, sempre que possível e em tempo hábil, sua necessidade eventual de 

faltar ao trabalho, para que seja providenciada sua substituição;  

12. comparecer às reuniões do Corpo Docente e do Conselho de Classe;  

13. comparecer às atividades programadas pelo Estabelecimento, solenidades, 

campeonatos e encontros sempre que for convocado;  

14. participar, semanalmente, das reuniões de sua área;  

15. respeitar a Direção da Escola, os Alunos, os Funcionários e os próprios colegas, 

mantendo uma atitude de cooperação e de solidariedade;  

16. participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola;  

17. entregar na Secretaria, nas datas determinadas pela Direção, os resultados das 

avaliações aplicadas a seus alunos;  

18. cumprir as obrigações determinadas pela legislação trabalhista e atender com 

prontidão as solicitações dos Órgãos de Administração do Estabelecimento;  

19. manter em dia e conservar no Estabelecimento os Diários de Classe, registrando a 

frequência e o conteúdo desenvolvido em cada aula;  

20. orientar, programar e aplicar as recuperações paralela e final, de sua disciplina, aos 

alunos com insuficiência de aproveitamento;  

21. manter, dentro e fora do estabelecimento, conduta exemplar, de modo a colaborar 

positivamente para a formação integral dos alunos;  

22. colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a 

Comunidade; 

23. assumir, como responsabilidade docente, a normalização do ambiente da sala de 

aula, observando o Regimento Escolar e considerar os acordos feitos na Equipe de 

Série para corrigir os alunos com dificuldades de responder a esses acordos; 
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24. entregar ao Coordenador Pedagógico de Série elementos sobre as turmas e alunos 

que demandem acompanhamento específico e aconselhar-se com o titular dessa 

função sobre as estratégias mais eficazes de acompanhamento dos alunos na sala de 

aula; 

                         25. atender  às   famílias   que  necessitem  de  orientação/informação específica,     

                         sempre  que solicitado pelo Coordenador Pedagógico de Série; 

 

                         26. promover     atividades    que    propiciem    o   desenvolvimento    de    outras    

                         habilidades,    além   daquelas  que  estão   direcionadas   às   de  informação  do   

                         conhecimento por parte  do aluno; 

 

                         27. zelar  pela  normalização  dos alunos  nos diversos  ambientes da escola seja  

                         em sala de aula ou fora dela, e estar atento à postura deles e intervir, sempre  que 

                         necessário, para ajudá-los a tomar consciência   das  mudanças   que   se   fazem 

                         necessárias, de acordo com as orientações para o desenvolvimento da autonomia             

                         pessoal   e   intelectual,   com   o   objetivo   de   torná-los  críticos, conscientes e  

                         responsáveis; 

 

                         28.  empenhar-se    por     conhecer    cada    aluno     e    atendê-lo     em     suas    

                         necessidades   pessoais, seja no plano  da   aprendizagem de  conteúdos,  seja   

                         no  aspecto  de  desenvolvimento pessoal e atitudinal; 

 

                         29. estar  atento  ao   desenvolvimento  da   consciência  social  dos estudantes,  

                         oferecendo-lhes  possibilidades  de experiência, reflexão e ação que favoreçam  

                         a  formação de uma atitude compassiva e comprometida diante da realidade; 

                            

                         30. liberar os alunos da sala somente após o toque do sinal; 

 

                         31. liberar  os  alunos  da  sala   em  caso  de  extrema  necessidade,  evitando  o     

                         “entra e  sai” dos mesmos; 

 

                         32. não permitir em sala de aula que os alunos consumam  alimentos,  fiquem  em 

                         pé,  sentados no chão ou nas mesas; 

33. não permitir a utilização de equipamentos eletrônicos em sala de aula; 

34. não utilizar o seu celular em sala de aula e nem nos corredores durante sua aula; 

35. não permitir que os alunos, sem a autorização do professor anterior, entrem na sua 

sala atrasados; 

36. em dia de avaliação: 

 solicitar ao aluno que todo material escolar fique dentro da mochila e esta 

colocada na frente da sala; 

 pedir que desliguem todo e qualquer equipamento eletrônico; 

 chamar o SOP/SOE, para as devidas providências, caso ocorra de, durante a 
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avaliação, algum equipamento tocar; 

 organizar a sala rapidamente para que não ocorra atraso. 

 37. ficar atento na fiscalização das avaliações e  não fazer atividades concomitantes 

para impedir a cola; 

38.  retirar a avaliação imediatamente caso verifique a ocorrência de cola por parte de 

algum aluno e encaminhá-lo para o SOP/SOE; 

 39. preencher o diário no dia da sua aula. Ele deve estar atualizado e no escaninho 

para ser fiscalizado pela Supervisão Escolar; 

40. ter atenção às atividades complementares do Simulado, propostos pela equipe da 

área, bem como às avaliações diferenciadas para os alunos do “programa”; 

41. não utilizar avaliações dos anos anteriores;  

42. não repetir as avaliações bimestrais para as avaliações de 2ª chamada; ela deverá 

ter igual cobrança e critérios das avaliações anteriores; 

43. estabelecer para a realização dos trabalhos critérios e regras claras para entrega; 

44. não permitir a saída dos alunos, para ir ao banheiro durante a P1 e P2. Isso deverá 

acontecer antes das avaliações, a não ser em caso de extrema necessidade, quando 

será solicitada a presença do SOP/SOE; 

45. não liberar o aluno da sala após o término da P1 (com exceção quando ocorrer no  

3º, 6º e 10º tempos). Na P2 poderá liberar após 60 minutos de prova; 

46. liberar o aluno durante o Simulado para ir ao banheiro, só após 120 minutos de 

avaliação. A não ser em caso de extrema necessidade onde será solicitada a presença 

do SOP/SOE; 

47. utilizar o livro adotado para os alunos.                              

Art. 53   São direitos dos Professores:  

a) ser admitidos segundo a Legislação Trabalhista combinada com a Legislação de 

Ensino;  

b) encontrar ambiente de trabalho favorável ao desempenho de suas atividades, dispor 

de meios para preparar eficientemente o seu trabalho e de material didático para bem 

executá-lo;  

c) aproveitar de todas as oportunidades que o Colégio possa oferecer para o seu 

aperfeiçoamento;  

d) participar do Planejamento de Programas e Projetos;  
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e) de elaborar seus Planos de Curso e de escolher os livros didáticos;  

f) avaliar os trabalhos de seus alunos, atribuindo-lhes os indicadores de avaliação 

adotados pelo Colégio.  

Art. 54  É vedado ao Professor:  

a) aplicar penalidade aos alunos, exceto advertência e repreensão;  

b) ocupar-se em aula de assuntos que não contribuem para a consecução dos 

objetivos educacionais;  

c) ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares aos alunos das classes em que 

leciona;  

d) servir-se de sua função para divulgar ideias contrárias à orientação do 

estabelecimento;  

e) faltar com o devido respeito à dignidade do aluno e se dirigir ao educando em termos 

e atitudes inadequadas;  

f) rebaixar graus ou modificar menções atribuídas aos alunos em decorrência de 

indisciplina ou atribuí-los em função de problemas disciplinares;  

g) ditar lições ou vender apostilas sem autorização da Direção;  

h) trocar por outros os livros didáticos indicados no início do ano;  

i) fumar em sala de aula ou nas dependências do Colégio.  

Art. 55 Pelo não cumprimento de seus deveres são os professores passíveis das penalidades 

enumeradas na legislação específica em vigor.  

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 56 O Corpo Discente do Colégio é constituído por todos os alunos regularmente 

matriculados no Estabelecimento.  

Art. 57  São deveres do aluno:  

a) respeitar a autoridade dos que receberam delegação dos pais ou responsáveis para 

educá-lo;  

b) tratar seus colegas, as autoridades escolares e os funcionários com respeito e 
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cortesia a fim de atingir os objetivos a que o Colégio se propõe;  

c) zelar pela integridade física e moral de todos, através de brincadeiras construtivas, 

atitudes e vocabulários condizentes a sua pessoa, a sua família e a seu Colégio; 

d) respeitar a orientação religiosa do Colégio, participando dos eventos religiosos 

previstos no ano letivo;  

e) apresentar-se ao Colégio com uniforme completo e trajes adequados, inclusive o de 

Educação Física, nos dias desta prática educativa;  

f) zelar pelo bem comum, respeitando a propriedade alheia e colaborando com os 

Órgãos Competentes na conservação e asseio do prédio, do mobiliário escolar e de 

todo o material didático de uso coletivo;  

 

g) permanecer no Colégio durante todo o período, esforçando-se para tirar o melhor 

proveito das atividades escolares;  

h) ser assíduo e pontual e participante em todos os trabalhos escolares e extraclasses;  

i) comparecer e participar de todas as festas, comemorações e atividades extra-

escolares para as quais for requisitado;  

j) apresentar-se às aulas com o  material didático exigido, mantendo-o em perfeita 

ordem e trazer, diariamente, o que for necessário para as aulas do dia;  

k) acatar as determinações gerais e particulares do Regimento, da Direção, dos 

Professores e dos demais funcionários e as normas estabelecidas nas Circulares; 

l) colaborar na conservação e na limpeza das instalações da Escola, mobiliário, objetos 

e material de sala de aula e de recreação; 

m) indenizar os prejuízos quando danificar objetos de propriedade do Colégio, colegas 

ou funcionários;  

n) não provocar tumulto nas dependências e cercanias do Colégio;  

o) considerar, dentro e nas proximidades do Colégio, seu (sua) namorado (a) como 

colega, sem maiores intimidades; 

p) zelar pelo silêncio, em horário de aula, em qualquer lugar e nas dependências que o 

exigir; 

q) não portar qualquer material que represente perigo para sua saúde, sua segurança e 

sua integridade física e moral ou de outros; 
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r) cumprir este regimento. 

Art. 58  São direitos do Aluno:  

a) receber em igualdade de condições, a orientação necessária para realizar suas 

atividades escolares;  

b) expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares, em qualquer disciplina, 

área de estudos ou atividades e solicitar dos professores atendimento adequado;  

c) usufruir de todos os benefícios de caráter religioso, recreativo ou social que o 

Colégio proporciona aos alunos da série em que esteja matriculado;  

d) organizar-se em agremiações de cunho científico, artístico, cívico, esportivo, 

religioso, respeitando as disposições do Regimento Escolar;  

e) frequentar a Biblioteca, instalações esportivas, salas especiais, mesmo fora do 
horário escolar, desde que obtenham permissão dos responsáveis pelas mesmas;  

f) direito de defesa e recurso ao Conselho Estadual de Educação, em caso de 

desligamento, inclusive por transferência compulsória;  

g) receber, após correção, todos os trabalhos, provas e testes por eles executados e 

ser informado dos resultados das avaliações em tempo hábil;  

h) conhecer o presente Regimento e solicitar informações sobre o mesmo;  

i) receber da Comunidade Escolar formação que contribua para o desenvolvimento 

integral de sua personalidade;  

j) ser tratado com afabilidade e cortesia pela autoridade escolar, funcionários e colegas; 

k) ter dois atrasos por mês; no terceiro atraso terá que retornar para casa, salvo 

situação excepcional; 

l) a saída antecipada do Colégio desde que apresente autorização, por escrito, na 

agenda escolar, com assinatura do responsável ou mediante a presença do mesmo; 

m) realizar, mesmo suspenso das atividades escolares, as avalições agendadas.  

Art. 59             É vedado ao aluno:  

a) entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor;  

b) ausentar-se do Colégio sem anuência da Direção;  

c) ocupar-se, durante as aulas, com qualquer espécie de trabalho estranho à atividade 

escolar;  
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d) ter consigo, além dos livros e objetos escolares, quaisquer materiais impróprios à 

sua instrução e aos bons costumes;  

e) praticar, dentro ou fora do Estabelecimento, atos ofensivos à moral e aos bons 

costumes;  

f) permanecer nas salas ou nos corredores durante os recreios;  

g) formar grupos ou produzir algazarras ou distúrbios nos corredores, pátios e outras 

dependências, bem como nas imediações do Colégio, durante o período das aulas, no 

seu início ou término;  

h) trazer para a escola valores ou objetos suscetíveis de extravio, pelos quais a Direção 

não se responsabiliza;  

i) promover, sem autorização por escrito do Diretor, distribuição de panfletos ou 

propagandas, coletas ou subscrições que envolvam o nome do Estabelecimento;  

j) desrespeitar as normas do Colégio por atos ou manifestações que firam esta 

orientação;  

k) fumar, jogar ou fazer uso de bebidas alcoólicas, ou quaisquer tipos de drogas, dentro 

ou fora do estabelecimento;  

l) promover passeios, excursões, jogos ou festividades em nome do Estabelecimento, 

sem autorização da Direção;  

m) manter atitudes disciplinares inadequadas quando uniformizado, mesmo fora do 

Colégio.  

n) usar o telefone na sala de aula; 

o) gravar aulas e/ou quaisquer situações ocorridas nas dependências da escola. 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 60 O regime disciplinar aplicável ao pessoal docente, discente e funcionários em geral, 
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tem a finalidade de aprimorar o ensino ministrado, garantir a formação do educando, o 

bom funcionamento dos trabalhos escolares, o entrosamento dos vários serviços, a 

perfeita execução do Regimento Escolar e a obtenção dos objetivos nele previstos.  

Art. 61 O regime disciplinar será o decorrente das disposições legais aplicáveis em cada caso 

e das determinações deste Regimento Escolar.  

 

CAPÍTULO II 

DAS PENALIDADES 

 

DO PROFESSOR 

Art. 62 Pela inobservância do que dispõe este Regimento estão os membros do corpo técnico-

docente e administrativo do Colégio São Paulo sujeitos às seguintes penalidades:  

a) Advertência;  

b) Suspensão;  

c) Rescisão de Contrato.  

Art. 63 Nos casos de falta ao trabalho de sua responsabilidade, sem que disto haja 

notificação ao Colégio em tempo hábil, como dispõe este Regimento, sofre o faltoso 

desconto em folha. 

Parágrafo Único – Em  caso de   falta  previamente  avisada, cabe  à  Direção aboná-la  ou  não,  

                                a  seu critério. 

Art. 64 Nos casos em que demonstrar desrespeito, desinteresse, displicência ou 

incompetência para o exercício de suas funções ou tornar-se por seu procedimento 

incompatível com as funções que exerce é passível de exoneração.  

Parágrafo Único - São motivos para a demissão do Professor, além dos casos previstos em Lei 

(Consolidação das Leis Trabalhistas), a incapacidade didática e pedagógica, 

comprovada.  

Art. 65 As penalidades previstas são aplicadas de acordo com a Legislação Trabalhista em 

vigor.  

DO ALUNO 

Art. 66 Aos Alunos, esgotados todos os esforços do Colégio em conseguir despertar neles o 

espírito da necessária cooperação para a boa disciplina escolar e conforme a 

gravidade ou a reiteração das faltas ou infrações, podem-lhe ser aplicadas as 
seguintes penalidades:  
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a) repreensão reservada, quando o aluno se omitir diante de suas responsabilidades ou 

cometer infrações de menor monta ou desobediências;  

b) advertência por escrito ou na presença do responsável, quando o aluno deixar de 

cumprir seus deveres previstos neste Regimento; 

c) suspensão temporária de participação em qualquer tipo de atividade escolar, no 

máximo de 8 dias, por reincidência das faltas ou quando se tratar de falta disciplinar 

grave;  

                         d) cancelamento de matrícula, por falta grave, por ato da Diretoria. 

§1
º                              

Por  falta escolar grave entende-se qualquer atitude inapropriada que cause danos 

materiais e morais à Instituição, aos alunos ou aos seus responsáveis diretos, como, 

também, qualquer menção, alusão ou frase divulgada na Internet de conteúdo 

desabonador da Instituição e de seus membros – discentes e docentes. 

§2
º                               

A aplicação da penalidade prevista na letra "d" será precedida da apuração da falta 

imputada ao aluno, o que será feito por imediata convocação e julgamento do Conselho 

de Classe resguardando-se ao aluno, quando maior, ou ao seu responsável, quando o 

aluno for menor o direito de ser preliminarmente ouvido por aquele Conselho.  

§ 3°                   A penalidade prevista na letra “d” também será aplicada na hipótese de pais ou 

responsáveis, em conjunto ou isoladamente, que desrespeitem o Regimento Escolar e 

desabonem o nome da Instituição. 

§ 4°                   Além do cancelamento de matrícula, a Instituição se reserva no direito de encaminhar  

a ocorrência ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. 

§ 5°                   A aplicação de penalidade prevista na letra “d”, exceto em casos excepcionais, não 

poderá ser aplicada nos dois últimos meses do ano letivo. 

                                                                                           

Seção I 

DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR 

 

Art. 67           A POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR visa criar um ambiente 

escolar saudável, inspirado na verdade, no amor e na justiça, que  promova em cada   

aluno e cada educador a construção da autonomia, onde  cada um assume as  

consequências da própria liberdade de escolha, o respeito, o cuidado e a solidariedade  

nas relações com o próximo, e a compaixão para   

com o sofrimento humano, para  ajudar   alunos e educadores a lidar   com  situações  

conflituosas  e/ou  de  violência  na  escola, incluindo o bullying, promovendo a paz e a 

justiça nas relações. 
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Seção II 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ATO INFRACIONAL 

 

Art. 68         Em conformidade com as garantias e as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9394/96 e do Estatuto da Criança e  do  Adolescente – Lei 

8069/88 e as orientações do Ministério Público da Infância e da Adolescência no Rio de 

Janeiro, o   Colégio São Paulo dá os seguintes encaminhamentos para tratamento de ato 

infracional: 

 

§ 1º – Todo ato infracional cometido por aluno do Colégio São Paulo será registrado  em  livro próprio,  

aberto para esse fim, e no dossiê  individual do aluno. 

§ 2º – A criança e o adolescente serão encaminhados ao  Conselho Tutelar da Criança  e  do 

Adolescente para que sejam tomadas, por aquele órgão, as medidas de proteção. 

§ 3º – Os  procedimentos  de  natureza  pública  acima  enumerados  não  trarão   prejuízo   à 

aplicação das medidas internas enumeradas na seção a seguir. 

 

SEÇÃO III 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E MEDIDAS DISCIPLINARES 

APLICÁVEIS AO PESSOAL DISCENTE 

 

Art. 69   O Colégio São Paulo atuará no sentido de fazer intervenções educativas que ajudem o  

             aluno   a  assumir,  corrigir e  superar  suas  faltas,  omissões  e  transgressões  quanto   

             a   atitudes,   postura e conduta, considerando a gravidade das mesmas e tendo  como  

             critério  o  bem  de   toda comunidade. 

 

§ 1º – A  inobservância de deveres  e   exigências  comunitárias  sujeita  o   aluno  às  sanções 

gradativas a  seguir  enumeradas, tendo elas como ponto  de  partida a advertência  verbal e  a  

advertência   escrita  para  o  aluno  e  sua família, sempre  priorizando  a adoção  de  sanções 

formadoras  do  caráter e da  índole, em  detrimento das meramente punitivas,  observando  os critérios  

da  proporcionalidade e  da legalidade. 

 

§ 2º – As sansões serão, em princípio, gradativas e de  acordo com  a  natureza da  situação  a saber: 

1) quando o aluno, durante a realização das avaliações, utilizar qualquer recurso eletrônico e/ou 

anotações e atitudes que comprovem cola, ficará ciente de que receberá nota zero e vedado o direito a 

segunda chamada; 
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2) encaminhamento formal do aluno à Coordenação Pedagógica do ano/série que cursa, por qualquer 

educador do Colégio, quando constatada a negligência ou a transgressão dos deveres do aluno, tanto 

no espaço convencional da atividades de sala de aula quanto nas demais dependências e durante as 

atividades do Colégio, e que extrapolem o nível de uma intervenção oral imediata, cabendo à 

Coordenação Pedagógica do ano/série a consequente intervenção junto ao aluno e a produção do 

devido registro e comunicado escrito à família; 

3) o aluno que tenha uma conduta que contrarie a melhor condição de trabalho ou a postura mais 

adequada ao ambiente escolar, resultará na aplicação do art. 66. A reincidência poderá atingir  até o 

limite máximo de três advertências – por escrito – por aluno, ao longo de seu currículo escolar no 

Colégio, sabendo que, na quarta advertência, ficará a critério da Coordenação Pedagógica, junto à 

Direção, a decisão da suspensão de, no máximo, oito dias; 

4) a Coordenação Pedagógica, junto com a Direção, dependendo da gravidade da conduta ou postura 

do aluno, poderá aplicar a suspensão mesmo sem nenhuma reincidência. 

 

TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA CURRICULAR 

Art. 70 O Colégio São Paulo mantém os cursos de: Educação Infantil (Maternal, Jardim, Pré-

Escolar I e II), Ensino Fundamental (com nove anos de escolaridade) e Ensino Médio 

(com três séries de escolaridade), que têm seus currículos estruturados segundo as 

determinações da Legislação em vigor e as normas do Conselho Nacional de 

Educação e do Sistema Estadual de Ensino.  

§ 1º                   A ordenação do Currículo é feita por séries anuais de disciplinas, atividades ou áreas 

de estudos;  

§ 2°                   Qualquer alteração nos planos curriculares só será aplicada no período subsequente e 

dela será dado conhecimento prévio aos Responsáveis.  

Art. 71 Constitui parte integrante do Currículo Pleno a Orientação para o Trabalho.  

§ 1°                   A Orientação para o Trabalho tem como objetivo conduzir o aluno a considerar a 

importância do trabalho em sua formação integral, aconselhando-o vocacionalmente e 

fornecendo-lhe o acesso a informações profissionais.  

§ 2°                   A fim de que os objetivos propostos sejam atingidos atuarão de forma integrada o 

Corpo Docente, a Coordenação Geral, o SOE e o SOP, cabendo a este último a 

coordenação e operacionalização do plano.  
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Art. 72 Os Planos Curriculares integram o Regimento sob a forma de anexos e compreendem, 

no mínimo, 800 horas de trabalho escolar efetivo para cada período letivo.  

Art. 73 A Proposta Curricular dos Ensinos Fundamental e Médio tem como princípios 

norteadores a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a contextualização.  

1.A interdisciplinaridade propõe um eixo integrador que pode ser o objeto do 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção e a integração 

entre disciplinas ou conteúdos e tem como objetivo buscar e compreender, prever e 

transformar a realidade.  

2. A ação transdisciplinar refere-se a temas que perpassam todo o currículo, sem, no 

entanto, constituírem disciplinas e que devem ser desenvolvidos nos vários conteúdos 

curriculares.  

3. O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para 

retirar o aluno da condição de espectador passivo e permite que o conteúdo do ensino 

leve a aprendizagens significativas, que mobilizam o aluno e estabelecem entre ele e o 

objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade.  

Art. 74 As determinações do conteúdo programático das atividades, projetos e áreas de estudo 

nos diversos anos e cursos são atribuições do Serviço de Orientação Pedagógica, de 

acordo com as Coordenações de Disciplinas e aprovadas pela Direção do 

estabelecimento. 

Art. 75 Os planos de Curso são elaborados pelos professores, sob a orientação dos 

Orientadores Pedagógicos e depois de aprovados pela Diretora, são anexados à 

Proposta Pedagógica da Escola.  

Seção I 

Da Educação Infantil 

Art. 76 A Educação Infantil destina-se à faixa etária de 2 a 5 anos e tem por finalidade 

complementar a educação familiar da criança, proporcionando-lhe oportunidades para 

seu desenvolvimento físico, espiritual, psicológico, intelectual e social, de modo 

também a assegurar-lhe as condições mínimas de ingresso no 1º ano do Ensino 

Fundamental (1º ano do Ciclo de Alfabetização).  

 

Art. 77 A Educação Infantil está organizada num único ciclo e abrange 4 períodos letivos com 

crianças nas seguintes faixas etárias: 

• Classe Maternal (de 2 anos a 2 anos e 11 meses);  

• Jardim (de 3 anos a 3 anos e 11 meses);  

• Pré-Escolar I (de 4 anos a 4 anos e 11 meses);  
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• Pré-Escolar II (de 5 anos a 5 anos e 11 meses). 

Art. 78 A Educação Infantil, respeitadas as diferenças individuais, tem por finalidades:  

a) favorecer o desenvolvimento pleno da criança;  

b) formar hábitos saudáveis de higiene;  

c) estimular a criatividade e a livre expressão do educando;  

d) contribuir para a socialização do indivíduo;  

e) estimular habilidades e a prática da comunicação e expressão;  

f) promover o contato com o meio ambiente.  

Art. 79 Para atingir as finalidades previstas no artigo anterior, a metodologia aplicada à 

Educação Infantil usa os seguintes recursos, dentre outros:  

a) atividades lúdico-educativas;  

b) experiências práticas e facilitadoras do aperfeiçoamento intelectual, moral e físico;  

c) criação de situações capazes de valorizar atitudes de responsabilidade, urbanidade, 

integração social, cooperação e solidariedade.  

Parágrafo único- O Currículo da Educação Infantil se organiza exclusivamente por atividades 

realizadas a partir do interesse da criança e utiliza metodologias que visam ao 

desenvolvimento dos processos mentais característicos da faixa etária a que se 

destinam.  

Art. 80 A Educação Infantil não tem caráter reprobatório e não se faz uso  de  provas,  testes 

ou qualquer tipo de avaliação de aprendizagem.  

Art. 81 O processo de alfabetização tem início no final do Pré-Escolar II e no 1º ano do Ciclo 

de Alfabetização, sendo utilizadas técnicas e metodologias adequadas para alfabetizar 

e introduzir noções de escrita, contagem e numeração. 

 

Seção II 

Do Ensino Fundamental 

Art. 82 O Ensino Fundamental destina-se à formação básica da criança e do pré-adolescente 

capacitando-o a tornar-se um cidadão e é organizado em duas fases que totalizam 

nove anos de escolaridade. 

                        § 1° A primeira fase corresponde a 5 anos de escolaridade, sendo organizada em: 

1. 1º e 2º ano (Ciclo de Alfabetização) - com dois anos de escolaridade 

2. 3º ao 5º ano – com três anos de escolaridade 
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                        § 2° A segunda fase corresponde a 4 anos de escolaridade, organizada do 6º  ao 9º  

ano. 

Art. 83 O Ensino Fundamental, variando  seu conteúdo e métodos segundo as fases de 

desenvolvimento do aluno e tem por objetivos proporcionar ao educando: 

a) comunicar-se adequadamente;  

b) dominar plenamente a leitura, a escrita e o cálculo aumentando sua capacidade de 

aprender;  

c) descobrir seus interesses e aptidões;  

d) desenvolver sua criatividade e seu senso estético;  

e) adquirir segurança na tomada de decisões, participando da solução de problemas a 

seu alcance;  

f) compreender o ambiente natural e social, o sistema político, o mundo tecnológico, as 

artes e os valores em que se fundamenta a sociedade;  

g) fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e os princípios 

cristãos.  

Art. 84 O Ensino Fundamental é organizado por atividades na primeira fase e por disciplinas 

na segunda fase, tendo tido o Colégio o cuidado para que fossem aplicados no 

desenvolvimento da Proposta Curricular:  

1) A Ação interdisciplinar e a ação transdisciplinar que dizem respeito à integração e à 

relação dos conteúdos das diversas disciplinas.  

2) Os itens que constituem a chamada "vida cidadã", indicados pelo Conselho Nacional 

de Educação, através da Resolução CEB n° 2/98.  

Art. 85 O plano curricular do Ensino Fundamental constitui anexo a este Regimento, 

integrando-o e na Proposta Pedagógica estão detalhados os seus objetivos.  

 

Seção III 

Do Ensino Médio 

Art. 86 O Ensino Médio destina-se à formação do adolescente, dando-lhe condições para que 

se consolide e aprofunde os conhecimentos anteriormente adquiridos, destacando-se a 

preparação básica para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania, o seu 

aprimoramento como pessoa humana e a compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos e ainda, o seu preparo para o ingresso na 

Educação Superior.  
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Parágrafo Único -   O Ensino Médio dará especial relevo a interdisciplinaridade e a contextualização no 

desenvolvimento das suas áreas de conhecimento.  

 

Art. 87 O Ensino Médio é ministrado através de diferentes planos de estudos, de acordo com 

as aptidões e interesses dos alunos, cujos conteúdos de ensino estão organizados nas 

seguintes áreas interdisciplinares:  

a) Códigos e Linguagens e suas Tecnologias;  

b) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias;  

c) Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias.  

Parágrafo Único - Os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e Autonomia são adotados 

como estruturadores do Currículo.  

Art. 88 O Ensino Médio é oferecido na modalidade de Ensino Propedêutico.  

§ 1°                   As disciplinas da base nacional comum correspondem a 75% da carga horária e 25% 

estão destinados à parte diversificada, e poderão ser aproveitadas no aprofundamento 

das disciplinas. 

Art. 89 Os Cursos mantidos pelo Colégio funcionam em dois turnos diurnos, atendendo 

exigências e situação dos alunos, dos professores e do próprio Colégio.  

Art. 90           Os planos de curso levarão sempre em consideração:  

a) a Estética da Sensibilidade;  

b) a Política da Igualdade;  

c) a Ética da Identidade.  

Parágrafo Único - Os princípios acima referidos estão definidos na Proposta Pedagógica.  

 

CAPÍTULO II 

DOS PROGRAMAS 

Art. 91 As Grades Curriculares e os respectivos Planos de Curso para o Currículo da 

Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, estruturados nos termos 

da Legislação vigente, são elaborados pelos respectivos professores com a orientação 

do Serviço de Orientação Pedagógica.  

Art. 92 Os Currículos e os Planos de Estudos não sofrem qualquer modificação no decorrer do 

ano letivo.  
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Parágrafo Único -   Qualquer modificação nos currículos que se torne necessária ao aperfeiçoamento 

do processo ensino-aprendizagem é submetida, em tempo hábil, à apreciação da 

Direção e, se aprovada, vigora no ano letivo seguinte.  

Art. 93 As atividades escolares constam de aulas, demonstrações, conferências, exposições, 

projetos, exercícios e trabalhos em classe, trabalhos práticos, pesquisas, bem como 

atividades extraclasses que objetivem a formação integral do educando, além de 

arguições, provas e testes.  

 

CAPÍTULO III 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 94 O Calendário Escolar prevê os dias e períodos destinados à realização das atividades 

curriculares e educacionais, exigidas por lei ou por decisões dos órgãos educacionais 

competentes.  

Parágrafo Único – As  datas  fixadas no  Calendário  Escolar são  definidas  pela  Direção,  

                               com a colaboração do Coordenador Geral e dos Orientadores Pedagógicos.  

Art. 95 O Calendário Escolar elaborado anualmente, em obediência às determinações legais e 

decisões dos órgãos competentes, fixa o início e o término dos períodos de trabalho 

escolar, definindo o número de dias de aulas de cada mês, as datas para 

planejamento, matrículas, recuperação, Conselhos de Classe, recessos, férias 

escolares, férias trabalhistas, os dias destinados às comemorações cívicas, sociais e 

religiosas e os períodos de reciclagem dos professores.  

Parágrafo Único - Cada membro da Comunidade Educativa recebe anualmente uma Agenda Escolar 

com Calendário Escolar impresso, distribuída pelo Colégio no mês de fevereiro.  

Art. 96 O ano letivo é independente do ano civil, dividido em dois períodos e conta, no mínimo, 

com 200 dias e 800 horas de trabalhos escolares efetivos.  

§ 1º Entre um período e outro há um recesso de atividades escolares, com duração 

variável, excluindo-se os dias de provas.  

§ 2
º
 O início e o término de cada período são fixados pela Direção da Escola.  

Art. 97 São considerados períodos de férias dos alunos um período do mês de julho e o mês 

de janeiro.  

Art. 98 É considerado período de férias para os professores e quando conveniente ao colégio, 

um período do mês de julho e outro do mês de janeiro.  

Art. 99 As férias dos funcionários são de 30 (trinta) dias, conforme as Leis Trabalhistas e são 

fixadas, para cada um, conforme as exigências das atividades do Colégio e, na medida 
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do possível, atendendo, também, às necessidades do próprio funcionário.  

Art. 100 Ao término do período letivo são promovidos estudos de Recuperação Final para os 

alunos com aproveitamento considerado insuficiente.  

Art. 101 O Colégio São Paulo observa os feriados nacionais, os da Igreja, os do Estado e os da 

própria Instituição incluindo o dia 15/10, "Dia do Mestre".  

CAPÍTULO IV 

DAS MATRÍCULAS 

Art. 102            Somente   aos   alunos   devidamente  matriculados  é  permitida  a  frequência às  

                         atividades   do Colégio São Paulo. 

                         A efetivação de matrículas depende do cumprimento das exigências previstas na Lei e 

neste Regimento e o Colégio São Paulo admite os seguintes tipos de matrícula: inicial, 

renovada e por transferência.  

Art. 103 A matrícula é:  

a) Inicial - Quando feita no 2º ano do Ensino Fundamental ou em caráter excepcional, 

em qualquer outro ano do Ensino Fundamental, em decorrência de verificação do 

adiantamento do candidato, feita pelo Estabelecimento de Ensino, através de processo 

pedagogicamente adequado, para situá-lo na série conveniente, desde que não se 

possa comprovar escolarização anterior. 

b) Renovada - Quando o aluno vem de cursar no mesmo Estabelecimento de Ensino 

período letivo imediatamente anterior ou quando volta a frequentá-lo após uma 

interrupção de um ou mais períodos letivos para prosseguir estudos interrompidos.  

c) Por transferência - para alunos oriundos de outras unidades escolares situadas no 

País ou de países estrangeiros, podendo a mesma ser feita por classificação ou por 

reclassificação.  

§ 1° Por classificação - o aluno oriundo de unidades escolares situadas no País será 

matriculado na série indicada pelo estabelecimento de ensino de origem, mediante 

apresentação do histórico escolar informando todos os dados pertinentes à vida escolar 

do mesmo até a emissão do documento.  

§ 2° Por reclassificação - o aluno transferido de unidades escolares de países 

estrangeiros ou o aluno proveniente de escola localizada no território brasileiro, caso se 

apure irregularidade na documentação após concretizada a matrícula, será submetido 

ao processo de reclassificação visando compatibilizar a realidade pedagógica das 

instituições de ensino de origem e de destino, de maneira a posicionar adequadamente 

esse aluno na mesma série ou em outra dentre as seguintes ou anteriores.  

§ 3° O processo de reclassificação, com anuência dos responsáveis ou do próprio 

aluno, se maior de idade, implicará em análise do currículo cursado na escola de 
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origem e avaliação de conhecimentos para análise das possibilidades de adaptação à 

proposta pedagógica e ao currículo pleno do colégio.  

Parágrafo único -      O Colégio São Paulo não se responsabiliza pelas matrículas não renovadas 

dentro dos prazos anteriormente estabelecidos, nem se considera na obrigação 

de reservar vaga a aluno cujo requerimento de matrícula não tenha chegado à 

Secretaria Geral do Colégio dentro do prazo marcado e  com a documentação 

completa. 

 

Art. 104 Processa-se a matrícula nos cursos, no período que antecede o início do ano letivo, 

podendo os alunos renová-la logo após o término da apuração do rendimento escolar. 

§ 1° As datas de início e término do período de matrícula são determinadas pela 

Direção da Escola e no final do ano letivo é enviada aos responsáveis uma circular 

comunicando o período de renovação de matrícula. 

§ 2° O Estabelecimento reserva-se o direito de rejeitar a matrícula de qualquer 

candidato, desde que o motivo determinante da recusa não seja vedado em Lei.  

§ 3° O Colégio não renovará matrícula do aluno inadimplente no ano anterior e poderá 

ainda negar a matrícula nos casos de atraso contumaz aos pagamentos das 

mensalidades escolares, por razões de disciplina ou questões didáticas.  

§ 4° Será nula, de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para a Escola, a 

matrícula que se fizer com documento falso ou adulterado sendo o responsável 

passível das penas que a Lei determinar.  

§ 5° O Colégio não adota o sistema de renovação automática de matrícula, devendo o 

responsável preencher requerimento para tal fim. 

§ 6° Será dada prioridade de vagas aos antigos alunos e a matrícula tardia depende da 

existência de vagas no ano e/ou série a que teria direito o aluno, arcando este com os 

prejuízos escolares quanto a frequência e avaliações de rendimento, decorrentes 

daquele fato.  

§ 7° Será negada matrícula ao ex-aluno que transferido como reprovado tenha 

conseguido ser promovido em outro estabelecimento e deseje retornar a sua turma de 

origem no Colégio São Paulo.  

§ 8° Exceto na eventualidade de inexistência de vaga, a matrícula na Educação Infantil 

pode ser feita em qualquer época do ano letivo, sem exigência de quaisquer outros pré-

requisitos além dos contidos neste Regimento.  

§ 9º O aluno reprovado duas vezes, ainda que em anos e/ou séries diferentes, terá sua 

matrícula negada por apresentar defasagem de idade e de interesse.  

Art. 105 O Colégio exige na ocasião da matrícula os seguintes documentos:  
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a) fotocópia autenticada da Certidão de nascimento (na primeira matrícula no Colégio);  

b) fotocópia da Carteira de Identidade para maiores de 16 anos;  

c) fotocópia da Certidão de Alistamento Eleitoral para os rapazes maiores de 18  anos;  

d) fotocópia do Título de Eleitor para os maiores de 18 anos;  

e) fotocópia da Carteira de Vacinação para os alunos da Educação Infantil ao 5º ano; 

f) três fotos 3 x 4;  

g) documento contendo tipo sanguíneo; 

h) atestado médico contendo autorização para prática de esforço físico na aula de 

Educação Física; 

i) requerimento de matrícula e cópia do Contrato de Prestação de Serviços assinados;  

j) fotocópia do CPF, Carteira de Identidade e comprovante de residência dos 

responsáveis; 

k) documento-Relatório, quando vier transferido de outro Estabelecimento.  

§ 1° A Instituição poderá, para o efeito de assegurar seus interesses e os dos alunos, 

usuários de seus serviços, estabelecer no ato de matrícula, termo de compromisso ou 

de acordo em que fiquem explicitados os direitos e deveres de ambas as partes no que 

concerne a encargos educacionais para o ano letivo em questão.  

§ 2° A matrícula só é feita mediante declaração constante do requerimento pela qual o 

pai ou o responsável pelo aluno ou o próprio aluno, quando maior, aceitam as 

disposições deste Regimento.  

Art. 106 A matrícula de qualquer aluno depende da aprovação da Direção do Colégio.  

Art. 107 No ato de matrícula, além do requerimento, deve ser preenchida e assinada pelo 

responsável uma ficha fornecida pelo Estabelecimento, contendo dados de ordem 

psicossocial e médica do candidato.  

Art. 108             A idade mínima para o ingresso no Ensino Fundamental é de 6 anos.  

Parágrafo Único -             Desde que aprovados em testes de classificação e psicológicos e depois de 

estudado cada caso individualmente pelo Serviço de Orientação 

Pedagógica e Educacional que apresentarão parecer devidamente 

justificado, os alunos com idade inferior ao mínimo exigido podem 

matricular-se no ano e/ou série em que devem cursar, se forem 

considerados aptos a frequentar o ano e/ou série ou classe em questão. 

Art.109 O Colégio pode realizar para os alunos transferidos uma prova de nivelamento para 

orientar os pais e corrigir eventuais falhas encontradas na formação dos alunos.  

Parágrafo único -             Incorporar-se-ão a este Regimento Escolar, automaticamente, todas as  
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                                           Informações    complementares   expedidas   pelo  Colégio  São Paulo, 

                                           tais  como:  manual,  avisos,  circulares, recomendações,  orientações,      

                                           dentre outros. 

 

Art. 110            A matrícula do aluno estrangeiro será feita de acordo com a Legislação em vigor. 

CAPÍTULO V 

DA MATRÍCULA E AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO PARTICIPANTE DE 

INTERCÂMBIO 

 

Art. 111         O   estudante   estrangeiro    participante   de   intercâmbio,   com   o   objetivo  de   

                         conhecer     e    vivenciar    a    cultura    brasileira,  poderá   ser   matriculado    no   

                         Colégio     São    Paulo,    em    qualquer     período     do     ano    letivo    escolar,   

                         observadas  as  normas   estabelecidas  na  Proposta Pedagógica. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS TRANSFERÊNCIAS E ADAPTAÇÕES 

Art. 112 Os pedidos de transferência para o Colégio São Paulo devem ser apresentados:  

a) normalmente, nas férias consecutivas ao término do ano letivo;  

b) eventualmente no decurso do ano letivo sendo que nos dois últimos meses, somente 

por motivos relevantes, a critério da Direção, excluídos os casos de rendimento escolar 

insuficiente, cabendo ao Conselho de Classe o diagnóstico.  

Art. 113 O aluno transferido tem seu currículo analisado, procedendo-se às adaptações 

necessárias ao seu ajustamento no ano e/ou série ou no curso a que se destina, 

supervisionado pela Orientação Pedagógica.  

§ 1° O aluno tem o prazo de 45 dias para apresentar a documentação de transferência, 

sendo que este prazo não se aplica ao aluno procedente do estrangeiro.  

§ 2° O Colégio tem o prazo de 30 dias para expedir a documentação de transferência, 

a partir da data do requerimento do aluno.  

Art. 114 Nos casos de transferência para outro Estabelecimento de Ensino, fica o aluno 

obrigado ao pagamento das parcelas referentes ao período cursado.  

Art. 115 A adaptação é um procedimento pedagógico que visa levar o aluno a atingir os 

ajustamentos indispensáveis para que possa seguir, com proveito, o novo currículo.  

§ 1° O processo de adaptação é feito de maneira metódica e progressiva, de acordo 

com as necessidades do aluno, sendo exigidos aproveitamento e frequência às 
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atividades programadas.  

§ 2° A adaptação do aluno estrangeiro será feita de acordo com a Legislação vigente.  

Art. 116 Está sujeito à adaptação, o aluno que vier transferido de outra Escola com plano 

curricular diferente.  

Art. 117 O aluno oriundo de Escola estrangeira é submetido ao processo de equivalência, de 

acordo com as normas e Leis vigentes.  

 

CAPÍTULO VII 

DO ATENDIMENTO A ALUNOS EM SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 118            Será  dispensado  tratamento   especial ao  aluno  que  se  encontre  nas   situações   

previstas: 

                            I. no Decreto-Lei nº 1.044/69, de 21/10/1969; 

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

                               faltas  se  deem em virtude de obrigações decorrentes dessa situação; 

                          III. de     estudantes   que    realizaram    parte   dos    estudos    no     exterior     e      

                               requeiram  sua  matrícula no Colégio São Paulo; 

                          IV. excepcional e não previstos nos itens anteriores, após apurado  estudo pelo  

                               corpo    técnico-administrativo. 

 

Art. 119 O tratamento a ser dispensado  aos  alunos  enquadrados  nas situações                          

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

deverá ser planejado pelo Coordenador Pedagógico de  Segmento,  em  consonância   com as 

orientações da Direção. 

 

§ 1º                    Para    efeito   da   avaliação   do    rendimento    escolar   dos    alunos,    nessas   

                          situações    a     aplicação   das    provas   terá   o   mesmo   teor   e   abrangência    

                          curricular  do  conteúdo  ministrado  na etapa escolar. 

 

§ 2º                   As   avaliações   aplicadas   aos  alunos  em   situações   especiais   supracitadas  

                         receberão  o   mesmo  tratamento  estabelecido  de  acordo  com  os   critérios de  

                         correção,    pontuação     e    nivelamento   da    aprendizagem    previstos    neste  

                         Regimento Escolar para resultados de    aprovação, recuperação e  reprovação. 
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Art. 120            Aos   alunos   que   se  encontrarem   na   situação   prevista  no  Decreto-Lei  nº  

                         1.044/69, comprovado por laudo médico, será permitido o atendimento especial  

                         por meio de: 

 

                          I. dispensa   de   frequência,  enquanto   perdurar,   comprovadamente,  a    

                             situação   excepcional; 

                         II. atribuição    de     exercícios,    provas,    testes,   trabalhos    e     tarefas     para  

                             elaboração    e    execução,  de acordo com  as possibilidades do Colégio São  

                             Paulo. 

 

Parágrafo Único – O  tratamento   previsto  neste  artigo  não  poderá  ser  aplicado  se  a                            

situação   excepcional  do  aluno  perdurar  por  todo  o período  letivo,  bem como durante  a    

Recuperação  Final,  podendo,  nesse  caso,  a situação  a ser analisada a critério da   Direção Geral, 

de acordo com a Proposta  Pedagógica do Colégio São Paulo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO E DA PROMOÇÃO 

Art. 121 A avaliação é um processo contínuo e tem por objetivos:  

a) a verificação do aproveitamento e do desenvolvimento dos alunos;  

b) a verificação das dificuldades dos alunos;  

c) a reformulação dos planos de trabalho;  

d) a definição de notas para fins de promoção.  

Art. 122 A avaliação do aproveitamento, realizada em três etapas com os dias letivos 

distribuídos equilibradamente entre elas, se faz pela observação constante do aluno e 

pela aplicação de provas, testes, exercícios, trabalhos individuais ou em grupo, 

pesquisas, atividades em classe, extraclasse e domiciliares, arguições e demais 

modalidades e formas que se mostrarem aconselháveis.  

§ 1°                  A avaliação do aproveitamento escolar envolve aspectos informativos.  

§ 2°                  A avaliação envolve além dos aspectos quantitativos, os aspectos qualitativos que 

referem-se a observação do desenvolvimento do aluno quanto a formação de hábitos, 

atitudes e habilidades necessárias ao convívio social e ao exercício de cidadania.  

§ 3°                  A avaliação dos alunos que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das 

atividades curriculares, identificadas através de assessoramento técnico especializado, 

será realizada através de relatórios elaborados ao final de cada etapa letiva que 

registrem seu desenvolvimento, em consonância com o projeto pedagógico da escola. 

§ 4°                  Para os alunos citados no parágrafo anterior, caso seja constatada pelo Colégio, poderá 

haver necessidade de apoio educacional diferenciado, através da presença de um 

mediador na escola, indicado pela mesma ou pelo responsável. 
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§ 5°                  Caso seja do interesse do responsável a indicação do mediador, o mesmo poderá fazê-

lo desde que o indicado se submeta inteiramente à regras e disposições contidas neste 

Regimento e demais institutos que regulamentam a Instituição e à avaliação da equipe 

pedagógica. 

§ 6°                  Não havendo adequação do mediador indicado pelo responsável e/ou existindo 

incompatibilidade do mesmo com a Instituição, essa se reserva no direito de indicar 

outro profissional a fim de assistir o educando. 

Art. 123 Os indicadores da avaliação, variam de zero a dez e são atribuídos pelo professor 

através de estratégias e instrumentos diversificados.  

Parágrafo Único -     As disciplinas de Língua Estrangeira, Artes, Informática, Redação e Educação 

Física podem ter indicadores de avaliação diferenciados dos adotados como 

padrão pelo Colégio uma vez que estas disciplinas poderão, a critério do 

Colégio, organizar-se por módulos e/ou níveis de acordo com a Proposta 

Pedagógica.  

Art. 124 A partir do 2º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio as avaliações realizadas 

em três etapas são expressas em médias por etapa  e a avaliação final em Média Final 

ponderada, havendo ainda, ao término do ano letivo uma avaliação final do Conselho 

de Classe.  

 

Parágrafo Único -     Quando os resultados de uma avaliação evidenciarem mais de 30% de alunos 

com graus inferiores a quatro em um turma considerada, podem os mesmos ser 

invalidados, depois de ouvidos o professor e os alunos e investigadas as razões 

do insucesso pelos Coordenadores e Orientadores em conjunto, que decidirão 

sobre a oportunidade da medida. 

Art. 125 A aferição dos resultados de aprendizagem é realizada em três etapas,  devendo, 

porém, cada professor fazer a avaliação cumulativa dentro da Proposta Pedagógica do 

Colégio.  

§ 1° A Média de cada etapa é resultante de uma Média Aritmética de todos os valores 

aferidos nas provas, atividades e produções durante o período.  

§ 2° A Média Final do aluno será o resultado da média das três etapas, aplicando-se a 

seguinte fórmula:  

MF = (1ª ETAPA x 3) + (2ª ETAPA x 3) + (3ª ETAPA x 4) ≥ 6 

10 

  Onde MF = Média Final e 1ª, 2ª e 3ª ETAPAS = Média de cada etapa. 

Art. 126 A Média Final mínima para que o aluno seja aprovado é 6,0(seis), e o mesmo só 

poderá fazer a Recuperação Final em 3 (três) matérias ou disciplinas.  
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Art. 127  A verificação do rendimento dos alunos da Educação Infantil e 1° ano do Ciclo de 

Alfabetização, fundamenta-se na observação de professores considerando o Interesse 

e a participação das atividades de classe e extraclasse além da pontualidade e 

assiduidade que não são considerados reprobatórios.   

Art. 128 São considerados aprovados nos Ensinos Fundamental e Médio:  

1. alunos com frequência igual ou superior a 75% e Média Anual igual ou superior a 6,0 

(seis);  

2. alunos com frequência igual ou superior a 75% e que não tendo obtido Média Final 

igual ou superior a 6,0 (seis) em até 3 (três) disciplinas, possam obtê-la após 

Recuperação Final; 

Art. 129 Os alunos do 6° ao 8º ano encaminhados à recuperação final, terão que obter no 

mínimo 6,0 em, pelo menos, uma disciplina e os alunos do 9° ano a 2ª série do ensino 

médio terão que obter no mínimo 6.0, pelo menos, em duas disciplinas para serem 

promovidos no regime de progressão parcial.  

Art. 130 É considerado reprovado, sem direito à Recuperação Final, o aluno que: 

a) tiver frequência inferior a 75% nas atividades ou componentes curriculares, 
independente dos resultados obtidos ao longo do ano letivo;  

b) que não obtiver aprovação em mais de 3 componentes curriculares;  

c) obtiver Média Final inferior a três em qualquer componente curricular.  

Art. 131 O Conselho de Classe, com a participação da Direção, é o órgão competente para 

dirimir dúvidas sobre o aproveitamento global do aluno ou autorizar eventuais 

arredondamentos de notas.  

                       § 1º Caberá à Direção escolar e à equipe  técnico-pedagógica realizar um Conselho de 

Classe Extraordinário, no prazo de até 48 horas, a partir da data do último Conselho, 

caso solicitado pela família do aluno que, por ventura, julgar o mesmo necessário. 

Art. 132 O aluno que tiver aproveitamento inferior a 6,0(seis) nas turmas de 1° ao 5° ano é 

reavaliado pelo Conselho de Classe que decide sobre sua promoção para o ano 

seguinte subsequente ou sua retenção no mesmo ano por mais de um ano letivo.  

                       § 1º O Conselho de Classe, a equipe pedagógica e a família, quando se tratar de alunos 

com necessidades educacionais especiais, avaliado ao final de cada etapa letiva 

através de relatórios, decidirão conjuntamente quanto a certificação de terminalidade 

específica do ensino fundamental, encaminhamento para educação de jovens e 

adultos, encaminhamento para a educação profissionalizante ou, ainda, para 

continuidade do atendimento do mesmo no próprio estabelecimento. 

Art. 133 É concedida 2
a
 chamada de prova ao aluno em casos de falta, conforme os descritos 

no capítulo IX – Da Recuperação, da Proposta Pedagógica. 

Art. 134 As segundas chamadas das avaliações serão concedidas mediante solicitação em 

requerimento próprio, no prazo máximo de 72 horas contadas a partir do dia da 
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aplicação da prova e até o dia anterior a realização das mesmas.  

§ 1º As segundas chamadas de provas só serão concedidas nos seguintes casos: 

a) mediante apresentação de atestado médico; 

b) quando o aluno faltar a duas avaliações consecutivas da mesma disciplina; 

c) quando o aluno faltar a última avaliação de cada etapa de determinada disciplina. 

§ 2º A falta à prova de 2ª chamada implicará em nota zero para o aluno. 

§ 3º Os casos de faltas não previstos neste documento serão avaliados e resolvidos 

pelo Conselho de Classe.  

 

CAPÍTULO IX 

DA RECUPERAÇÃO 

Art. 135 O Colégio São Paulo proporciona aos alunos que demonstrarem aproveitamento 

insatisfatório durante o ano letivo, dois tipos de recuperação:  

a) Recuperação Paralela, que acompanha o processo ensino-aprendizagem; 

b) Recuperação Final, que é realizada após o término do período letivo.  

c) Estudos de Recuperação Paralela, ligados à avaliação formativa, têm por objetivo 

proporcionar ao aluno a oportunidade de não acumular dificuldades e são efetuados 

com a possibilidade de permitir que os alunos superem suas deficiências, obedecendo 

às seguintes regras: 

1. O processo de recuperação ocorrerá de forma paralela, ao longo de todo                            

o período letivo, sempre que o professor diagnosticar dificuldades de     aprendizagem 

através de avaliações e observações realizadas; 

 2. A Recuperação Paralela acontece, essencialmente na sala de aula e durante a aula, 

atendendo aos alunos em suas necessidades; 

                          3. O  Colégio   pode,  a  critério  da   Direção,  oferecer  Classes  de   Apoio    em   

                          horários especiais; 

 

                          4.  Não  existe   a    possibilidade  de  Recuperação  Paralela   com    professores  

                          particulares;     

 

                          5. Os   professores   e   coordenadores   devem   orientar  o  aluno    durante    o     

                          processo de Recuperação Paralela; 

 

                          6. Para   os   alunos  do  Ensino  Fundamental  de  2º  ao  5º ano, o Conselho de  

                          Classe analisará e determinará cada caso; 

 



 
COLÉGIO SÃO PAULO 

  

 

Rua Gonçalo de Castro nº 393 – Alto - Teresópolis - RJ 

 

 46 
 

 7. É considerado recuperado após os estudos de Recuperação Paralela, o aluno que  

apresentar melhoria de aproveitamento e tiver como média da etapa nota igual ou 

superior a 6,0 (seis).  

 

d) A Recuperação Final ao término do ano letivo é proporcionada para os alunos que 

não atingiram Média Final igual ou maior que 6,0 (seis) e obedece às seguintes regras:  

1. A avaliação da Recuperação Final será marcada após atendimento ao aluno para 

que possa rever os conteúdos programáticos;  

2. Os estudos de Recuperação Final têm por finalidade corrigir as deficiências básicas 

dos alunos e não adotam como base de tais atividades a revisão de todo o trabalho 

desenvolvido durante os períodos letivos; 

3. Do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, o aluno poderá fazer 

Recuperação Final em até três disciplinas ou componentes curriculares; 

4. Para os alunos do Ensino Fundamental de 2º ao 5º ano, o Conselho de Classe 

analisará e determinará cada caso; 

5. Após o período de Recuperação Final, o aluno só é considerado aprovado quando 

demonstrar melhoria de aproveitamento e obtiver, no mínimo, nota igual ou superior a 

6,0 (seis).  

6. Os resultados obtidos na Recuperação Final serão levados em conta se maiores do 

que a média final do aluno; 

7. Caso a nota do aluno na Recuperação Final seja inferior a média final anteriormente 

obtida, esta será mantida como média anual do aluno, prevalecendo sempre, portanto, 

a maior média por ele obtida; 

  8. A avaliação da Recuperação Final será realizada ao final do período letivo   em          

curso. 

e) A aplicação da verificação do rendimento dos alunos em recuperação estará a cargo 

do professor da disciplina que deverá orientá-los para os estudos em questão.  

f) O Colégio não cobra dos Responsáveis qualquer ônus decorrente da Recuperação 

Paralela ou da Recuperação Final.  

§ 1° As provas serão normalmente elaboradas pelos professores das disciplinas, 

podendo, na ausência destes, serem elaboradas por um outro professor da mesma 

área.  

§ 2° O aluno para ser promovido está obrigado a participar de pelo menos 75% do total 

da carga horária prevista para o período letivo, não sendo possível a correção de 

insuficiência de presença através de processos de recuperação.  

§ 3° Excepcionalmente, o Colégio admite que na Educação Física, o aluno que não 

tenha 75% de frequência possa compensar as faltas, através de um processo de 
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reposição de aulas.  

g) O Serviço de Orientação Pedagógica deve sugerir aos professores a melhor forma 

de atendimento aos alunos em recuperação.  

 

CAPÍTULO X 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 

Art. 136 Os alunos do 6
º 
ao 9° ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio 

podem ser matriculados no ano seguinte sob o regime de Progressão Parcial nas 

disciplinas em que não tenham obtido promoção, sendo permitido,   no máximo, 2 

disciplinas aos alunos matriculados até o 9° ano e 1 disciplina aos alunos matriculados 

na 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.  

Art. 137 A Progressão Parcial, antiga dependência, é cumprida através de contratos, orientação 

para estudo individualizado e atendimento aos alunos com aulas regulares 

proporcionais a carga horária de cada componente curricular, de acordo com o estudo 

de cada caso, visando o melhor atendimento ao educando.  

§1º O aluno poderá preparar-se por conta própria em cursos paralelos em casa, mas a 

frequência às aulas de Progressão Parcial, caso sejam promovidas pela escola, é 

obrigatória.  

§ 2º O aluno que não obtiver aprovação na Progressão Parcial, no 1º período letivo, 

deverá repetir a disciplina no 2° período e ser avaliado até novembro. 

Art. 138 O Colégio pode apresentar um Termo de Responsabilidade a ser assinado pelo aluno 

quando maior de idade ou pelo seu responsável, no ato de matrícula, assinalando 

todas as obrigações cabíveis, nos casos de dependência.  

Art. 139 Cabe ao aluno o ônus pelas despesas com os estudos nas disciplinas da Progressão 

Parcial.  

TÍTULO VI 

DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS 

Art. 140 A Contribuição Escolar é fixada após a aprovação das Medidas baixadas pelas 

autoridades competentes.  

Art. 141 Para efeito de arrecadação e cobrança as anuidades são divididas em prestações cujo 

número e valor  unitário são fixados pela Lei vigente, dando-se responsável, 

conhecimento prévio, assim como das respectivas datas de pagamento.  

Parágrafo Único -      Em todos os casos de rescisão de contrato por cancelamento de matrícula, exigir-

se-á do Contratante o pagamento até a parcela do mês em que ocorrer o evento, 

inclusive, com exceção do mês de novembro, mês que, por ter o ano letivo 

praticamente finalizado, cobrar-se-á o restante da anuidade proporcional às 

semanas letivas cursadas. 
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Art. 142 As prestações não pagas nas datas previstas ficam acrescidas de multa conforme a 

Legislação vigente. A multa prevista pela Lei é de 2% mais os juros de mora.  

Art. 143 O Colégio se reserva o direito de conceder gratuidades e abatimentos válidos apenas 

para cada caso individualmente e não renováveis automaticamente.  

Art. 144 As despesas do estudo de recuperação e adaptação realizados em horário extra, assim 

como as decorrentes da presença de mediador para atendimento aos alunos que 

necessitam de apoio educacional diferenciado não estão incluídas no valor da 

anuidade escolar cobrada aos alunos, constituindo-se serviços especiais de prestação 

exclusivos aos que deles necessitam. 

Art. 145 Estão incluídas na anuidade escolar as despesas decorrentes de serviços e expedição 

de 1ª via de documentos especificados na Legislação em vigor.  

Parágrafo Único - São passíveis de cobrança extra:  

a) Declarações e atestados (2ª via);  

b) Estudos de recuperação e adaptação em horários especiais;  

c) 2ª via de qualquer documento; 

d) Apoio educacional diferenciado através da presença de mediador. 

Art. 146 O Colégio deve estar em dia com seus compromissos no que diz respeito ao 

pagamento de professores, funcionários e de outros serviços.  

Parágrafo Único - O Colégio procura assegurar a todos aqueles que nele trabalham uma remuneração 

condizente com a Legislação em vigor e as possibilidades do Estabelecimento.  

Art. 147 O Colégio procura dentro de suas possibilidades, empenhar recursos para a aquisição, 

ampliação e manutenção do material necessário a fim de favorecer a renovação 

didático-pedagógica e a atender aos seus objetivos educacionais.  

Art. 148 O Colégio poderá, para o efeito de assegurar seus interesses e os dos alunos, usuários 

de seus serviços, estabelecer no ato de matrícula termo de compromisso ou de acordo 

em que fiquem explicitados os direitos e deveres de ambas as partes no que concerne 

a encargos educacionais.  

TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 149 Os casos omissos ou duvidosos deste Regimento serão resolvidos pelo Diretor do 

Colégio.  

Art. 150 A critério da Direção, o Colégio pode oferecer a seus alunos atividades extraclasse 

com inglês, espanhol, judô, balé, informática e outras, fora do horário escolar, cobrando 

taxas extras pelos serviços.  

Art. 151 As cargas horárias apresentadas nas grades curriculares representam o mínimo de 
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horas oferecidas por curso, podendo, a critério da Direção serem aumentadas se o 

trabalho docente assim o exigir.  

Art. 152 O abono de faltas é limitado a casos de força maior, autorizado somente pela Direção.  

Art. 153 Os casos porventura omissos neste Regimento são fundamentados à luz da                        

Lei, dos pronunciamentos dos órgãos competentes e resolvidos pelo Diretor.  

Art. 154 O presente Regimento só poderá ser modificado por decisão da Diretoria.  

Parágrafo Único- As modificações entrarão em vigor no ano letivo subsequente e depois de  

                            comunicadas aos membros da Comunidade Escolar.  

 

Obs.:  Fazem parte do Regimento Escolar os seguintes anexos: 

Anexo I -  Matriz curricular da Educação Infantil 

Anexo II – Matriz curricular do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Anexo III – Matriz curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais 

Anexo IV – Matriz curricular do Ensino Médio 

Anexo V -  Plano de atividades para Orientação para o Trabalho 

 

Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 

 

Representante Legal
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PLANO CURRICULAR 

 

OBS.: Nos modelos de currículo, o número de aulas ficará a critério 

do colégio. 
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ANEXO I 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

ATIVIDADES E CONTEÚDOS MATERNAL JARDIM PRÉ-ESC.I PRÉ-ESC.II 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO     

- Vocabulário  X X X 

- Verbalização de ideias X X X X 

- Histórias X X X X 

- Visualização - - - X 

ARTES (Criatividade e Livre 
escolha) 

    

- Recorte – Colagem X X X X 

- Desenho – Pintura X X X X 

- Música – Canto - X X X 

INTEGRAÇÃO SOCIAL     

- Família  X X X 

- Escola - X X X 

- Comunidade - X X X 

CIÊNCIAS     

- Água - X X X 

- Animais X X X X 

- Corpo Humano X X X X 

- Tempo - X X X 

- Temperatura - X X X 

- Luz - X X X 

NOÇÕES DE MATEMÁTICA     

- Peso - X X X 

- Tamanho - X X X 

- Quantidade - X X X 

- Capacidade - X X X 

- Conjunto - X X X 

- Contagem - X X X 

- Cálculos - X X X 

- Manuseio de material concreto X X X X 

EDUCAÇÃO FÍSICA     

- Recreação Livre X X X X 

- Recreação Dirigida X X X X 
 
Observações: Desenvolvimento dos conteúdos das atividades em consonância com as faixas 
etárias em cada período.  
CARGA HORÁRIA DIÁRIA: 4 horas e 30 minutos  
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 22 horas e 30 minutos - 5 dias Atividades de 20/30 minutos, 
conforme interesse dos alunos.  

 
Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 

 
____________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO II 

 
MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

Incluindo a Base Comum Nacional e Vida Cidadã 

B
a

s
e

 N
a
c

io
n

a
l 
C

o
m

u
m

 

 

 

DISCIPLINAS 

 

Ciclo de 
Alfabetização 

3º 

ANO 

4º 

ANO 

5º 

ANO 

1º ANO 2º ANO 

Língua Portuguesa 
(Linguagens: escrita e visual)*  

8 6 6 6 6 

Artes 
(Cultura: Artes Aplicadas, Música e Teatro)* 

2 1 1 1 1 

Educação Física 
(Atividade Motora, Corporal, Lúdica)* 

2 2 2 2 2 

História 
(Vida familiar e social, as Culturas)* 

2 2 2 2 2 

Geografia 
(Meio Ambiente, o Trabalho)* 

2 2 2 2 2 

Matemática 
(inclui Geometria)*  

4 6 6 6 6 

Ciências 2 2 2 2 2 

P
a

rt
e

 

D
iv

e
rs

if
ic

a
d

a
 Língua Estrangeira Moderna – Inglês - 

 
1 1 1 1 

Informática Educacional* 1 1 1 1 1 

Ensino Religioso 2 2 2 2 2 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL 25 25 25 25 25 

CARGA HORÁRIA ANUAL 1000 1000 1000 1000 1000 

Obs.: Cada hora aula tem a duração de 50 minutos. 

* Como instrumento de trabalho. 

          Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 
 

Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 
 

__________________________________ 
Representante Legal 
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Observações:  

1- Temas Transversais (*)  
O programa de cada disciplina é enriquecido com os aspectos indicados, referentes à 
vida cidadã:  

• Não é exclusivo de cada disciplina: atravessa os diversos campos do 
conhecimento.  
• Constituem os chamados Temas Transversais temas que são vividos 
no cotidiano.  
• Demandam atitudes pessoais e transformações sociais.  
• A avaliação de valores, atitudes e procedimentos tem presença 
marcante nos Temas Transversais.  

2 - A Escola trabalha 40 semanas.  

3 - x = sempre presente  

4 - A Informática já integra as diversas disciplinas como instrumento de trabalho.  

5 - Os estudos de Moral e Civismo serão desenvolvidos nos horários destinados à 
História e Geografia e nas Atividades do Grêmio Escolar mas, perpassam todo o 
Currículo.  

6 - Introdução ao Inglês será desenvolvida através de audição de discos, músicas, 
literatura, filmes etc.  

 
7- Programas de Saúde - desenvolvidos através de:  

-Campanhas de Vacinação;  
- Palestras;  
- Filmes;  
_ Excursões a Centros de Saúde;  
_ Quadros Murais.  

 
8 - Orientação para o Trabalho - desenvolvida através de:  

- Quadros e jornais murais;  
- Semana do Trabalho  
- Semana do Meio Ambiente - Trabalhos específicos;  
- Feiras Ocupacionais (Ciências, Livros);  
- Exposições;  
- Palestras;  
- Reuniões com pais para debate a respeito de profissões;  
- Excursões e visitas a Instituições, Empresas Comerciais/Industriais.  

 
9- Artes - desenvolvida através de:  

- Música, Coral;  
- Capoeira, Danças Folclóricas;  
- Artes Plásticas, visitas a Museus e Exposições; Idas ao Teatro, assistir 
a filmes e vídeos.  
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ANEXO III 

MATRIZ CURRICULAR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

Incluindo a Base Comum Nacional e Vida Cidadã 

B
a
se

 N
a
ci

o
n

a
l 

C
o
m

u
m

 

 

 

DISCIPLINAS 

 

6º 

ANO 

 

7º 

ANO 

 

8º 

ANO 

 

9º 

ANO 

Língua Portuguesa 

(As linguagens escrita e visual)*  

5 5 5 5 

Redação 1 1 1 1 

Introdução à Literatura 

 

-          - - 1 

Artes 

(Cultura: Artes Aplicadas, Música e Teatro)* 

2 2 1 1 

Educação Física 

(Atividade Motora, Corporal)* 

2 2 2 2 

História 

(Vida familiar e social, as Culturas)* 

3 3 3 3 

Geografia 

(Meio Ambiente, o Trabalho)* 

3 3 3 3 

Matemática 

(inclui Geometria)*  

5 5 5 5 

Ciências 

 

3 3 3 - 

Ciências(Física) 

 

- - - 2 

Ciências(Química) 

 

- - - 2 

P
a
rt

e 
D

iv
er

si
fi

ca
d

a
 Língua Estrangeira Moderna - Inglês 2 2 2 2 

 

Ensino Religioso 2 2 2 1 

 

Informática Educacional 
 

* * * * 

Filosofia - - - 1 

 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL 28 28 27 29 

CARGA HORÁRIA ANUAL 1120 1120 1080 1160 

 
Obs.: Cada hora aula tem a duração de 50 minutos. 

* Como instrumento de trabalho. 

Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação 

artística e de literatura e história brasileiras.        Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 

_____________________________________ 

Representante Legal 
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Observações:  

1- Temas Transversais (*)  
O programa de cada disciplina é enriquecido com os aspectos indicados, referentes à 
vida cidadã:  

• Não é exclusivo de cada disciplina: atravessa os diversos campos do 
conhecimento.  
• Constituem os chamados Temas Transversais temas que são vividos  
no cotidiano.  
• Demandam atitudes pessoais e transformações sociais.  
• A avaliação de valores, atitudes e procedimentos tem presença 
marcante nos Temas Transversais.  

2- A Escola trabalha 40 semanas.  

3- x = sempre presente  

4- A Informática já integra as diversas disciplinas como instrumento de trabalho.  

5- Os estudos de Moral e Civismo serão desenvolvidos nos horários destinados à 
História e Geografia e nas Atividades do Grêmio Escolar mas, perpassam todo o 
Currículo.  

6- Programas de Saúde - desenvolvidos através de:  
- Campanhas de Vacinação;  
- Palestras;  
- Filmes;  
- Excursões a Centros de Saúde;  
- Quadros Murais.  

7- Orientação para o Trabalho - desenvolvida através de:  
- Quadros e jornais murais; 
- Semana do Trabalho  
- Semana do Meio Ambiente - Trabalhos específicos;  
- Feiras Ocupacionais (Ciências, Livros);  
- Exposições;  
- Palestras;  
- Reuniões com pais para debate a respeito de profissões; Excursões e 
visitas a Instituições, Empresas Comerciais/industriais.  

 
8- Artes - desenvolvida através de:  

- Música;  

- Artes Plásticas; 

- Visitas a Museus; 

- Idas ao Teatro;  

- Assistir a filmes e vídeos.  
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ANEXO IV 

 
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO 

          

B
a
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e
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o
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u
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COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária  
Semanal 

Carga Horária Anual 

Total 
Séries Séries 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

 
Linguagens, Códigos e suas   

Tecnologias 

 
Língua Portuguesa 

 
3 

 
3 

 
3 

 
120 

 
120 

 
120 

 
360 

 
Literatura Brasileira 

 
2 

 
2 

 
2 

 
80 

 
80 

 
80 

 
240 

 
Artes 

 
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
Educação Física 

 
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

Ciências da Natureza, 
Matemática e suas 

Tecnologias 

 
Matemática 

 
5 

 
5 

 
5 

 
200 

 
200 

 
200 

 
600 

 
Química 

 
4 

 
4 

 
5 

 
160 

 
160 

 
200 

 
520 

 
Física  

 
4 

 
4 

 
5 

 
160 

 
160 

 
200 

 
520 

 
Biologia 

 
4 

 
4 

 
5 

 
160 

 
160 

 
200 

 
520 

Ciências Humanas e suas 
Tecnologias 

 
História 

 
4 

 
4 

 
4 

 
160 

 
160 

 
160 

 
480 

 
Geografia 

 
3 

 
4 

 
3 

 
120 

 
160 

 
120 

 
400 

  
 

Sub-total 
 

31 
 

32 
 

34 
 

1240 
 

1280 
 

1360 
 

3880 
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e
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a
d
a

 

 

 
Língua Estrangeira Moderna –Inglês 

 
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
Língua Estrangeira Moderna –Espanhol 

 
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
Filosofia 

  
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
Sociologia 

  
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
Redação 

  
2 

 
2 

 
3 

 
80 

 
80 

 
120 

 
280 

 
Ensino Religioso 

  
1 

 
1 

 
1 

 
40 

 
40 

 
40 

 
120 

 
 

 
Sub-total 

 
7 

 
7 

 
8 

 
280 

 
280 

 
320 

 
880 

 
Carga Horária Total 

 

 
38 

 
39 

 
42 

 
1520 

 
1560 

 
1680 

 
4760 

 
 OBS: A hora aula tem duração de 50 minutos. 

       

 
Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão  

 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística  e 

 
de literatura e história brasileiras. 

        

Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 

___________________________________ 

Representante Legal 
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No desenvolvimento do Plano Curricular o colégio obedece: 

a) À ESTÉTICA  DA   SENSIBILIDADE  -   usando   metodologia  que   evite    a  
repetição, estimule a criatividade: o mundo do fazer do lazer, da liberdade com 
responsabilidade;  
  

b) À POLÍTICA DA IGUALDADE - tendo como ponto de partida o 
reconhecimento dos direitos humanos (direitos e deveres da cidadania);  
 

c) À ÉTICA DA IDENTIDADE - superando a dicotomia entre o mundo da moral e  
o mundo da matéria; entre o público e o privado: praticando um humanismo 
contemporâneo, orientadora de atos, da vida profissional, social, civil e 
pessoal.  

Observações:  

1. Módulo de 40 semanas;  

2. X = Sempre presente;  

3. A Informática já integra as diversas disciplinas como instrumento de trabalho;  

4. Programas de Saúde serão desenvolvidos através de:  

• Exposições;  

• Campanhas de Vacinação;  

• Filmes, palestras, quadros murais, excursões a Centros de Saúde;  

• Semana do Meio Ambiente - trabalhos específicos. 

5. Espanhol: audição de discos, música, literatura, vídeos, TV a cabo, etc.  

6. Filosofia e Sociologia têm o objetivo de formação da cidadania. Participação em 
atividades práticas, debates sobre assuntos sociais, conferências ligadas aos 
problemas sociais: educação, saúde, saneamento básico, violência urbana.  

7. Outras atividades em Orientação para o Trabalho têm o objetivo de conduzir o aluno 
a considerar a importância do trabalho em sua formação integral. Todas as 
atividades decorrem de um plano anual, elaborado pelos professores, pelo SOP e 
pelo SOE, cabendo a este sua operacionalização, incluindo acesso a informações 
ocupacionais e acompanhamento das aptidões individuais. O plano, suscetível de 
acréscimo, abrange: palestras sobre atividades profissionais diversas; debates 
relacionados aos trabalhos e às profissões; excursões a empresas; pesquisas 
sobre mercado de trabalho; conhecimento sobre equipamentos utilizados em 
diversas profissões e recursos tecnológicos; feiras ocupacionais; festival de 
poesias; olimpíadas e campeonatos; semana do trabalho; semana ecológica.  
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ANEXO V 

PLANO DE ATIVIDADES PARA ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO 

I - Objetivos:  

• Fornecer ao aluno informações adequadas quanto às oportunidades 
ocupacionais e profissionais existentes;  

• Aperfeiçoar o processo de estudo do aluno;  

• Valorizar a importância da escolha adequada da profissão como 
condição para o bom ajustamento pessoal, social e profissional, 
demonstrando a relação existente entre o êxito profissional, as 
qualidades pessoais e a felicidade do indivíduo.  

II - Planejamento e Desenvolvimento  

Sempre presente em todas as atividades escolares segundo planejamento anual, 
elaborado de forma participativa pelos Serviços de Orientação Educacional, 
Orientação Pedagógica e Corpo Docente, com o objetivo de sondar aptidões, informar 
sobre ocupações e levar o aluno a reconhecer a dignidade do trabalho. Toda a 
Comunidade Escolar deve estar envolvida na realização das atividades propostas  

De acordo com esse planejamento, a Orientação para o Trabalho envolverá:  

excursões dirigidas para estudo, e pesquisa dos recursos da comunidade.  

III - Atividades:  

- Organização da Feira de Ciências; 

-Feira de livros; 

- Feira de Cultura; 

- Pesquisas sobre profissões, encontros com profissionais de diversas 
categorias profissionais, em painéis e com debates;  

- Semana da Informação Profissional;  

- Torneio e Olimpíadas.  
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I - PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 Através de uma prática participativa, o Colégio São Paulo já vem desde 1991 

elaborando seu Projeto Educativo buscando, desta forma, a fidelidade ao carisma de nossa 

Congregação e o empenho de nossa comunidade na busca de seu próprio crescimento e do 

crescimento comum através de uma proposta político-pedagógica que orienta ações coerentes 

na busca de, nossos objetivos educacionais.  

 Assim é que diante da exigência da nova Lei de Diretrizes e Bases apresentamos 

nosso Plano Trienal (anexo à presente) como espelho de nossa Proposta Pedagógica 

acrescentando apenas as informações solicitadas que não se incluíam em tal plano, conforme 

especificado a seguir.  

II -ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

1. Educação Infantil  

 O currículo da Educação Infantil abrange o estudo da língua escrita e oral, da 

Matemática, o conhecimento de si, do outro e do mundo, assim como a vivência da música, 

artes visuais,  o momento e o brincar como prática de aprendizagem.  

 Em relação à linguagem escrita as crianças deverão adquirir competências que 

possibilitem a elas o acesso aos bens culturais e maior participação no mundo letrado assim 

como a ampliação do universo discursivo infantil, fazendo do diálogo um momento de 

desenvolvimento e aprendizagem.  

 A abordagem da Matemática atenderá às necessidades das crianças de construírem 

conhecimentos, de corresponder a uma necessidade social, ampliando suas experiências.  

 O conhecimento de si e do outro pretende que as crianças aprendam a conviver, a ser 

e a estar consigo mesmas e com os outros, proporcionando ambiente de reflexão sobre 

vivências, descobertas e emoções detectadas individualmente e no grupo para que 

desenvolvam a confiança, a admiração e a contemplação.  

 O conhecimento do mundo tem como referência as Ciências Físicas, Naturais e 

Humanas e tem por objetivo contribuir para a compreensão e construção de conhecimentos 

significativos sobre aquilo que se configura a realidade da criança, possibilitando sua inserção 

gradativa, consciente e ativa no meio em que vive.  

 Por meio da linguagem musical o processo de crescimento e conhecimento do mundo 

acontecerá de modo sensível e harmônico contribuindo para a formação integral da criança.  

 A aprendizagem das linguagens artísticas garantirá à criança a expressão de suas 

ideias e sentimentos, o despertar de sua curiosidade na busca de informações sobre a meio 

sociocultural e a produção artística.  

              O trabalho com o movimento terá como prioridade ajudar as crianças a terem uma 

percepção adequada de si mesmas, compreendendo suas possibilidades e limitações e 

auxiliando-as a se expressarem corporalmente.  
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 O brincar, na Educação Infantil, propiciará situações nas quais as crianças possam 

experimentar o mundo, interpretar, significar e compreender de maneira ativa e própria os 

comportamentos, erros, costumes e sentimentos do homem.  

2. Ensino Fundamental (1ª fase - 1º ao 5° ano)  

 O currículo do Ensino Fundamental abrange a estudo da Língua Portuguesa e da 

Matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, o ensino 

das artes, a Educação Física e o Ensino Religioso.  

 São priorizados os conteúdos de valor social e formativo e a prática pedagógica 

necessária ao domínio de conhecimentos formais para a participação crítica da sociedade. 

Desta forma o processo de ensino-aprendizagem é marcado pelo enfoque social e ajustado às 

características da atividade mental construtiva do aluno em cada momento da aprendizagem.  

 Através do estudo da Língua Portuguesa se possibilitará a formação de bons leitores, 

oradores e produtores de textos, capacitando a criança a participar socialmente, construir e 

refazer conceitos, enfrentar desafios, ter acesso às informações, expressar e defender pontos 

de vista, produzir conhecimento, organizar a pensamento. de forma lógica, coerente e 

sequenciada.  

 O estudo da Matemática desenvolverá as habilidades de contagem, cálculo e medida 

que forneçam os instrumentos necessários para resolver problemas da vida prática, como 

também as estruturas lógicas de pensamento através da compreensão do conteúdo próprio à 

área.  

 O conhecimento do meio físico e natural promoverá o desenvolvimento do raciocínio e 

da atitude científica levando a criança a compreender como se produz o conhecimento 

científico, que o mesmo é produzido pelo homem em seu esforço de compreender, controlar e 

conviver melhor com os fenômenos da natureza.  

 O conhecimento da realidade social e política, através da Geografia e da História 

auxiliará a formação de atitudes do educando frente aos espaços sociais dos quais partilha, 

levando-o a compreender melhor o momento histórico e o espaço social em que vivemos 

através da análise e interpretação dos processos de transformação das relações entre os 

homens e destes com a natureza. O ensino da arte garantirá ao aluno a liberdade de imaginar 

e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias, integrado 

aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante a atividade artística.  

 A Educação Física possibilitará ao aluno se apropriar do processo de construção de 

conhecimentos relativos ao corpo e ao movimento e construir uma possibilidade autônoma de 

utilização de seu potencial gestual exercendo-o de maneira social e culturalmente significativa 

e adequada.  

 O Ensino Religioso proporcionará momento de reflexão e experiências relativas à 

interação com os outros, privilegiando a liberdade responsável de ser, de se expressar, de 

aturar, incentivando o desenvolvimento emocional, social, espiritual e intelectual, contribuindo 

para a formação do ser humano aberto, consciente da liberdade religiosa, sensível a si próprio, 

ao outro, ao mundo, ao transcendente, enquanto agente crítico, criativo e transformador.  
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3. Ensino Fundamental (2
a
 fase - 6° ao 9° ano)  

 O currículo do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano abrange o estudo da Língua 

Portuguesa introduzindo no 9° ano a Literatura Brasileira, o estudo da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do 

Brasil.  

 Constitui também componente curricular o ensino da Arte, a Educação Física, o Inglês 

e o Ensino Religioso.  

 

 Também neste segmento é fundamental a vinculação da escola com as questões 

sociais e com os valores democráticos. As diferentes áreas e seus conteúdos deverão 

contribuir para a construção de instrumentos de compreensão e intervenção na realidade em 

que vivem os alunos, potencializando o desenvolvimento de capacidades, de modo a tornar o 

ensino mais humano, mais ético. Realiza-se a formação da "Vida Cidadã" conforme preceitua a 

Resolução n° 2 do Conselho Nacional de Educação.  

 O estudo da língua Portuguesa possibilitará o expressar-se com clareza, por escrito ou 

oralmente, como também o compreender mensagens recebidas desenvolvendo a habilidade de 

comunicar-se mais ampla e eficazmente dentro do grupo social. Através do domínio da 

linguagem oral e escrita se atingirá a auto realização pela eficiência na comunicação, na 

integração e na busca de valores ideais e a compreensão e valorização do povo e da cultura 

brasileira.  

 A Redação ampliará o conhecimento e o reconhecimento do mundo por meio de 

leituras universais; propiciará a fundamentação dos argumentos norteadores na construção de 

textos, das várias áreas de conhecimento e permitirá ao aluno atingir a análise crítica de 

situações cotidianas numa linguagem técnica e aplicada. 

 Os recursos dos vários temas da Matemática propiciarão aos alunos situações de 

seleção, organização, interpretação e avaliação crítica. A resolução de situações-problema, 

investigando resultados e estratégias, por meio de formas variadas de raciocínio e 

procedimentos científicos e tecnológicos, sabendo utilizar a comunicação do conhecimento 

matemático na descrição ou na indicação dos resultados como também na síntese das 

relações existentes.  

 O conhecimento do mundo físico e social permitirá ao aluno atingir a análise crítica de 

situações cotidianas promovendo a mudança de atitudes em relação à preservação do 

ambiente físico e dos seres vivos da comunidade. Além de adquirir vocabulário científico, a 

discussão de hipóteses, leis e generalizações levará a associação do conhecimento teórico à 

realidade permitindo que se estabeleça o respeito concreto à natureza.  

 O conhecimento da realidade social e política, através da História e da Geografia, 

contribuirá para o aprofundamento da compreensão do amplo leque de fenômenos que 

perpassam pela existência dos homens, ampliando o conhecimento e o reconhecimento do 

mundo nas suas escolhas mais amplas, marcadas obrigatoriamente pela reflexão dos 

problemas históricos de forma integrada, permitindo ao aluno o entendimento da realidade que 

o circunda.  

 O ensino de Artes a partir do 6° ano continuará garantindo a criação pessoal e estará 

conectada com valores e modo de produção artística nos meios socioculturais, integrando 
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liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas com informações sobre a produção 

histórica e social da arte.  

 A Educação Física terá a preocupação de melhorar a aptidão física através da prática 

de habilidades fundamentais nos desportos em geral, desenvolvendo a liderança, o espírito de 

equipe, a criatividade e o respeito pelas tradições.  

 A Língua Inglesa terá como principal objetivo estabelecer a relevância da mesma na 

vida do aluno através do desenvolvimento de quatro habilidades básicas: falar, ouvir, ler e 

escrever, todas essenciais nos processos de comunicação oral e escrita.  

 O Ensino Religioso oportunizará ao educando, pela reflexão e experiência, 

conhecimento real de si, do outro, da história e de Deus, para que se comprometa e se coloque 

numa dinâmica de construção de uma vida e de uma história com sentido e significado.  

4. Ensino Médio  

 O currículo do Ensino Médio através de suas áreas curriculares se voltará para a 

constituição de competências e habilidades que garantam o prosseguimento dos estudos 

através do desenvolvimento da capacidade de aprender e da compreensão do mundo físico, 

social e cultural e a preparação para o trabalho através da capacidade de continuar 

aprendendo e do destaque da relação da teoria com a prática e da compreensão dos 

processos produtivos enquanto aplicação das ciências em todos os conteúdos curriculares.  

 Em sua organização tal currículo requer que se priorizem conhecimentos e 

competências de tipo geral, ressignificando os conteúdos curriculares para a constituição de 

competências e valores: que se utilizem a relação aluno-professor e aluno-aluno; que se 

estimulem procedimentos que permitam ao aluno reconstruir, experimentar, executar projetos e 

que se apoie toda a prática pedagógica numa visão orgânica do conhecimento, aproveitando 

relações entre conteúdos e contexto através da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e 

da contextualização.  

 A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador que pode ser o objeto do 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Essa integração entre 

disciplinas ou conteúdos tem como objetivo buscar e compreender, prever e transformar a 

realidade.  

 A transdisciplinaridade refere-se a temas que perpassam todo o Currículo, sem 

constituir disciplina e que devem ser desenvolvidos nos vários conteúdos curriculares.  

 O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para 

retirar o aluno da condição de mero espectador passivo. O tratamento contextualizado permite 

que o conteúdo do ensino leve a aprendizagens significativas, que mobilizem o aluno e 

estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade.  

 O professor competente, criativo e bem orientado é o mediador na interação dos alunos 

entre si, o meio social, os objetos e os instrumentos do conhecimento. O professor sempre no 

meio desta relação aluno X objeto do conhecimento, nunca como o centro do conhecimento. O 

professor tem que ser o incentivador e administrador da curiosidade da criança e do 
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adolescente e será por seu intermédio que o aluno encontrará na escola as ferramentas e os 

métodos da sistematização do conhecimento.  

O aperfeiçoamento constante dos docentes e a garantia de sua autonomia é que permitirão a 

melhoria da qualidade do processo de ensino.  

 Estão presentes no currículo do Ensino Médio as seguintes áreas: Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias.  

 Na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias estarão incluídas as disciplinas, 

atividades e conteúdos relacionados às diferentes formas de expressão tais como Língua 

Portuguesa, Literatura Brasileira, Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, 

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol e Redação.  

 Na Língua Portuguesa  serão ampliados os conceitos já vistos no Ensino Fundamental 

e aprofundados os conteúdos da gramática normativa, através do conhecimento dos elementos 

da comunicação humana que garantam nos vários recortes interpretativos que um texto pode 

oferecer e nos itens relativos à redação para que a mesma se constitua em finalização deste 

processo reflexivo.  

 No estudo da Literatura, as estéticas literárias devem ser estudadas dentro de um 

determinado contexto histórico, estabelecendo pontes entre passado e presente, evidenciando 

as heranças que os textos trazem de outras épocas e permitindo que a Arte Literária coexista 

com outras formas artísticas.  

 O ensino de Artes promoverá a reflexão sobre as diferentes manifestações culturais 

para o desenvolvimento da percepção artística e de potencialidades promovendo o respeito e o 

reconhecimento de distinções.  

 No Ensino Médio a Educação Física consolidará os hábitos e costumes da prática de 

exercícios físicos aprimorando as capacidades intelectuais que concorrem para a formação da 

personalidade através do desporto consolidando as etapas do desenvolvimento físico e mental 

e dos hábitos de formação moral, cívica e comunitária.  

 As Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol) terão seu aprendizado dividido em quatro 

habilidades básicas: falar, ouvir, ler e escrever, todas essenciais nos processos de 

comunicação oral e escrita. É necessário que de forma gradativa se desenvolvam leituras de 

textos de caráter técnico-científico que preparem o aluno para o concurso de ingresso ao 

Ensino Superior e para sua vida profissional. Técnicas de leitura serão desenvolvidas para 

ajudar na compreensão do texto e a gramática será ensinada através também de textos.  

 Na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias incluídas as 

disciplinas, atividades e conteúdos relacionados à apropriação de conhecimentos da Física, da 

Química, da Biologia e da Matemática.  

 Através da Física como ciência ligada diretamente à tecnologia, se trabalhará o poder 

do homem de atuar e modificar o meio ambiente e em sua relação com a Filosofia se 

proporcionará espaços para reflexão em relação a visão de mundo, criando cidadãos críticos e 
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conscientes de seu papel na sociedade e no Universo.  

 O ensino de Química consistirá basicamente em estabelecer critérios e conceitos no 

reconhecimento de materiais existentes na natureza, na análise da composição dos mesmos e 

na identificação das reações por eles sofridas. No seu desenrolar serão abordados tópicos que 

explicam a base dos grandes avanços tecnológicos atuais para que os alunos possam 

compreender fatos que ocorrem no dia-a-dia. Deverão ser intensificados os conhecimentos 

teóricos com os práticos.  

 A Biologia garantirá ao aluno o conhecimento do próprio corpo e de suas necessidades 

básicas, a compreensão das interações entre o homem e os demais seres vivos visando 

melhorar as condições ambientais e elevar a qualidade de vida e o reconhecimento dos 

diferentes grupos de seres vivos para melhor compreensão de problemas ligados à saúde, à 

alimentação e ao fornecimento de matéria-prima.  

 A Matemática, possibilitando a análise simbólica dos processos pelos quais o homem 

aprende o mundo desenvolverá a capacidade de analisar, relacionar, comparar, classificar, 

ordenar, sintetizar, avaliar, abstrair, generalizar e criar ao lado de hábitos de estudo, de rigor e 

precisão, de ordem e clareza, de uso correto da linguagem, de perseverança na obtenção das 

soluções para os problemas abordados e de críticas e discussões dos resultados obtidos.  

 Na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias o exercício da indução é 

indispensável para o desenvolvimento do significado da identidade da sociedade e da cultura 

configurando os conhecimentos de História, Geografia, Ens. Religioso, Filosofia, Sociologia e 

incluindo estudos de Antropologia, Psicologia, etc  necessários ao exercício da cidadania.  

 O ensino da História visará a formação de um cidadão crítico e consciente de seu papel 

dentro da sociedade, sendo para tanto necessário o conhecimento da evolução da humanidade 

nos aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais como objetos de análise para a 

compreensão do processo histórico, ligando o passado ao presente através da busca das 

origens das injustiças sociais, dominação política, crises econômicas, etc sempre na 

perspectiva da busca de soluções para transformar o presente e construir um futuro melhor.  

 A Geografia, como ciência que estuda o espaço, descreverá e explicará os fenômenos 

naturais(geomorfológicos, climáticos, hidrográficos, etc.) da Terra, bem como a relação 

existente entre eles.  

 O Ensino Religioso garantirá ao jovem uma visão profunda e crítica da dimensão 

horizontal e transcendental de sua vida que o levem a integrar-se à sociedade participando 

ativamente de suas transformações como cidadãos plenos, críticos e conscientes de seu papel 

no mundo de hoje. 

 O Ensino de Filosofia tem a intenção de provocar a reflexão filosófica, desenvolver a 

capacidade de pensar de forma coerente e crítica, levando a busca dos fundamentos, 

imprimindo nesse processo um caráter de interdisciplinaridade, por ser capaz de estabelecer 

um elo entre todos os saberes.  

 O Ensino de Sociologia envolve um amplo estudo teórico, como o exercício da análise, 

da reflexão crítica e do discernimento em relação à vida cotidiana e ao estudo da sociedade, 
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complementando, especialmente, os estudos de História e Geografia.  

 As Tecnologias, presentes em todas as áreas buscarão conectar os inúmeros 

conhecimentos com suas aplicações tecnológicas, relacionando teoria e prática. 

 Em todos os segmentos, a partir do 1º ano do Ciclo de Alfabetização estará presente a 

informática com o objetivo de enriquecer a aprendizagem do aluno e atender as suas 

necessidades, ajudando-o a aprender a usar, descrever, refletir, explicar, se comunicar e 

dialogar num mundo interativo e independente.  

 O computador será usado como ferramenta intelectual, como estimulador do processo 

de construção do conhecimento, possibilitando certas atividades que seriam difíceis ou 

impossíveis de serem realizadas sem ele e que constituem oportunidades especiais para 

aprender.  

I - SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO 

  Os responsáveis pelo Serviço de Apoio Pedagógico não perderão de vista que 

tanto o uso de livros, como a variedade de recursos oferecidos pelo Setor de Multimeios deverá 

sempre ter em vista:  

1 - A formação da pessoa humana, no seu sentido amplo, com vistas a torná-la capaz de ser 

livre, com hábitos sadios de vivência e convivência harmoniosa, e capaz de acordo com suas 

potencialidades, de fazer sempre as melhores opções, dentro dos valores morais de uma 

sociedade ética.  

2 - A formação do aluno, capacitando-o a adquirir os conhecimentos necessários ao 

desenvolvimento de cada etapa da vida escolar, respeitadas suas diferenças individuais, 

admitindo que seu progresso escolar se faça de forma contínua e crescente, de acordo com 

sua maturidade.  

 Sendo cada aluno um ser uno, diverso do outro, poderá apresentar progresso maior em 

atividades com as quais seu tipo de inteligência melhor se adapte, o que não o exclui, todavia, 

de obter o conhecimento mínimo estabelecido, mesmo nos componentes curriculares para os 

quais tenha menos aptidão e que, no conjunto constituem a fundamentação básica de sua 

escolarização.  

3 - A formação do cidadão, a partir da visão de que a educação além da aprendizagem de 

conhecimentos e aquisição de habilidades deve estar comprometida com a formação do aluno 

para o exercício da cidadania, tendo especial cuidado em prepará-lo para as mudanças que a 

sociedade moderna oferece a cada momento. Desde o uso dos computadores até as 

necessidades socioeconômicas são tratadas ao nível da maturidade de seus alunos.  

 Este entendimento tem reflexos na Proposta Curricular, exigindo que ao lado dos 

conteúdos que visam à construção do conhecimento e à aquisição de habilidades, sejam 

incorporados e integrados atributos necessários ao desenvolvimento integral do aluno e à sua 

futura independência. Uma proposta que, ao promover a qualidade do ensino, tenha presente a 

qualidade da aprendizagem e os fins que se tem em vista.  
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II -METODOLOGIA DE ENSINO 

 O Colégio São Paulo baseia sua Proposta Pedagógica na difusão dos valores 

fundamentais à justiça social aos direitos e deveres dos cidadãos, ao respeito ao bem comum e 

à ordem democrática. Desta forma, busca uma prática educativa adequada às necessidades 

sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira e que garante aprendizagens 

essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar 

com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem.  

 Norteando toda nossa ação pedagógica,  temos o Plano Trienal (que está anexo) que 

define o trabalho desenvolvido no Colégio e que é elaborado, participativamente, por todos os 

envolvidos no processo - Direção, equipe técnico-pedagógica, professor, pais, alunos e 

funcionários.  

 Este plano onde estão explícitos nossas prioridades e os resultados desejados frutos 

de uma prática de reflexão coletiva constante e do diálogo entre todos os que fazem parte de 

nossa Comunidade Educativa requer avaliação contínua já que se constitui um referencial 

significativo e atualizado sobre a função de nossa escola e define de modo claro o tratamento 

que pretendemos dar aos conteúdos de ensino, buscando a interação entre desenvolvimento 

pessoal e aprendizagem da experiência humana culturalmente organizada, socialmente 

produzida e historicamente acumulada.  

 Os conteúdos são considerados como um meio para o desenvolvimento amplo do 

aluno e para sua formação como cidadão. Através de projetos interdisciplinares, procuramos 

capacitar nosso aluno a estabelecer relações significativas entre o conhecimento adquirido, 

utilizando-os na transformação e construção de novas relações sociais.  

 Temáticas sociais garantem o tratamento dos conteúdos de modo interdisciplinar, 

integrando o cotidiano social com o saber escolar.  

 Tal integração se efetiva na prática didática desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio atendendo a nossa Proposta de formação ampla do aluno.  

 

III - AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

1. Na Educação Infantil e 1º ano 

    § 1° Na Educação Infantil e no 1º ano a avaliação é feita mediante o acompanhamento e 

registro diário do desenvolvimento do aluno. A recuperação acontece concomitantemente 

através de atividades diversificadas e a promoção é automática.  

    § 2° A partir das observações e registros diários do desenvolvimento dos alunos são 

elaborados relatórios que, ao final de cada etapa letiva, bimestralmente são apresentados aos 

responsáveis.  
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2. No Ensino Fundamental - 2° ao 9° ano e Ensino Médio   

    § 1º A avaliação do aproveitamento se faz de forma contínua e cumulativa através da 

observação constante do aluno e pela aplicação de instrumentos diversificados como testes, 

provas, exercícios, trabalhos individuais e em grupo, pesquisas, atividades em classe e extra 

classe ou outro instrumento que se fizer necessário, levando em conta todos os aspectos que 

revelem o progresso do aluno.  

    § 2° Os aspectos qualitativos são avaliados através da observação e análise em relação à  

aquisição e vivência de hábitos, atitudes e habilidades necessários ao amadurecimento, ao 

convívio social e ao exercício da cidadania, tais como: pontualidade, assiduidade, cumprimento 

de tarefas, etc  

    § 3° Do 2º ao 9º ano há um mínimo de avaliações a serem desenvolvidas por etapa, 

independente da carga horária semanal de cada componente curricular, qual seja:  

 Três avaliações e uma atividade complementar. 

 Além das provas e atividades complementares será realizado um Simuladinho para os 

alunos do 6º ao 9º ano, em todas as etapas. 

           A pontuação ficará assim distribuída: 

 6º ao 8º ano: 3,0 (s) + 7,0 (atividades complementares); 

            9º ano:           4,0 (s) + 6,0 (atividades complementares).  

 No Ensino Médio, todas as disciplinas trabalharão com três avaliações em cada etapa, 

sendo duas provas com pontuação de 0 a 10 e um Simulado complementado por atividades. 

             Na 1ª série, o Simulado terá valor 5,0, complementado por atividades com valor 5,0, na 

2ª série, o Simulado terá valor 7,0, complementado por atividades com valor 3,0 e na 3ª série o 

Simulado terá valor 8,0, complementado por atividades com valor 2,0. 

             As atividades complementares (tipo e critérios de avaliação) serão definidas pelas 

áreas e/ou disciplinas de acordo com as características próprias de cada segmento e 

apresentadas ao aluno no início de cada etapa.  

      § 4°   A Recuperação Paralela acontece essencialmente na sala de aula sempre que forem 

diagnosticadas dificuldades de aprendizagem, priorizando a técnica do estudo dirigido e/ou o 

sistema de monitoria. 

     § 5°  Sempre com caráter cumulativo, no caso de duas ou mais provas a nota de uma 

substituirá a nota da imediatamente anterior caso o aluno obtenha valor superior à mesma, não 

se aplicando esta medida ao Simulado, às Avaliações Interdisciplinares e às Atividades 

Complementares. 

     § 6°   Além da Recuperação Paralela, os alunos que não obtiverem aprovação em até três 

disciplinas têm oportunidade de Recuperação Final, também explicitado no Regimento. 
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     § 7° Pelo regime de Progressão Parcial o Colégio admite, a partir do Ensino Fundamental II, 

a matrícula do aluno no 7º, 8º e 9º ano com dependência em até dois componentes curriculares 

e na 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio em apenas um componente curricular. 

     § 8°  A Progressão Parcial, através da dependência, terá a duração semestral e se realizará 

através de módulos para estudo individual e atendimento semanal do professor, com carga 

horária proporcional à carga horária semanal de cada disciplina, sendo: 

 disciplinas com até 3 horas-aula: uma hora-aula de atendimento semanal do 

professor; 

 disciplinas com quatro ou mais horas-aula: duas horas-aula de atendimento 

semanal do professor. 

      § 9°  O aluno terá a oportunidade de refazer seus estudos de dependência no 2º semestre, 

caso não consiga aprovação no 1º semestre. A reprovação desses estudos também no 2º 

semestre não implicará na retenção do aluno na última série por ele cursada, devendo, 

contudo, ser observado que o número máximo de dependências simultâneas é de duas. 

    § 10  Os alunos em Progressão Parcial realizarão por semestre, no mínimo, quatro 

avaliações de cada disciplina que tenham ficado em dependência.  

 

IV - CONSELHOS DE CLASSE 

 Os Conselhos de Classe reúnem-se normalmente quatro vezes por ano ou sempre que 

convocados pela Direção.  

 Podem motivar reuniões extraordinárias falta disciplinar grave imputada a aluno que 

deva resultar de sua exclusão do Colégio. Nessas situações o Responsável pelo aluno sempre 

será ouvido, cabendo-lhe recurso ao Conselho Estadual de Educação.  

 Das decisões do Conselho de Classe não cabem recursos.  

 Os professores devem assumir o compromisso de assiduidade às reuniões dos 

Conselhos de Classe que deverão ser previamente marcadas e indicadas no Calendário 

Escolar.  

V - DA COMUNIDADE ESCOLAR 

a) A Associação de Pais e Mestres 

 É órgão mantido pelo Colégio como mecanismo de integração comunitária. Visa à 

melhoria do processo educacional.  

 Os pais ou responsáveis pelos alunos tomarão conhecimento da Proposta Pedagógica 

do Colégio em reuniões promovidas pelo Estabelecimento de Ensino. A fim de manter os pais 

sempre bem informados do andamento dos trabalhos escolares e de oferecer-lhes 

oportunidade de manifestarem suas alegrias, preocupações, ponderações e sugestões, o 

Colégio São Paulo promoverá periodicamente reuniões abertas. Nestas se tratará dos assuntos 

gerais dos alunos.  

 A Associação de Pais e Colégio rege-se por Regulamento próprio aprovado pela 
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Direção do Colégio. Pode designar três representantes para manter contatos com a Direção.  

É de competência dos Representantes dos Pais: 

a) facilitar o entrosamento entre as famílias, do grupo que representa;  

b) ser o elemento moderador e selecionador dos assuntos de interesse da 

maioria que representa;  

c) encaminhar a proposta do grupo à Direção, Coordenação elou Orientação;  

d) participar das reuniões de Pais, dando objetividade ao trabalho conjunto;  

e) dinamizar a atuação dos responsáveis, nas atividades extras e festividades 

do Colégio;  

f) eximir-se de qualquer ingerência na Administração da Escola.  

b) O Grêmio Escolar 

 O Grêmio do Colégio São Paulo é composto por todos os alunos regularmente 

matriculados no Estabelecimento.  

 O Grêmio tem por finalidade a preparação para a cidadania participativa, mediante 

atividades apolíticas de caráter cultural social e esportivo.  

 O Grêmio rege-se por instrumento próprio, aprovado pela Direção do estabelecimento, 

tendo à sua frente uma diretoria composta por alunos do estabelecimento.  

 O Grêmio é coordenado por um professor da área de Estudos Sociais indicado pela 

Direção.  

             A diretoria do Grêmio é composta por:  

a) Presidente;  

b) Secretário;  

c) Tesoureiro;  

d) Orador.  

A Diretoria é escolhida em eleições livres do estabelecimento.  

São objetivos do Grêmio:  

a) fortalecer o civismo junto aos alunos, através de solenidades desenvolvidas 

no estabelecimento;  

b) defender o princípio democrático, através da preservação do espírito 

religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com 

responsabilidade, sob a inspiração de Deus;  

c) enfatizar e despertar o interesse pelos valores éticos, morais e sociais, de 

nossa sociedade;  
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d) promover o culto à Pátria, representada pelos seus símbolos, tradições, 

instituições e grandes vultos de sua História;  

e) incentivar a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conheci-

mento da organização sócio-político-econômica do país;  

f) enfatizar o culto da obediência à Lei, da fidelidade ao trabalho e da 

integração na comunidade;  

g) promover campanhas culturais e de caráter cívico, junto aos alunos e aos 

membros da comunidade;  

h) promover atividades desportivas, Olimpíadas e outras competições 

interescolas.  

 O Grêmio deve atuar no estabelecimento, propiciando condições aos membros da 

comunidade de participarem de suas reuniões.  

c) O Conselho de Representantes de Alunos 

 O Corpo Discente da Escola mantém um Conselho de Representantes de Turma, 

assistido pelo Diretor ou pessoa por ele designada.  

 Cada turma elege para o Conselho três representantes, que podem ser reeleitos, 

sendo seus mandatos correspondentes a um ano letivo. Estes representantes são os porta-

vozes das respectivas turmas. Procura-se desenvolver o espírito de liderança positiva devendo 

os representantes influir de maneira eficiente sobre as turmas que representam.  

 O Conselho de Representantes de Turma destina-se a opinar, junto à Direção, sobre 

as atividades desenvolvidas sob o patrocínio da Escola e apresentar sugestões; e reúne-se 

uma vez por mês ou a qualquer momento, se convocado pela Direção.  

 As atividades dos alunos ligados ao Conselho de Representantes devem ser 

consideradas complemento dos seus trabalhos escolares, de forma a servirem de incentivo ao 

gosto pelo estudo, espírito de iniciativa e capacidade de autogoverno, não sendo lícita a 

dispensa dos deveres normais de frequência às aulas a pretexto de obrigações patrocinadas 

pelo Conselho. 

 Fica expressamente vedada a sobreposição de fins estranhos aos objetivos escolares 

a que, declaradamente, se propõe tal Conselho.  

VI - DOS PLANOS DE CURSO DO ENSINO MÉDIO 

Os Planos de Curso do Ensino Médio levarão sempre em consideração:  

a) A Estética da Sensibilidade - usando metodologia que evite a repetição, 

estimule a criatividade: o mundo do fazer do lazer, da liberdade com 

responsabilidade;  

b) A Política da Igualdade - tendo como ponto de partida o reconhecimento dos 

direitos humanos (direitos e deveres da cidadania);  
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c) A Ética da Sensibilidade - superando a dicotomia entre o mundo da moral e 

o mundo da matéria; entre o público e o privado: praticando um humanismo 

contemporâneo, orientador de atos, da vida profissional, social, civil e pessoal.  

VII - DAS ADAPTAÇÕES 

 O Colégio São Paulo, propositalmente, não definiu no seu Regimento número máximo 

de adaptações que não é exigido em Lei. As adaptações são estudadas caso a caso, em 

relação à situação do aluno transferido. Sempre que o currículo estudado na escola de origem, 

não se coadune com o do Colégio, são feitas as adaptações necessárias com procedimentos 

semelhantes aos de Recuperação Paralela. Em casos das adaptações exigirem a realização de 

provas, não recairá sobre o Responsável qualquer ônus.  

 Nos casos de alunos provenientes do estrangeiro o Colégio leva sempre em conta a 

equivalência de estudos. Quem diz equivalente, não diz igual. Assim sendo quatro anos de 

estudos de Francês são equivalentes a quatro anos de estudo de Inglês. Nesse caso não será 

necessária qualquer adaptação.  

VIII - DA AVALIAÇÃO 

 O Colégio São Paulo, atendendo ao que dispõe o art. 24 da lei 9394/96, pode admitir 

vários critérios de avaliação para:  

a)Línguas Estrangeiras - reunindo alunos de idêntico adiantamento 

independentemente de série que cursam;  

b)Artes - atendendo às diferenças individuais e as aptidões de cada aluno 

poderão ser oferecidas várias modalidades artísticas, que não são 

reprobatórias;  

- Música;  

- Artes Plásticas;  

- Teatro, etc.  

c) Educação Física – deve ser ajustada as faixas etárias e às condições da 

população escolar.  

 O fato de uma disciplina ser obrigatória não significa que necessariamente deva ser 

avaliada por parâmetros usados por outras disciplinas. Assim sendo, a avaliação das 

disciplinas indicadas acima nada tem a ver com a avaliação de outras como Historia, 

Geografia, Língua Portuguesa, etc.  

IX - DA RECUPERAÇÃO 

§ 1°  A Recuperação Paralela é realizada essencialmente na sala de aula, de forma contínua e 

no horário normal das aulas. 
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§ 2°  Após cada avaliação realizada, os professores retomarão os conteúdos não assimilados 

pelos alunos e trabalharão os mesmos em sala de aula priorizando a técnica do estudo dirigido 

e o sistema de monitoria. 

§ 3º  A prova seguinte, no caso de duas ou mais, englobará, além de conteúdos novos, 

também os conteúdos revisados e sua nota substituirá a anterior caso o aluno demonstre ter 

superado suas dificuldades mediante nota superior. 

§ 4º  As provas realizadas em 2ª chamada não têm o caráter recuperável, servindo à reposição 

da nota da prova em caso de falta, nos seguintes casos: 

a)  disciplinas com duas provas por etapa: 

 a 2ª chamada cobrirá a nota da 2ª prova quando o aluno faltar à mesma; 

 a 2ª chamada será considerada como única nota de provas da etapa 

quando o aluno faltar as duas provas.  

b) disciplinas com três provas por etapa: 

 a 2ª chamada cobrirá a nota da 1ª prova, quando o aluno faltar a 1ª e a 2ª 

provas; 

 a 2ª chamada cobrirá a nota da 3ª prova, quando o aluno faltar à mesma; 

 a 2ª chamada será considerada como única nota de provas da etapa 

quando o aluno faltar as três provas ou as duas últimas.  

             c)   o aluno terá a média feita a partir das notas conquistadas em cada etapa, divididas      

                   pelo total de avaliações dadas pelo professor; 

             d)   em caso da única nota  ser a da 2ª chamada, a mesma também será dividida pelo  

                   número de avaliações determinadas na etapa. 

§ 5º  As provas em 2ª chamada avaliarão o conteúdo de toda a etapa e serão realizadas ao 

final da mesma, em dias e horários comunicados com antecedência na agenda de avaliações 

da etapa. 

§ 6º   A falta à prova em 2ª chamada implicará em nota zero para o aluno. 

§ 7º  A Recuperação Final, realizada ao término do ano letivo em curso, se faz através de 

roteiro de estudo elaborado pelo professor com indicação de conteúdos e atividades que 

orientem o trabalho independente do aluno, atendimento presencial para explicação e nova 

avaliação. 

           X – INTERCÂMBIO 

 O Intercâmbio é considerado pelo Colégio São Paulo uma experiência enriquecedora 

para os alunos. Por esse motivo, o Colégio admite a possibilidade da matrícula por 

Reclassificação de aluno veterano intercambista para a série seguinte à qual estava 

cursando. 

 A documentação dos estudos feitos no exterior deverá ter validação oficial pelo 

Consulado Brasileiro no país de origem do intercâmbio e deve ser apresentada com tradução 

juramentada. 
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XI - ANEXOS 

1. Instalações Físicas e Equipamentos 

 O Colégio São Paulo dispõe de 2 prédios, sendo uma para o Ensino Fundamental e 

outro para a Educação Infantil e o Ensino Médio.  

 O prédio antigo sofreu adaptações uma vez que não foi construído para tal fim. Já o 

novo seguiu em sua construção as especificações escolares mantendo, portanto, todas as 

condições adequadas ao trabalho pedagógico.  

 O prédio antigo possui pátio coberto de bom tamanho e quadra de esportes. O prédio 

novo utiliza para fins recreativos o Ginásio coberto além de um grande pátio gramado e florido 

e uma quadra esportiva aberta.  

 No prédio antigo o acesso aos seus três andares é feito por escadas e no novo, 

também com três andares, o acesso é feito por escadas e rampas.  

 Além das quadras esportivas, uma aberta e outra fechada, do Ginásio Poli esportivo e 

do pátio gramado, o Colégio possui, para recreação dos alunos da Educação Infantil, dois 

parquinhos, um coberto para dias de chuva e outro ao ar livre.  

 As salas de aula são amplas, arejadas e bem iluminadas com mobiliário moderno que 

atende perfeitamente as necessidades de cada faixa etária.  

 Além das salas de aula os prédios dispõem para uso comum de: duas salas de vídeo, 

uma biblioteca, um auditório, duas capelas, Laboratórios de Ciências e Informática, salas 

ambiente de Matemática, Literatura, Artes Plásticas, Música, Estudos Sociais e uma sala de 

reflexão.  

 Todos esses espaços possuem material e equipamento adequados ao fim a que se 

propõem.   

Toda a equipe técnico-pedagógica, como SOP, SOE E SOR possuem salas com 

ambiente adequado e agradável para o desenvolvimento de seu trabalho.  

2. Calendário Escolar 

 O Calendário Escolar com especificação de todas as atividades a serem desenvolvidas 

durante o ano letivo para a consecução de nossa Proposta Pedagógica se insere em nossa 

Agenda Escolar que é distribuída a todos os integrantes de nossa Comunidade Educativa no 

mês de fevereiro. Uma cópia está anexada à presente Proposta Pedagógica.  

3. Constituem ainda anexos à Proposta Pedagógica:  

 3.1 Modelos:  

                         de Contrato de Matrícula;  
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de Contrato de Dependência;  

de Contrato de Recuperação;  

da Ficha de Cadastro de Professores;  

do Plano de Curso;  

do Plano de Aulas;  

do Perfil do Aluno (elaborado pelo SOE).  

 

 

 

Teresópolis, 11 de dezembro de 2014. 

 

__________________________________ 

Representante Legal 
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MODELO 

COMUNICAÇÃO AOS PAIS 

Recuperação 

 

 Declaro que tomei conhecimento de que meu 

filho..................................................................não obteve rendimento satisfatório no bimestre, 

na (s) disciplina (s) .........................................................  

 Declaro, outrossim, que recebi a indicação dos conteúdos programáticos que deverão 

ser revistos na Recuperação Paralela que irei proporcionar-lhe.  

 Estou ciente de que meu filho será submetido a uma nova avaliação desses conteúdos 

em ....../....../...... A nota que o mesmo vier a obter nessa última avaliação será a que 

prevalecerá no seu Boletim Escolar.  

 Esclareço, ainda, que o Colégio.............................cobrará a importância de 

R$................... (. ) pela avaliação por disciplina.  

 O Aditamento apresentado em nada prejudica as demais cláusulas firmadas no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado no ato da matrícula e que está 

mantido para fins específicos.   

Assinam a presente em duas vias. 

Teresópolis, .....de.................de........... 

____________________________ 

                                                  Assinatura do Responsável  

 

____________________________ 

Visto do Coordenador Pedagógico  
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MODELO  

COMUNICAÇÃO AOS PAIS 

DEPENDÊNCIA 

 

 A Nova Lei de Diretrizes e Bases permitiu a implantação da dependência de uma a 

duas matérias a partir do ano letivo de 1998.  

O Colégio...........................cumprindo a Legislação Maior, e de comum acordo com os Srs. Pais 

cobrará a anuidade de R$............. (..... ) por matéria em que o educando estiver em 

dependência, sendo divididas em 6 (seis) ou 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de 

R$................ (......) conforme o aluno cumpra a dependência no primeiro semestre letivo ou nos 

dois semestres.  

 O Aditamento apresentado em nada prejudica as demais cláusulas firmadas no 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado no ato de matrícula, que estão 

mantidas para um fim específico.  

Assim, o Colégio.............................................e o Sr..............firmam o presente Aditamento para 

o Contrato de prestação ·de Serviços de menor............... (nome do aluno) que no ano de ........ 

ficou em dependência na matéria, não conseguindo a sua aprovação.  

Assinam a presente em dias vias.  

Teresópolis, ......de.................de .............. 

 

___________________________ 

CONTRATANTE  

 

 

___________________________ 

CONTRATADO  

 


