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REGIMENTO INTERNO – CORPO DISCENTE 

Art. 45º – O corpo discente é constituído de todos os alunos 
matriculados na Escola.  

Art. 46º – Constituem direitos do aluno:  

I- Participar de todas as atividades da Escola;  
II- Orientação necessária para realizar suas atividades;  

III- Usufruir de todos os benefícios de caráter educativo, 

recreativo ou social proporcionado pela Escola;  
IV- Ser tratado com respeito;  

V- Tomar conhecimento através de boletins do seu 

desempenho acadêmico.  
Art. 47º – Constituem deveres e normas de convivência dos 

alunos:  

I. Respeitar as solicitações do professor, dos funcionários e 
da Direção;  

II. Tratar com consideração e respeito os colegas;  

III. Apresentar-se devidamente uniformizado;  
IV. Ser assíduo e pontual nos trabalhos escolares;  

V. Apresentar-se às aulas de educação física com o 

uniforme adequado;  
VI. Conservar em bom estado e em perfeita ordem seu 

material de sala;  

VII. Cooperar com a Direção na conservação e asseio do 
prédio e instalações, bem como de todo material de uso 

coletivo;  

VIII. Notificar a Escola, no caso de ausência prolongada.  
IX. A saída do aluno, fora do horário, previsto, será 

permitida caso haja solicitação prévia, com justificativa por 

escrito, assinada e datada pelo pai/mãe ou responsável e 
mediante liberação da Direção ou Coordenação Geral. 

Alunos maiores de 18 anos são responsáveis pelos seus atos 

dentro e fora da escola. A saída do aluno fora do turno não 

abona falta;  

X. A saída do aluno em função de situação extraordinária: 

Passando mal, com limitações de saúde ou outros, se dará 
somente com a presença do responsável que possa 

acompanhá-lo (pai,mãe ou responsável legal do aluno, 

preferencialmente);  
XI. Em caso de impossibilidade dos responsáveis para 

acompanhar a aluno que estiver passando mal na escola, o 

corpo diretivo fará, preferencialmente, a chamada do 
SAMU.  

XII. O aluno que chegar após o início da primeira aula, 

respeitado os 15 minutos de atraso, não poderá ingressar em 
sala de aula, somente na segunda aula. E, caso chegue após 

02h do início das aulas, deverá retornar a casa, após 

comunicação ao responsável, se menor de idade;  
XIII. Caso haja a necessidade do aluno ingressar na 

Unidade Escolar após o horário permitido, os responsáveis 

deverão encaminhar solicitação por escrito, assinada e 
datada, com telefone para confirmação;  

XIV. Caso maior de idade, havendo a necessidade do aluno 
ingressar na Unidade Escolar após o horário permitido, o 

mesmo deverá apresentar documento que comprove sua 

ausência.  
XV. É vedado o uso de chinelo, sandália, short, bonés, 

bandana, touca, bermuda, barriga de fora, blusas e camisetas 

cortadas , calças rasgadas e coloridas e saia;  
XVI. Não é permitido o uso de telefones celulares e outros 

equipamentos eletrônicos em sala de aula, exceto quando 

autorizado pela escola e para fins pedagógicos. O 
descumprimento dessa determinação poderá acarretar em 

correção disciplinar e o aparelho ficará retido para ser 

entregue aos responsáveis, considerando a Lei Estadual 
4734/08 cujo texto diz: “É proibido uso de celular e 

equipamentos eletrônicos similares em sala de aula, salvo 

para uso pedagógico”;  

XVII. Alunos portadores de necessidades especiais e em 
tratamentos médicos devem encaminhar à Orientação 

Educacional / Coordenação Pedagógica seus laudos e 

orientações médicas, a fim de que os professores da Unidade 
Escolar possam tomar ciência;  

XVIII. Caso perca aulas e/ou avaliações, o aluno poderá ter 

justificada sua falta e ou/fazer avaliação de segunda 
chamada, desde que tenha comprovação médica, que deverá 

ser entregue em até 72horas após a data da ausência;  

XIX. A escola não se responsabiliza pelos pertences dos 
alunos. Cada um deve zelar por seus pertences;  

XX. O aluno deve proteger com cadeado sua bicicleta, caso 

opte por esse meio de transporte. Em caso de furto deve 
ficar entendido que a responsabilidade não é da escola. Não 

é permitido ingressar com a mesma no prédio escolar;  

XXI. Os alunos portadores de doenças infectocontagiosas 
deverão afastar-se das atividades escolares até que seja dada 

alta, através de comprovação médica;  

XXII. É obrigatória a entrega dos documentos solicitados, 
no prazo estabelecido pela secretaria do EDES. A não 

entrega pode gerar cancelamento da matrícula;  

XXIII. Não é permitido filmagens dentro da Instituição que 
não possuam finalidades pedagógicas e/ou que denigram a 

imagem do EDES, assim como fazer postagens em redes 

sociais;  
XXIV. Os casos de indisciplina considerados graves serão 

encaminhados ao Conselho Tutelar;  

XXV. Destaca-se que, é vedada a promoção de festas, 
passeios, e eventos similares que envolvam o nome do 

Educandário Edith dos Santos, assim como veicular o nome 

da escola e de seus profissionais em site de relacionamentos 
e outras publicações sem autorizações prévias.  

XXVI. Não é permitido lanchar na sala de aula.  

XXVII. Os vídeos das câmeras instaladas na unidade 
escolar poderão servir para comprovação de qualquer ato 

que contrarie o presente Regimento ou qualquer lei vigente. 

XXVIII. É vetada a prática do trote e bullying no ambiente 
escolar e arredores.  

XXIX. O Responsável, ou aluno quando maior, deverá 

ressarcir qualquer membro da comunidade escolar caso os 
cause danos materiais.  

XXX. Alunas em estágio final de gestação deverão 

apresentar licença médica, com período definido de 
afastamento para ter garantido seu direito de 

acompanhamento pedagógico diferenciado.  

Art. 48° – É vedado ao aluno:  
a) Entrar em classe ou dela sair sem o conhecimento do 

professor;  

b) Ocupar-se durante a aula de qualquer trabalho estranho à 
mesma;  

c) Promover, sem o conhecimento da Direção, coletas e 
subscrições na Escola;  

d) Perturbar, por quaisquer outros meios, os trabalhos 

escolares.  
Art. 49º – Havendo, contudo necessidade, ao aluno que 

infringir as normas regimentais, não cumprir seus deveres e 

que se constitui obstáculo aos bens pessoais e comuns, são 
aplicadas as seguintes medidas:  

a) Advertência verbal;  

b) Advertência por escrito aos pais e responsáveis;  
c) Suspensão de algumas ou todas as atividades escolares 

por tempo determinado de um a cinco dias;  

d) Cancelamento da matrícula com transferência 
compulsória, exceto nos dois últimos meses letivos.  

 


