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REGIMENTO INTERNO – CORPO DISCENTE 

Art. 47º – O corpo discente é constituído de todos os alunos 

matriculados na Escola. 

Art. 48º – 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. 49º – Constituem deveres e normas de convivência dos 
alunos, sob responsabilidade também de seus responsáveis: 

I. Respeitar as solicitações do professor, dos 

funcionários, da equipe de Assessoria Pedagógica e 

Administrativa, da Coordenação Geral 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 legal 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 e/ou Delegacia; 

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. A Instituição não disponibilizará as imagens de seu 

circuito interno de segurança, em nenhuma hipótese, 

ao menos se for solicitado através de ordem judicial. 

A Instituição não apresentará imagens, mesmo para 

mera visualização, a nenhum aluno ou Responsável 

Legal, sendo o uso do Circuito Interno de Câmeras 

exclusivos para uso da Instituição. 

XXIX. É vetada a prática do trote e bullying no ambiente 
escolar e arredores, conforme Lei Federal 13185 de  

06/11/2015 

XXX. O Responsável, ou aluno quando maior, deverá 

ressarcir qualquer membro da comunidade escolar 

caso os cause danos materiais. 

XXXI. Alunas em estágio final de gestação deverão 

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

acompanhamento pedagógico diferenciado. 

XXXII. É PROIBIDO a prática do fumo, por alunos e 

responsáveis, conforme Lei 3621, de 23 de agosto 

de 2001. 

XXXIII. Os responsáveis se comprometem em participar das 

Reuniões de Responsáveis, no decorrer do ano, e 

acompanharem os informativos da unidade no 
MURAL DIGITAL DO SISTEMA 

INFORMATIZADO da unidade, no facebook ou 

outra rede de escolha da Direção da unidade, além 

do desenvolvimento pedagógico do aluno via 

BOLETIM ON-LINE do nosso sistema; 

XXXIV. O responsável deverá comparecer as reuniões 

bimestrais para tomar ciência do rendimento escolar 

do aluno e de sua frequência. 
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XXXV. O aluno que não renovar a matrícula no período 

definido perderá o direito à vaga 

XXXVI. A unidade escolar não é responsável pelo 
envolvimento e discussões de alunos em redes 

sociais e aplicativos/programas de mensagens 

instantâneas, sendo de responsabilidade dos pais o 

acompanhamento do envolvimento de menores e as 

medidas cabíveis, como denúncia policial ou no 

Conselho Tutelar. 

XXXVII. Nos termos da Lei 13709/2018, esclarece a 
Instituição, que os dados informados pelo 

Responsável, em decorrência da prestação de 

serviços educacionais, inclusive os dados do(a) 

aluno(a), são utilizados para fins de cadastro, 

didático e pedagógico. Informa a Instituição que os 

dados do Responsável Financeiro, dos pais ou 

responsáveis pelo(a) aluno(a) são para fins 

cadastrais, para comunicação e para procedimentos 
extrajudiciais e judiciais, que se façam necessários. 

Os referidos dados podem ser fornecidos a Órgãos 

Públicos, para efetivo cumprimento de exigências 

inerentes à prestação de serviços educacionais. A 

Instituição poderá fornecer os dados cadastrais aos 

prestadores de serviços, encarregados em apoiar a 

prestação de serviços educacionais, inclusive 

atividades de esporte, dança, passeios, excursões, 
além das seguradoras, das instituições bancárias e 

dos prestadores de serviços ligados à confecção de 

documentos escolares, uniformes, fotografias e 

formatura. Os dados do(a) aluno(a) serão mantidos 

por prazo indeterminado, com vistas à emissão de 

documentos, sempre que necessário. Os dados 

cadastrais do Contratante, dos pais ou responsáveis 
serão mantidos por 10 (dez) anos, com fundamento 

no artigo 205 do Código Civil. O Contratante possui 

ciência e autoriza, expressamente, neste ato, a 

coleta, armazenamento e tratamento de seus dados 

pessoais e de seu(sua), filho(a), aluno(a) descritos 

no contrato de prestação de serviços, nos seus exatos 

termos da presente, em atenção ao que dispõe o 

artigo 7º e 14º da Lei 13709/2018. 
XXXVIII. O Responsável fica ciente, ainda, que a Instituição, 

não presta quaisquer tipos de serviços em relação a 

estacionamento, vigilância ou guarda de veículos 

automotores de qualquer natureza, não assumindo, 

portanto, para si, a responsabilidade de indenizações 

por danos, furtos, roubos, incêndios, atropelamentos, 

colisões etc., que venham a ocorrer nos pátios 

internos, externos, ou circunvizinhos de seus 
prédios, cuja responsabilidade será exclusivamente 

de seu condutor e/ou proprietário. 

XXXIX. A Instituição não se responsabiliza por qualquer ato 

envolvendo o aluno fora dos muros da escola, 

entendendo-se o início da portaria o acesso da roleta 

de identificação dos alunos, e excluindo-se o 

estacionamento como parte de responsabilidade 
administrativa e pedagógica, sendo responsáveis 

pelo acompanhamento e medidas legais, tais como 

registro de ocorrência em delegacia própria, o 

Responsável Financeiro ou Responsável Legal. 

XL. Obriga-se o Responsável a fazer com que o aluno 

cumpra o calendário escolar e horários estabelecidos 

pela Instituição, assumindo total responsabilidade 

pelos problemas advindos da não observância 
destes. 

XLI. Obriga-se o Responsável a acompanhar o sistema 

on-line para tomar ciência dos comunicados, 

ocorrências, faltas e notas referentes ao aluno e as 

informações da unidade escolar, ficando facultativo 

a Instituição enviar qualquer informação de forma 

impressa. O Login e a Senha do Sistema On-Line 
pode ser retirado pelo responsável na Secretaria da 

unidade. 

XLII. O Responsável está ciente da obrigatoriedade do uso 

completo do uniforme escolar por parte do aluno, 

bem como da aquisição de todo o material escolar 

individual exigido, assumindo inteiramente a 

responsabilidade por qualquer fato que venha a 

prejudicar o aluno pelo descumprimento desta 
obrigação. 

XLIII. Somente terão direito a segunda chamada de 

qualquer avaliação os alunos que por motivo de 

força maior, comprovado por um documento legal, 

ou através do pagamento de taxa conforme 

especificado no Contrato de Prestação de Serviços. 

XLIV. Será cobrado taxa única, por bimestre avaliativo, 
para Progressão Parcial conforme especificado no 

Contrato de Prestação de Serviços. 

XLV. Os Relatórios Pedagógicos solicitados para 

acompanhamento de especialistas (fonodiólogos, 

psicólogos, psiquiatras, pediatras, entre outros da 

área de saúde; ou Conselho Tutelar e Agente de 

Serviço Social) devem ser solicitados na Secretaria 

Escolar mediante a entrega de pedido formal, por 
escrito, do especialista em questão. 

XLVI. Alunos com 30% de faltas ou mais no bimestre 

letivo serão IMEDIATAMENTE encaminhados ao 

Conselho Tutelar conforme LEI Nº 13.803, DE 10 

DE JANEIRO DE 2019. 

XLVII. O Responsável cede, gratuitamente, o direito de 

imagem e som do beneficiário (aluno), do qual é 

responsável legal, para figurar, individualmente ou 
coletivamente, em campanhas institucionais ou 

publicitárias da Instituição, para todos os efeitos 

legais, observada a moral e os bons costumes. Bem 

assim os direitos autorais por trabalhos escolares de 

qualquer natureza, para publicação em jornais, livros 

e impressos da Instituição e apresentação em feiras, 

exposições e eventos de natureza escolar, conforme 
acordado e assinado no Contrato de Prestaçãod e 

Serviços. 

XLVIII. Os responsáveis comprometem-se a entregar os itens 

relacionados na Lista de Material Escolar, dentro do 

permitido pela legislação vigente. Com risco de não 

renovação no ano seguinte em caso de pendência. 

XLIX. As atividades extracurriculares propostas pela 

Instituição, tais como teatros, passeios, entre outros, 
não fazem parte dos serviços contratados. Portanto 

são cobrados à parte e de participação facultativa do 

aluno e seu responsável. 

Art. 48° – É vedado ao aluno: 

I. Entrar em classe ou dela sair sem o conhecimento 

do professor; 

II. Ocupar-se durante a aula de qualquer trabalho 

estranho à mesma; 
III. Promover, sem o conhecimento da Direção, coletas 

e subscrições na Escola; 

IV. 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, de acordo com a avaliação da Orientação 

Educacional, Coordenação Pedagógica, Coordenação Geral e 

Direção: 

I. Advertência verbal; 

II. Advertência por escrito aos pais e responsáveis; 

III. Suspensão de algumas ou todas as atividades 

escolares por tempo determinado de um a quinze 

dias; 
IV. Cancelamento da matrícula com transferência 

compulsória, exceto nos dois últimos meses letivos. 

 

DA RECUPERAÇÃO, DA PROMOÇÃO E FREQUÊNCIA 

 

Art. 106º – A recuperação no Educandário Edith dos Santos no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio é oferecida para o aluno 
com baixo rendimento escolar ao final de cada semestre. 

 § 1º - O aluno poderá ser submetido ao processo de 

recuperação em todos os componentes curriculares em que se 

encontrar com baixo rendimento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.803-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.803-2019?OpenDocument
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 § 2º - Será considerado no Ensino Fundamental, o 

aluno com baixo rendimento, aquele cuja a média de um dos 

bimestres for inferir a 7,0 (sete), no intuito de melhorar o 
conhecimento do aluno e fortificá-lo para o Ensino Médio. 

 § 3º - Esclarece-se que a média de recuperação é 

apenas parâmetro para definir baixo rendimento, portanto não é 

o mesmo que a média de aprovação para classificação para a 

série/ano seguinte. 

 § 4º - A critério da Coordenação Pedagógica, poderá 

utilizar o mesmo critério de baixo rendimento para o Ensino 
Médio, caso contrário será considerado baixo rendimento os 

alunos que em um dos bimestres obtiverem nota abaixo da 

média de classificação para ano/série seguinte, neste caso, 6,0 

(seis). 

 § 5º -A Critério do professor, também pode ser 

considerado baixo rendimento, independente da média, toda vez 

que ele avaliar que o aluno necessita de realizar a recuperação 

em, caráter de reforço em determinados componentes 
curriculares. 

 § 6º - Uma vez submetido ao processo de 

recuperação, o aluno que obtiver média superior a qualquer uma 

das médias das avaliações do semestre vigente, terá uma delas 

substituídas pela atual, caso contrário, serão mantidas as 

mesmas. 

 § 7º - O aluno que assim desejar, autorizado pelo 

responsável quando menor, poderá submeter-se ao processo de 
recuperação para melhorar seu rendimento escolar, mesmo que 

ele não seja considerado baixo. 

Art. 107º – Os procedimentos de recuperação no Educandário 

Edith dos Santos no Ensino Fundamental e no Médio, regular ou 

jovens e adultos, são: aulas intensivas, trabalho diversificado, 

trabalho grupal ou individual, pesquisa orientada e outros. 

Art. 108º – No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, regular 
ou jovens e adultos, o aluno de baixo rendimento é encaminhado 

após o Conselho de Classe para recuperação e reavaliado a fim 

de verificar o progresso alcançado em comparação ao estágio de 

aproveitamento anterior, podendo ser revistos os pontos obtidos 

no bimestre. 

Art. 109º – No Educandário Edith dos Santos é considerado 

aprovado no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, regular ou 

jovens e adultos, o aluno que obtém frequência igual ou superior 
a 75% do total dos 200 dias letivos e média final igual ou 

superior a 6,0 (seis) nos componentes curriculares. 

§1º – Não se admite abono de falta, qualquer que seja o motivo, 

respeitados, no entanto os procedimentos específicos previstos 

em legislação em vigor. 

§2º - Alunos com 30% de faltas ou mais no bimestre letivo serão 

IMEDIATAMENTE encaminhados ao Conselho Tutelar 

conforme LEI Nº 13.803, DE 10 DE JANEIRO DE 2019. 
Art. 110º – No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, exceto 

no 1º ano de escolaridade do Ensino Fundamental, do 

Educandário Edith dos Santos é considerado promovido o aluno 

com média final igual ou superior a 6,0 (seis). 

Art. 111º – Na Educação Infantil do Educandário Edith dos 

Santos a promoção é automática, sem caráter reprobatório 

mesmo para acesso ao Ensino Fundamental. 
Art. 112º – O Conselho de Classe no Ensino Fundamental e 

Médio do Educandário Edith dos Santos tem caráter 

deliberativo e decisório nos seguintes casos: 

I. Promoção; 

II. Promoção após estudos de recuperação; 

III. Promoção por progressão parcial; 

IV. Reavaliação do aluno de baixo rendimento escolar 

após recuperação paralela; 
V. Reprovação. 

 

AVALIAÇÃO 

 

Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental 

Na Educação Infantil e no 1° ano do Ensino Fundamental, 

entendo que crianças de 02 a 06 anos ainda estão em 

desenvolvimento de seus saberes, e levando em consideração 

que os saberes socioemocionais devem prevalecer aos 

cognitivos, os alunos das etapas mencionadas serão avaliados 

bimestralmente, por componente curricular, da seguinte forma: 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Satisfatório (S): Atingiu os objetivos propostos para o período. 

Em Desenvolvimento  

(ED): Atingiu parcialmente os objetivos propostos para o 

período, necessitando de acompanhamento para o 

desenvolvimento das próximas atividades. 
  O Relatório Final: Relatório confeccionado ao final 

do ano letivo, com todas as habilidades e competências 

desenvolvidas pela criança ao longo do ano. 

 

1° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Muito Bom (MB): Atingiu os objetivos propostos para o 

período, além das expectativas, não necessitando de Reforço. 
Bom (B): Atingiu os objetivos propostos, dentro de um 

parâmetro satisfatório, não necessitando de Reforço. 

Em Desenvolvimento (ED): Atingiu parcialmente os objetivos 

propostos para o período, tendo a necessidade de reforço 

semestral, como novas atividades diferenciadas. 

Insuficiente (I): Não atingiu os objetivos propostos, 

necessitando de reforço semestral, cm novas atividades 

diferenciadas. 
Sendo assim, para o 1° ano do ensino fundamental não haverá 

mais o conceito de recuperação paralela, e sim de Reforço 

Semestral, uma vez que entendemos que o aluno ainda está em 

fase de desenvolvimento de saberes, e que caso não acompanhe 

o planejamento da turma, o mesmo necessita de um reforço 

semestral para alinhar seus conhecimentos aos demais alunos da 

turma. 
Será encaminhado para o Reforço Semestral todo aluno que 

atingir os conceitos I e/ou ED em pelo menos um dos bimestres 

do semestre vigente. 

 

2° ano do Ensino Fundamental a 3ª Série do Ensino Médio 

01. AVALIAÇÃO ESPECÍFICA – 0 a 10,0 pontos 

Exercícios para casa: 0 a 2,0 pontos 

Exercícios em aula: 0 a 2,0 pontos 
Participação em aula: 0 a 1,0 ponto 

Saberes Sócio-emocionais: 0 a 2,5 pontos 

Habilidades e Competências Específicas do Componente 

Curricular: 0 a 2,5 pontos 

02. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – 0 a 10,0 pontos 

Avaliação Tradicional (teste) e Trabalho: 5,0 pontos para cada 

um 

Somente Avaliação Tradicional (teste): 0 a 10,0 pontos 
Somente Trabalho Integrado (Feiras): 0 a 10,0 pontos 

Quando houver simulado para o Ensino Médio: 

Simulado: 0 a 2,0 pontos 

Avaliação Tradicional (teste) e Trabalho: (0 a 4,0 ponto cada 

um) 

Somente Avaliação Tradicional (teste): 0 a 8,0 pontos 

Somente Trabalho Integrado (Feiras): 0 a 8,0 pontos 
OBS.: No bimestre que houver Trabalho Integrado (Feiras), para 

o componente curricular específico, não será aplicada 

Avaliações Tradicionais (testes), não isentando o simulado do 

Ensino Médio. 

03. AVALIAÇÃO BIMESTRAL – 0 a 10,0 pontos 

 Cumprir rigorosamente as datas programadas no 

Calendário Operacional ou em acordo com a Mecanografia para 

envio das provas a AB, juntamente com a 2ª chamada. 
04. PONTO EXTRA 

 Somente será utilizado com a devida autorização da 

Coordenação Geral ou Coordenação Pedagógica. 

05. MÉDIA BIMESTRAL 

Ensino Fundamental = 
                                                            

 
 

 
Ensino Médio = 
                                                                         

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.803-2019?OpenDocument

