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TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I 
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE MANTENEDORA 

 
 
Art.1º- A Associação Beneditina da Providência, com sede à Rua Prefeito Ângelo 

Lopes, nº 2124, cidade Curitiba, Estado do Paraná, tem registro: 
a)  No Cartório de Registo Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº de ordem 

13221 e microfilmado sob o nº 885,155, com data de 18 de fevereiro 
de 2003, no Livro “A”, na cidade de Curitiba – PR. 

b) No Conselho de Serviço Social (CNSS) do MEC, desde 15 de abril de 
1968, conforme processo nº 012679/67 

c) No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Secretária da 
Receita Federal, do Ministério da Fazenda, sob o nº 02.765.097/0001-
59 

d) Certificado de Entidade de fins filantrópicos, emitido pelo CNSS, 
desde 1971, conforme o processo nº 229.448/71 e renovado em 08 
de dezembro de 2003. 

e) Decreto de Utilidade Pública Federal nº 11.118 de 30 de junho de 
1995 e publicado no D.O.U., de 30 de junho de 1995, com seus atos 
constitutivos e alterações posteriores registrados nos respectivos 
órgãos competentes e arquivos na sede da entidade Mantenedora do 
Colégio Mãe da Divina Providência identificado no Artigo 2º. 

 
 
CAPÍTULO II 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E INSTITUIÇÃO LEGAL 
 
Art. 2º- O Colégio Mãe da Divina Providência, tendo sede na Avenida David Riva, 

nº 1005, Jardim Riva, na cidade de Primavera do Leste, Estado do 
Mato Grosso, fundado em 12 de fevereiro de 2000, tem sido autorizado 
a funcionar pelos seguintes atos: 

 a) Curso de Educação Infantil; 
 b) Ensino Fundamental; 
 c) Curso de Ensino Médio de Formação Geral.  
 
Art. 3º- O Colégio Mãe da Divina Providência é uma instituição de fins não lucrativos 

reconhecida Entidade Filantrópica pelo processo nº7.1010.001802/11-2009 
com sede e foro em Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. 

 
Art. 4º- O Colégio Mãe da Divina Providência, Escola de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio tem como mantenedora a Associação 
Beneditina da Providência, 

Entidade de Fins Filantrópicos, de caráter religiosos, cultural, caritativo, beneficente e 
de assistência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá criar e               desenvolver, 

sem fins lucrativos qualquer obra de educação, 
ensino e de assistência, que beneficie o próximo, 
principalmente crianças e jovens. 
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Art. 5º-  O Colégio Mãe da Divina Providência    será vinculado, para fins de inspeção e 
fiscalização, ao Sistema Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso, 
por vigor do Art. 10 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. 

 
Art. 6º- O Colégio Mãe da Divina Providência poderá manter ainda outros cursos de 

aperfeiçoamento e reciclagem que atendam às necessidades locais e aos 
objetivos da Instituição, observadas, em cada caso, a legislação e as 
normas especificamente aplicáveis. 

 
 
CAPÍTILO III 
DA FILOSOFIA DA ESCOLA 
 
Art. 7º-  O Colégio Mãe da Divina Providência adota o seguinte posicionamento 

filosófico: 
a) Procurando atender às finalidades de sua Mantenedora, é uma 

comunidade educacional católica, posta a serviço da formação de 
crianças e jovens; 

b) Busca desenvolver sua ação educacional baseada nos princípios da 
Educação Cristã que considera o educando numa visão integral de 
pessoa inserida na comunidade humana, responsável pelo seu 
desenvolvimento e chamado a uma vida plena em Deus quando em 
comunhão com seus semelhantes; 

c) é neste educando assim concebido e considerando ainda os 
princípios pedagógicos da própria Congregação, que a Escola 
centraliza todos os seus objetivos educativos, procurando 
proporcionar-lhe condições de responder de forma autêntica ao 
contexto das mudanças aceleradas do mundo em dinâmica, 
aprimorando a cultura e construindo a História. O ser humano se 
descobre e se define a partir da sua inserção ativa na História cuja 
realidade social interfere e interage; 

d) proporcionar ao educando um espaço de vida e não só espaço 
acadêmico. Espaço integral para uma educação integral; 

e) planejar e garantir a dimensão evangelizadora do projeto educativo; 
f) acompanhar e avaliar o processo de crescimento da fé, sobretudo dos 

grupos de iniciação cristã; 
g) as mudanças sociais, fenômeno de extraordinária rapidez, precisa ser 

assumidas pelo homem de hoje que, como agente e propulsor, se 
constitui como ser dinâmico em constante devir. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Integram a filosofia educacional do Colégio os 

pontos enunciados da Declaração 
“GRAVISSIMUM EDUCACIONIS” do concílio 
Vaticano II entre outros considerados: 

 a) o direito de todos os homens à educação que corresponda à sua 
finalidade, à índole, à diferença de sexo e se acomode à cultura e às 
tradições nacionais; 

 b)  através da educação favorecer a união verdadeira e a paz na Terra; 
 c) o desenvolvimento harmonioso dos dotes físicos, morais e intelectuais; 
 d) o estímulo às crianças e jovens a apreciarem os valores morais com 

consciência reta e a assumi-los por adesão pessoal, como também, a 
conhecer e amar a Deus de modo mais perfeito. 
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CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS  
 
Art. 8º- O Colégio Mãe da Divina Providência define o seu objetivo geral de estimular o 

educando na busca de seu crescimento humano-cristão, a fim de que se 
torne capaz de construir, assumindo os valores sociais, morais, espirituais 
e intelectuais, uma sociedade mais justa e fraterna.  

Art. 9º- Para atingir este objetivo o colégio se propõe a: 
a) organizar a Escola de forma democrática, oportunizando aos educandos, 

professores, pais e funcionários experiências vivenciais de fé e 
serviço aos irmãos e à comunidade; 

b) selecionar conteúdos programáticos que respondam à realidade atual, 
adequados e significativos, susceptíveis de renovação e readaptação; 

c) oportunizar situações de vida e de aprendizagem em que o educando 
se exercite na prática consciente de seus deveres cívicos; 

d) empregar métodos e técnicas didático-pedagógicas atualizadas que 
desenvolvam capacidades de “observação, reflexão, criação, 
discernimento de valores, julgamento, cooperação, decisão, ação, 
comunicação”, introduzindo o educando no uso de recursos científicos 
e tecnológicos de sua época, adequados ao seu meio; 

e) proporcionar ao corpo docente constante oportunidade de atualização 
humana e profissional. 

f) promover a preservação do patrimônio cultural da Escola, 
desenvolvendo a personalidade humana em sua participação na obra 
do bem comum; 

g) incorporar a tecnologia como instrumento de desenvolvimento 
humano e objeto da própria educação; 

h) desenvolver um processo educacional com vistas direcionadas à 
transformação do ser humano e da natureza em benefício coletivo e 
da preservação da vida na Terra sob todas as formas da sua 
manifestação; 

i) alimentar a consciência de que a educação é um processo 
permanente e abrangente a ser desenvolvido pela vida a fora em 
contínuo aprofundamento e maturação. 

 
Art. 10º- Para atingir seus objetivos o Colégio Mãe da Divina Providência, adotará uma 

metodologia de trabalho fundamentada nos seguintes princípios: 
a) dialógica, caracterizada por um clima de abertura e franqueza 

reinante entre os integrantes da comunidade educativa; 
b) crítica, de modo a incentivar o educando a fazer suas próprias 

descobertas e a desenvolver uma mentalidade científica; 
c) ativa, com a valorização da metodologia do “aprender fazendo”; 
d) comunitária, mediante cultivo de clima de colaboração e participação 

tanto nas atividades intra como extra classe; 
e) tecnológica, como meio do desenvolvimento humano e da melhoria da 

qualidade de vida de todos os seres vivos. 
 
Art. 11º-  O Colégio Mãe da Divina Providência mantém o ensino de   Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
 
Art. 12º-  A Escola tem por objetivo: 

I – Na Educação Infantil: 
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a) oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento integral da criança, 
iniciando-a na vida da comunidade, proporcionando-lhe situações e 
recursos  para a aquisição de hábitos e atitudes de vida social, 
preparando-a para iniciar sua aprendizagem; 

b) preparar a criança para viver e conviver com o grupo a que pertence, 
de acordo com a sua realidade social e cultural, para a aprendizagem 
futura e para expressar-se livre e espontaneamente, respeitando 
sempre a individualidade de cada criança; 

c) proporcionar seu desenvolvimento harmonioso através de experiências 
educativas; 

d) estabelecer elos entre a criança, a família, a escola e a comunidade; 
e) desenvolver a criatividade, especialmente, como elemento de auto–

expressão. 
 
II- No Ensino Fundamental: 

a) oportunizar atividades de aprendizagem e experiências que 
promovam no educando a formação necessária ao desenvolvimento 
de suas potencialidades, possibilitando sua auto-avaliação; 

b) oferecer situações de experiências relacionadas com os diversos 
setores econômicos, visando sua preparação para o trabalho; 

c) proporcionar conteúdos programáticos significativos, atividades e 
procedimentos que permitam sua integração na comunidade; 

d) desenvolver o senso de valores humanos e cristãos, que facilitem sua 
participação na comunidade  como cidadão e cristão. 

 
III- No Ensino Médio: 
a) proporcionar ao educando todos os meios de instrumentos 

disponíveis e necessários para suscitar o desenvolvimento de 
potencialidade e formação da sua personalidade; 

b) favorecer a integração do aluno no contexto sócio-econômico-cultural 
em que está inserido, visando a sua auto-realização e transformação 
para a sociedade. 

 
Art. 13º- A Escola mantém as seguintes fases de Educação Infantil: 

a) Educação Infantil – para crianças de 2 a 5 anos (completados durante 
o ano e a até de 31/03); 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em hipótese alguma serão agrupadas crianças, 
com idade cronológica diferente da prevista, para a fase correspondente. 

 
Art. 14º- A organização das classes da Educação Infantil, obedecerá a seguinte 

estrutura: 
a) Maternal I  – para crianças de 2 anos; 
b) Maternal II – para crianças de 3 anos; 
c) Nível I  – para crianças de 4 anos; 
d) Nível II       – para crianças de 5 anos; 

 
 

Art. 15º- Os cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio serão regidos pela 
legislação oficial quanto a seriação, currículo, programas, carga horária, 
avaliação e frequência. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A Matriz Curricular dos Cursos de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio constam em 
documentos anexos a este Regimento Escolar e 
poderão ser modificadas e adequadas a qualquer 
tempo, desde que respeitada a legislação específica 
que rege a matéria. 

 
Art. 16º- O Colégio Mãe da Divina Providência se declara fiel aos ensinamentos da 

Igreja Católica Apostólica Romana por eles norteia sua ação pedagógico-
educacional e se pauta pelo Carisma fundacional de Madre Maria e Madre 
Giustina Schiapparoli, expresso no “Confiante abandono na Divina 
Providência”, Acolhendo, Assistindo e Educando, especialmente, crianças, 
adolescentes e jovens. 

 
 
 
TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO DO CONTEÚDO E ATIVIDADES 
 
Art. 17º- Os conteúdos e atividades serão selecionados pelos professores, sob a 

orientação do Supervisor Pedagógico e estão contidos no Plano curricular, 
aprovado pelo órgão competente. 

 
Art. 18º- Poderão ser introduzidos modificações nos conteúdos propostos, a fim de que 

possam ser adequados ao nível de desenvolvimento das turmas ou quando 
outros motivos relevantes assim o exigirem. 

 
Art. 19º- As atividades serão desenvolvidas através de Plano de Curso e projetos 

bimestrais. 
 
Art. 20º- Na medida do possível, e de acordo com as necessidades do aluno serão 

inseridos os temas transversais, conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 

 
 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Art. 21º- A estrutura administrativa da Escola compõe-se de: 

a) Direção 
b) Supervisão Pedagógica 
c) Orientação Pedagógica 
d) Coordenação Pedagógica 
e) Apoio Administrativo 

 
CAPÍTULO I 
DA DIREÇÃO 
 
Art. 22º- A Direção da Escola é exercida por um(a) Diretor(a) cuja função é administrar 

a Escola, unificando e dinamizando toda a atividade escolar. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O(a) Diretor(a) designado(a) pela Entidade 
Mantenedora da qual é membro e representante 
legal junto ao Estabelecimento. 

 
Art. 23º- São atribuições do(a) Diretor(a): 

a) cumprir e fazer cumprir este Regimento, as leis de ensino e as 
determinações legais em vigor, na esfera de suas atribuições; 

b) representar o estabelecimento em caráter oficial perante as 
autoridades de poder público e junto a instituições culturais, 
profissionais, associativas e sindicais; 

c) convocar e presidir as atividades do Corpo Docente e administrativo; 
d) superintender os atos escolares que dizem respeito à administração 

do ensino e à disciplina geral da escola; 
e) aplicar penalidades disciplinares aos alunos, funcionários e 

professores do estabelecimento, nos termos deste Regimento; 
f) acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, e 

dos serviços educacionais; 
g) assegurar a ortodoxia dos princípios filosóficos educacionais da 

Escola em suas práxis educativas; 
h) integrar todos os organismos da estrutura administrativa, e assegurar 

sua unidade  de pensamento e de ação; 
i) contratar, assinar a Carteira de Trabalho e dispensar professores e 

funcionários, dar posse e exercício a todo pessoal do 
Estabelecimento, na forma da Lei e de acordo com as normas deste 
Regimento; 

j) assinar  todos os documentos expedidos pela Escola e/ou arquivados 
no Estabelecimento; 

k) visar folhas de pagamento; 
l) aprovar estatutos de qualquer instituição que venha a funcionar no 

Estabelecimento; 
m) deferir ou indeferir matrículas; 
n) interpretar, para uso prático todas as determinações contidas no 

presente Regimento, bem como tomar medidas de caráter urgente 
não previstas neste Regimento; 

o) exercer as demais funções que lhe couberem e qualquer outras 
decorrentes da natureza de sua função; 

p) marcar, de acordo com o planejamento anual, o início do ano letivo, 
bem como, o período de recesso e de férias do Corpo Docente e 
Administrativo, de acordo com as leis vigentes; 

q) congregar e dinamizar todas as forças vivas da comunidade escolar e 
canalizá-las rumo aos objetivos educacionais e administrativos; 

r) orientar e estimular a Associação de Pais e Professores. 
 

Art. 24º- O(a) Diretor(a) reúne-se sempre que necessário, mediante convocação, com a 
Secretária e com os responsáveis pelos serviços (Orientação Educacional, 
Pedagógica e Religiosa), de Finanças e de Pessoal, Zeladoria, 
Almoxarifado e demais organizações existentes. 
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CAPÍTULO II 
DA COORDENAÇÃO/ORIENTAÇÃO POR SEGMENTO 
 
Art. 25º- A coordenação/orientação de segmento escolar, órgão de assessoramento à 

Direção em assuntos técnico-administrativos, técnico-pedagógicos, 
compartilha com ela a responsabilidade de unificação e dinamização dos 
trabalhos escolares. 

 
Art. 26º- Cada segmento (Ed. Infantil, EF I, EFII e Ensino Médio) será acompanhada 

por uma coordenadora, pessoa de confiança escolhida pelo(a) diretor(a). 
PARÁGRAFO ÚNICO: O(a) Diretor(a), como responsável maior deste 

conselho, pode convocar para reunião de 
coordenação, sempre que necessário, os 
responsáveis pelos demais serviços administrativos. 

 
Art. 27º- São atribuições da coordenação/orientação: 

a) participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Global da 
Escola; 

b) assumir com o(a) Diretor(a) a responsabilidade de assuntos 
concernentes à ordem administrativa, técnica e disciplinar, 
resguardando aqueles que forem de exclusiva alçada do(a) Diretor(a); 

c) opinar sobre problemas decorrentes da avaliação do rendimento 
escolar; 

d) opinar sobre os planos de atividades complementares que funcionam 
dentro da Escola, bem como dinamizá-los segundo a necessidade do 
grupo; 

e) fazer avaliação com base em dados fornecidos pela comunidade 
educativa, a fim de apreciar objetivamente o trabalho educacional 
realizados pela Escola; 

f) atender as solicitações que lhe forem encaminhadas por alunos ou 
professores que visem harmonizar o dia-a-dia da Escola; 

g) zelar pela observância do Presente Regimento; 
h) opinar, sempre que solicitado, sobre os casos omissos do presente 

Regimento; 
i) substituir o(a) diretor(a), quando se fizer necessário; 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para seu substituto, o(a) diretor(a) designa 
uma das coordenadoras. 

j) realizar, periodicamente, reuniões com os responsáveis dos alunos 
das respectivos segmentos coordenados. 

k) Atender pais, tanto por convocação ou por iniciativa própria dos 
mesmos. 

Parágrafo Único: Cada visita realizada pelos pais, seja convocação ou iniciativa dos 
mesmos, será registrado em Ata pela orientação educacional de cada segmento. 
 
Art. 28º- Todas as coordenadoras/orientadoras reúnem-se, ordinariamente, tantas 

vezes quantas forem necessárias. 
§ 1º- A convocação para as reuniões é feita pelo(a) Diretor(a) de própria 

iniciativa, tantas vezes quantas forem necessárias. 
§ 2º- As decisões da coordenação são tomadas por maioria simples de 

votos dos membros presentes e devem constar em Ata. 
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CAPÍTULO III 
DA SUPERVISÃO ESCOLAR 
 
Art. 29º- São atribuições da Supervisão Escolar: 

a) conhecer toda a escola, o funcionamento de cada curso dos 
diferentes graus de ensino a fim de desenvolver um trabalho 
conjunto, ao mesmo tempo, articulado a cada especificidade; 

b) elaborar e facilitar a execução de projetos de caráter pedagógico, 
com a participação dos demais membros da Equipe Técnica, 
tomando como base o diagnóstico; 

c) orientar e assistir sistematicamente o professor, visando a melhoria 
de seu desempenho quanto: 
- ao Planejamento de Ensino; 
- à utilização dos materiais de instrução; 
- à utilização de métodos, técnicas e procedimentos de ensino; 
- à aplicação dos programas curriculares; 
- ao desenvolvimento do processo de avaliação dos alunos; 
- ao desenvolvimento do processo de recuperação dos alunos; 

d) programar e dinamizar atividades para serem realizadas nas horas 
atividades; 

e) participar, articular e propor, com os demais membros da Equipe 
Técnica e Professores, estudos sobre o PGE (Projeto de 
Gerenciamento Escolar), Currículo Escolar e outras atividades que 
surgirem durante o ano letivo; 

f) programar e propor estudos que proporcionem a todo o pessoal da 
escola uma mudança da visão tradicional da educação  e da 
importância da participação de todos nos fatos pedagógicos; 

g) avaliar continuamente a eficiência e a eficácia do processo ensino-
aprendizagem, para o diagnóstico das necessidades do sistema 
escolar, tendo em vista o seu aperfeiçoamento; 

h) divulgar matéria de interesse relativa ao campo educacional sobre 
possíveis inovações; 

i) propor ciclos de estudo em torno de novos métodos, técnicas e 
mudanças curriculares; 

j) organizar e viabilizar a realização de palestras de interesse dos 
professores, pais e alunos; 

k) estimular a participação dos educadores em reuniões do sindicato 
com a finalidade de buscar informações e maior conscientização do 
seu papel político; 

l) promover um relacionamento agradável, onde reine  a amizade e 
confiança entre os segmentos  da comunidade escolar, através de 
reuniões pedagógicas e de confraternização; 

m) propor, estimular e organizar atividades de lazer com os alunos, 
buscando a integração entre as classes. 

 
 
CAPÍTULO IV 
DO APOIO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 30º- Fazem parte do Apoio Administrativo os seguintes serviços: 

a) Serviço de Secretaria; 
b) Serviço de Finanças e Pessoal; 
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c) Serviço de Almoxarifado; 
d) Serviço de Zeladoria. 

 
 
 
SECÇÃO I 
DA SECRETARIA 
 
Art. 31º- O Serviço de Secretaria é responsável pelos Serviços de: 

a) Expediente; 
b) Arquivo e Fichário; 
c) Escrituração Escolar; 

 
Art. 32º- Os Serviços de Secretaria são executados pela Secretária devidamente 

habilitada por tantos auxiliares quantos forem necessários. 
 
Art. 33º- Respeitados os recessos escolares, feriados e dias de descanso, o 

funcionamento da Secretaria dá-se nos horários estabelecidos pelo(a) 
Diretor(a). 

 
Art. 34º- O Setor de Expediente cuida de: 

a) preparar e expedir a correspondência e documentação atinente ao 
Estabelecimento e à vida escolar do aluno; 

b) cumprir e fazer cumprir os despachos e determinações do(a) 
Diretor(a); 

c) elaborar e publicar os editais que se fizerem necessários; 
d) receber os requerimentos, matrículas e transferências verificando a 

regularidade e encaminhando-a para o despacho do(a) Diretor(a). 
 
Art. 35º- O Setor de Arquivo e Fichário é responsável pela transcrição em ficha própria, 

de todos os fatos escolares guardando as vias que devem permanecer na 
Escola, de todos os documentos e materiais de valor probatório, quer 
expedidos ou não, de natureza interna. 
PARÁGRAFO ÚNICO: No arquivo são guardados os documentos que 

tenham atualidade e funcionamento e, no passivo, 
os de valor permanente. 

 
Art. 36º- O Setor de Escrituração Escolar encarrega-se dos registros escolares dos 

seguintes documentos: 
a) registro de matérias, frequência e notas; 
b) atas de reuniões administrativas e pedagógicas; 
c) Livro de Termo de Visita de autoridade; 
d) Livro de registro de protocolo de correspondência recebida e 

expedida; 
e) Relatório de Resultados Finais; 
f) Livro ata de adaptação, intercâmbio e progressão parcial; 
g) Livro de Expedição de Certificados; 
h) Livro ata de incineração de documentos. 

         
 
Art. 37º- O Setor de Escrituração tem a seu encargo também a preparação do histórico 

escolar dos alunos e dos Certificados de conclusão de curso. 



15 
 

Art. 38º- Os documentos existentes na Secretária podem ser incinerados, por 
determinação do(a) Diretor(a), após decorrido, no mínimo, dois anos de 
sua elaboração,  de acordo com a legislação vigente. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para incinerar documentos deve ser lavrada ata da 

qual conste a natureza, o ano letivo e outros dados 
significativos que permitam a segura identificação 
dos mesmos. 

 
Art. 39º- Os documentos existentes na Secretaria, que não podem ser incinerados, são: 

a) diários de classe e todos os registros individuais do aluno que 
contenham a síntese de escolarização, aprovação e conclusão de ano 
ou curso; 

b) documentos, livros, registros relativos à oficialização e históricos da 
Escola. 

 
 
SECÇÃO II 
DO SERVIÇO DE FINANÇAS E DO SERVIÇO DE PESSOAL 
 
Art. 40º- O Serviço de Finanças e Serviço de Pessoal estão sob a responsabilidade de 

um membro escolhido pelo(a) diretor(a). 
 
Art. 41º- O Serviço de Finanças tem a seu encargo o movimento financeiro do 

estabelecimento, assessorado por auxiliares. 
 
Art. 42º- São atribuições do responsável pelo Serviço de finanças: 

a) organizar a folha de pagamento; 
b) receber e manter sob sua guarda os documentos referentes ao 

movimento financeiro; 
c) satisfazer os requisitos legais vigentes, referentes ao serviço; 
d) levantar balancetes mensais e o balanço anual, encaminhando-o à 

Entidade Mantenedora; 
e) junto ao (à) Diretor(a) fixar as anuidades e a respectiva forma de 

pagamento, obedecidas as formas emanadas dos órgãos 
competentes; 

f) cobrar taxas, emolumentos e multas de mora, segundo as 
determinações legais; 

g) executar as atribuições que lhe são inerentes; 
h) Relógio ponto. 
 
 

Art. 43º- São atribuições do responsável pelo Serviço de Pessoal: 
a) manter em dia o livro de termo de exercício do pessoal docente e 

funcionários; 
b) organizar e manter em dia os documentos do corpo docente e 

funcionários de acordo com a lei  vigente; 
c) controlar o cumprimento das obrigações legais e jurídicas dos 

professores e funcionários, bem como das relações empregatícias 
dos mesmos. 
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SECÇÃO III 
DO SERVIÇO DE ALMOXARIFADO 
 
Art. 44º- O Serviço de almoxarifado destina-se à compra, venda, guarda distribuição e 

controle do material de consumo da Escola. 
 
Art. 45º- São atribuições do responsável pelo Serviço de: 

a) providenciar a compra de estoque do material necessário ao bom 
andamento dos trabalhos na Escola; 

b) zelar pela conservação deste material, evitando deterioração; 
c) controlar o uso de material de consumo, distribuindo-o sempre que 

necessário. 
 
 
SECÇÃO IV 
DO SERVIÇO DE ZELADORIA 
 
Art.46º-O Pessoal de Serviço de Zeladoria é em número determinado pelo(a) 

Diretor(a), de acordo com as necessidades. 
 
Art. 47º- São atribuições do Pessoal do Serviço de Zeladoria: 

a) zelar pela conservação e limpeza das instalações e equipamentos 
escolares; 

b) manter em rigorosa limpeza o prédio, dependências e mobiliários da 
Escola; 

c) cumprir as determinações do(a) Diretor(a) e do(a) responsável do 
Serviço de limpeza. 

 
 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
 
CAPÍTULO I 
DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA – SOP 
 
Art.48º- O Serviço de Orientação Pedagógica é órgão que, junto ao(à) Diretor(a), 

garante a unidade filosófica da Escola na consecução de seus objetivos 
pré-estabelecidos. Seu titular será pessoa devidamente qualificada, 
escolhida pela direção. 

 
Art. 49º- São atribuições do Serviço de Orientação Pedagógica: 

a) contribuir e participar dos esforços para que seja seguida a Filosofia 
Educacional da Escola; 

b) colaborar na elaboração do plano global da Escola, tendo em vista 
seus objetivos gerais e específicos; 

c) colaborar no aperfeiçoamento da organização administrativa, 
principalmente no que se refere à situação ensino-aprendizagem; 

d) orientar, assistir e assessorar os professores na elaboração de suas 
atividades, compartilhando-as com o plano global da Escola; 

e) acompanhar e avaliar o trabalho através da revisão  dos 
planejamentos e analisar os resultados do rendimento escolar; 
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f) contribuir para o aprimoramento do  corpo docente, atuando na 
promoção de cursos, seminários, palestras, encontros e sessões de 
estudo; 

g) colaborar com o professor na sua auto-avaliação e na elaboração dos 
planos de curso; 

h) promover reuniões pedagógicas; 
i) contribuir na seleção dos professores novos bem como orientá-los na 

dinâmica e funcionamento da Escola; 
j) avaliar com o conselho de classe, os currículos dos cursos e os 

programas das atividades, área de estudo e das disciplinas; 
k) participar de encontros e reuniões com os pais. 

 
 
 
CAPÍTULO II 
DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 
 
 
Art. 50º- O Serviço de Orientação Educacional é constituído por Orientador 

Educacional devidamente habilitado, assessorado pela coordenação de 
turma, regentes e por outros profissionais competentes que se fizerem 
necessários. 

 
Art. 51º- São atribuições do responsável pelo Serviço de Orientação Educacional: 

a) favorecer a adaptação dos alunos no seu ambiente escolar; 
b) promover o bom relacionamento entre aluno-aluno, aluno e demais 

membros da escola; 
c) acompanhar e orientar os alunos nas suas diversas faixas etárias e 

sempre que necessário, orientar as famílias dos mesmos; 
d) pesquisar as causas dos insucessos dos alunos, procurando soluções 

possíveis; 
e) desenvolver o trabalho, junto aos alunos, por meio de sessões grupais 

ou individuais, de modo a melhor atingir os objetivos propostos; 
f) obter e registrar dados relativos aos alunos que direta ou 

indiretamente estão ligados ao SOE; 
g) propiciar encontros entre pais e professores, programando palestras 

ou cursos a fim de integrar o trabalho escola-família e comunidade; 
h) realizar psicodiagnósticos encaminhando alunos a atendimento 

especializado, sempre que necessário; 
i) dar assessoramento aos professores e a membros de outros setores, 

quando se fizer necessário; 
j) contribuir na seleção de elementos novos na comunidade escolar; 
k) dinamizar o processo de sondagem de aptidões dos alunos 

procedendo a orientação de preparação para o trabalho e profissional, 
levando em consideração os interesses, aptidões e mercado de 
trabalho; 

l) participar das reuniões do conselho de Classe; 
m) realizar palestras e promover reuniões de estudo em classe; 
n) realizar, em classe, palestras para os alunos, divulgando a legislação 

do ensino e as normas legais relativas à disciplina e ao regime de 
avaliação do aproveitamento escolar; 
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o) promover, de comum acordo com os professores, atividades que 
concorram para completar a educação dos alunos; 

 
 
CAPÍTULO III 
DO SERVIÇO  DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA – SOR 
 
Art. 52º- O Serviço de Orientação Religiosa – SOR – é o órgão responsável pela 

organização do Ensino Religioso e de todas as atividades que levem o 
educando a desenvolver e aprofundar não somente os conhecimentos das 
questões relacionadas ao Transcendental, senão para incorporá-los à 
vivência de sua fé. 

 
Art. 53º- As atribuições do Serviço de Orientação Religiosa são as seguintes: 

a) organizar, coordenar, executar e avaliar as atividades ligadas ao 
plano orgânico de formação religiosa e ética; 

b) organizar, coordenar e executar todo o sistema de ensino religioso 
formal e informal, seja para o corpo discente, docente ou 
administrativo; 

c) elaborar o plano orgânico de formação religiosa, em conformidade 
com as diretivas universais, nacionais e locais da Igreja Católica; 

d) articular os diversos setores de ensino e administração escolar e 
integrá-los na consecução dos objetivos filosóficos, educacionais e 
religiosos preconizados pela escola; 

e) organizar, dinamizar e avaliar os diversos movimentos pastorais da 
escola e integrá-los à ação pastoral da Igreja local; 

f) integrar a escola ao plano pastoral de conjunto da Diocese e manter 
contínuo contato com os organismos da Igreja vinculados à educação; 

g) organizar, acompanhar e avaliar as aulas de Ensino Religioso no que 
diz respeito aos conteúdos e técnicas didático pedagógicas; 

h) promover o estudo e divulgação dos documentos doutrinários 
emanados pela Igreja a nível universal, nacional e local; 

i) identificar, incentivar e desenvolver as lideranças cristãs dentro e fora 
da escola; 

j) organizar e promover a celebração das festividades religiosas mais 
significativas e nelas integrar a comunidade educativa em sua 
totalidade; 

 
 
CAPÍTULO IV 
DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – SIS 
 
 
Art. 54º- O Serviço de Integração social – SIS – é o órgão responsável pela integração 

do educando ao convívio social, pelo cultivo da ordem e clima adequado de 
estudos e pelo cumprimento das normas disciplinares internas. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O SIS desenvolverá sua ação em estreito 

entrosamento com o SOE. 
 
Art. 55º- As atribuições do Serviço de Integração Social são as seguintes; 
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a) zelar pela manutenção e cultivo da tranqüilidade, bem estar e 
sociabilidade nas relações interpessoais entre os componentes  do 
corpo discente; 

b) zelar pela ordem, disciplina e segurança dos alunos dentro das 
dependências da escola e em atividades externas; 

c) pesquisar e aprofundar as causas geradoras de indisciplina e 
apresentá-las ao SOE com propostas de abordagem e devido 
tratamento; 

d) controlar o acesso, freqüência e pontualidade dos alunos, como  
também, autorizar e controlar sua saída do estabelecimento em casos  
e horários extraordinários; 

e) participar dos conselhos de classe quando se tratar de questões 
disciplinares e emitir parecer, devidamente fundamentado e instruído, 
quando a eventual cancelamento de matrícula por motivos 
disciplinares; 

f) estabelecer contatos com os responsáveis pelo aluno quando se 
tratar de casos de indisciplina ou comportamento inadequado; 

g) controlar o acesso de pessoas estranhas ao estabelecimento; 
h) aplicar penalidades na esfera de sua competência; 
i) prestar apoio e assistência aos professores no que tange a disciplina; 
j) manter fichário de registro de ocorrências específicas do SIS; 
k) controlar o início, intervalos e términos das aulas; 
l) manter sob sua guarda os objetos perdidos e encontrados nas 

dependências da escola e promover sua devolução aos proprietários 
m) conscientizar e motivar o educando para uma efetiva participação na 

sua formação; 
n) incutir no educando o senso de participação nas atividades 

programadas pela escola. 
 
 
 
 
TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO COMPLEMENTAR 
 
 
CAPÍTULO I 
DAS INSTITUIÇÕES 
 
Art. 56º- As Instituições da Escola são: 

a) Biblioteca 
b) Associação de Pais e Professores 

 
 
SECÇÃO I 
DA BIBLIOTECA 
 
Art. 57º- A Escola tem sua Biblioteca para atendimento dos alunos, professores, 

orientadores e pais, como meio de complementação dos estudos, estímulo 
à pesquisa bibliográfica e incentivo ao gosto pela leitura. 
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Art. 58º- Tanto o horário de atendimento como as normas de funcionamento são 
determinadas pelo(a) Diretor(a) em combinação com a coordenação das 
turmas e bibliotecária responsável. 

 
Art. 59º- É responsável pela Biblioteca, um elemento competente a quem cabe: 

a) esquematizar o plano anual de serviços  da Biblioteca: 
b) orientar os usuários para o bom aproveitamento do acervo; 
c) manter contato com as editoras, com vistas à atualização  e 

ampliação da Biblioteca; 
d) pôr-se em contato com o(a) Diretor(a) para a aquisição de livros e 

publicações, para os serviços especializados e alunos; 
e) incentivar o uso  da mesma; 
f) manter em dia o fichário dos livros; 
g) zelar pela conservação e uso dos livros; 
h) controlar as atividades dentro do recinto da Biblioteca. 
 

Art. 60º- A inobservância das normas regulamentares pode implicar para os infratores, 
no cancelamento do uso da Biblioteca. 

 
 
SECÇÃO II 
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES 
 
Art. 61º- Com a finalidade de unir os pais, os professores e demais elementos da 

comunidade educativa, tem a Escola sua Associação de Pais e 
Professores que trabalha no plano Educacional e Social do 
estabelecimento conforme planejamento feito junto ao(à) Diretor(a). 

 
Art. 62º- São considerados sócios da APP do Colégio Mãe da Divina Providência os 

pais dos alunos matriculados na Escola e os professores da mesma. 
 
Art. 63º- A APP tem por objetivos: 

a) conscientizar os pais quanto à ação educativa: 
b) dar oportunidades aos pais de participarem em atividades da Escola, 

colaborando na educação e cultura, para melhor rendimento na ação 
educacional; 

c) defender os direitos da família. 
d) Cabe ao segmento pais o interesse de manter a documentação 

atualizada, bem como a participação ativa no colégio. Não cabendo 
ao colégio a busca por ações efetivas da APP. 

 
Art. 64º- A Associação se rege por estatuto próprio, aprovado em Assembléia de Pais e 

Professores, sendo vedada sua ingerência direta na Administração da 
Escola. 

 
 
 
CAPÍTULO II 
DOS SERVIÇOS 
 
Art. 65º- Fazem parte dos Serviços da Escola: 

a) O Serviço de Recursos Audiovisuais; 
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b) Laboratórios; 
c) Serviço de mecanografia. 

 
 
SECÇÃO I 
DO SERVIÇO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS 
 
Art.66º- O(A) Diretor(a) designa pessoa(s) competente(s) para assumir a 

responsabilidade pelos Serviços de Recursos Audiovisuais. 
 
Art. 67º- Cabe a este serviço a responsabilidade da guarda, confecção, conservação, 

indicação para aquisição, emprego e orientação técnica destes meios 
didáticos. 

 
Art. 68º- Os serviços de audiovisuais deverão organizar e colocar à disposição da 

comunidade escolar os recursos de vídeo, computação, lousas interativas, 
data show, e outros materiais sobre assuntos educacionais, técnicos e 
científicos. 

 
 
SECÇÃO II 
DOS LABORATÓRIOS 
 
Art. 69º- Os laboratórios, organizados segundo sua especificidade, deverão oferecer as 

condições necessárias aos professores para o desenvolvimento de aulas 
práticas. 

 
SECÇÃO III 
DO SERVIÇO DE MECANOGRAFIA 
 
Art. 70º- Os serviços de mecanografia se destinam a reproduzir textos didáticos, 

provas, formulários e informativos necessários aos processos de ensino e 
administração geral da escola. 

 
 
 
TÍTULO VI 
DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 
 
CAPÍTULO I 
DA MATRÍCULA 
 
Art. 71º- Processa-se a matrícula nos cursos, no período que antecede ao início do ano 

letivo, mediante requerimento dirigido ao(a) diretor(a) e firmado pelo 
responsável mediante a assinatura de contrato, que rege as normas 
vigentes para o ano escolar. 

 
Art. 72º- As datas de início e término do período de matrícula serão determinadas 

pelo(a) Diretor(a). 
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Art. 73º- O aluno pode ingressar na Educação Infantil aos dois (2) anos e no Ensino 
Fundamental aos seis (6) anos de idade desde completos até trinta e um 
(31) de março(03)  (Resolução nº7  de 14 de dezembro de 2010/CNE-
CEB). 

 
Art. 74º- As idades requeridas para o Educação Infantil são: 

a) Maternal I   – para crianças de 2 anos; 
b) Maternal II  – para crianças de 3 anos; 
c) Nível I        – para crianças de 4 anos; 
d) Nível II        – para crianças de 5 anos; 

 
Art. 75º- Para matrícula na Educação Infantil, o aluno deve apresentar a seguinte 

documentação: 
a) certidão de nascimento (cópia); 
b) fotos; 
c) requerimento de matrícula devidamente preenchido; 
d) comprovante da quitação da taxa de matrícula; 
e) do exame de tiragem sanguínea e fator RH(cópia); 
f) demais documentos que o(a) diretor(a) julgar necessário. 

Art. 76º- Para matricular-se no 1º Ano do Ensino Fundamental: 
a) certidão de nascimento; 
b) fotos; 
c) comprovante da quitação da taxa de matrícula; 
d) requerimento de matrícula devidamente preenchido; 
e) documento da Educação Infantil; 
f) cópia do exame de tiragem sanguínea e fator RH; 
g) demais documentos que o(a)diretor(a) julgar necessário. 

§ 1º- Para os alunos que ingressam nos demais anos do Ensino Fundamental, além 
dos documentos acima, exige-se histórico escolar. 

§ 2º- Os alunos que não cursaram regularmente a escola, são submetidos a 
legislação pertinente a ingresso na mesma.(adaptação/Classificação/ 
Reclassificação/Prog. Parcial-Resolução NORMATIVA Nº002/2009 CEE/MT) 

 
 

 
Art. 77º- Para o ingresso de alunos à 1ª série do Ensino Médio exige-se o Histórico 

Escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou estudos equivalentes e 
os documentos: 
a) certidão de nascimento ou casamento; 
b) histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente em duas (2) 

vias; 
c) comprovante da quitação da taxa de matrícula; 
d) requerimento de matrícula devidamente preenchido; 
e) cópia do exame de tiragem sanguínea e fator RH.  
f) demais documentos que o(a) diretor(a) julgar necessário. 

 

Art. 78º- Alunos que realizam estudos no estrangeiro podem efetuar matrícula tanto no 
Ensino fundamental como no Ensino Médio em conformidade com a 
legislação vigente. Resolução NORMATIVA Nº002/2009 CEE/MT 
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Art. 79º- O requerimento de matrícula apresentado pelo aluno ou seu responsável, 
após o deferimento, constitui o “aceite” das exigências regimentais. 

 
Art. 80º- A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do ano letivo pelo aluno, 

sendo maior ou por seu responsável, sendo menor, ou compulsivamente 
pela Direção da Escola ouvida a Coordenação ou Conselho de Classe, por 
conveniência pedagógica, didática ou disciplinar, em se tratando no último 
caso, de grave infração ou reiteradas faltas contra dispositivos deste 
Regimento, comprovado através de registros do Conselho Deliberativo ou 
de Classe e Conselho Tutelar. (De acordo com a Resolução NORMATIVA 
Nº002/2009 CEE/MT Art.55 §5º) 

 
Art. 81º- Não há renovação automática de matrícula. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Estabelecimento não se responsabiliza pela 
reserva de vagas para os alunos que não 
renovarem sua matrícula. 

 
Art. 82º- O número de alunos por turma é de acordo com as características 

pedagógicas de cada série e as exigências legais: 
a) Maternal I     – 15 alunos-1 professor e 1 auxiliar 
b) Maternal II    – 20 alunos-1 professor e 1 auxiliar 
c) Nível I     – 20 alunos – 1 professor e 1 auxiliar 
d) Nível II      – 20 alunos – 1 professor e 1 auxiliar 
e) 1º e 2º ano  do Ensino Fundamental I: 30 alunos; 
f) 3º e 4º ano do Ensino fundamental I : 35 alunos; 
g) 5º EF I a 9º ano do ensino fundamental II: 45 alunos; 
h) Ensino Médio: 50 alunos. 

 
 
CAPÍTULO II 
DO PLANO GLOBAL DA ESCOLA 
 
 
Art. 83º- O Plano Global da Escola, elaborado anualmente, prevê as necessidades e 

racionaliza o emprego dos meios materiais e dos recursos disponíveis, a 
fim de alcançar os objetivos educacionais propostos, partindo do 
conhecimento e avaliação da realidade. 

 
Art. 84º- A elaboração do Plano Global da Escola compete ao(à) Diretor(a) em 

colaboração com as Coordenadoras, Serviço de Orientação Educacional e 
Orientação Pedagógica. 
PARÁGRAFO ÚNICO: O Calendário Escolar, instrumento que facilita as 

diversas atividades escolares, faz parte do Plano 
Global da Escola. 

 
 
CAPÍTULO III 
DA FREQÜÊNCIA 
 
Art. 85º- É obrigatória a freqüência às aulas e às atividades extra-classes. 
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Art. 86º- Os alunos merecedores de tratamento excepcional em decorrência de 
situações de doenças são atendidos nos termos da legislação vigente. 

 
Art. 87º- A frequência dos alunos às aulas é registrada no Diário de Classe. 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
DO PERÍODO ESCOLAR 
 
Art. 88º- O período letivo, as férias escolares, os feriados, os turnos de funcionamento, 

os horários das aulas e dos recreios são fixados anualmente, pelo(a) 
diretor(a), no Calendário Escolar, obedecendo as leis em vigor. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Pode haver continuidade dos trabalhos letivos para 

a turma, série ou curso, conforme a necessidade, 
além do previsto pelo Calendário Escolar, a critério 
do(a) Diretor(a). 

 
Art. 89º- O Calendário Escolar a ser elaborado anualmente, deverá atender ao disposto 

na legislação vigente, bem como as normas baixadas em instrução 
específicas da SEE/MT e da Instituição de Ensino. 

 
Art. 90º-O Calendário Escolar, fixará de acordo com a s disposições dos órgãos 

normativos: 
a) início e término  do ano letivo; 
b) época de planejamento; 
c) dias previstos para a recuperação; 

                   d) dias destinados a reuniões do conselho de Classe e outros colegiados; 
                   e) dias de comemorações estabelecidos por lei ou próprio do 
estabelecimento; 
                   f) período de férias para professores e alunos. 
 
Art. 91º- O Calendário Escolar anual, será encaminhado, em tempo hábil ao órgão 

competente, para fins de fiscalização e inspeção. 
 
 
CAPÍTULO V 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS 
 
Art. 92º- A transferência de alunos somente é aceita, quando se verifica vaga nas 

turmas existentes e mediante a apresentação dos documentos exigidos 
neste Regimento; 

 
Art. 93º- Os estudos realizados pelo aluno transferido com aprovação, são 

aproveitados. 
 
Art. 94º- O aproveitamento de estudos é possível após estudos feitos pelo Serviço de 

Orientação Pedagógica. 
 
Art. 95º- O aluno pode transferir-se da Unidade Escolar, mesmo não quitando a 

anuidade. (Lei nº 8.170 de 17 de janeiro de 1991, Art. 9º). 
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Art. 96º- Não se recebe transferência nos últimos dois meses do período letivo, bem 
como no período de recuperação terapêutica. 

 
CAPÍTULO VI 
DAS BASES CURRICULARES 
 
Art. 97º- A ordenação do currículo é feita por séries anuais. 
Art. 98º- As bases curriculares do Ensino Fundamental e Médio com sua carga horária 

respectiva, ordenação e seqüência ao longo do curso, integram o 
Regimento.(Matriz Curricular) 

 
 
CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO 
 
 
Art. 99º- A avaliação é a interpretação contínua do desempenho do aluno em vista das 

habilidades e competências estabelecidas na BNCC e DRC/MT em cada 
segmento escolar. 

 
 
 
 
SECÇÃO I 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 100º- O Estabelecimento adota o sistema de avaliação integral, abrangendo os 

aspectos qualitativos e quantitativos. 
 
Art. 101º- A avaliação, processo contínuo, progressivo e sistemático abrange todas as 

áreas da personalidade do educando realizando-se cooperativamente 
com este e seus educadores. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A avaliação da Educação Infantil é expressa por 

pareceres descritivos tendo por base os 
objetivos de cada nível. 

 
Art. 102º- A avaliação será diagnóstica, contínua, permanente e cumulativa com a 

finalidade de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem 
dos alunos, obedecendo a ordenação e seqüência do ensino bem como 
a orientação do currículo. 

 
Art. 103º- Como instrumento e técnica de avaliação serão utilizados: testes de 

aproveitamento orais e escritos, atividades específicas, resultados de 
pesquisas, trabalho de criação, observações espontâneas ou 
dirigidas, relatórios de trabalhos em grupos, coleta de materiais e 
dados, fichas de leitura, discussões, outras modalidades e critérios do 
professor sob orientação do Serviço de supervisão Pedagógica. 

 
Art. 104º- A avaliação será desenvolvida através de trabalhos cooperativos entre 

direção, Corpo docente, Serviço de supervisão Pedagógica e Serviços de 
Orientação Educacional, com objetivo de analisar e debater os dados 
intervenientes da aprendizagem. 
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SECÇÃO II 
DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
Art. 105º- Utilizam-se, entre outros, para o ensino Fundamental e Médio os seguintes 

instrumentos de avaliação: 
a) observação direta do progresso do aluno; 
b) trabalhos e avaliações individuais; 
c) participação nas atividades docentes; 
d) trabalhos em grupos; 
e) relato de experiências; 
f) simulados; 
g) parecer descritivo do Conselho de Classe. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Será vedada a repetição 
automática de avaliações, em qualquer época do 
ano letivo, sob qualquer pretexto ou para qualquer 
efeito. 

 
 
 
SECÇÃO III 
 

Art. 106º- O resultado da avaliação do aproveitamento ao aluno da Educação Infantil é 
expresso através de pareceres descritivos e, do 1º Ano do Ensino 
Fundamental I em diante, é expresso em notas de um (1,0) a dez (10,0). 
PARÁGRAFO ÚNICO: Estes resultados são lançados bimestralmente nos 

registros da Secretaria e comunicados, por escrito 
aos alunos e seus responsáveis. 

 
 
 
SECÇÃO IV 
DOS NÍVEIS DE PROMOÇÃO 
 
Art. 107º- No Ensino Fundamental e Médio, os resultados das avaliações bimestrais, 

devidamente interpretados pelo Conselho de Classe, que emite o parecer 
final, indicam as condições do aluno de: 
a) aprovação  
b) recuperação terapêutica 
c) progressão parcial  
d) reprovação 

 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A média de cada bimestre será obtida pela seguinte 

fórmula: 
 

Média das Avaliações x 3 + 2 x Prova Bimestral 
5 

a) A nota no transcorrer do bimestre, acontece da seguinte maneira: 
Nota 1 e 2- Referente a trabalhos/testes/atividades pedagógicas peso 10,0 
Nota 3- Referente a Prova Bimestral (8,0) e tarefas (2,0), peso total 10,0 
Nota 4 –Recuperação paralela/simulados. Ao término do bimestre, os alunos 
realizarão simulado valendo até 1,0 ponto na média do bimestre. (1º, 2º e 3ºB).  



27 
 

§ 1º- Ter-se-á como aprovado quanto ao aproveitamento: 
o aluno que alcançar média 7 (sete) durante o ano em cada 
disciplina, independente da Recuperação paralela, Recuperação 
Terapêutica (Final).  

 
 
 § 2º- Considerar-se-á reprovado quanto ao aproveitamento: 
 

a) o aluno de 3º a 6º ano que após Recuperação  paralela e terapêutica, não alcançar 
média 7 (sete) em 3 (três) ou mais disciplinas; 

b) o aluno de 7º a 9º ano que após Recuperação paralela e  terapêutica, não alcançar 
média 7 (sete) em 5 (cinco) ou mais disciplinas; 

c) o aluno do Ensino Médio que após Recuperação paralela e terapêutica, não 
alcançar média 7 (sete) em 5 (cinco) ou mais disciplinas; 

d) o aluno que após processo de recuperação terapêutica, não for considerado 
Aprovado ou Reprovado, são encaminhados para Progressão Parcial, de acordo 
com regimento escolar.  
 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Aluno dos três anos iniciais Ensino Fundamental I que 
compreendem o processo de alfabetização de acordo com a Res. Nº0 de 14/11/10, não 
serão passíveis de reprovação, para não haver prejuízo na continuidade da 
aprendizagem. 

 
§ 3º- Ter-se-á como aprovado quanto a assiduidade: 
 

a) o aluno de frequência igual ou superior a 75% (Setenta e cinco por cento) na 
respectiva disciplina; 

b) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com frequência 
igual ou superior ao mínimo estabelecido pelo conselho Estadual de Educação, e 
que demonstre aproveitamento após estudos a título de recuperação e avaliação 
final, em cada disciplina.  

 
 
SECÇÃO V 
DA RECUPERAÇÃO PARALELA E TERAPÊUTICA 
 
Art. 108º- A Escola oferece recuperação PARALELA e TERAPEUTICA para atender as 

necessidades e deficiências dos alunos. 
 
Art. 109º- A recuperação oferecida pela Escola é paralela e terapêutica. 

§ 1º- A recuperação paralela é contínua, desenvolvida na medida das 
necessidades dos alunos, no desenrolar das aulas, com revisão 
das avaliações feitas, retorno de conteúdos onde o professor 
detectar dificuldades dos mesmos, resultando em reforço durante 
o bimestre e na aplicação de um simulado ao final do bimestre 
(1º,2º e 3º Bimestre), pelo próprio professor da classe ou outro. 

 - Para efeito de registro, o professor registrará no diário de classe, 
todo momento de retorno de conteúdo em sala, bem como a 
escola registrará o reforço oferecido em período extra turno sem 
ônus para o discente. 
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§ 2º- A recuperação terapêutica é oferecida obrigatoriamente pela Escola, 
ao final do período letivo, em regime intensivo, pelo próprio 
professor ou por outro, para o aluno que não atingiu os mínimos 
estabelecidos nos níveis de promoção após a recuperação 
paralela, para que possa ter maior rendimento. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: A avaliação final da recuperação será de 

responsabilidade do respectivo professor 
da disciplina à qual o aluno esteve sujeito. 

 
Art. 110º- Nos estudos de recuperação terapêutica será exigida a frequência de 100% 

(cem por cento) às aulas e atividades escolares programadas em cada 
disciplina, para efeito de promoção. 

Art. 111º- Serão atribuídas notas que variarão de 1,0 a 8,0 para prova escrita e 2,0 pontos 
reservados para participação e presença. 

 
 

Art. 112º- Ao final da recuperação, o professor da disciplina atribuirá uma média final dos 
estudos, baseado nas notas ou graus na forma prevista no artigo anterior. 

 
Art. 113º- Para apuração final do rendimento escolar do aluno sujeito a estudos de 

recuperação terapêutica, aplicar-se-á a seguinte fórmula:  
    Média dos Bimestre + Nota da Avaliação Final  

2 
 

§ 1º- Para promoção o aluno deverá obter média final igual ou superior a 
sete (7,0) em cada disciplina que esteve sujeito à Avaliação Final 
(recuperação terapêutica) considerando-se está a nota final. 

 
a) o aluno que não alcançar o mínimo estabelecido na hipótese da alínea anterior e 

que submetido à Avaliação Terapêutica, após o período de recuperação, tirar a 
nota 7,0(sete) será submetido a análise do Conselho Escolar, que emitirá um 
parecer final. 

 
Art. 114º- Os resultados finais da recuperação paralela e de Avaliação Terapêutica 

serão registrados nos documentos próprios, além do diário de classe do 
professor. 

 
 
SECÇÃO VI 
DAS PROGRESSÕES PARCIAIS 
 
Art.115º- O aluno regularmente matriculado, será submetido ao processo de 
Recuperação Paralela e terapêutica (possível em todas as disciplinas) e, sendo ainda 
insuficiente, ficará em Progressão Parcial possível em até 2 (dois) Componentes 
Curriculares de Terceiro Ano do Ensino Fundamental I ao 6º Ano do Ensino 
Fundamental II e 7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em 
até 4 (quatro) Componentes Curriculares. 
 

$1º Caso os resultados sejam insatisfatórios em 03(três) ou mais componentes 
curriculares do 3º Ano do Ensino Fundamental I ao 6º Ano do Ensino Fundamental II e 
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7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em até 4 (quatro) ou 
mais Componentes Curriculares, o aluno será considerado reprovado. 
 

$ 2º O educando que o número de disciplinas/componentes curriculares excederem 
o número previsto para Progressão Parcial de acordo com parágrafo primeiro, é 
considerado reprovado, permanecendo no mesmo ano/série, porém dispensado das 
disciplinas ou componentes curriculares em que já tenha obtido aprovação. 
a) No ato da matrícula, o educando se comprometerá a organizar-se de acordo as 

aulas/componentes curriculares que precisar estar presente, durante as 
aulas/componentes curriculares dispensado, ficará sob a responsabilidade de seus 
responsáveis. 

b) Para aprovação deste ano/série o educando está sujeito ao previsto no regimento 
da escola no tocante média e presenças; 

c) Podendo diante desta situação o pai/responsável pelo educando optar para que o 
mesmo faça todos os componentes curriculares; 

 
$3º O aluno que percorrer todo processo previsto no artigo e continuar retido em 03 

(três) ou mais componentes curriculares do 3º Ano do Ensino Fundamental I  ao 6º Ano  
do Ensino Fundamental  II e 7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino 
Médio em até 4 (quatro)  ou mais  Componentes  Curriculares terá  direito a matricular-
se no ano subsequente e optar pela Progressão Parcial com todas as obrigações 
conforme disposto em regimento da escola. (Res. 002/2009 CEE/MT) 
a) A Progressão parcial será presencial, onde a carga horária da disciplina será para 

estudos e avaliações. E terá média para aprovação 7,0 (Sete). Constando de Prova 
com peso 7,0 e trabalho com peso 3,0. Totalizando 10,0. 

b) A Progressão Parcial será realizada no primeiro semestre do ano subsequente.  

c) As despesas decorrentes da Progressão parcial, seja de pagamento do professor e 
despesas com a organização curricular, será acordado no início do ano é de 
responsabilidade dos responsáveis pelo aluno, em carnê próprio. 

d) A matrícula para Progressão Parcial será submetida a partir do 3º Ano do Ensino 
Fundamental I ao 6º Ano do Ensino Fundamental II em até três (3) componentes 
curriculares e 7º Ano Ensino Fundamental II a Terceira Série do Ensino Médio em 
até 4 (quatro) em até 4 (quatro) Componentes Curriculares. (Resolução 
002/23/11/2009-CEE/MT) 

e) O aluno fará duas matrículas, sendo uma Progressão Parcial e outra na série 
subsequente obrigatoriamente, sendo que no ato da opção da progressão parcial, o 
responsável, assinará um termo de compromisso onde fica ciente das normas 
dispostas em regimento escolar. 

f) A matrícula de alunos vindos de outras unidades escolares será conforme disposta 
no regimento interno e respeitando o limite estabelecido pelo mesmo. 

g) A reprovação nos componentes curriculares, na progressão, não inviabiliza o 
processo pedagógico, pois o mesmo poderá repeti-lo no segundo semestre, caso 
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continue retido, ao final do processo, nenhum outro recurso à Escola ou a sua 
Associação de Pai e mestres. E cabe ao aluno retornar para série de origem. 

 
 
SECÇÂO VII 
DAS ADAPTAÇÕES 
 

Art. 116º- O aluno que vier transferido de outro estabelecimento com grade curricular 
diferente do presente Regimento, estará sujeito à adaptação, nas 
disciplinas, áreas de estudo e atividades ou conteúdos que não tenha 
cursado em série idêntica ou equivalente. 

 
Art. 117º- A adaptação deverá ser promovida até o final do curso respectivo de forma 

que nenhum aluno possa concluí-lo sem que tenha cumprido o currículo 
pleno previsto para o curso, com a respectiva carga horária. 

 
Art. 118º- A adaptação se fará mediante a execução de trabalhos e tarefas, 

determinados pelos professores, a serem executados pelo aluno no 
decorrer do período letivo. 
PARÁGRAFO ÚNICO: A todo trabalho ou tarefa, será atribuída uma nota, 

que variará de 1,0 (um) a 10,0 (dez). 
Art. 119º- Será considerado adaptado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 

7,0 (sete), nas disciplinas que estiver sujeito a adaptação. 
 

Art. 120º- O aluno que for julgado não adaptado, poderá ser submetido a estudos de 
recuperação, aplicando-se, então, para o caso previsto na Secção V 
deste Título, que trata especificamente da Recuperação. 

 
Art. 121º- O resultado obtido pelo aluno na adaptação, mesmo na hipótese do artigo 

anterior, se lavrará no livro de exames especiais e será transcrito nos 
documentos escolares próprios previstos neste Regimento. 

 
 
 
CAPÍTULO VIII 
DA CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 
 
 
 
Art. 122º - A classificação é o posicionamento do educando na etapa organizada sob a 

forma de série, ano e ocorrerá em qualquer série/ano, exceto na primeira 
do Ensino Fundamental. 

 § 1º- por promoção, para educandos que cursarem, com aproveitamento, a 
série/ano, adotada na escola. 
 § 2º- por transferência, para educandos procedentes de outras escolas, 
mediante apreciação do Histórico Escolar em que consigne o aproveitamento curricular 
quanto aos componentes da Base Nacional Comum, 
 § 3º- por avaliação, em consonância da escolarização anterior e ou 
independente quando for comprovadamente impossível a recuperação dos registros 
escolares, realizada pela instituição receptora, para situá-lo na série /ano. 
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 § 4º- Para classificação deverá ser verificado os conhecimentos da Base 
nacional Comum do currículo. 
 
Art- 123º- A Reclassificação do educando acontecerá quando houver necessidade de 
fazer reposicionamento do educando em série/ano, diferente daquela indicada em seu 
histórico escolar, exceto no último ano do Ensino Médio, vedado o princípio de 
retrocesso. 
 § 1º-  Acontecerá mediante processo formal de avaliação realizada pelo 
Conselho de Classe ou similar, e no caso dos primeiros anos do Ensino Fundamental 
ou equivalente, com o Professor uni docente, sendo que em ambas as situações o 
processo será acompanhado pelo Coordenador Pedagógico, antes do início do 2º 
bimestre ou período avaliativo. 
 § 2º- A reclassificação tomará por base as normas curriculares gerais e 
transversais, cuja sequencia será preservada, levando em conta, na avaliação o grau 
de maturidade, competência e habilidades mínimas para prosseguimento dos estudos 
subsequentes. 
 § 3º- O resultado da avaliação, justificativa e procedimentos deverão ser 
registrados em atas individuais, em Livros de Processos Especiais, da qual será 
extraída súmula assinada pela Equipe Gestora, pelo Conselho de Classe e Professores 
envolvidos, e deverá ser arquivada em pasta individual do educando, juntamente com 
os demais documentos que fundamentam a reclassificação do educando, 
assegurando-se anotação no Histórico Escolar. 
 
 
 
CAPÍTULO IX 
DO CONSELHO DE CLASSE 
 
 

Art. 124º - O Conselho de Classe, instrumento pedagógico a serviço dos objetivos 
educacionais da Escola, é constituído pelos professores da respectiva 
turma, pela Orientadora Pedagógica, Diretor(a) e Coordenadora 
Educacional. 
§ 1º- quando o conselho de Classe tratar de assuntos referentes a 

disciplina, o titular do SIS também dele fará parte, sem direito a 
voto. 

§ 2º- É obrigatório o comparecimento dos professores às reuniões do 
Conselho de Classe, ao final de cada bimestre em data pré-
estabelecida no Calendário Escolar. 

§ 3º- O Conselho de Classe conta com a participação dos alunos através 
do Relatório de classe que é feito anteriormente em conformidade 
com a turma. 

 
 
Art. 125º- Compete ao Conselho de Classe: 

a) oferecer a cada professor a visão do aluno no conjunto das 
disciplinas e atividades, através do confronto das diversas notas 
atribuídas; 

b) opinar sobre medidas disciplinares que afetam o processo ensino-
aprendizagem; 
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c) emitir parecer sobre o aproveitamento  do aluno e avaliar alunos 
com laudos considerando cada caso particular visando o processo 
integral e não só as notas (resultado final). 

 
Art. 126º- O Conselho de Classe pode ser convocado pelo(a) diretor(a) em qualquer 

tempo, para decidir situações de alunos. 
 

Art. 127º- As decisões do Conselho de Classe devem ser sintetizadas e transcritas em 
Atas. 

 
 
 
CAPÍTULO X 
DOS CERTIFICADOS 
 
 
Art. 128º- A Escola oferece Certificados aos alunos concluintes do Ensino Médio e o 

histórico escolar em 2 (duas) vias. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os Certificados de Ensino Médio será expedidos de 
acordo com a legislação vigente. 

 
 
TÍTULO VII 
DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 
 
 
CAPÍTULO I 
DO CORPO DOCENTE 
 
 
Art. 129º- O corpo docente é constituído de professores qualificados e devidamente 

habilitados, na forma de legislação específica aplicável, das normas 
baixadas pelos órgãos competentes e do Estabelecimento. 

 
Art. 130º- Os professores são contratados pelo(a) Diretor(a), de acordo com as 

exigências de Leis do Ensino em vigor, combinados com os dispositivos 
da consolidação das Leis do Trabalho e das demais legislações 
trabalhistas e com as normas deste Regimento. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os professores contratados tomam conhecimento 

prévio das disposições deste Regimento, que 
fazem parte das normas integrantes de trabalho e 
sua vinculação contratual ao Estabelecimento, 
implica na aceitação do que contiver. 

 
Art. 131º - São direitos dos professores, além de outros consagrados pela legislação: 

a) elaborar o plano das atividades e das disciplinas de sua 
competência, em conjunto com os demais professores; 

b) opinar sobre programas e sua execução, planos  de curso, técnicas 
utilizadas e a adoção do material didático; 

c) formular questões para avaliação do aproveitamento do aluno e ter 
autoridade de julgamento sobre o parecer emitido; 
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d) valer-se dos Serviços do Estabelecimento para o melhor 
desempenho de suas funções; 

e) participar do Conselho de Classe e emitir o seu parecer sobre o 
aluno; 

f) merecer o respeito à sua autoridade e dignidade no desempenho de 
sua  função educativa; 

g) receber remuneração  de seu trabalho na forma ajustada. 
 
Art. 132º- São deveres do professor: 

a) colaborar na consecução dos objetivos educacionais de acordo com 
a filosofia da Escola; 

b) imprimir à ação docente cunho educativo, respeitando a 
personalidade do educando; 

c) zelar pelo bom nome do Estabelecimento e manter conduta 
compatível com a profissão de Educar; 

d) comparecer às atividades de caráter cívico , social e cultural, 
promovidas pela Escola; 

e) comparecer às reuniões a que for convocado pelo(a) Diretor(a) ou 
outro órgão competente; 

f) apresentar na Secretaria, dentro do prazo estipulado, os  diários de 
classe com a freqüência dos alunos e o resultado de seu 
aproveitamento, devidamente registrado; 

g) elaborar, no início do período, seu plano de trabalho, a partir das 
exigências da legislação em vigor e das orientações pedagógicas 
da Escola; 

h) manter, com o(a) Diretor(a), colegas e funcionários da Escola, 
atitude cordial de colaboração e solidariedade; 

i) comparecer pontualmente à Escola nos horários estabelecidos e 
comunicar com antecedência as faltas a que porventura, esteja 
sujeito; 

j) executar os programas elaborados, bem como dar número de 
horas-aula que forem de sua responsabilidade; 

k) zelar pela ordem e conservação do material escolar usado por si e 
pelos alunos; 

l) zelar pela disciplina em sala de aula; 
m) manter atenta vigilância para que os alunos não usem  meio 

fraudulentos na execução de trabalho, testes e  provas; 
n) cumprir os dispositivos deste Regimento; 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A fim de resguardar a objetividade, o tratamento 
com urbanidade a todos os alunos, não permitindo ao professor ministrar 
aulas particulares, remuneradas ou não, aos próprios alunos. 
 

Art. 133º - Além das sanções previstas pela legislação trabalhista, está sujeito às 
penalidades de advertência e demissão o professor que: 
a) revelar insuficiência de conhecimento da matéria que leciona ou dos 

processos de ensino; 
b) demonstrar incapacidade habitual de manter a disciplina na classe; 
c) faltar ao justo critério e moderação no julgamento dos trabalhos 

escolares; 
d) usar de expressão injuriosas ou meios condenáveis no trato com os 

alunos; 
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e) não comparecer, sem relevante motivo, devidamente comprovado, 
às aulas e atividades escolares; 

f) proceder de forma incompatível com o bom nome do Colégio; 
g) faltar ao respeito devido às autoridades do Estabelecimento, aos 

colegas ou funcionários; 
h) participar de greves e faltas coletivas e de programar doutrinas ou 

impressos de qualquer natureza contrária à Filosofia da Escola. 
 
 
 
CAPÍTULO II 
DO CORPO DISCENTE 
 
Art. 134º - Constituem o corpo Discente do Colégio Mãe da Divina Providência todos os 

alunos regularmente matriculados, considerados como razão primeira e 
última da existência da Escola. 

 
Art. 135º - São direitos do aluno: 

a) receber com igualdade de condições, orientação necessária para 
realizar suas atividades escolares, bem como usufruir de todos os 
benefícios de caráter religioso, educativo, cultural, social ou 
recreativo que o Estabelecimento proporciona; 

b) organizar-se em associações de caráter educativo; 
c) exercer função de representante de turma quando for para isso 

escolhido; 
d) ser tratado com respeito e urbanidade pelo(a) Diretor(a), 

professores funcionários do Estabelecimento e colegas; 
e) utilizar livros da Biblioteca nos termos dos regulamentos e normas; 
f) tomar conhecimento das notas obtidas nas avaliações depois de 

oficialmente publicadas; 
g) requerer cancelamento de matrícula ou transferência através do pai 

ou responsável; 
h) expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares, e 

solicitar do professor atendimento adequado. 
i) Solicitar segunda chamada de avaliações quando afastado por 

saúde (mediante atestado) e/ou, assuntos particulares, estando 
ciente das despesas que isto lhe ocasiona de acordo com o 
contrato firmado no ato da matrícula. 

j)  O aluno passa a ter direito ao Seguro Escolar no ato da matrícula. 
 
 

Art. 136º - São deveres do aluno: 
a) manter uma atitude digna, evitando prejudicar o bom nome da 

Escola por atos, gestos ou palavras, fora ou dentro do 
Estabelecimento, e ter em mente que qualquer atitude individual ou 
coletiva, que envolva o nome da Escola, depende da permissão 
do(a) Diretor(a); 

b) chegar à Escola pelo menos 5 minutos antes da 1ª aula e não se 
retirar sem o consentimento do(a) Diretor(a), antes de findar a 
última aula; 
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c) comparecer, obrigatoriamente, aos desfiles, devidamente 
uniformizado, e às aulas e solenidades, trajado com asseio e 
alinho, estando os alunos obrigados ao uso do uniforme; 

d) tratar com urbanidade e respeito o(a) Diretor(a), professores, 
colegas, funcionários e todas as pessoas com quem venha a estar 
em contato; 

e) manter, durante as aulas, silêncio, disciplina e atenção; 
f) executar com pontualidade as normas recebidas relativas às lições 

e tarefas para casa, trazer o material determinado para as aulas e 
não se ocupar de qualquer outro trabalho que lhe seja estranho, 
além de não trazer algo que possa perturbar os estudos ou ser 
nocivo à moral e aos bons costumes; 

g) não causar prejuízo ao prédio, mobiliário, instalações da Escola, 
nem aos colegas, não escrever ou pregar cartazes ou coisas 
semelhantes nas paredes do Estabelecimento ou de suas 
adjacências; 

h) abster-se de fumar ou estacionar nas escadas e corredores ou 
conversar em, voz alta, bem como promover algazarras e correrias, 
perturbando de qualquer maneira o silêncio; 

i) estudar todos os dias  2 ou 3 horas em casa, cumprindo as tarefas 
de casa; 

j) contribuir para a elevação do bom nome da Escola e promover seu 
prestígio em qualquer lugar onde estiver; 

k) abster-se de greves e faltas coletivas e de propagar doutrinas ou 
impressos de natureza contrária à Filosofia da Escola; 

l) efetuar o pagamento da anuidade escolar, conforme o estabelecido 
no ato da matrícula; 

m) ser coerente no uso do uniforme completo, diariamente; 
n) cumprir as disposições deste Regimento. 

 
 
 
 
SECÇÃO I 
DAS SANÇÕES POR RAZÕES DISCIPLINARES 
 
 
Art. 137º- As sanções à transgressão de normas disciplinares ou pela prática de 

qualquer ato desabonador por parte do aluno são as seguintes: 
a) Encaminhamento para a Orientação Educacional - advertência oral; 
b) Conversa formal com os pais e/ou responsáveis pelo aluno; 
c) Encaminhamento para a Orientação Educacional - advertência 

escrita - comunicado formal aos responsáveis pelo aluno, mediante 
recibo; 

d) Prescrição de apoio psicológico; 
e) Aconselhamento junto ao Conselho Tutelar. 
f) Todas as ações serão devidamente registradas em ficha do aluno e 

em Ata própria. 
 
Art. 138º - Na eventualidade de danificar instalações, móveis, máquinas ou quaisquer 

materiais ou equipamentos da escola, seu autor deverá ressarcir 
integralmente sua substituição. 
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CAPÍTULO III 
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO 
 
 
Art. 139º- O Pessoal Administrativo é constituído pelo Pessoal da Secretaria, Serviço 

de Finanças e de Pessoal, do Serviço de Almoxarifado e do Serviço de 
Zeladoria. 

 
Art. 140º- São direitos do Pessoal Administrativo, além dos que a legislação trabalhista 

lhes assegura: 
a) ter ambiente e condições favoráveis ao desempenho de suas 

atividades; 
b) opinar sobre modificações que pode, melhorar os serviços 

administrativos; 
c) solicitar dos professores e alunos a colaboração necessária ao 

exercício de suas atividades; 
d) ser considerado e tratado como membro da comunidade escolar; 
e) ser tratado com respeito, atenção e cortesia pelo(a) Diretor(a), 

professores, alunos e outros funcionários. 
 
Art. 141º- Além dos deveres inerentes às leis trabalhistas e de ensino, são deveres do 

pessoal Administrativo: 
a) ser pontual, assíduo, zeloso e eficiente no cumprimento de suas 
tarefas; 
b) acatar com solicitude e presteza, as ordens do(a) Diretora(a) e 
outros superiores hierárquicos; 
c) manter em ordem  e em dia, os serviços que lhe são prestados; 
d) usar de moderação, delicadeza e solicitude, no tratamento com 
alunos e colegas; 
e) manter sigilo sobre assuntos inerentes à sua função no 
Estabelecimento; 
f) ter comportamento compatível com a função que exerce. 
 

Art. 142º- Ao Pessoal Administrativo podem ser aplicadas as   seguintes penalidades: 
a) advertência; 
b) suspensão; 
c) dispensa. 

 
§ 1º- Incorre nas penalidades de que trata este artigo o funcionário que 

faltar ao devido respeito ao seu superior hierárquico, demonstrar 
descaso ou incompetência para o serviço ou tornar-se, pelo 
procedimento, incompatível com as disposições deste Regimento. 

§ 2º- A pena de dispensa de que trata o presente artigo é aplicada em 
conformidade com a legislação trabalhista. 

 
 
 
CAPÍTULO IV 
DOS REGISTROS, ESCRITURAÇÕES E ARQUIVOS ESCOLARES 
 
 
SECÇÃO I 
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DOS OBJETIVOS E FORMAS 
 
Art. 143º- A escrituração e o arquivamento dos documentos escolares, têm como 

finalidade assegurar, em qualquer tempo, a verificação: 
a) da identidade de cada aluno; 
b) da regularidade de seus estudos; 
c) da autenticidade de sua vida escolar. 

 
Art. 144º - Os atos escolares serão registrados em livros, fichas e /ou formulários 

padronizados, observando-se a legislação em vigor. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Em qualquer época poderá o Estabelecimento substituir 

os livros e fichas, simplificando-os, resguardadas as características e autenticidade. 
 
 
 
SECÇÃO II 
DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO E ESCRITURAÇÃO 
 
Art. 145º- A Escola deverá dispor de instrumentos de registro e escrituração, referentes 

à documentação escolar, aos assentamentos individuais de alunos, 
professores e funcionários, à incineração e outras ocorrências que 
requeiram registros. 

 
 
SECÇÃO III 
DA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 
 
Art. 146º - A expedição de Certificados de conclusão de determinada série de 

conclusão de curso, se fará de acordo com as normas que dispõem 
sobre a matéria. 

 
 
SECÇÃO IV 
DA INCINERAÇÃO 
 
Art. 147º - A incineração consiste no ato de queima dos documentos que não 

necessitam mais permanecer em arquivo. 
 
Art. 148º - Os documentos a serem incinerados devem seguir a legislação vigente. 
 
Art. 149º - O ato de incineração será lavrado em ata pelo(a) Diretor(a), Secretário(a) 

Escolar e um representante da Equipe Pedagógico-Administrativa. 
 
 
SECÇÃO V 
DA RESPONSABILIDADE E AUTENTICIDADE 
 
Art. 150º - Ao (a) Diretor(a) e ao (a) Secretário(a) Escolar, caberá a responsabilidade 

por toda a escrituração, expedição, guarda e inviabilidade dos 
documentos escolares, bem como a autenticidade dos mesmos, pela 
oposição de suas assinaturas. 
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TÍTULO VIII 
DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
 
SECÇÃO I 
DOS DIREITOS 
 
Art. 151º - Os pais ou responsáveis, além dos direitos outorgados por toda a legislação 

aplicável, terá ainda as seguintes prerrogativas: 
a) ser respeitado na condição de pai e/ou responsável interessado no 

processo educacional desenvolvido na escola; 
b) Ter conhecimento das disposições contidas neste Regimento; 
c) Ser informado sobre o Sistema de Avaliação da Escola; 
d) Ser informado no decorrer do ano letivo sobre a freqüência e 

rendimento escolar obtidos pelo aluno; 
e) Recorrer no prazo estabelecido no Sistema de Avaliação da Escola 

o período de revisão de notas do aluno; 
f) Apresentar à equipe Pedagógico-Administrativa as irregularidades 

detectadas pela comunidade no processo Administrativo e 
pedagógico da Escola, proporcionando assim a possibilidade de 
correção. 

 
 
 
 
SECÇÃO II 
DOS DEVERES 
 
Art. 152º - Aos pais e/ou responsáveis, além de outras atribuições legais, competem: 

a) matricular o aluno na Escola, de acordo com a legislação vigente; 
b) manter e promover relações cooperativas no ambiente escolar; 
c) propiciar condições para o comparecimento e permanência do aluno 

na escola; 
d) providenciar e dispor de todo material básico solicitado, necessário 

ao desenvolvimento das atividades escolares; 
e) cumprir e fazer cumprir os horários do calendário escolar; 
f) respeitar os horários estabelecidos pela escola, para sua 

comunicação, com todo pessoal, na aprendizagem de seu filho; 
g) requerer a transferência  ou cancelamento de matrícula, quando 

responsável pelo aluno menor de idade; 
h) identificar-se na secretaria da Escola, para que seja encaminhado 

ao setor competente, que tomará as devidas providências; 
i) comparecer às reuniões pedagógicas e/ou administrativas, quando 

convocado; 
j) orientar seu filho quanto a hábitos de higiene e de cuidados na 

conservação das instalações escolares; 
k) cumprir as disposições deste Regimento no que lhe couber. 
 

SECÇÃO III 
DAS PROIBIÇÕES 

 
Art. 153º - É vedado: 
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a) tomar decisões individuais, que venham a prejudicar o processo 
pedagógico; 

b) interferir ou perturbar o trabalho dos docentes; 
c) retirar e utilizar, sem a devida permissão do órgão competente, 

qualquer documento ou material pertencente à Escola; 
d) aplicar penalidades físicas ao filho, dentro da Escola; 
e) expor filhos e funcionários da Escola a situações vexatórias. 

 
 
 
TÍTULO IX 
DO PATRIMÔNIO 
 
 
Art. 154º- O Patrimônio da Escola é formado: 

a) pelo uso e gozo dos bens imóveis que a Entidade Mantenedora 
puser à disposição para o seu funcionamento; 

b) pelos direitos e bens adquiridos; 
c) por arrecadações de fundos especiais que proporcionam recursos 

financeiros para a melhoria  da Escola; 
d) por doações orçamentárias e créditos adicionais ou especiais, 

provenientes da Entidade Mantenedora; 
e) por legados e doação; 
f) pelos saldos das rendas, da receita e dos recursos orçamentários. 
§ 1º- O Patrimônio, tanto representado por bens imóveis, quanto por bens 

móveis e por direitos, pertence à Entidade Mantenedora, de pleno 
direito. 

§ 2º- Todos os bens imóveis que tenham sido ou venham a ser 
destinados ao Estabelecimento, a qualquer título, pertencem à 
Entidade Mantenedora e em seu nome são registrados. 

 
 
TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 155º - O ato de matrícula e o de investidura de autoridade escolar ou de professor, 

implicam compromisso de respeitar e acatar as normas deste Regimento. 
 

 
Art. 156º - Os funcionários são contratados pelo regime de CLT, respeitadas as 

exigências legais aplicáveis quanto à habilitação. 
 

 
Art.157º - Nenhuma publicação oficial ou que envolva responsabilidade do 

Estabelecimento pode ser feita sem autorização do(a) Diretor(a). 
 

 
Art. 158º - É concedida revisão de provas, mediante requerimento por escrito ao(à) 

Diretor(a), dentro de 48 horas após a publicação dos resultados. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: O(A) Diretor(a) convoca o professor da mesma atividade 
ou disciplina, a Orientação Pedagógica, os quais, após examinarem, a prova, emitem 
por escrito, seu parecer, que é depois apresentado ao requerente. 
 
 
Art. 159º - Este Regimento pode ser modificado quando houver conveniência para o 

ensino ou para a administração e sempre que venha colidir com a 
legislação vigente, submetendo-se as alterações à apreciação da 
Entidade Mantenedora e à aprovação do órgão próprio do Sistema. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: A legislação de ensino que venha modificar 

disposições contidas neste Regimento terá 
aplicação imediata. 

 
 
Art. 160º- Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo(a) Diretor(a) nos 

termos das leis e instruções de ensino, das normas do Direito Habitual, de 
consultas especiais aos órgãos competentes. 

 
 
Art. 161º- O presente Regimento entra em vigor no ano letivo seguinte de sua 

aprovação no Conselho Estadual de Educação. 
 
 
 
 

Primavera do Leste-MT., Julho de 2019. 
 
 
 
 

____________________________ 
 

 Rita Aparecida Jaguszeski 
Diretora 
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