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REGIMENTO ESCOLAR 
 
 
 

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, INSTITUIÇÃO LEGAL E  
ENTIDADE MANTENEDORA  

 
Art. 1º - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, integrado a Rede Salesiana de 

Escolas, a partir de 2005, com sede a Rua Siqueira Campos, nº 483 - CEP 09020-240, 

telefone: 4433-7477, Santo André, SP, fundado em 19 de junho de 1927 com as 

denominações: Centro Educativo Padre Luiz Capra (nome que não foi usado, pois o 

povo passou a usar o segundo nome), Asilo Infantil Padre Luiz Capra, Externato Padre 

Luiz Capra, Ginásio Padre Luiz Capra (criado a 24/06/48 e iniciando o seu 

funcionamento no dia 1º. de maio de 1949) e finalmente Instituto Coração de Jesus - 

CNPJ 57.600.934/0001-81, com Personalidade Jurídica conforme o registro 109 - Livro 

- “A 1” nº. 80, de 08/01/58 - Cartório de Registro de Imóveis e Anexos, Comarca de 

Santo André - Estado de São Paulo, funcionará como Instituição de Ensino voltada para 

a Educação Básica, obedecendo ao presente Regimento Escolar. 

 

TÍTULO II – DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO 
 

Art. 2º - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS assume como próprios os princípios e 

fins da Educação Nacional, estabelecidos na Lei 9.394/96, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais da solidariedade humana, que têm por finalidade o pleno 

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

qualidade para o trabalho.  

 

Art. 3º - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS ministra Educação Básica em seus 

níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio e tem por finalidade 
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desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação integral e o prosseguimento nos 

estudos posteriores.   

 

Art. 4º - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS é uma instituição educativa de 

confessionalidade católica assumida, que visa proporcionar ao educando, através da 

vivência comunitária, no ambiente de ensino e aprendizagem, formação à luz da Fé 

Cristã, dos valores do Evangelho e da Pedagogia Salesiana. 

 

Art. 5º - As finalidades e os objetivos enunciados nos artigos anteriores e expressos 

nos diversos documentos do magistério da Igreja e do Instituto das Filhas de Maria 

Auxiliadora têm o seu desdobramento nos objetivos específicos descritos na Proposta 

Pedagógica e se propõe a contribuir para: 

   
I- Oferecer fundamento e consistência à consciência do educando libertando-a de 

ideias preconcebidas e capacitando ao exercício consciente da cidadania. 

II- Possibilitar a vivência de situações favoráveis à formação de bons cristãos e 

honestos cidadãos, de pessoas dialogais, críticas e propositivas. 

III- Capacitar o educando para se posicionar diante dos acontecimentos e assumir 

com responsabilidade as próprias opções e suas consequências. 

IV- Preparar o educando para situar-se diante de um mundo em constante mutação 

cultural. 

V- Criar condições à descoberta de que o homem é co-criador e de que o trabalho 

consiste no uso consciente das próprias capacidades a serviço do bem comum. 

VI- Desenvolver e cultivar hábitos de respeito e solidariedade humana. 

VII- Garantir os aspectos da educação para todos, conforme assegura a Lei Nº 13.146, 

de 06 de julho de 2015. 

 
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Art. 6º - A Educação Infantil tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança 

até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 



                                           

                                     INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS 

Regimento Escolar ICJ 

 

6 

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS GERAIS DO  
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Art. 7º - O Ensino Fundamental, com duração de nove anos, tem por objetivo a 
formação básica do cidadão, mediante: 
 
I- A capacidade de aprender, através da assimilação ativa, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e da resolução de problemas. 

II- A compreensão dos sistemas naturais e suas interrelações, bem como das 

diferentes formas de organização socioeconômicas, políticas e culturais. 

III- O domínio das ferramentas tecnológicas atuais e a capacidade de assimilar 

inovações nesse campo. 

IV- A consciência, pelo sentido da existência e pelo respeito à diversidade de 

manifestações culturais, artísticas e sociais, do seu papel na construção de uma 

sociedade justa e fraterna. 

V- O compromisso com a sustentabilidade socioambiental orientado por 

conhecimentos científicos sobre o funcionamento da natureza e da sociedade. 

 
Parágrafo único - O Instituto Coração de Jesus assume, como irrevogável, o disposto 

no Art. 2º da Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de 

Educação, em relação à observância da data para ingresso e matrícula de crianças no 

1º ano do Ensino Fundamental, considerando a faixa etária de 6 anos completados até 

30 de junho do ano de ingresso.  

       

CAPÍTULO IV – DOS OBJETIVOS GERAIS DO ENSINO MÉDIO 

 

Art. 8º - O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três 

anos, observará as orientações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 

tocante às finalidades: 

 

I- A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. 
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II- A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. 

III- O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autoridade intelectual e do pensamento crítico. 

IV- A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 
 
Parágrafo único - O Ensino Médio tem por objetivo, ainda, formar alunos autônomos, 

que tenham consolidado conhecimentos, habilidades e internalizado valores que lhes 

permitam prosseguir os estudos com competência, atuar de forma ativa na vida social e 

cultural, respeitar os direitos e as liberdades fundamentais do ser humano e os 

princípios da convivência fraterna e democrática. 

 
 
CAPÍTULO V – DOS OBJETIVOS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 
 

Art. 9º - A inspiração e a orientação do trabalho educativo do Instituto Coração de 

Jesus encontra-se, basicamente, nas diretrizes traçadas pelo Instituto das Filhas de 

Maria Auxiliadora. 

 

Art. 10º - Como integrante da Rede Salesiana de Escolas, o Instituto Coração de Jesus 

tem como meta a formação de homens e mulheres imbuídos de uma visão humanista 

de mundo, competentes intelectualmente, orientados para o discernimento em face de 

valores contraditórios e capazes de, a partir da análise crítica da realidade, liderar 

processos de transformação social, constituindo-se bons cristãos e honestos cidadãos. 

 

Art. 11 - O objetivo principal do Instituto Coração de Jesus é a formação integral de 

seus alunos, o que abrange os aspectos físico, afetivo, intelectual, religioso, familiar, 

cívico, social, comunitário e cultural. 
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CAPÍTULO VI – DOS CURSOS OFERECIDOS 
 
Art. 12 - Para a consecução de suas finalidades e atendendo a objetivos, princípios e 

disposições previstos na legislação vigente, o Instituto Coração de Jesus ministrará os 

seguintes cursos de Educação Básica: 

 

I- Educação Infantil: 1º ao 3º ano 

II- Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano 

III- Ensino Médio: 1ª à 3ª série 

 

Parágrafo 1º - Os cursos serão ministrados em período diurno, em um só turno ou em 

ambos os turnos – matutino e vespertino – ou ainda, em período noturno, podendo o 

Instituto Coração de Jesus decidir, anualmente, no Plano Escolar, o horário de 

funcionamento de todas as séries, nos diferentes níveis de ensino oferecido, devendo 

comunicar, oportunamente, quaisquer alterações a toda a Comunidade Educativa e 

cumprindo sempre o número de horas de efetivo trabalho escolar exigido pela 

legislação vigente. 

 

Parágrafo 2º - O estabelecimento de ensino poderá, a juízo da Diretoria e da Entidade 

Mantenedora sempre com a devida autorização da instância competente do  Sistema 

de  Ensino a que  está  vinculado,  suprimir  e/ou criar  curso,  adquirir novas 

dependências em outros locais e estabelecer parcerias com outras instituições 

educativas, tendo em vista as necessidades pedagógicas e o melhor serviço 

educacional.    

  

TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

CAPÍTULO I – DA DIRETORIA 
 
Art. 13 - Constituem Unidades Administrativas do Instituto os seguintes Núcleos de 
Atividades: 

 
I-  Diretoria 
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II-  Apoio Técnico-Pedagógico 
 

III-  Apoio Administrativo 
 

IV-  Instituições de Apoio Escolar 
 

V-  Corpo Docente 
 

SEÇÃO I - DA DESCRIÇÃO DA DIRETORIA 
 

Art. 14 - A Direção do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS é a unidade executiva que 

toma decisões, organiza e superintende todas as atividades desenvolvidas no âmbito 

da unidade escolar. 

 

SUBSEÇÃO I - DA CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES  
DA DIRETORIA 

 
Art. 15 - A Direção do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS estará a cargo de um 
Conselho formado pelo Diretor Pedagógico e pelo Diretor Financeiro, indicados e 
contratados pela Entidade Mantenedora. 
 
Parágrafo 1º - As Diretorias do Instituto Coração de Jesus serão nomeadas pela 
Diretoria da Entidade Mantenedora do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS e os 
membros deverão estar legalmente habilitados para exercerem as funções. 
 
Parágrafo 2º - Na ausência e/ou impedimento de uma das Diretorias, cabe à Entidade 
Mantenedora designar, a seu critério, pessoa que julgar apta a exercer a função em 
caráter provisório, devendo obter aprovação da Mantenedora para a efetivação no 
cargo. 

 
SUBSEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS  

DOS MEMBROS DA DIRETORIA 
 

Art. 16 – O Diretor Pedagógico tem as seguintes atribuições:   
 
I -  Ter como centro de sua atenção, o trabalho pedagógico, proporcionando 

meios e condições para o aprimoramento do processo educativo. 

II - Conduzir a elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar de modo 
participativo, e garantir que estes sejam instrumentos norteadores das 
intenções e ações educativas da unidade escolar. 
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III - Fazer cumprir o calendário escolar. 

IV - Promover a elaboração do planejamento estratégico da Instituição 

V -  Realizar estudos de viabilidade  para novos projetos e produtos, submetendo-
os à análise inspetorial quando for o caso. 

VI - Submeter à Direção Financeira, propostas que envolvam custos ou 
organização interna. 

VII - Garantir a constituição da Comissão de Concessão de Descontos para análise 
e apreciação processos de bolsa comercial e filantropia. 

VIII - Participar de forma colegiada em âmbito inspetorial de decisões e que 
envolvem processos comuns: campanha de matrículas, entre outros. 

IX -  Acompanhar e avaliar as atribuições dos colaboradores do âmbito pedagógico    
mediante organograma funcional da instituição, adequando-o ou atualizando-o 
conforme demanda da comunidade e seus serviços. 
 

X - Participar dos processos de admissão e dispensa de professores e 
funcionários. 

XI - Contratar ou selecionar membros da equipe pedagógica. 

XII -  Zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais do Instituto. 

XIII -  Promover a articulação e a integração da escola com as famílias e a 
comunidade. 

XIV -  Manter a comunicação com as famílias e alunos, realizando atendimento 
individualizado sempre que necessário. 

XV -  Proporcionar momentos de formação relacionados à educação salesiana, à 
prática de ensino, a processos internos e relação interpessoal. 

XVI -  Estar atento aos documentos da Igreja e da Congregação, bem como 
orientações específicas do âmbito inspetorial e de Rede Salesiana de Escolas, 
em vista de uma gestão coesa aos aspectos neles presentes. 
 

XVII - Orientar para o plano de comunicação da Instituição. 

XVIII - Resolver os casos omissos no Regimento Escolar, à luz das disposições legais 
vigentes e valores para a educação salesiana 

XIX -  Convocar e presidir Reuniões Pedagógicas, Técnicas, de Pais e Mestres e dos    
Conselhos de Classe ou Série. 
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XX -  Deliberar sobre recursos relativos ao desempenho escolar ou transferência 
garantida, levado em conta o Conselho de Classe ou Série ou Comissão 
designada se for o caso. 
 

XXI -  Presidir solenidades da Instituição bem como representá-la em eventos 
externos sempre que lhe for atribuído o convite ou for de sua competência a 
participação. 
 

XXII - Assinar documentos expedidos pela Secretaria Escolar. 

XXIII Deferir ou não os pedidos de matrícula. 

XIV - Apurar irregularidades de que  venha tomar conhecimento podendo aplicar 
penalidades aos colaboradores do trabalho pedagógico, conforme previstas 
em Regimento Escolar ou legislação vigente. 
 

XV - Avaliar todos os procedimentos e processos de modo a promover melhorias 
contínuas. 

 
 
Art. 17 - São competências e atribuições do Diretor Financeiro:  
 
I - Supervisionar e desenvolver normas internas, processos e procedimentos de 

finanças num movimento de melhoria e atualização constantes. 

II - Orientar/Deliberar a respeito do uso dos sistemas financeiros pela instituição. 

III - Orientar/Deliberar a respeito dos contratos de prestação de serviços 
educacionais. 

IV - Orientar/Deliberar o tratamento a ser dado aos casos de inadimplência. 

V - Orientar/Deliberar a respeito do orçamento anual e planilhas de custos em 
vista das ações e projetos da proposta pedagógica, bem como do patrimônio 
físico. 
 

VI - Orientar /Deliberar a respeito das atribuições dos serviços de Contabilidade, 
Recursos Humanos, Tesouraria, Assistência Social e Zeladoria da Instituição. 
 

VII - Orientar e apreciar sobre o processo de concessão de gratuidades segundo 
legislação vigente. 

VIII - Orientar/Deliberar a respeito da política de descontos. 
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IX -  Orientar/Deliberar contratação de terceiros. 

X - Orientar/Deliberar a respeito dos processos de contratação e desligamentos 
de pessoal. 

XI - Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da instituição. 

XII - Acompanhar rotinas fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e 
previdenciárias. 

XIII - Realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos e produtos 

XIV -  Participar da elaboração do planejamento estratégico da Instituição. 

 

SEÇÃO II – DA CONSTITUIÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA 
 
 
Art. 18 - Compõe a Equipe Pedagógica a Orientação Pedagógica, a Orientação 

Educacional e a Orientação Pastoral, que são órgãos que coordenam, dão suporte ao 

trabalho docente e avaliam a dimensão operacional de seus respectivos segmentos, 

séries e áreas, de modo a fazer cumprir os objetivos expressos na Proposta 

Pedagógica do Instituto Coração de Jesus e neste Regimento Escolar, e seus 

dirigentes são nomeados pelo Diretor Pedagógico. 

 

Art. 19 – As Orientações Pedagógicas, Educacional e de Pastoral, estão subordinadas 

à Direção Pedagógica e trabalham em parceria. 

 

CAPÍTULO II – DOS ORGÃOS COLEGIADOS 

 

SEÇÃO I – DA EQUIPE GESTORA 

 

Art. 20 – A Equipe Gestora é um órgão consultivo integrado pelo Diretor Pedagógico, 

Diretor Financeiro, Orientadores Pedagógicos, Educacional e de Pastoral, Gerente 

Administrativa e Secretária Escolar. 



                                           

                                     INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS 

Regimento Escolar ICJ 

 

13 

 

Art. 21 - Compete à Equipe Gestora analisar e refletir sobre as políticas e as estratégias 

a serem traduzidas em ações pelos diversos segmentos, de acordo com o Plano 

Escolar Anual e a Proposta Pedagógica. 

 

SEÇÃO II – DOS CONSELHOS DE CLASSE 

 

Art. 22 - O Conselho de Classe é o fórum colegiado de discussão e planejamento de 

projetos coletivos de ensino e atividades, formas de acompanhamento e critérios para 

apreciação do desempenho pedagógico de cada aluno em seu processo nas etapas 

escolares. 

 

Art. 23 - Os Conselhos de Classe presididos pelo Diretor Pedagógico ou mediante 

delegação, por outro profissional competente, são constituídos pelos Orientadores 

Pedagógicos e pelos respectivos professores do ano/série e podem ter assessoria de 

outros profissionais do Instituto Coração de Jesus. 

 
Parágrafo único - A critério do Diretor Pedagógico, para determinados Conselhos de 

Classe, representantes do corpo discente poderão ser convidados. 

 

Art. 24 - Os Conselhos de Classe, como órgão avaliadores da ação educativa, serão 

realizados ordinariamente em cada etapa letiva e, eventualmente, de modo 

extraordinário, com a finalidade de avaliar o processo pedagógico. 

  

Art. 25 - As deliberações do Conselho de Classe são soberanas em primeira instância, 

condicionadas à homologação do Diretor Pedagógico. 

 

Art. 26 - Ao final das seções nos Conselhos de Classe, serão lavradas atas das 

reuniões segundo as especificações legais, sendo elas assinadas pelos participantes e 

arquivadas na Secretaria Escolar. 
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CAPÍTULO III – DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS 

 

SEÇÃO I – DOS SERVIÇOS DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA, 

EDUCACIONAL E DE PASTORAL 

 

Art. 27 - O Orientador Pedagógico, Orientador Educacional e o Orientador de Pastoral 

atuam com poder delegado pelo Diretor Pedagógico supervisionando as atividades 

curriculares, acompanhando o rendimento escolar e o desenvolvimento integral dos 

alunos. 

 
SEÇÃO II – DAS COMPETÊNCIAS DAS ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICA, 

EDUCACIONAL E DE PASTORAL 

 

Art. 28 – Compete ao Orientador Pedagógico:  

 

I - Elaborar  plano de ação do segmento em consonância ao Projeto Político 

Pedagógico Pastoral do Colégio e Plano Escolar. 

II - Atuar na orientação, formação e avaliação do desempenho docente e demais 

educadores de apoio. 

III - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar. 

IV - Responsabilizar-se na promoção de projetos em favor da aprendizagem. 

V - Promover atividades para o fortalecimento do vínculo FamíliaXEscola. 

VI - Acompanhar, em parceria com a Orientação Educacional, o desempenho dos 

alunos para medidas de intervenção, bem como no trato inclusivo. 

VII - Realizar atendimento às famílias para assuntos relacionados ao processo 

educativo seja do aluno em processo ou por ocasião da campanha de 

matrículas. 

VIII - Elaborar o horário de aulas, considerando os critérios pedagógicos. 

IX - Participar da elaboração do calendário escolar, comprometendo-se com o seu 

cumprimento, em especial, do cronograma das atividades sob sua 
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responsabilidade. 

X -  Coordenar as atividades programadas no seu segmento (reuniões de pais, 

eventos, reuniões pedagógicas, entre outras). 

XI - Acompanhar o desempenho de planejamento trimestral de cada docente, 

bem como dos instrumentos de verificação da aprendizagem. 

XII - Participar diretamente do processo de seleção docente. 

XIII -  Orientar a equipe docente quanto ao preenchimento do diário de classe e 

outros documentos em atendimento à legislação vigente. 

XIV -  Participar dos eventos promovidos pela escola. 

XV - Avaliar todos os procedimentos e processos de modo a promover melhorias 

contínuas. 

 

Art. 29 - Compete ao Orientador Educacional:    

 

I -  Elaborar, juntamente com a equipe de professores, o Plano de Trabalho da 

Série em consonância com a proposta Pedagógica e o Plano Escolar. 

II - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Escolar. 

III - Analisar o desempenho dos alunos junto a Orientação Pedagógica e corpo 

docente para planejamento de novas estratégias e ações em benefício da 

aprendizagem de cada aluno em atendimento individualizado. 

IV - Promover atividades para o fortalecimento do vínculo FamíliaXEscola. 

V - Propor estratégias de aprendizagem adequadas ao trato inclusivo junto à 

equipe docente. 

VI - Organizar e presidir, com a Orientação Pedagógica, as reuniões com os pais. 

VII - Fazer o atendimento às famílias para orientação e partilha de ações em 

benefício do trabalho escolar discente 

VIII - Realizar atendimento às famílias para assuntos relacionados ao processo 

educativo por ocasião da campanha de matrículas. 

IX - Participar dos eventos promovidos pela escola e do próprio segmento. 

X - Promover projetos voltado à Carreiras e Profissões e Projeto de Vida. 
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Art. 30 – Compete ao Orientador de Pastoral: 

 

I –   Desenvolver projetos transversais a todas as ações formativas da Comunidade 

Educativa. 

II – Auxiliar, mediante orientação do Coordenador de Pastoral, nas atividades 

programadas. 

III -   Ser presença fraterna junto aos alunos. 

IV -   Participar do processo de adaptação de novos alunos, atento ao seu acolhimento. 

V -   Orientar o aluno em situações que possam estar em desacordo com o Regimento   

Escolar. 

 

SESSÃO III –  

 

DA BIBLIOTECA 

 

Art. 31 - A Biblioteca do Instituto Coração de Jesus atende aos alunos, professores e 

funcionários, de acordo com as especificidades de cada segmento, sob a 

responsabilidade de um bibliotecário e demais funcionários do setor, no 

desenvolvimento das atividades literárias e culturais do setor.  

 

Art. 32 - A Biblioteca organizará, durante o ano letivo, momentos sistemáticos de 

atividades literárias por meio das diversas manifestações culturais das linguagens.  

 

Art. 33 - Os serviços de Biblioteca são regidos pelo regulamento do setor e está sob a 

responsabilidade do Diretor Pedagógico. 

 

SEÇÃO IV – DO SETOR DE TECNOLOGIA 

 

Art. 34 - O Setor de Tecnologia responde pelo suporte tecnológico do Colégio, sob a 

responsabilidade de ambas as Diretorias.  
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Art. 35 -  Compete ao Assistente de Tecnologia da Informática e Educacional: 

 

I - Assistência ao aluno e professor para uso do material didático digital. 

II -  Assistência às demandas de infraestrutura relacionadas ao projeto digital e 

aos laboratórios de informática, auditórios áudio visuais e ambientes de uso 

dos equipamentos de som. 

III - Intermediação junto a editora EDEBÊ para os aspectos técnicos do material 

digital. 

IV- Assistência e manutenção ao sistema de rede de internet e de hardware da 

Instituição. 

V - Apoio ao usuário dos sistemas e dispositivos e se for o caso, elaborar plano 

de formação local. 

VI - Monitorar e controlar uso da rede de internet e sistema de backup dos 

computadores internos. 

VII - Estar atento para evitar defasagens dos equipamentos de modo a garantir 

os serviços a eles relacionados. 

VIII - Planejar e/ou replanejar ações do plano de trabalho. 

 

 

SEÇÃO V – DO APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL 

 

Art. 36 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS organizará, durante o ano letivo, 

momentos de formação sobre aspectos pedagógico-pastorais numa perspectiva de 

formação continuada.  

 

Art. 37 - A formação dos educadores e funcionários visará à construção de um estilo 

salesiano de educar, em prol da excelência de ensino e formação humano-cristã.  

 

Art. 38 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS corresponderá ao plano de formação 

proposto pela Rede Salesiana de Escolas. 
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Parágrafo único - A participação dos colaboradores nos momentos formativos é de 

relevância para a Instituição.  

 

 

CAPÍTULO IV - DO APOIO ADMINISTRATIVO 

 

 

Art. 39 - O Núcleo de Apoio Administrativo oferece suporte operacional às atividades-

fim do Instituto, incluindo as atividades relacionadas com a administração de pessoal, 

material, patrimônio, finanças, atividade complementares e com a vida escolar 

 

Art. 40 - Integram o Núcleo de Apoio Administrativo: 

 

I- Secretaria 

II- Tesouraria 

III- Departamento Financeiro 

IV- Departamento de Pessoal 

V- Departamento de Assistência Social 

VI- Atividades Complementares 

 

 

SEÇÃO I - DA SECRETARIA 
 

 

Art. 41 - A Secretaria do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS está sob a 

responsabilidade da Direção Pedagógica e  tem como atribuição: 

 

I - Consultar e prestar esclarecimentos aos órgãos do sistema de ensino, 

quando necessário. 

II - Responsabilizar-se pela atualização das informações dos sistemas 

PRODESP, GDAE e o EDUCACENSO,  e pelo cumprimento dos prazos 

estabelecidos. 

III - Colaborar com formação junto ao público envolvido com sua função, sempre 
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que necessário. 

IV - Gerenciar os processos de matrícula e de transferência dos alunos, 

observando a transcrição fiel dos documentos originais – documento legível 

sem rasuras e incorreções. 

V - Oferecer visibilidade às concepções pedagógicas, às normas e às diretrizes 

da escola. 

VI - Zelar pelo arquivo das documentações garantindo a segurança, a facilidade 

de acesso e o sigilo sobre os registros. 

VII - Atender aos prazos estabelecidos aos expedientes em trânsito na 

Secretaria. 

VIII - Organizar e atualizar os dados docentes bem como sua documentação. 

IX - Realizar o atendimento da Supervisora Escolar, quando de sua visita à 

comunidade educativa. 

X - Compor e secretariar reuniões da equipe gestora do Instituto Coração de 

Jesus. 

XI - Participar da Comissão de Concessão de Descontos, quando necessário. 

XII - Compor e secretariar as reuniões pedagógicas e de conselho de classe. 

XIII - Gerenciar o sistema acadêmico. 

XIV - Ter atualizadas as coleções de leis, pareceres, decretos, regulamentos e 

resoluções, bem como as instruções – circulares, portarias, avisos e 

despachos que digam respeito às atividades da escola. 

 

Art. 42 - O Secretário Escolar é o responsável imediato pelo funcionamento da 

Secretaria do Colégio devendo desempenhar a sua função sempre em consonância 

com os dispositivos do Regimento Escolar do Instituto Coração de Jesus no que se 

refere às suas atribuições. 
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SEÇÃO II - DA TESOURARIA 
 
 
Art. 43 - A Tesouraria é o órgão administrativo subordinado ao Diretor Financeiro, 

encarregado da execução de todo o trabalho pertinente, representado pelo Auxiliar de 

Tesouraria, e a ele compete: 

 

I - Inserir dados e realizar o devido acompanhamento do  Sistema Acadêmico   

Financeiro  em detrimento dos processos nele organizados, em especial Contas a 

Receber. 

II -   Participar da Comissão de Concessão de Descontos, quando necessário. 

III -  Participar da Campanha de Matrículas efetivando processo relacionado à Contas a 

Receber. 

IV - Efetivar processo de cobrança amigável ou judicial de créditos decorrente do 

serviço prestado. 

V - Zelar pelo arquivo das documentações garantindo a segurança, a facilidade de 

acesso e o sigilo sobre os registros.  

 

Parágrafo único: O pagamento das parcelas da anuidade escolar e atividades 

extracurriculares e será feito na rede bancária, mediante boleto próprio. 

 

Art. 44 - A função do Tesoureiro é exercida por pessoa designada pelo Diretor 

Financeiro. 

 
SEÇÃO III - DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

Art. 45 - O Departamento Financeiro é um órgão administrativo, subordinado ao Diretor 

Financeiro, encarregado da execução de todo o trabalho de escrituração contábil e 

tendo sob sua guarda todos os documentos pertinentes à função. 
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SEÇÃO IV – DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Art. 46 - O Departamento de Recursos Humanos é um órgão administrativo, 

subordinado ao Diretor Financeiro, encarregado da execução dos vínculos 

empregatícios de todos os contratados do Instituto, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 47 - A função de encarregado do Departamento de Recursos Humanos é exercida 

por pessoa designada pelo Diretor Financeiro. 

 

SEÇÃO V – DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 48 - O Departamento de Assistência Social é um órgão administrativo, subordinado 

ao Diretor Financeiro, encarregado de assistir os alunos e contratados, através da 

coleta de dados e análise de pedidos que favoreçam o atendimento de suas 

necessidades emergenciais, e em específico às solicitações de gratuidade total ou 

parcial em consonância com as leis vigentes.  

 

Art. 49 - A função de Assistente Social é exercida por pessoa devidamente habilitada, 

designada pelo Diretor Financeiro e lhe compete: 

 

I - Responsabilizar-se pelo processo de concessão de gratuidades em atendimento à 

Lei de Filantropia. 

II - Participar da Comissão de Concessão de Descontos. 

III - Realizar atendimento a pais, responsáveis e alunos para assuntos relacionados a 

concessão de gratuidades. 

IV - Atender ao cumprimento dos prazos estabelecidos para o processo de concessão 

de   gratuidades ( publicação de edital, período de análise da documentação, outros). 

V - Realizar visitas às residências das famílias beneficiadas, se necessário. 
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SEÇÃO VI – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

    

Art. 50 - Os serviços das Atividades Complementares abrangem: 

    

I- Comunicação e Marketing 

II- Recepção 

III- Zeladoria 

IV- Almoxarifado 

V- Manutenção e Conservação de Equipamentos 

VI- Cantina 

VII- Segurança 

VIII- Telefonia 

IX- Informática 

 

Parágrafo único – Os serviços das Atividades Complementares, enumeradas neste 

artigo, estão subordinados e sujeitos as orientações da Diretoria Pedagógica e 

Financeira. 

 

CAPÍTULO V– DO NÚCLEO ANIMADOR 

 

SEÇÃO I – DA PARTICIPAÇÃO NA VIDA ESCOLAR 

 

Art. 51 - A participação de todos os membros da Comunidade Educativa se dará nos 

níveis, nas possibilidades e nas funções de cada um, segundo as finalidades 

específicas do Núcleo Animador, composto por docentes, discentes, pais, funcionários, 

gestores e religiosas. 

 

Art. 52 - O Núcleo Animador é o grupo de pessoas que fomenta o educar para a fé e 

anima com a sua presença ativa, as intencionalidades educativas e festivas. 
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CAPÍTULO VI – DOS PROGRAMAS E DOS PLANOS DE CURSO 

 

Art. 53 - Os objetivos de cada componente curricular têm como referência fundamental 

os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes da Rede Salesiana de Escolas, 

que fundamentam a Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus.  

 

Art. 54 - A elaboração dos programas será de responsabilidade dos Professores, em 

planejamento conjunto com o Orientador Pedagógico e Orientador Educacional, 

devendo ser definidos de acordo com os componentes curriculares registrados nas 

Matrizes Curriculares e com os objetivos educacionais do Instituto Coração de Jesus.  

 

Art. 55 - Os programas são elaborados em conformidade com as normas emanadas 

pelos órgãos educacionais competentes, com a inclusão de conteúdos na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e/ou no Ensino Médio, onde couber, de acordo com a 

legislação vigente.  

 

CAPÍTULO VII – DO ANO LETIVO 

 

Art. 56 - O Calendário Anual indicará os dias de atividades escolares e as datas que 

tenham implicação direta no processo educativo, a critério da Direção Pedagógica. 

  

Parágrafo único - As aulas em todos os níveis de ensino terão sua duração fixada na 

Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus, de forma a preencher em seu 

conjunto a jornada prevista na legislação em vigor.  

 

Art. 57 - Cabe ao INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS decidir sobre o início e o término 

do ano letivo, férias e recessos escolares, levando em conta os dispositivos legais, 

independentemente do ano civil.  
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Parágrafo único - O calendário escolar poderá ser alterado a critério do Colégio, 

respeitada a exigência legal mínima de carga horária: 800 (oitocentas) horas e de dias 

letivos: 200 (duzentos) dias.  

 

Art. 58 - As férias escolares cuja duração é fixada anualmente pela Direção do Instituto 

Coração de Jesus, são concedidas entre períodos letivos regulares, de acordo com as 

disposições legais.  

 

CAPÍTULO VIII – DO SISTEMA DE ADMISSÃO DE NOVOS ALUNOS  

 

Art. 59 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS promoverá o processo de admissão de 

novos alunos de acordo com as necessidades e/ou decisões estabelecidas pelo 

Conselho Diretor.  

 

Art. 60 - No processo de admissão espera-se  que a família esteja em acordo com os 

valores filosóficos e pedagógicos descritos na Proposta Pedagógica do Instituto 

Coração de Jesus.  

 

CAPÍTULO IX – DA MATRÍCULA 
 
 

Art. 61 - A matrícula é feita anualmente e será realizada de acordo com os dispositivos 

internos do Instituto Coração de Jesus em datas previamente divulgadas. 

  

Art. 62 - A relação Contratante – pais e/ou responsáveis – Contratado – Instituto 

Coração de Jesus rege-se por um Contrato de Prestação de Serviços de Educação 

Escolar.  

 

Art. 63 - Somente aos alunos devidamente matriculados é permitida a frequência às 

atividades do Instituto Coração de Jesus.  
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Art. 64 - A matrícula poderá ser:  

 

I-  Inicial: o candidato deverá requerer sua matrícula no período definido e 

previamente divulgado pelo Instituto Coração de Jesus com documentação 

necessária informada pela Secretaria Geral. 

 

II-  Renovada: para o aluno que terminou de cursar neste estabelecimento de ensino, 

a série imediatamente anterior, ou voltar a frequentar o Instituto Coração de Jesus 

após o intervalo de um período letivo, a fim de prosseguir estudos  interrompidos 

por motivo justificado e aceito pelo Colégio, pois a renovação da matrícula poderá 

ser indeferida pela Direção Geral sempre que houver razão substancial 

fundamentada neste Regimento Escolar, no Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, na Circular de Matrículas e na Proposta   Pedagógica do Instituto 

Coração de Jesus. 

 

III-  Por transferência: quando o aluno é procedente de outras instituições escolares, 

submeter-se-á ao disposto na Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus 

e deverá apresentar documentação nos termos da legislação em vigor. 

 
Parágrafo único - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS não se responsabiliza pelas 

matrículas não renovadas dentro dos prazos anteriormente estabelecidos, nem se 

considera na obrigação de reservar vaga ao aluno, cujo requerimento de matrícula não 

tenha chegado à Secretaria Geral do Instituto Coração de Jesus dentro do prazo 

informado na Circular de Matrículas e com a documentação completa. 

 

Art. 65 - A matrícula poderá ser indeferida em quaisquer destas situações: 

 

I- Não cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

II- Inadequação ou inadaptação do aluno com relação à Proposta Pedagógica do 

Instituto Coração de Jesus, questões de inadaptação relativas ao desempenho 

acadêmico e/ou atitudes dos alunos previstas neste Regimento Escolar. 
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Art. 66 - O aluno reprovado no INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS poderá permanecer 

no estabelecimento de ensino com a aprovação específica da Direção, assessorado 

pelo Conselho de Classe, por motivos fundamentados em critérios de ordem qualitativa, 

devendo, então, a matrícula ser efetivada, mediante requerimento formalizado por pai, 

mãe ou responsável. 

 

Art. 67 - A matrícula implica a aceitação integral por parte da família e do aluno, da 

Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus, dos seus princípios educativos, 

das disposições deste Regimento Escolar e dos compromissos previstos no Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Parágrafo único - Incorporar-se-ão a este Regimento Escolar, automaticamente, todas 

as informações complementares expedidas pelo Instituto Coração de Jesus, tais como: 

manual, avisos, circulares, recomendações, orientações, dentre outros. 

 

 

CAPÍTULO X – DO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIAS 

 

 

Art. 68 - As transferências do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS para outro 

estabelecimento de ensino podem ser efetuadas de acordo com este Regimento 

Escolar e com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, com o prazo de 

expedição da documentação previsto para 60 dias. 

 

Art. 69 - A transferência de um aluno de outro estabelecimento de ensino para o 

Instituto Coração de Jesus, durante o ano letivo, só é admissível em condições 

excepcionais, ficando a concessão a critério e sob a responsabilidade do Diretor 

Pedagógico. 
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Parágrafo 1º - No caso da concessão da transferência, será feita a transposição para 

os critérios adotados no Instituto Coração de Jesus e constantes deste Regimento 

Escolar no que se refere à apuração da assiduidade e do rendimento escolar. 

 

Parágrafo 2º - Não será concedida documentação aos alunos concluintes da Educação 

Básica, enquanto estiverem em falta na Secretaria no tocante aos documentos 

escolares exigidos no seu prontuário.  

 

Art. 70 - A transferência será sempre requerida pelo responsável legal. 

 

CAPÍTULO XI – DO REGIME DE FREQUÊNCIA 

 

Art. 71 - A Proposta Pedagógica do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS supõe 

participação e assiduidade de todos os alunos em todas as atividades expressas na 

Matriz Curricular. 

  

Art. 72 - A frequência mínima obrigatória para aprovação será de 75% (setenta e cinco 

por cento) em todas as atividades curriculares, conforme determina a legislação 

vigente. 

 

Art. 73 - A frequência mínima para a Educação Infantil, será de 60% (sessenta por 

cento) em todas as atividades curriculares, conforme determina a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO XII – DO ATENDIMENTO A ALUNOS EM  

SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 74 - Será dispensado tratamento especial ao aluno que se encontre nas situações 

previstas:  

 

I- No Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969. 
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II- Se convocado, temporariamente, para o Serviço Militar, desde que suas faltas se 

deem em virtude de obrigações decorrentes dessa situação. 

III- De estudantes que realizaram parte dos estudos no exterior e requeiram sua 

matrícula no Instituto Coração de Jesus. 

IV- Excepcional e não previstos nos itens anteriores, após apurado estudo pelo corpo 

técnico-pedagógico.  

 

Art. 75 - O tratamento a ser dispensado aos alunos enquadrados nas situações 

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

frequência deverá ser planejado pelo Orientador Pedagógico, em consonância com as 

orientações do Diretor Pedagógico. 

 

Parágrafo 1º - Para efeito da avaliação do rendimento escolar do aluno, a aplicação 

das provas terá o mesmo teor e abrangência curricular do conteúdo ministrado na etapa 

escolar.  

 

Parágrafo 2º - As avaliações aplicadas aos alunos em situações especiais supracitadas 

receberão o mesmo tratamento estabelecido de acordo com os critérios de correção, 

pontuação e nivelamento da aprendizagem previstos neste Regimento Escolar para 

resultados de aprovação, recuperação e reprovação.  

 

Art. 76 -    Aos alunos que se encontrarem na situação prevista no   Decreto-Lei         Nº 

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

meio de:  

 

I- Dispensa de frequência, enquanto perdurar, comprovadamente, a situação 

excepcional. 

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

execução, de acordo com as possibilidades do Instituto Coração de Jesus.  
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Parágrafo único - O tratamento previsto neste artigo não poderá ser aplicado se a 

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

durante a Recuperação Final, podendo neste caso, a situação ser analisada a critério 

da Direção Pedagógica, de acordo com a Proposta Pedagógica do Instituto Coração de 

Jesus. 

CAPÍTULO XIII – DA CLASSIFICAÇÃO  

 

Art. 77 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS poderá fazer a matrícula através da 

classificação do aluno na série/ano, mediante processo de avaliação feito por Banca 

Examinadora para esse fim designada, com observância das normas curriculares gerais 

para situar o aluno na série/ano compatível com a sua idade e competência, quando se 

tratar de alunos:  

 

I- Procedentes de escolas com processos de autorização em tramitação denegados 

ou arquivados nos órgãos competentes, devidamente comprovados. 

II- Transferidos de estabelecimentos situados no País. 

III- Procedentes de países estrangeiros matriculados e cursando o Ensino 

Fundamental ou Ensino Médio. 

IV- Com estudos incompletos no que concerne à base nacional comum. 

V- De alunos da própria escola quando demonstrarem grau de desenvolvimento e 

maturidade. 

  

Parágrafo 1º - O Estabelecimento de Ensino elaborará avaliações envolvendo os 

componentes curriculares da Base Nacional Comum, e o conteúdo da série/ano anterior 

a pretendida valendo 10 (dez) pontos, onde o aluno deverá obter no mínimo, 60% de 

acertos, em cada componente curricular,  exceto aquelas que não se atribuam notas ou 

menções para efeito de promoção.  

 

Parágrafo 2º - Todos os instrumentos de avaliação aplicados nos procedimentos de 

classificação deverão ser arquivados na pasta individual do aluno, constituindo-se 

documento legal comprobatório da sua matrícula. 
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Parágrafo 3º - A classificação será realizada em qualquer época do ano letivo. 

 

TÍTULO IV – DA VERIFICAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I – DA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 78 - A verificação do rendimento escolar é parte integrante do processo educativo e 

observará os seguintes critérios:  

 

I- Avaliação contínua e formativa do desempenho do aluno nas atividades 

curriculares, considerando os resultados acadêmicos absolutos (soma dos pontos 

obtidos), bem como o desenvolvimento relativo do aluno ao longo do ano.  

 

II- Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

 

III- Recuperação, no decorrer do ano letivo, conforme o disposto no capítulo específico 

deste Regimento Escolar e detalhado na Proposta Pedagógica do Instituto Coração 

de Jesus. 

 

IV- O rendimento escolar será expresso por conceitos numéricos. 

 

V- O conceito numérico para cada etapa letiva (semestre/trimestre) bem como o 

conceito numérico anual e final será expresso na escala de zero a dez, graduados 

de 0,5 em 0,5 décimos, com exceção da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino 

Fundamental.  
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CAPÍTULO II – DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

Art. 79 - Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante instrumento de registro 

semestral de acompanhamento do aluno, com base na idade, na maturidade e no 

desenvolvimento nas habilidades previstas do aluno, e nas dimensões física, 

emocional, intelectual e social, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

Ensino Fundamental. 

 

Art. 80 - Os conceitos numéricos do rendimento escolar são: 

 

I- Para o 1º ano do Ensino Fundamental: a periodicidade  do  registro  da   avaliação 

verificar-se-á, semestralmente, sob a forma de ficha de avaliação de 

acompanhamento do aluno, feita pelo professor com orientação do  Serviço de 

Orientação Pedagógica; 

 

II-  Do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, 

a) trimestrais, sendo três os trimestres do ano letivo; 

b) anual, resultante da média aritmética ponderada dos três trimestres, com os 

 seguintes valores, 

1º trimestre - peso 1 (um) 

2º trimestre - peso 1 (um) 

3º trimestre - peso 1 (um)  

c) da recuperação intensiva, realizada ao final do ano letivo. 

 

 

Art. 81 – Os conceitos numéricos do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do 

Ensino Médio são resultantes no mínimo, de três instrumentos de verificação do 

rendimento escolar, por componente curricular. 
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CAPÍTULO III – DA PROMOÇÃO 

 

Art. 82 - Será aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos 

conceitos numéricos anuais em cada um dos componentes curriculares e, no mínimo, 

75% (setenta e cinco por cento) de frequência do total das horas letivas para aprovação 

nas aulas/atividades curriculares, preenchendo as condições dispostas na Proposta 

Pedagógica do Instituto Coração de Jesus. 

  

CAPÍTULO IV – DA RECUPERAÇÃO 

 

Art. 83 - Aos alunos que não alcançarem o rendimento escolar de 60% (sessenta por 

cento) dos conceitos numéricos nos trimestre/semestres letivos serão oferecidas 

oportunidades contínuas de recuperação de aprendizagens e de notas, de acordo com 

as normas previstas na Proposta Pedagógica. 

 

Art. 84 - Ao final do 3º trimestre, aos alunos que não conseguirem durante o ano letivo 

os conceitos numéricos necessários para aprovação – 60% (sessenta por cento) do 

total distribuído  –  em até 03 (três)  disciplinas no  Ensino  Fundamental  e  no   Ensino 

Médio, desde que tenham obtido o mínimo de 30% (trinta por cento) em cada uma 

dessas disciplinas, será oferecida a oportunidade de Recuperação Final.  

 

Art. 85 - O processo de recuperação final exige a obrigatoriedade da frequência. Serão 

utilizados dois instrumentos de avaliação, podendo ser um trabalho e uma prova oficial. 

 

Art. 86 - A Recuperação Final não é cobrada do aluno e suas orientações específicas 

encontram-se discriminadas na Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus. 

 

Parágrafo Único: O aluno que, sem apresentar justificativa de relevância, deixar de 

comparecer no processo de recuperação final será considerado reprovado. 
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CAPÍTULO V – DA RETENÇÃO 

 

Art. 87 - Será considerado “reprovado” o aluno que  obtiver como resultado final: 

 

I- Conceito numérico inferior a 6,0 (seis inteiros) em 4 (quatro) ou mais componentes 

curriculares. 

II- Conceito Numérico, após os estudos de recuperação intensiva, inferior a 6,0 (seis 

inteiros) em cada componente curricular envolvido neste processo de recuperação. 

III- Aprovação na análise do Conselho de Classe ou de Série. 

IV- Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) durante o ano letivo ou 

durante os estudos de recuperação intensiva, em cada componente curricular, 

exceto Educação Física. 

 

Art. 88 - É facultado ao aluno e seu responsável legal recorrer de resultados finais, 

observando-se os dispostos na legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO VI - DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO PLANO ESCOLAR 

 

 

Art. 89 – A Proposta Pedagógica é um projeto educativo abrangente que tem por 

objetivo definir os princípios e os valores filosóficos e pedagógicos do Instituto, 

pautados pela legislação vigente e pelos ideais da instituição de ensino. 

 

Art. 90 – O Plano Escolar é o documento pedagógico que tem por fim operacionalizar 

as propostas educacionais do Instituto, permitindo melhor compreensão e visualização 

das atividades de ensino a serem desenvolvidas para maior eficiência e eficácia do 

processo ensino-aprendizagem. 
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Art. 91 – O Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica do Instituto norteiam o Plano 

Escolar. 

 

Art. 92 – O Plano Escolar é elaborado com a participação do pessoal Técnico-

Pedagógico, Técnico-Administrativo e Docente, sendo sua coordenação da 

responsabilidade do Diretor Pedagógico. 

 

Art. 93 – São objetivos do Plano Escolar: 

 

I – garantir a unidade, a coerência, a continuidade, a eficácia, a eficiência e o 

desenvolvimento das atividades previstas no Instituto, em vista da consecução dos 

objetivos educacionais. 

II – assegurar a sequência e a integração da aprendizagem desenvolvida pelos 

diferentes componentes curriculares. 

III – otimizar recursos financeiros e humanos. 

IV – viabilizar a prática educativo-pedagógico-pastoral. 

 

Art. 94 – O Plano Escolar contém, no mínimo: 

 

I – o diagnóstico da realidade do Instituto. 

II – os objetivos e metas do Instituto. 

III – a definição da organização geral do Instituto, quanto: 

a) ao espaço físico e recursos didático-pedagógicos 

b) ao agrupamento e classificação de alunos 

c) a carga horária 

d)  ao quadro de componentes curricular da Educação Básica 

e) aos critérios para a verificação do rendimento escolar 

f) ao Calendário Escolar 

IV – a programação dos diversos setores do Instituto 

V – a previsão da organização e do funcionamento de turmas especiais 
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CAPÍTULO VII - DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 95 – O ano escolar compreende o período destinado às atividades escolares, 

assim como as férias e o recesso escolar. 

 

Art. 96 – A duração do período escolar obedece às determinações da legislação 

vigente e às especificações contidas no Regimento Escolar, na Proposta Pedagógica e 

no Plano Escolar. 

 

Art. 97 – A elaboração do Calendário Escolar é da competência do Diretor da Escola. 

 

Art. 98– O Calendário Escolar contém, no mínimo, as seguintes indicações: 

 

I – Datas de início e término: 

a) do ano letivo 

b) dos semestres e trimestres letivos 

c) das férias e do recesso escolar 

d) da recuperação intensiva 

II – Período de planejamento escolar 

III – Dias fixados para comemorações cívicas 

IV – Datas de reuniões destinadas a assuntos pedagógicos 

 

Art. 99 – São considerados dias letivos os destinados às atividades com a participação 

do corpo docente e discente, tanto na sala de aula como fora dela, conforme legislação 

vigente. 

 

Art. 100 – A duração em horas, fixada para o ano letivo, em todos os anos/séries e 

etapas da Educação Básica é computada em termos de horas-aulas, cuja duração está 

prevista no Plano Escolar. 
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Art. 101 – Período de férias escolares dos professores obedece às normas contidas 

nas convenções coletivas de trabalho. 

 

TÍTULO V – DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 102 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS adota o regime presencial e a 

organização regular por ano na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, utilizando tecnologias, em especial a multimídia, como apoio ao ensino 

presencial, ao ensino à distância e a autonomia para a aprendizagem. 

 

Art. 103 - Em todas as etapas da Educação Básica o ensino é ministrado em língua 

portuguesa. 

 

Art. 104 - A Educação Básica oferecida pelo Instituto Coração de Jesus compõe-se das 

seguintes etapas: 

 

I- Educação Infantil de 3 anos 

II- Ensino Fundamental de 9 anos  

III- Ensino Médio, em três séries anuais  

 

Art. 105 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS poderá manter formas alternativas de 

caráter educativo e social que se enquadre em suas finalidades. 

 

Art. 106 - A duração dos níveis e modalidades de ensino, a sua distribuição por 

períodos, bem como os seus objetivos específicos e currículos constarão dos Planos de 

Ensino e do Plano Escolar, observando-se a legislação vigente. 
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CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO DOS CURRÍCULOS 

 

Art. 107 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS assume uma matriz curricular de 

inspiração humanista, atendendo à regulamentação da legislação vigente, com suas 

especificações na Proposta Pedagógica do Estabelecimento de Ensino.  

 

Art. 108 - INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS assume como próprios os objetivos 

definidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para os diversos 

segmentos escolares, enunciados nos respectivos artigos, bem como os princípios 

expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos referenciais para Educação 

Infantil. O currículo da Educação Infantil será executado por meio de projetos 

elaborados pelo corpo docente e Orientação Pedagógica, em conjunto com a Direção 

Pedagógica. Estes projetos se desdobram em atividades, abrangendo as seguintes 

áreas do conhecimento: linguagens oral e escrita; matemática; natureza e sociedade; 

arte; educação física e música.  

 

Art. 109 - A composição dos currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio está estruturada atendendo a uma Base Nacional Comum e uma 

Parte Diversificada, segundo as diretrizes da Lei 9.394/96, podendo ser enriquecidos 

com uma parte complementar.  

 

Parágrafo 1º - As Matrizes Curriculares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio constituem anexos deste Regimento Escolar e nelas estão 

especificadas áreas de conhecimento e componentes curriculares, bem como as 

respectivas cargas horárias.  

 

Parágrafo 2º - Embora os componentes curriculares apareçam divididos na Matriz 

Curricular em cada nível de ensino, o trabalho educativo do Instituto Coração de Jesus 

poderá ser desenvolvido de modo interdisciplinar e/ou transversal, conforme a 

conveniência do processo de ensino e aprendizagem à luz da Proposta Pedagógica do 

Colégio e orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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Parágrafo 3º - As Matrizes Curriculares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio podem  ser  anualmente  avaliadas,  revistas  e  alteradas  em  vista  

de  uma formação mais aprimorada do corpo discente e de suas aspirações, desde que 

isso não comprometa a unidade harmônica do currículo pleno e atenda às normas 

legais vigentes.  

 

Parágrafo 4º - A programação curricular do Ensino Médio destaca, conforme prevista 

na legislação vigente, a educação acadêmica e tecnológica básica; a compreensão do 

significado das Ciências, das Letras e das Artes; o processo histórico de transformação 

da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, de 

acesso ao conhecimento e de exercício da cidadania; e atividades de estágio social 

para formação humana cristã.  

 

Art. 110 - Em qualquer época, de acordo com as necessidades do processo de ensino 

e aprendizagem, o Instituto Coração de Jesus poderá organizar grupos não seriados, 

com base na idade do aluno, na competência e em outros critérios ou mesmo forma 

diversa de organização, seja para o ensino de línguas estrangeiras, seja para outras 

disciplinas ou áreas de estudo. 

 

TÍTULO VI – DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR 

 

CAPÍTULO I – DO PESSOAL DOCENTE 

 

SEÇÃO I – DA ADMISSÃO E DAS FUNÇÕES 

  

Art. 111 - No INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, os professores são corresponsáveis 

pela efetivação da Proposta Pedagógica do Colégio e colaboradores do Instituto das 

Filhas de Maria Auxiliadora na consecução da missão educativa. 
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Art. 112 - As funções docentes serão exercidas por pessoas, devidamente, habilitadas 

e qualificadas, em obediência às normas legais aplicáveis.  

 

Art. 113 - O pessoal docente será contratado pelo Diretor Pedagógico, após o processo 

de seleção estabelecido no Instituto Coração de Jesus.  

 

Parágrafo único - Ao ser admitido no estabelecimento de ensino, o profissional 

docente tomará conhecimento da Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus e 

deste Regimento Escolar e das atribuições do cargo, sabendo que sua vinculação 

contratual implica a aceitação deste Regimento Escolar e do processo de avaliação 

permanente do seu desempenho.  

 

Art. 114 - O pessoal docente está subordinado, funcionalmente, ao Orientador 

Pedagógico e, hierarquicamente, ao Diretor Pedagógico. 

 

SEÇÃO II – DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 115 - Compete ao pessoal docente:  

 

I - Conhecer e nortear-se pela proposta pedagógica da Instituição 

II - Promover postura e prática educativa em consonância à Proposta 

Pedagógica, Plano e Regimento escolar. 

III - Estudar o material didático da RSE e  organizar o cumprimento do 

programa nas etapas letivas por meio do planejamento 

trimestral/semestral. 

IV - Realizar Plano de aula levando em consideração o uso de metodologias 

ativas e recursos tecnológicos aliados à aprendizagem. 

V - Participar do Programa de Formação da Instituição. 

VI - Cumprir com os prazos estabelecidos para os processos inerentes à 

atuação docente: entrega de matrizes; dados do sistema acadêmico; 
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cumprimento de etapas relacionadas ao planejamento e desenvolvimento 

de atividades ou eventos gerais, entre outros. 

VII - Promover o replanejamento dos conteúdos das aulas ou da etapa letiva, 

garantindo recuperação contínua em vista de melhor desempenho na 

aprendizagem 

VIII - Responsabilizar-se pela gestão da disciplina de sala de aula, 

considerando a filosofia da Instituição e Regimento Escolar. 

IX - Implementar trato adaptado tanto no processo de aprendizagem quanto 

de verificação da aprendizagem nos casos de Necessidades Educativas 

Especiais, conforme orientação do Orientador Pedagógico ou 

Educacional. 

X - Responsabilizar-se pela gestão da aprendizagem desenvolvendo formas 

alternativas que permitam qualificar o ensino e/ou aferir o 

desenvolvimento das habilidades e competências previstas. 

XI - Realizar o preenchimento do diário de classe pontualmente, deixando-o 

disponível para consulta em qualquer momento. 

XII - Participar do Conselho de Classe  ou Série propondo intervenções 

pedagógicas em vista do desempenho escolar ou formação integral do 

corpo discente. 

XIII - Realizar a reserva antecipada dos ambientes conforme normas 

estabelecidas. 

XIV - Participar dos eventos escolares. 

XV - Zelar pela normalização dos alunos nos diversos ambientes da escola 

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

sempre que necessário. 

XVI - Comparecer às reuniões dos docentes convocadas pela Direção da 

Escola e pelo Orientador Pedagógico. 

XVII - Realizar o atendimento às famílias que necessitam de 

orientação/informação específica do aluno e  seu desempenho escolar 

seja em reunião trimestral ou em particular. 
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SEÇÃO III – DOS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 116 - Os deveres e direitos do pessoal docente são aqueles estabelecidos pelas 

legislações vigentes e pelas regulamentações internas do Instituto Coração de Jesus.  

 

 

SEÇÃO IV – DAS SANÇÕES 

 

Art. 117 - A inobservância de deveres e exigências comunitárias sujeita o profissional a 

sanções gradativas, podendo elas ser: advertências verbais, advertências escritas, 

suspensões por tempo determinado e a demissão, observadas sempre as leis 

trabalhistas.  

 

CAPÍTULO II – DO PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 

 

SEÇÃO I – DA ADMISSÃO E DAS FUNÇÕES 

 

Art. 118 - No INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, tanto os professores como os 

funcionários técnicos e administrativos são corresponsáveis pela efetivação da 

Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus e colaboradores na consecução da 

missão educativa. 

  

Art. 119 - As funções técnicas e administrativas serão exercidas por pessoas 

habilitadas e qualificadas, em obediência às normas legais aplicáveis. 

  

Art. 120 - O pessoal técnico e administrativo será contratado pelas Diretorias, após o 

processo de seleção estabelecido no Instituto Coração de Jesus.  

 

Parágrafo único - Ao ser admitido no estabelecimento de ensino, o profissional tomará 

conhecimento da Proposta Pedagógica do Instituto Coração de Jesus e deste 
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Regimento Escolar e das atribuições do cargo, sabendo que sua vinculação contratual 

implica a aceitação deste Regimento Escolar e do processo de avaliação permanente 

do seu desempenho.  

 

SEÇÃO II – DOS DIREITOS E DEVERES 

 

Art. 121 - Os deveres e direitos do pessoal técnico e administrativo são aqueles 

estabelecidos pelas legislações vigentes e pelas regulamentações internas do Instituto 

Coração de Jesus.  

 

SEÇÃO III – DAS SANÇÕES 

  

Art. 122 - A inobservância de deveres e exigências comunitárias sujeita o profissional a 

sanções gradativas, sendo elas advertências verbais, advertências escritas, 

suspensões por tempo determinado e a demissão, observadas sempre as leis 

trabalhistas. 

  

CAPÍTULO III – DO PESSOAL DISCENTE 

 

SEÇÃO I – DOS DIREITOS 

  

Art. 123 - São direitos do pessoal discente:  

 

I- Receber uma formação integral à luz da Fé Cristã, de acordo com as 

características da educação Salesiana e com a Proposta Pedagógica do Instituto 

Coração de Jesus.  

II- Participar da comunidade educativa do Instituto Coração de Jesus, ajudando a 

buscar os objetivos comuns propostos nos documentos da Família Salesiana. 

III- Participar das atividades escolares a ele oferecidas. 
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IV- Usar as dependências do Colégio de acordo a programação e as normas 

existentes. 

V- Integrar estruturas de participação voltadas para o crescimento na ação política 

consciente e para a construção de uma comunidade solidária.  

VI- Reivindicar os seus direitos junto aos responsáveis imediatos por meio do diálogo 

franco e respeitoso.  

 

SEÇÃO II – DOS DEVERES 

  

Art. 124 - Os alunos do Instituto Coração de Jesus deverão observar no 

desenvolvimento de sua jornada acadêmica, deveres e responsabilidades atentando 

para o que lhe vedado em vista do trabalho escolar e boa convivência. 

 

Art. 125 - São deveres e responsabilidades:  

I -  Frequentar a escola regular e pontualmente, devidamente uniformizado, 

realizando os esforços necessários para progredir nas diversas áreas de 

sua educação. 

II - Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros e demais 

materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo. 

III -  Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e 

demais dependências da escola. A partir do 6º (sexto) atraso na entrada 

das aulas, o aluno assumirá a suspensão das aulas em classe e cumprirá 

atividades acadêmicas propostas pela Orientação/Direção. 

IV - Ser respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, 

funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, 

sexo, raça, cor, credo, origem social, nacionalidade, condição física 

especial, emocional, estado civil, orientação sexual ou crenças políticas. 

V - Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem 

colaborativo e seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar 

e aprender. 

VI - Posicionar-se com justiça diante de condutas que agridam o direito do 
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outro. 

VII - Zelar pelo ambiente e patrimônio escolar e o seu entorno, podendo assumir 

ônus referentes a danos causados 

VIII - Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que 

possam colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da 

comunidade escolar. 

IX - Utilizar meios pacíficos na resolução de conflitos. 

X - Comunicar às instâncias superiores da escola, sobre conteúdos impróprios 

em veiculação no ambiente escolar 

XI - Acatar as orientações próprias dos processos e propostas pedagógicas. 

XII - Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas 

lícitas e ilícitas, substâncias tóxicas e armas. 

XIII - Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos 

escolares, sobretudo sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e 

educativos previstos ou em andamento, e assegurar que recebam as 

comunicações a eles encaminhadas pela equipe escolar, devolvendo-as à 

direção em tempo hábil e com a devida ciência, sempre que for o caso. 

 

Artigo 126 -  É vedado ao aluno: 

 

I - Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa ou 

autorização da direção ou dos professores da escola. 

II - Utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, 

telefones ou outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade 

da escola. 

III - Utilizar, fora do contexto pedagógico e sem autorização, equipamentos 

eletrônicos como telefones celulares, pagers, jogos portáteis, tocadores de 

música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento que 

perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado. 

IV - Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia. 

V - Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou 
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colaboradores da escola. 

VI - Comparecer nas dependências da escola, sob efeito de substâncias 

nocivas à saúde e à convivência social, bem como, consumi-las no 

ambiente escolar. 

VII - Expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem 

os direitos e a dignidade da pessoa e da Instituição. 

VIII - Violar as políticas adotadas pelo Instituto Coração de Jesus no tocante ao 

uso da internet na escola, acessando-a, por exemplo, para violação de 

segurança ou privacidade, ou para acesso a conteúdo não permitido ou 

inadequado para a idade e formação dos alunos. 

IX - Produzir áudios e fotos de qualquer membro da Comunidade Educativa, 

sem a expressa autorização de qualquer uma das partes. 

X - Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de 

qualquer método, inclusive o uso de computadores ou outros meios 

eletrônicos. 

XI - Causar danos ao ambiente, patrimônio e entorno. 

XII - Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo 

de segurança da escola. 

XIII - Praticar atos caracterizados como bulling ou ciberbulling. 

XIV - Manifestar conduta agressiva ou causar brincadeiras que impliquem risco 

de ferimentos, em qualquer membro da comunidade escolar. 

XV - Qualquer forma de ameaça, intimidação por agressão a qualquer membro 

da comunidade escolar. 

XVI - Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sem a devida 

autorização, ou sob ameaça. 

XVII - Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas 

alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar. 

XVIII - Portar ou causar intimidação por meio de objetos e /ou artefatos que 

possam causar danos físicos, morais a outrem e ao patrimônio escolar. 

XIX- Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo 

que viole a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA) e o Código Penal. 

 

Parágrafo 1º - Também são passíveis de apuração e aplicação de medidas 

disciplinares, as condutas que os Professores ou a Direção Escolar considerarem 

incompatíveis com a manutenção de um ambiente escolar sadio ou inapropriadas ao 

ensino-aprendizagem, sempre considerando, na caracterização da falta, a idade do 

aluno e a reincidência do ato. 

 

 

SEÇÃO III – DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS E 

MEDIDAS DISCIPLINARES APLICÁVEIS AO PESSOAL DISCENTE 

 

Art. 127 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS atuará no sentido de fazer 

intervenções educativas, que ajudem o aluno a assumir, corrigir e superar suas faltas, 

omissões e transgressões quanto a atitudes, postura e conduta, considerando a 

gravidade das mesmas e tendo como critério o bem de toda comunidade. 

  

Parágrafo 1º - A inobservância de deveres e exigências comunitárias sujeita o aluno às 

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

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

sanções formadoras do caráter e da índole, em detrimento das meramente punitivas, 

observando os critérios da proporcionalidade e da legalidade. Pela transgressão das 

prescrições deste Regimento Escolar e da legislação vigente, os alunos estão sujeitos 

às seguintes penalidades: 

 

I – Admoestação verbal. 

II – Admoestação escrita. 

III – Suspensão das aulas e/ou atividades escolares, em até dez dias, consecutivos ou 

não, durante o ano letivo. 

IV – Transferência garantida. 
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Parágrafo 2º - As penalidades podem ser aplicadas pelos Coordenadores Pedagógicos 

e/ou Orientadores Educacionais, segundo a gravidade da falta, exceto a mencionada no 

inciso IV, cuja aplicação é reservada ao Diretor Pedagógico. 

 

Parágrafo 3º - A aplicação das penalidades previstas neste artigo não obedece, 

necessariamente, a uma ordem sequencial progressiva, estando na dependência direta 

da gravidade da transgressão. 

 

Parágrafo 4º - O pedido de reconsideração e/ou recurso, em tramitação, não 

interrompe a penalidade prevista no inciso III do “caput” deste artigo que impede o 

aluno de participar de qualquer atividade escolar, assumindo o ônus decorrente da 

pena. 

 

Art. 128 - A transferência garantida, penalidade máxima prevista, é aplicada nas 

seguintes situações: 

 

I - Desacato aos membros da Diretoria, equipe técnico-pedagógica, corpo 

docente e equipe técnico-administrativa. 

II - Não aceitação acintosa da disciplina e filosofia do Instituto. 

III - Prática ou incitamento de atos imorais nas dependências ou imediações do 

Instituto. 

IV - Tráfico, uso ou porte de drogas e/ou armas nas dependências ou 

imediações do Instituto. 

V - Prática de atos de violência ou agressão oral e/ou física contra colegas, 

professores ou funcionários 

VI - Ultrapassado o limite de suspensão de dez dias ao longo do ano letivo 

escolar. 
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Parágrafo 1º - A apuração da culpabilidade do aluno tem início mediante representação 

fundamentada em fatos concretos, testemunhados e/ou provados e/ou documentados. 

 

Parágrafo 2º - A apuração da culpabilidade do aluno é procedida por uma Comissão de 

cinco membros indicados pelo Diretor, dentre professores e/ou profissionais da equipe 

técnico-pedagógica. 

 

Parágrafo 3º - O direito de defesa é garantido ao aluno de por si, se maior, ou assistido 

pelos pais ou responsáveis, se menor, durante a apuração da culpabilidade. 

 

Parágrafo 4º - O parecer conclusivo da comissão referida no Parágrafo 2º é transcrito 

em ata e submetido à homologação do Diretor, comunicado ao interessado ou a seus 

responsáveis, através da Secretaria do Instituto. 

 

Parágrafo 5º - Durante a tramitação do processo de apuração da culpabilidade, o aluno 

mantém-se afastado de todas as atividades escolares, assumindo o ônus decorrente da 

penalidade. 

 

Parágrafo 6º - O aluno ou seu responsável tem três dias de prazo, após a comunicação 

da transferência garantida, para recorrer ao Diretor Pedagógico contra a penalidade. 

 

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E/OU 

RESPONSÁVEIS 

 

Art. 129 - São direitos dos pais e/ou responsáveis: 

 

I - Conhecer o Regimento Escolar e a Proposta Pedagógica do Instituto. 

II - Conhecer o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais ou Similar. 

III - Conhecer o Calendário Escolar, as atividades e a programação escolar. 
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IV - Ter acesso às informações referentes à vida escolar do aluno. 

V - Ser respeitado por toda a comunidade escolar. 

VI - Participar de Instituições de Apoio Escolar. 

VII - Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores. 

VIII - Contribuir para a definição de propostas educacionais. 

IX - Ser atendido pela equipe técnico-pedagógico-administrativa do Instituto. 

X - Ser comunicado de ocorrências referentes à vida escolar do aluno. 

 

Art. 130 - São deveres dos pais e/ou responsáveis: 

 

I - Cumprir as disposições contidas no Regimento Escolar e na Proposta 

Pedagógica do Instituto. 

II - Corresponsabilizar-se com o Instituto no processo educativo do aluno. 

III - Assinar o requerimento de matrícula e tomar ciência Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais ou similar, disponível no site da 

escola – área do aluno. 

IV - Pagar pontualmente as parcelas da anuidade escolar e das atividades 

extracurriculares. 

V - Avisar ao Diretor Pedagógico sobre irregularidades referentes à 

comunidade educativa. 

VI - Ressarcir danos ou prejuízos causados ao Instituto ou a outrem. 

VII - Comunicar imediatamente ao Instituto, ocorrência de doenças infecto-

contagiosas na família 

VIII - Garantir ao Instituto a saída imediata do aluno, após o término das aulas 

e/ou atividades escolares 

IX - Garantir a assiduidade e a pontualidade do aluno às aulas e atividades 

escolares 

X - Prover ao aluno de uniforme e material exigidos pelo Instituto 

XI - Respeitar os integrantes da comunidade educativa. 

  

XII - Garantir o cumprimento dos deveres e assegurar os direitos dos alunos. 
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TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 131 - O INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, cumprirá as obrigações legais e 

cívicas previstas em lei e fará a incorporação da legislação superveniente a esse 

Regimento Escolar.  

 

Art. 132 - Os casos omissos a este Regimento Escolar deverão ser resolvidos pela 

Direção Geral do INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, à luz das leis e das instruções de 

ensino, das normas legais e, se for o caso, em instância superior, submetido ao órgão 

competente da Secretaria da Educação. 

 

Art. 133 - Toda legislação ou regulamentação superveniente relativa ao ensino passará 

a fazer parte deste Regimento Escolar em seus termos, até que venha a ser nele 

incluída por alteração regimental a ser aprovada pelos órgãos competentes. 

 

Art. 134 - O Regimento Escolar deve ser conhecido por todos os integrantes da 

comunidade educativa, os quais poderão consultá-lo a qualquer momento. 

 

Art. 135 - Este Regimento Escolar pode ser alterado sempre que o aperfeiçoamento do 

processo pedagógico e/ou a legislação superveniente o exigir. 

 

Art. 136 - Este Regimento Escolar, uma vez aprovado pelos organismos colegiados do 

Instituto Coração de Jesus e registrado no órgão educacional competente, entrará em 

vigor no período subsequente ao da sua aprovação. 

 

 


