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TÍTULO I – DA ESTRUTURA ESCOLAR  
 
Capítulo I - Da Identificação do Estabelecimento e da Entidade Mantenedora 
 
Artigo 1o – O Colégio Bom Retiro, com os cursos de  Educação Infantil, Ensino 
Fundamental  e  Ensino Médio, tem sua sede situada na Rua Solon,  914, 922/926 – Bom 
Retiro,  São Paulo,  Capital , CEP 01127-010 – telefone: 3224-8228.  
 
Artigo 2o – O Colégio Bom Retiro, sendo sua mantenedora  Claudia Farkas, situada na Rua 
Solon, 914,922/926 – Bom Retiro – SP  está  jurisdicionado a Diretoria de Ensino – Região  
Centro, Registrado no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo em 18/11/1988, sob 
nº 121590/88 e em última alteração sob nº 192.579 em 15/09/1994 – CNPJ nº 
59.843.540/001-80.  
 
 
Capítulo II - Dos Objetivos e  Fins do Colégio 
 
Artigo 3o – O Colégio Bom Retiro  terá seus objetivos convergidos para os fins  da 
Educação Nacional propostos em função das necessidades e características de 
desenvolvimento e aprendizagem de crianças e jovens,  nos cursos de Educação Infantil,  
Ensino Fundamental e Ensino Médio  de acordo com o disposto na LDB 9.394/96, 
Deliberação CEE 01/99 e Indicação CEE 04/99 do Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo. 
 
Artigo 4o – São objetivos gerais do Colégio: 
 
I – Elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; 
 
II – Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 
 
III – Promover a integração escola – comunidade; 
 
IV – Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 
 
V - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
 
VI - Valorização da experiência extra-escolar; 
 
VII - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
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Artigo 5o- O Colégio Bom Retiro  manterá os seguintes cursos: 

 

Educação Infantil será oferecida em:  

I  - Educação Infantil, para as crianças de três  a cinco  (a)  anos de idade.  

 

II - Ensino Fundamental,  com duração de nove anos;  
 
III  - Ensino Médio, com duração de três anos. 
 
Artigo 6o- A escola poderá instalar cursos livres ou projetos com a finalidade de  ampliar 
os interesses da comunidade escolar, podendo a direção, nesses casos,  firmar convênios 
com entidades públicas ou privadas.  
 
Artigo 7o-  Os objetivos gerais do Curso de Educação Infantil ,  procurarão satisfazer as 
necessidades básicas da criança, oferecendo-lhe um clima de bem estar físico, afetivo-
social e intelectual, mediante a proposição de atividades lúdicas que promovam a 
curiosidade e a espontaneidade, estimulando novas descobertas e o estabelecimento de 
novas relações a partir do que já se conhece.  
 
Artigo 8o   - O Ensino Fundamental  destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, 
de acordo com a Lei n.º 11.274 de fevereiro de 2006 altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 
87 da Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Deliberação CEE 73/2008 que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o 
Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória completando  6 anos de idade até 30/06 do 
ano letivo,  variando em conteúdo e metodologia, segundo as fases de desenvolvimento dos 
alunos, suas experiências de vida e suas especialidades de ordem física e mental.  
 
Artigo 9o    -  O Ensino Médio é a etapa final da educação básica tendo como objetivos        
a       consolidação e o  aprofundamento dos conhecimentos, em que a escola passa  a 
assumir o papel de processar o saber, de acordo com seu significado, de  modo que , a partir 
de uma sociedade de informação, se possa construir  uma sociedade de conhecimento. 
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TITULO II - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA. 
 
Capítulo I  - Da Estrutura Funcional 
 
Artigo 10  – O Colégio Bom Retiro terá a seguinte estrutura: 
 
I- Direção; 
II- Serviço de Apoio Técnico Pedagógico; 
III- Serviço de Apoio Administrativo; 
IV- Corpo Docente. 
 
 
Seção I – Dos Direitos e Deveres da Direção, Corpo Docente e Funcionários 
 
Artigo 11- A Direção da Escola organiza, superintende, coordena, controla e responde por 
todas as atividades no âmbito da Unidade Escolar. 
 
Artigo 12  -  A Administração Geral da Escola estará a cargo do Diretor, que será educador 
habilitado, de acordo com a legislação vigente e substituído em seus impedimentos por 
professor devidamente habilitado. 
 
Artigo 13  - O Diretor da Escola tem as seguintes competências específicas: 
 
I- Definir a linha de ação a ser adotada pela Escola, observadas as diretrizes da 

política educacional da Secretaria da Educação; 
 
II- Participar da elaboração do plano escolar e encaminhá-lo à Diretoria de Ensino para 

homologação; 
 
III- Autorizar a matrícula e transferência de alunos; 
 
IV- Atribuir classes e aulas aos professores da Escola; 
 
V- Estabelecer o horário de aulas e de expediente da secretaria; 
 
VI- Assinar, juntamente com o Secretário, todos os documentos relativos  à vida escolar 

dos alunos expedidos pela Escola; 
 
VII- Conferir Certificados de Conclusão de série ou curso; 
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VIII- Presidir solenidades, cerimônias e reuniões da Escola; 
 
IX- Representar a Escola em atos oficiais e atividades da comunidade; 
 
X- Intervir junto aos alunos, quando houver necessidade, nos casos de advertências ou 

suspensão;  
 
XI- Decidir sobre recursos interpostos por alunos e seus responsáveis na verificação do 

rendimento escolar; 
 
XII- Em relação às atividades gerais: 
 
a) responder pelo cumprimento, no âmbito de Escola, das leis, regulamentos e 

determinações, bem como dos prazos para a execução dos trabalhos estabelecidos pelas 
autoridades competentes; 

 
b) delegar competências e atribuições a seus subordinados,  assim como designar 

comissões para execução de tarefas especiais; 
 
c) decidir sobre petições, recursos e processos da área de sua competência  ou remetê-los 

devidamente informados, a quem de direito, nos prazos legais quando for o caso. 
 
XIII- Em relação à administração do pessoal: 
 
a) controlar a freqüência diária dos funcionários subordinados e atestar a freqüência 

mensal; 
 
b) autorizar a retirada de funcionários durante o expediente. 
 
XIV- Dar ciência aos pais ou responsáveis do conteúdo deste Regimento. 
 
Artigo 14 – São atribuições do Diretor da Escola, além de outras previstas na legislação: 
 
I- Dirigir a Escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, o calendário 

escolar, as determinações superiores e as disposições  deste Regimento, de modo a 
garantir a consecução dos objetivos do processo educacional; 

 
II- Coordenar e integrar o trabalho dos docentes da Escola para a elaboração do Plano 

Escolar;  
 
III- Criar condições para manter a integração Escola-comunidade; 
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IV- Comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de casos de moléstias infecto 

contagiosas no âmbito da Escola; 
 
V- Providenciar atendimento imediato ao educando que adoecer ou for acidentado, 

comunicando aos pais ou responsáveis; 
 
VI- Colaborar com a boa formação moral, cívica e social dos educandos mediante 

estudos sistematizados; 
 
VII- Coordenar e controlar os serviços administrativos da Escola, responsabilizando-se 

pela respectiva documentação; 
 
VIII- Tomar medidas de emergência em situações não previstas neste Regimento, 

comunicando imediatamente às autoridades competentes; 
 
IX- Abrir, rubricar e encerrar os livros de uso na Secretaria; 
 
X- Visar às escriturações e as correspondências; 
 
XI- Organizar os horários de trabalho do pessoal administrativo, técnico e docente; 
 
XII- Admitir e dispensar professores e demais funcionários, atendendo à legislação 

vigente; 
 
XIII- Assistir as autoridades de ensino durante as visitas à Escola e atender às 

convocações dos órgãos superiores. 
 
Artigo 15 – É vedado ao Diretor: 
 
I- Coagir ou aliciar seus subordinados para atividades de natureza política, ideológica 

comercial ou religiosa; 
 
II- Valer-se do seu cargo ou função para lograr proveito ou benefício de terceiros; 
 
III- Reter em seu poder, além dos prazos legalmente previstos e/ou prazos determinados 

pelas autoridades competentes, papéis ou processos recebidos para informação ou 
parecer; 

 
IV- Impor ou permitir aplicação de castigos físicos ou morais ou punições que possam 

violentar a personalidade em formação do educando. 
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Artigos 16 – Além dos direitos decorrentes da legislação vigente, são assegurados à 
Direção, Corpo Docente e Funcionários: 
 
I – o direito à realização humana e profissional; 
 
II – o direito ao respeito e a condições condignas de trabalho. 
 
Artigo 17 – Aos diretores, docentes e funcionários, caberá, por outro lado, além do previsto 
na legislação vigente: 
 
I – Assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus direitos e 
deveres; 
 
II – Cumprir seu  horário de trabalho, reuniões e período de permanência na escola; 
 
III – manter com seus colegas um espírito de colaboração e amizade. 
 
Seção II - Do Serviço De Apoio Pedagógico 
 
Artigo 18 – A Escola contará com os seguintes serviços de apoio técnico pedagógico: 
 
I -  Orientação Pedagógica;  
 
II -   Orientação Educacional; 
 
III-  Conselho de Série e/ou Classe; 
 
IV - Biblioteca; 
 
V- Laboratório. 
 
Subseção I - Do Serviço de Orientação Pedagógica  
 
Artigo 19 – As atividades de Orientação Pedagógica serão exercidas  por Educador com 
habilitação específica na forma da lei vigente.  
 
Artigo 20 - O Serviço de Orientação Pedagógica terá as seguintes atribuições: 
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I- Assistir o Diretor da Escola nas atividades de planejamento, organização, 
coordenação, controle das avaliações e atividades curriculares da Escola; 

 
II- Coordenar a elaboração do Plano Escolar, de modo a garantir a sua unidade e 

efetiva participação do Corpo docente; 
 
III- Assegurar a eficiência da ação definida no planejamento Pedagógico, dando 

conhecimento aos professores das normas de trabalho e do calendário de atividades 
estabelecidas; 

 
IV- Promover, sem prejuízo das atividades docentes, reuniões periódicas com os 

Professores, para avaliação do trabalho Pedagógico e levantamento de situações que 
reclamem mudanças de métodos e processos, bem como de estudos para 
aprimoramento das funções docentes; 

 
V- Colaborar no processo de integração Escola-Família-Comunidade; 
 
VI- Coordenar a programação e execução das atividades de recuperação de alunos. 
 
Subseção II - Do Serviço de Orientação Educacional 
 
Artigo 21 - O Serviço de Orientação Educacional será exercido por educador qualificado e 
habilitado legalmente, que terá por atribuições: 
 
I- assistir e orientar os alunos em íntima colaboração com a família e professores, 

visando à formação integral da personalidade do educando; 
 
II- desenvolver  no aluno, a compreensão do valor e do respeito à pessoa humana; 
 
III- diagnosticar as dificuldades dos alunos e as suas limitações, pesquisar as causas e 

manter entendimentos  com os professores e familiares dos alunos que necessitam 
de assistência; 

 
IV- encaminhar  à especialista, alunos que necessitam de assistência; 
 
V- assessorar pais e professores na sua ação educativa; 
 
VI- colaborar para a promoção da integração e do ajustamento do aluno ao ambiente 

escolar e à comunidade. 
 



 
 
 
Mantenedor: Claudia Farkas  

Diretoria de Ensino Centro 
e-mail pedagogico@colegiobomretiro.com.br 
 

Regimento Escolar 
 

Rua: Solon, 914   - 01127 010 ,  Bom Retiro -  São  Paulo  SP-   Fone/fax     3224.8228   
 

8

Parágrafo Único -  Na falta do educador legalmente qualificado,  o Diretor responderá 
pela função. 
 
Subseção III -  Dos Conselhos De Série e/ou Classe 
 
Artigo 22 – Os Conselhos de Série e/ou Classe integram o núcleo de apoio técnico 
pedagógico, respectivamente, para todas as séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  
 
Artigo 23 - Os Conselhos de Série e/ou Classe a que se refere o artigo anterior são 
presididos pelo Diretor  e integrados pelo Coordenador Pedagógico, pelo Orientador 
Educacional e pelos professores da mesma série, no caso dos Conselhos de Série e,  
Professores da mesma Classe, no caso dos Conselhos de Classe. 
 
Artigo 24 – O Diretor poderá delegar a presidência dos Conselhos de Série e/ou Classe 
para qualquer membro do núcleo de apoio, convocados pelo Diretor da Escola. 
 
Artigo 25 - Os Conselhos de Série e/ou Classe devem reunir-se, ordinariamente, pelo 
menos, uma vez por bimestre, ou  quando convocados pelo Diretor da Escola. 
 
Artigo 26 - Os Conselhos de Série e/ou Classe têm as seguintes atribuições: 
 
I- avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem relativos aos 
diferentes componentes curriculares;  
 
II - analisar os padrões de avaliações utilizados; 
 
III - identificar os alunos de aproveitamento insuficiente; 
 
IV - identificar as causas do aproveitamento insuficiente; 
 
V - coletar e utilizar informações sobre as necessidades, interesses e aptidões dos alunos; 
 
VI- elaborar a programação das atividades de recuperação de aproveitamento e de 
compensação de ausências; 
 
VII – propor medidas que visem ao melhor ajustamento do aluno; 
 
VIII - registrar em ata os resultados e informações do conselho de série e/ou classe. 
 
Subseção IV -  Da Biblioteca 
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Artigo 27 – A Biblioteca constitui o centro de leitura e orientação de estudos de alunos ,  
consulta e estudos de docentes e demais funcionários do Colégio, sendo os alunos  
orientados pelos professores ou auxiliar. 
 
Subseção V - Do Laboratório 
 
Artigo 28 – O laboratório constitui-se em recurso pró-curricular a serviço dos trabalhos 
docentes e discentes, sendo as  aulas  ministradas por professores específicos, dando a 
orientação e apoio  necessários. 
 
Seção III - Do Serviço de Apoio Administrativo 
 
Artigo 29 – O Serviço de Apoio Administrativo compreende o conjunto de funções 
destinadas a oferecer suporte operacional às atividades fins da Escola, incluindo as 
atribuições relacionadas com a administração de pessoal, patrimônio, finanças e atividades 
complementares de vida escolar. 
 
Artigo 30 – O pessoal administrativo auxiliar constará de elementos contratados na forma 
da legislação vigente pela Entidade Mantenedora, para as seguintes atividades: 
 
I- Secretaria; 
 
II- Tesouraria. 
 
Subseção I -  Da Secretaria 
 
Artigo 31 – A Secretaria terá como responsável,  profissional habilitado de acordo com a 
legislação vigente. 
 
Artigo 32 – O Secretário de Escola será substituído em seus impedimentos  ou 
afastamentos por um funcionário da Escola, indicado pelo Diretor, observadas as 
disposições legais. 
 
Artigo 33 – São competências do Secretário, além de outras que lhe forem atribuídas pela 
legislação vigente: 
 
I -    responder perante o Diretor pelo expediente e serviços gerais da Escola; 
 
II - organizar o arquivo de modo a assegurar a preservação dos documentos escolares, 
devendo  atender prontamente a qualquer pedido de informação ou esclarecimento de 
interesse da Diretoria de Ensino;  
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III - redigir e fazer expedir toda correspondência da Escola, submetendo-a antes, à 
assinatura do Diretor; 
 
IV - escriturar livros, fichas e demais documentos escolares e de arquivo, de modo a 
assegurar a clareza da escrituração escolar; 
 
V -   assinar,  juntamente com o Diretor, fichas, atas, certificados e outros documentos. 
 
Artigo 34 – À Secretaria da Escola compete: 
 
I - Organizar os prontuários  individuais de professores, alunos e funcionários; 
 
II  - Manter atualizados e em ordem os livros: 
 
a)  matrícula; 
 
b) ata de reunião de pais; 
 
c)  termo de visita de autoridades; 
 
d)  registro de ponto de professores; 
 
e) registro de ponto de funcionários; 
 
f)  registro de notas bimestrais, de recuperação e  progressão parcial;    
 
g)  atas de resultados finais; 
 
h)  registro de expedição de certificados; 
 
i)  ata de reuniões pedagógicas; 
 
j)  penalidades e ocorrências; 
 
k)  ata de reuniões do conselho de série e/ou classe; 
 
l )  outros livros e/ou registros que forem exigidos pela legislação em vigor. 
 
Subseção II - Da Tesouraria 
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Artigo 35 – A Tesouraria é o órgão administrativo encarregado de manter o controle 
contábil, econômico-financeiro da Escola  e o cumprimento das obrigações previdenciárias 
e trabalhistas, relativas ao pessoal em geral. 
 
Parágrafo único – O acompanhamento, a avaliação e controle dos serviços de Tesouraria 
serão disciplinados e realizados pela Entidade Mantenedora que designará o responsável 
pelo seu funcionamento. 
 
Artigo 36 – O Tesoureiro será contratado pela mantenedora de acordo com a legislação 
vigente, e terá as seguintes atribuições: 
 
I- efetuar recebimentos destinados ao Estabelecimento; 
 
II- efetuar pagamentos autorizados pela Mantenedora; 
 
III- manter rigorosamente em dia, as contribuições exigidas pela legislação vigente. 
 
Seção IV - Do Corpo Docente 
 
Artigo 37 – O Corpo Docente será constituído de professores qualificados e habilitados, em 
obediência às disposições legais e normas aplicáveis dos órgãos competentes e de acordo 
com a legislação vigente. 
 
Artigo 38 – Os professores serão contratados pela Entidade Mantenedora, de acordo com 
as exigências das leis de ensino em vigor, combinadas com os dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho e com as normas deste Regimento. 
 
Artigo 39 – Os professores serão admitidos mediante contrato individual de trabalho, por 
prazo determinado ou indeterminado. 
 
Parágrafo único – Aos professores será dado conhecimento prévio das disposições deste 
Regimento Escolar, que farão parte integrante das normas de contrato de trabalho. 
 
 
Artigo 40 – A formação de profissionais de educação de modo a atender aos objetivos dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 
desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: 
 
I- a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 
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II- aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e 
em outras atividades; 

 
III- aperfeiçoamento profissional continuado; 
 
IV- período reservado aos estudos, planejamento e avaliação mantidos pela Escola. 
 
Artigo 41 – Serão atribuições do professor: 
 
I- Participar da elaboração do plano escolar; 
 
II- Elaborar e executar a programação referente à regência de classe e atividades afins; 
 
III- Realizar atividades relacionadas ao serviço de apoio técnico pedagógico; 
 
IV- Preparar e executar atividades de recuperação de alunos; 
 
V- Ministrar os dias letivos e hora/aula estabelecidos, além de participar integralmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação; 
 
VI- Colaborar com as atividades de articulação da Escola com a família. 
 
Artigo 42 – É vedado ao Corpo Docente, agredir com palavras ou fisicamente alunos ou 
funcionários da instituição e desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Seção V – Do Horário e Regime de Trabalho 
 
Artigo 43 – O horário de trabalho dos docentes, pessoal  administrativo, de apoio técnico 
pedagógico e funcionários do Colégio, observadas a legislação em vigor, é fixado de 
acordo com as necessidades do ensino, atendidas as peculiaridades do Colégio e a 
conveniência da Entidade  Mantenedora. 
 
Artigo 44 – Ao pessoal da Escola, pela inobservância dos termos deste Regimento Escolar 
e da legislação vigente, serão aplicadas, pelo Diretor, as sanções previstas em lei  
assegurada  o pleno direito de defesa e recursos às autoridades competentes. 
 
TITULO III – DO CORPO DISCENTE 
 
Capítulo I - Dos Direitos e Deveres dos Alunos e Seus Responsáveis   
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Artigo 45 – Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo 
educativo tem direito à informação sobre sua vida escolar, bem como  apresentar sugestões 
e críticas no processo educativo ,  principalmente através das Reuniões de Pais e Mestre.  
 
Artigo 46 – São direitos do aluno:  
 
I- Terem assegurado  as condições necessárias ao desenvolvimento de suas 

potencialidades na perspectiva social e individual; 
 
II- Terem assegurado  o respeito aos direitos da pessoa humana e às suas liberdades 

fundamentais; 
 
III- Terem assegurado as condições ótimas de aprendizagem devendo ser-lhes 

propiciada ampla assistência do Professor e acesso aos recursos materiais e 
didáticos do Colégio; 

 
IV- Recorrer dos resultados das avaliações do seu desempenho. 
 
Artigo 47 – Os alunos, além do que dispõe a legislação, têm o dever de:  
 
I- Participar de todos os trabalhos escolares, freqüentando pontualmente as aulas; 
 
II- Acatar a autoridade do Diretor, dos Professores e dos funcionários do 

estabelecimento; 
 
III- Tratar os colegas com urbanidade e respeito, não os agredindo emocional e 

fisicamente; 
 
IV- Colaborar com a Direção do estabelecimento na conservação do prédio, do 

mobiliário escolar e de todo material de uso coletivo; 
 
V- Não portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade 

física e moral sua ou de outros; 
 
VI- Não participar de movimentos de indisciplina coletiva.  
 
Artigo 48 – O não cumprimento das obrigações e a incidência em faltas disciplinares 
acarretarão ao aluno as sanções de advertência, suspensão ou transferência  compulsória.  
 
§ 1º  – nos casos de reincidência ou falta grave, poderá ser suspenso por até 6 (seis) dias; 
 



 
 
 
Mantenedor: Claudia Farkas  

Diretoria de Ensino Centro 
e-mail pedagogico@colegiobomretiro.com.br 
 

Regimento Escolar 
 

Rua: Solon, 914   - 01127 010 ,  Bom Retiro -  São  Paulo  SP-   Fone/fax     3224.8228   
 

14 

§ 2º  – nos casos de transferência compulsória, a apuração de culpabilidade será procedida 
por uma comissão de Professores da Escola, designados pelo Diretor, tendo o aluno o 
direito de defesa,  assistido, se menor de idade, por seus pais ou responsáveis.  
 
§ 3º – Quando se tratar de danos materiais ao patrimônio escolar, será cobrado de seus 
responsáveis o  ressarcimento total  ao prejuízo. 
 
Artigo 49– Toda medida disciplinar aplicada será comunicada aos pais ou responsáveis.  
 
TÍTULO IV   -  DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 
Capítulo I – Critério de Organização Curricular   
 
Artigo 50 – A organização curricular do Ensino Fundamental e Ensino Médio,  obedecerá à 
legislação em vigor contendo, obrigatoriamente uma Base Nacional Comum  e uma  Parte 
Diversificada e, adequar-se-á à  toda legislação que vier a reger o assunto. 
 
Artigo 51 – A Organização Curricular será explicitada,  anualmente  no Plano Escolar que 
definirá os respectivos componentes curriculares  e carga  horária, e será submetido à 
consideração do órgão próprio do Sistema Estadual de Ensino. 
 
 
Capítulo II - Da Verificação Do Rendimento Escolar 
 
Seção I – Da Avaliação do Aproveitamento 
 
Artigo 52 – A verificação do rendimento escolar compreenderá a avaliação do 
aproveitamento e a apuração da assiduidade, de acordo com a lei vigente, preponderando os 
aspectos qualitativos sobre quantitativos. 
 
Artigo 53 – A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno 
nas diferentes experiências da aprendizagem levando em consideração os objetivos visados. 
 
Artigo 54 – A avaliação do desenvolvimento do educando será um processo contínuo, 
englobando todas as experiências curriculares propiciadas dentro e fora do Colégio. 
  
Parágrafo Único – São consideradas experiências curriculares todas as atividades 
desenvolvidas pelo aluno, em grupo ou individualmente. 
 



 
 
 
Mantenedor: Claudia Farkas  

Diretoria de Ensino Centro 
e-mail pedagogico@colegiobomretiro.com.br 
 

Regimento Escolar 
 

Rua: Solon, 914   - 01127 010 ,  Bom Retiro -  São  Paulo  SP-   Fone/fax     3224.8228   
 

15 

Artigo 55 – Na avaliação do aproveitamento deverão ser utilizados, no decorrer de cada 
bimestre (quatro) ou mais instrumentos elaborados pelo Professor e acompanhados pelo 
serviço de coordenação. 
 
Artigo 56 – As sínteses dos resultados da avaliação do aproveitamento serão registradas 
pelo Professor, na seguinte conformidade: 
 
I – No Ensino Fundamental e Ensino Médio as sínteses BIMESTRAIS dos resultados da 
avaliação serão de zero (0,0) a dez (10,0), variando de cinco (0,05) em cinco (0,05) 
décimos. 
 
Artigo 57 – A verificação do rendimento do aluno em componentes curriculares, será 
efetuada globalmente, quer quanto ao aproveitamento, quer quanto à apuração da 
assiduidade e participação. 
 
Artigo 58 – Ao término do ano letivo do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o Professor 
atribuirá uma média final, que refletirá o desempenho de cada aluno ao longo do ano letivo 
e expressará o seu julgamento final sobre a condição de o aluno prosseguir estudos na série 
subseqüente, ou obter certificado de conclusão do curso. 
 
Parágrafo Único – O Conselho de Série e/ou Classe deverá manifestar-se sobre recursos 
contra o resultado da verificação do rendimento escolar. 
 
Artigo 59 – A avaliação do rendimento do curso de Educação Infantil será feita 
predominantemente através da observação constante, tendo em vista os critérios de 
maturidade e desenvolvimento do aluno. 
 
Parágrafo Único – A avaliação não impedirá a matrícula do aluno na 1ª série do Ensino 
Fundamental, caso tenha idade exigida para isso. 
 
Seção II - Da Promoção 
 
Artigo 60 – Será considerado promovido para a série subseqüente ou concluinte de curso, o 
aluno que apresentar em cada componente curricular: 
 
I- Freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média final igual 
ou superior a 7,0 (sete); 
 
II- A média para efeito de promoção, será a média aritmética de 4 (QUATRO)   notas 
BIMESTRAIS  atribuídas pelo professor. 
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Seção III - Da  Retenção 
 
Artigo 61 – No Ensino Fundamental e Ensino Médio  será considerado retido o aluno que 
obtiver na média final inferior a 7,0 (sete) em qualquer disciplina do componente 
curricular, após estudos de recuperação paralela. 
 
Seção IV- Da Freqüência e  Compensação de Ausências 
 
Artigo 62 – A escola fará o controle sistemático da freqüência  dos alunos às atividades 
escolares através dos Diários de Classe e,  bimestralmente , adotará as medidas necessárias 
para que os alunos possam compensar as ausências que ultrapassarem o limite de 25% do 
total de aulas dadas.  
 
§ 1º - As atividades de compensação de ausências serão programadas, orientadas e 
registradas pelo  Professor da classe ou disciplina, com a finalidade de sanar as dificuldades  
de aprendizagem provocadas pela freqüência irregular às aulas.  
 
§ 2º - A compensação de ausências deverá ser   requerida  pelo pai ou responsável, ou pelo 
próprio aluno quando maior de idade,  desde que tenha justificativa, nos termos da 
legislação vigente,  no primeiro dia em que este retornar à escola.  
 
Seção V - Da Recuperação 
 
Artigo 63 – Todos os alunos terão direito a estudos de recuperação em todas as disciplinas 
em que o aproveitamento for considerado insatisfatório. 
 
§ 1º – As atividades de reforço e recuperação serão realizadas, de forma contínua e 
paralela, ao longo do período letivo. 
 
§ 2º  – Durante o ano letivo, o Professor trabalhará em sala de aula o aluno com defasagem 
de aprendizado, no processo de recuperação contínua. 
 
§ 3º – Todos alunos com avaliação de rendimento insatisfatório, a critério do Conselho de 
Série e/ou Classe serão submetidos à recuperação paralela, fora de seu período de aula. 
 
Capítulo III- Do Critério de Agrupamento de Alunos 
 
Artigo 65 – Os alunos, de ambos os sexos, constituirão grupos de classes, resguardada a 
área útil por aluno, de acordo com as normas legais vigentes. 
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Artigo 66 – No Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil, o agrupamento de 
alunos obedecerá a  critérios estabelecidos no Plano Escolar. 
 
Capítulo IV - Do Plano Escolar 
 
Artigo 67 – O Plano Escolar deverá programar o processo de escolarização, devendo ser 
elaborado pelo pessoal técnico, administrativo e docente da Escola. 
 
Artigo 68 – A Coordenação do Plano Escolar é de competência do Diretor da Escola. 
 
Artigo 69 – O Plano Escolar deverá conter no mínimo: 
 
I- O diagnóstico de realidade da Escola, caracterizando a comunidade e a clientela 

escolar; 
 
II- Recursos materiais, humanos, institucionais disponíveis, férias e recesso; 
 
III- Objetivos e metas da instituição escolar; 
 
IV- Definição da organização geral da Escola quanto a: 
 
a) agrupamento de alunos; 
 
b) quadros de organização curricular e carga horária dos componentes curriculares por 

série; 
 
c) normas para avaliação, recuperação, promoção, adaptação e compensação de ausências; 
 
d) calendário escolar. 
 
 
TÍTULO V - DO REGIME ESCOLAR 
 
Capítulo I - Do Calendário Escolar 
 
Artigo 70 – No Calendário Escolar, integrante do Plano Escolar atendendo ao disposto 
pelos órgãos competentes, deverão constar as seguintes indicações: 
 
I- Períodos de aulas e de férias escolares; 
 
II- Feriados; 
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III- Previsão mensal de dias letivos e de carga horária; 
 
IV- Períodos de elaboração ou reelaboração e avaliação do Plano Escolar; 
 
V- Atividades culturais e de lazer; 
 
VI- Comemorações, campanhas e outras realizações; 
 
VII- Reuniões para fins administrativos e técnicos, pedagógicos e de Conselhos de 

Classe e/ou Série; 
 
VIII- Reuniões com os pais. 
 
Artigo 71 – São considerados dias letivos,  as comemorações cívicas e demais atividades 
da Escola que contem com a participação do Corpo Docente e Discente, desde que estejam 
previstas no Calendário Escolar. 
 
Artigo 72 – A duração em horas fixadas para o ano letivo para os alunos do Ensino 
Fundamental, será computada em termos de horas-aula, atendendo o mínimo previsto pela 
legislação vigente. 
 
Artigo 73 – As reuniões para quaisquer fins serão realizadas sem prejuízo das aulas. 
 
Artigo 74 – As aulas previstas somente poderão ser suspensas por determinação do Diretor, 
em decorrência de situações que justifiquem tal medida,  ficando sujeitas à reposição para o 
devido cumprimento do período letivo. 
 
Artigo 75 – Os trabalhos escolares dos alunos só poderão ser encerrados quando cumpridos 
os mínimos de duração para o ano letivo em termos de dias e horas, conforme previsto no 
calendário, nos termos da legislação vigente. 
 
Capítulo II - Da Matrícula 
 
Artigo 76 – A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável ou do 
próprio aluno, se maior de idade, nos termos deste Regimento. 
 
Parágrafo Único – No requerimento que  trata o “caput” deste artigo, deverá constar 
claramente a anuência ao Regimento Escolar. 
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Artigo 77 – A matrícula será efetuada de acordo com o limite de vagas, atendendo a 
legislação em vigor, quanto à época, e nas  condições explicitadas no Plano Escolar. 
 
 
Artigo 78  – Poderão matricular-se na 1ª série do Ensino Fundamental crianças de ambos 
os sexos, com 6 (seis) anos completos e, havendo vagas , os que completarem essa idade 
até 31 (trinta e um) de dezembro do ano a que se refere à matrícula. 
 
Parágrafo Único – Em caso excepcional, quando o aluno apresentar idade inferior à    
prevista no “caput” , poderá freqüentar a 1ª série do Ensino Fundamental  com apresentação 
de relatório com assinatura de profissional competente,   especificando que o mesmo possui  
todas habilidades (motora, cognitiva, afetiva)  necessárias para acompanhamento do curso. 
 
Artigo 79 – Nas demais séries poderá matricular-se todos aqueles que provarem 
escolaridade anterior. 
 
Artigo 80 – A matrícula de alunos estrangeiros obedecerá à legislação em vigor. 
 
Artigo 81 – Os pedidos de matrícula inicial serão aceitos durante 2 (dois) meses que 
antecedem o início do período letivo correspondente,  podendo o aluno completar sua 
documentação no prazo de 30 (trinta) dias corridos. 
 
Artigo 82 – Cabe ao aluno apresentar no ato da matrícula: 
 
I- certidão de nascimento;  
 
II- carteira de identidade, quando houver; 
 
III- carteira de vacinação; 
 
IV- 1 (FOTO) fotos iguais e recentes ( 3 x 4); 
 
V- comprovação de escolaridade anterior; 
 
VI- demais documentos exigidos por lei específica. 
 
Capítulo III – Da Classificação e  da Reclassificação 
 
Artigo 83 – A  classificação será feita em qualquer série, exceto na primeira do ensino 
fundamental, dentro dos seguintes critérios: 
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I – Por promoção, para os alunos que cursaram , com aproveitamento , a série anterior na 
própria escola ;   
 
II – Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas ;  
 
III – Independentemente de escolarização anterior , mediante avaliação feita pela escola , 
que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na 
série adequada , levando em consideração a idade / série.  
 
Artigo 84 – A reclassificação do aluno tendo como referência a correspondência 
idade/série e a avaliação de competências em todos os componentes curriculares da Base 
Nacional Comum, incluindo Redação em Língua Portuguesa em consonância com proposta 
pedagógica da escola ocorrerá por: 
 
I- Proposta apresentada pelo Professor do aluno, com base nos resultados de avaliação 

diagnóstica; 
 
II- Solicitação do próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento dirigido ao 

Diretor da Escola. 
 
 
§1º- A reclassificação só poderá ocorrer a partir do primeiro dia letivo. 
 
§2º – A reclassificação do aluno recebida por transferência ou oriundo de país estrangeiro, 
ocorrerá em qualquer época do ano letivo , desde que até o final do terceiro bimestre 
 
§3º – A reclassificação poderá ocorrer para série anterior ou posterior àquela em que o 
aluno se encontra classificado, dependendo de avaliações de alcance das competências 
previstas nas normas curriculares gerais. 
 
Capitulo IV   - Das Transferências 
 
Artigo 85 – As transferências no Ensino Fundamental e Ensino Médio  serão feitas de 
acordo com a legislação em vigor. 
 
Artigo 86 – As transferências da Escola para outra Escola serão processadas da forma que 
segue: 
 
I- O pedido de transferência será dirigido ao Diretor da Escola pelo aluno, se menor 

pelo seu responsável legal; 



 
 
 
Mantenedor: Claudia Farkas  

Diretoria de Ensino Centro 
e-mail pedagogico@colegiobomretiro.com.br 
 

Regimento Escolar 
 

Rua: Solon, 914   - 01127 010 ,  Bom Retiro -  São  Paulo  SP-   Fone/fax     3224.8228   
 

21 

II- O pedido de transferência será deferido independente da época, expedindo-se o 
histórico escolar correspondente no prazo de 30 (trinta) dias; 

III- No ato do pedido de transferência o aluno receberá documento emitido pelo Diretor 
contendo: 

 
a) data em que deu entrada no pedido de transferência; 
 
b) a data em que será entregue a documentação; 
 
c) a série em que o aluno tem direito à matrícula. 
 
IV – O histórico escolar, mencionado no inciso II, será elaborado em impresso próprio, 
contendo as seguintes informações; 
 
a) identificação do aluno;  
 
b)        identificação do curso; 
 
c)   denominação e endereço da Escola, bem como órgãos de ensino a que está 
subordinado; 
 
d) indicação do ato legal que autorizou o funcionamento da Escola e do curso; 
 
e) componentes curriculares estudados em cada série,  especificados para cada um o 
aproveitamento e a respectiva carga horária; 
 
f) indicação da nota para promoção do aluno; 
 
g) indicação da promoção na série, ou no caso de retenção, especificação dos 
componentes curriculares em que o aluno não obteve aprovação e dos componentes 
avaliados apenas por freqüência; 
 
h) nome  e assinatura do  Diretor  e do Secretário. 
 
V – Quando a transferência se der no decorrer do período letivo, a Escola expedirá, além do 
histórico escolar, ficha individual do aluno no ano em curso, contendo no mínimo, as 
seguintes indicações: 
 
a)  componentes curriculares e respectivas avaliações de aproveitamento; 
 
b)  número de aulas dadas e freqüentadas pelo aluno; 
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c)  escala de avaliação e indicação da nota de promoção. 
 
Artigo 87 – As matrículas por transferências serão recebidas em qualquer época, desde que 
ocorram antes do término do 3ª bimestre letivo, de acordo com o artigo 84. 
 
§1º - O pedido de matrícula será instruído com a documentação constante no artigo 80. 
 
§2º - Quando a escola de origem, por motivos relevantes, não expedir a documentação de 
transferência no prazo previsto, o Diretor da Escola, oficiará à escola,  solicitando a 
documentação devida mediante carta registrada, com aviso de recebimento. 
 
Artigo 88 – Na impossibilidade de apresentação da documentação escolar por parte do 
aluno e quando houver motivos que reconhecidamente o justifiquem, o Diretor da Escola, 
dará um prazo para que a documentação seja providenciada. 
 
Artigo 89 – Respeitados os dispositivos legais e regimentais, serão aceitas  transferências 
de alunos provenientes dos  cursos  de Jovens e Adultos em nível de Ensino  Fundamental e 
Médio. 
 
Capitulo V -  Do Certificado  
 
Artigo 90 – A Escola expedirá Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e Médio, 
ao aluno regularmente matriculado e aprovado na série final do curso, para fins de 
prosseguimento de estudos. 
 
TÍTULO VI -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
Artigo 91 – As anuidades escolares serão fixadas de acordo com as normas emanadas dos 
órgãos competentes, divulgadas antes do início do ano ou semestre letivo, com o 
compromisso de não sofrerem alterações sem decisão legal. 
 
Artigo 92 -  As formas de pagamento de anuidade serão fixadas pela Entidade 
Mantenedora, de acordo com contrato de prestação de serviços, onde ambas as partes 
assinam em comum acordo no ato da matrícula.  

 
Artigo 93 -  Os assuntos urgentes e omissos neste Regimento Escolar serão resolvidos pelo 
Diretor da Escola, observando a legislação vigente, comunicando, em seguida, às 
autoridades competentes.  
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Artigo 94 – A incorporação de normas  supervenientes a este Regimento Escolar dependerá 
de aprovação do órgão competente.  
 
 
Artigo 95 – As alterações regimentais, só entrarão em vigor após  a sua aprovação pelo 
órgão da Secretaria de Estado da Educação. 
 
 
 

São Paulo, 20 de outubro  de 2008. 
 
 
 
Claudia Farkas 
RG 18.366.002 

 

 


