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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
TÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DOS OBJETIVOS DA ESCOLA 
 

CAPÍTULO I 
DA IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA E DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 
Artigo 1º - A Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion, com sede na Rua Mere 

Amedea nº 476, no bairro de Vila Maria em São Paulo, Capital, mantém os seguintes níveis 
escolares: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

 
Parágrafo único: O estabelecimento doravante denominado Escola é mantida pela 

Sociedade Congregação Nossa Senhora de Sion, com sede na Av. Higienópolis, 901, registrada 
no 4º Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o nº 89 do Livro A, em 05/03/42, 
C.N.P.J 61.226.973/0004-80. 

 
Artigo 2º - A Escola obteve seu ato de criação sob nº 424 de 29/06/1922, Departamento 

de Educação da Secretaria de Estado dos Negócios da Educação, coloca-se a serviço da 
comunidade sem nenhuma discriminação de raça, cor, ordem econômica, social, política ou 
religiosa. 

 
CAPÍTULO II 

DOS FINS E OBJETIVOS DA ESCOLA 
 
Artigo 3º - A Escola, em conformidade com a legislação vigente, desenvolve a 

Educação Básica com o funcionamento dos cursos: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, tendo por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras necessidades educativas especiais, preferencialmente 
em classe regular.  

 
Artigo 4º - A Escola adota os seguintes princípios de plano/filosofia educacional: 
 
I - Abertura para a realidade do mundo, formando o educando como ser participante da 

História e não mero espectador, desenvolvendo responsabilidade social; 
II - Desenvolvimento do senso crítico do aluno, educando-o para o uso consciente da 

liberdade, despertando-lhe a iniciativa, a criatividade e a responsabilidade; 
III  - Promoção da pessoa humana, promoção pessoal e comunitária, despertando no 

educando o espírito de fraternidade, solidariedade e respeito ao “outro”; 
IV - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
V - Favorecer o acesso à cultura, não somente para passar em exames, mas, sobretudo, 

para se situar no mundo e na história; abrir-se aos outros, compreendendo e vencendo os 
medos que as diferenças podem suscitar, combater as formas de injustiça e discriminação, de 
racismo e, principalmente de antissemitismo. 

VI - Afirmar a riqueza de um mundo multicultural e reconhecer, pela educação, a 
dimensão universal da pessoa humana. 

VII - Fazer memória: as pessoas carregam uma história pessoal e coletiva. Não podem 
ser atores de futuro quem se constrói sem lembrança do passado e sem vontade de 
reconciliação. 

 
Artigo 5º - A Educação Infantil, além da finalidade de promover o “desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social”; objetiva: 

 
I - Integrar atividades que trabalhem os aspectos físicos, emocionais, sociais e intelectuais; 
II - Estimular a criatividade, a percepção visual, auditiva, palatal, tátil e olfativa; 
III  - Identificar o esquema corporal, desenvolvendo uma imagem positiva de si; 
IV - Auxiliar na orientação espacial e temporal, trabalhar noções de tempo e espaço; 
V - Estimular sua independência; 
VI - Valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e   

colaboração, compartilhando suas vivências; 
VII - Estimular a confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações, valorizando a 

superação das mesmas. 
 
Artigo 6º - O Ensino Fundamental além dos objetivos previstos em Lei tem os seguintes 

objetivos específicos: 
 
I - Integrar atividades que trabalhem as capacidades bio-psico-sociais e noções de comportamento 

cidadão; 
II - Apreciar, relacionar, criticar e julgar a partir dos conteúdos trabalhados; 
III - Socializar o aluno nos princípios de respeito mútuo, colaboração, convivência fraterna e 

comunitária. 
 
Artigo 7º - O Ensino Médio além dos objetivos previstos em Lei tem os seguintes 

objetivos específicos: 
 
I - Promover atividades de orientação profissional, integrando as atividades pedagógicas e os 

conhecimentos sistematizados nas necessidades pessoais e sociais dos educandos; 
II - Ordenar, classificar, analisar, sintetizar, relacionar e concluir a partir de experiências pedagógicas 

realizadas; 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
III - Dominar os recursos científicos e tecnológicos utilizados na Escola como possibilidades para 

atuar e modificar o meio; 
IV - Conhecer e vivenciar os direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, da família e dos 

demais grupos que compõem a comunidade, na experiência escolar; 
V - Trabalhar valores como socialização, cidadania, respeito, responsabilidade, colaboração, 

convivência fraterna, comunitária e religiosa. 
 
Artigo 8º - No plano espiritual 
 
I - Afirmar a riqueza e o valor das diferenças, no respeito à pessoa e a seus direitos 

fundamentais. Isto supõe que todos os alunos sejam acolhidos em suas tradições culturais e 
religiosas. 

II - Ajudar os cristãos a tomar consciência das raízes judaicas de sua fé, para 
acompanhá-los na descoberta de Jesus Cristo. Assim a catequese se propõe a encaminhar 
cada jovem no conhecimento e na estima do judaísmo de ontem e de hoje. 

III - Oferecer a todos uma cultura bíblica para se questionar juntos sobre o sentido que 
cada um pode dar a sua vida. 

IV - Ajudar cada um a progredir além das aparências e da facilidade, interrogando-se 
sobre o mistério de ser, da vida, e sobre o mistério que chamamos de Deus. 

 
CAPÍTULO III 

DOS CURSOS, D0S NÍVEIS E DAS MODALIDADES OFERECIDAS 
 
Artigo 9º - A Escola mantém, em regime de externato, a Educação Básica, formada pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano e Ensino Médio de 1a a 3a série. 
 
Artigo 10º - Os cursos funcionam em dois turnos: manhã e tarde, com exceção da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, que funcionarão  também em período 
integral e intermediário, quando houver demanda suficiente. 

 
Parágrafo Primeiro - Quando houver necessidade, o Ensino Médio funcionará no 

período vespertino e noturno. 
 
Parágrafo Segundo - A Escola oferece cursos extracurriculares de esportes e 

atividades culturais, com e sem custo. A seleção é feita por sorteio e os não contemplados terão 
acesso de acordo com a fila de espera. Os cursos serão descritos anualmente no plano escolar 
com os dias, horários e as modalidades disponíveis.  

 
 
 

S
E

D
U

C
C

A
P

20
19

16
97

7A

Autenticado com senha por CARLOS EDUARDO CARDOSO.
Documento Nº: 66689-3478 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=66689-3478



    Escola São Teodoro de N. Sra. de    

 

 

    

 

 
 
 

REGIMENTO ESCOLAR 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Rua Mère Amedèa, 476 – Vila Maria – CEP: 02125-001 – Tel./Fax: (11) 2139-6700 –  2954-1902 / 2139-6767 – São Paulo – SP 

www.estsion.com.br –  estsion@estsion.com.br 

 

4 

Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA FUNCIONAL 

 
Artigo 11º - A Escola tem os seguintes núcleos de atividades: 
 
I - Direção 
II - Apoio Técnico Pedagógico 
III - Apoio Técnico Administrativo 
IV - Instituições Auxiliares 
V - Corpo Docente 
 
Artigo 12º - A Direção será exercida pelo Diretor de Escola nomeado pela Entidade Mantenedora e 

devidamente habilitado e qualificado para ocupar o cargo de acordo com as exigências legais. 
 
Parágrafo Único - Nos seus impedimentos, o Diretor contará com um substituto devidamente 

habilitado, nomeado pela Entidade Mantenedora.  
 

CAPÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES E DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS 

 
SEÇÃO I 

DA DIREÇÃO 
 
Artigo 13º - Compete ao Diretor de Escola: 
 
I - Zelar para que se cumpra regularmente no âmbito de sua ação a ordem educacional 

e administrativa. 
II - Representar a Escola perante as Autoridades Superiores e superintender todas as 

atividades promovidas pela escola. 
III - Cumprir e fazer cumprir as leis do ensino, as determinações das autoridades 

competentes e as disposições deste Regimento Escolar. 
IV - Planejar, organizar, coordenar e integrar direta ou indiretamente todas as atividades 

da Escola assegurando a eficiência e a eficácia do processo ensino-aprendizagem;  
V - Possibilitar a capacitação dos docentes e funcionários; 
VI - Fazer inspecionar periodicamente os bens patrimoniais da Escola, determinado as 

providências necessárias à sua reparação, conservação e segurança; 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
VII - Manter em ordem e atualizada a escrituração referente à vida escolar dos alunos e 

a vida dos docentes e dos funcionários, acompanhando o que foi delegado ao núcleo 
administrativo e pedagógico. 

VIII - Assinar papéis, visar a escrituração e a documentação escolar, abrir, encerrar e 
rubricar os livros exigidos pela legislação do ensino e pelas normas vigentes; 

IX - Assinar os certificados expedidos pela Escola; 
X - Supervisionar a organização das classes, turmas e atribuição de aulas; 
XI - Aprovar e encaminhar à autoridade competente o Plano Escolar, para análise e 

homologação; 
XII - Autorizar a matrícula e transferência dos alunos; 
XIII - Aplicar penalidades disciplinares, conforme as disposições deste Regimento 

Escolar; 
 XIV - Velar pelo cumprimento do Plano de Trabalho de cada docente; 
XV - Suspender, parcial ou totalmente, as atividades da Escola, quando esta medida se 

impuser em decorrência de uma situação especial, dando ciência à Autoridade Competente, 
garantindo a posterior reposição dos dias letivos. 

XVI - Adotar decisões emergenciais nos casos não previstos neste Regimento Escolar, 
comunicando à autoridade competente.  

XVII - Assistir as autoridades de ensino durante suas visitas a Escola.  
   
Artigo 14º - Compete ao Substituto do Diretor: 
 
I - Substituir o Diretor em suas ausências, impedimentos ou férias; 
II - Assessorar o Diretor sempre que for solicitado. 
 
Artigo 15º - O Diretor e o Substituto do Diretor se reunirão, ordinariamente, de acordo 

com o calendário escolar anual, com a Representante da Entidade Mantenedora e/ou sua 
delegada, e extraordinariamente, todas as vezes que forem convocados pela mesma. 

 
SEÇÃO II 

DO APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO 
 
Artigo 16º - O apoio técnico pedagógico, com suas diferentes atribuições, auxilia a 

Direção nas atividades docentes e discentes. 
 
Artigo 17º - O apoio técnico pedagógico é integrado por: 
 
I – Serviço de Orientação Educacional; 
II – Serviço de Orientação Pedagógica; 
lll – Serviço de Orientação Vocacional e Profissional 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
IV – Serviço de Coordenação Pedagógica; 
V – Serviço de Coordenação de Educação Religiosa; 
VI – Serviço de Representantes de classe, série ou ano; 
VII – Serviço de Orientação Disciplinar; 
VIII – Conselho de Classe/Ano/Série; 
IX – Sala de Leitura/Biblioteca; 
X – Laboratórios e ambientes especiais; 
XI – Cantina Escolar; 
XII – Sala de Repouso; 
 

SUBSEÇÃO I 
DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
Artigo 18º - Os Serviços de Orientação Educacional e Orientação Pedagógica serão 

exercidos por Orientador Educacional e Orientador Pedagógico, devidamente habilitados e 
qualificados sob o ponto de vista legal. 

 
Artigo 19º - Compete aos Serviços de Orientação Educacional e Orientação 

Pedagógica: 
 
I - Assessorar a Direção, no âmbito de sua competência; 
II - Orientar os alunos quanto ao desenvolvimento de habilidades e hábitos de estudo; 
III - Auxiliar os integrantes do processo ensino–aprendizagem no que diz respeito ao 

aprimoramento das relações interpessoais, especialmente na relação professor-aluno e na 
relação entre os alunos; 

IV - Promover o ajustamento do educando na escola e na sociedade, visando à 
compreensão do valor da pessoa humana e do respeito que se deve a ela; 

V - Assistir e orientar os alunos, em íntima colaboração com a família e com os 
professores, visando à formação integral da personalidade do educando; 

VI - Promover eventos ou atividades que visem à integração do aluno na escola e a 
melhoria do comportamento escolar; 

VII - Participar do processo de elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar; 
VIII - Aplicar penalidades disciplinares, conforme as disposições deste Regimento 

Escolar. 
 
Artigo 20º - A Coordenação Pedagógica será exercida por profissionais qualificados 

para a função e legalmente habilitado. 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
SUBSEÇÃO II 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL 
 
Artigo 21º - O Serviço de Orientação Vocacional e Profissional, é exercido por um 

profissional qualificado e exerce uma função permanente junto aos alunos da 3ª série do Ensino 
Médio com o objetivo de auxiliá-los. 

O Serviço de Orientação Vocacional e Profissional inicia-se no 9º ano do Ensino 
Fundamental e é realizado com aulas de Coaching Vocacional no contraturno. 

 
SUBSEÇÃO III 

DO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
Artigo 22º - O Serviço de Coordenação Pedagógica será exercido pelos Coordenadores 

Pedagógicos. 
 
Parágrafo Único: O Coordenador Pedagógico devidamente habilitado atuará por 

segmento: Educação Infantil, Fundamental I (1º ao 5º), Fundamental II (6º ao 9º) ao Ensino 
Médio. A escola pode colocar professor orientador ou representante de turma. 

 
Artigo 23º - Os Coordenadores Pedagógicos por segmentos são responsáveis pelo 

acompanhamento, pela forma de avaliação e pelo controle das atividades, dentro da Escola. 
 
Artigo 24º - Compete aos Coordenadores Pedagógicos por segmentos:  
 
I – Promover o acompanhamento e o controle das atividades curriculares da Escola, 

tendo em vista a proposta pedagógica. 
II – Prestar assistência técnica aos professores, visando atingir a unidade de 

planejamento e a eficácia de sua execução e avaliação, bem como preceder a sua reformulação, 
se necessário, acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos e projetos de 
trabalho em nível escolar, cursos e classes. 

III – Proceder ao levantamento dos professores, para a programação de cursos de 
aperfeiçoamento e atualização a serem promovidos pela Escola. 

IV – A proposição de técnicas e procedimentos de sistemas de avaliação, seleção e 
fornecimento de materiais didáticos, estabelecimento da organização de atividades que melhor 
conduzem a consecução dos objetivos da Escola. 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 

SUBSEÇÃO IV 
ORIENTAÇÃO RELIGIOSA 

 
Artigo 25º - O Serviço de Orientação Religiosa será exercido por um coordenador de 

Ensino Religioso devidamente habilitado e assessorado pelos professores de Educação 
Religiosa. 

 
Artigo 26º - Compete ao Coordenador de Orientação Religiosa: 
 
I - Assessorar a Direção no âmbito de sua competência; 
II - Elaborar os temas de reflexão que deverão nortear as atividades sobre a Filosofia 

Educacional da Escola; 
III - Propor tais temas de reflexão aos professores, levando-os a vivenciar os princípios 

educacionais da Congregação, de modo a conseguir uma ação conjunta com toda a equipe 
docente; 

IV - Manter encontros com as diversas turmas, para aprofundamento da mensagem 
cristã. 

 
SUBSEÇÃO IV 

DO SERVIÇO DE PROFESSORES REPRESENTANTES DE CLASSE OU ANO/SÉRIES 
 
Artigo 27º - O Serviço de Professores Representantes de Classe ou Anos/ Séries é 

composto pelos professores coordenadores de 6º a 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, designados pelo Diretor e trabalhando sob sua orientação. 

 
Artigo 28º - O Serviço de Professores Representantes de Classe ou Anos/ Séries tem a 

seguintes atribuições:  
 
I - Responsabilizar-se por determinada classe, ano / série: 
a) Coletando e utilizando informações sobre necessidades, interesses, resultados do 

processo ensino-aprendizagem e aptidões dos alunos. 
b) Avaliando a conduta da classe, ano/ série. 
c) Auxiliando o Serviço de Orientação Educacional e o Conselho de Classe ou 

Ano/Série. 
d) Propondo medidas que visem ao melhor ajustamento do aluno; 
e) Subsidiando o Conselho de Classe ou Ano/ Série na solução de questões 

pedagógicas. 
f) Presidindo as reuniões bimestrais com os Pais ou Responsáveis. 
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Desde 1942 em Vila Maria - São Paulo 

Ed. Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

 

 
Artigo 29º - O Serviço de Professores Representantes de Classe ou Anos/ Séries se 

reunirá ordinariamente, de acordo com a previsão do calendário escolar anual, e, 
extraordinariamente, todas as vezes que for convocado pelo Diretor. 

 
SUBSEÇÃO V 

DO ORIENTADOR DISCIPLINAR 
 
Artigo 30º - O Orientador Disciplinar é responsável por: 
 
I - Ordem e disciplina dos alunos e professores; 
II - Participar da elaboração do Plano Escolar; 
III - Verificação do uso dos uniformes pelos alunos; 
IV - Autorização para a entrada e saída dos alunos; 
V - Verificação de faltas dos alunos; 
VI - Colaboração no atendimento dos pais e alunos, quando solicitado. 
 

SUBSEÇÃO VI 
DO CONSELHO DE CLASSE/ANO/SÉRIE 

 
Artigo 31º - Os conselhos de Classe/Ano/Série são constituídos por todos os 

professores, que atuam ministrando aulas em suas respectivas classes. 
 
Artigo 32º - Cabe ao Diretor presidir as reuniões de Conselhos. 
 
Artigo 33º - Os Conselhos de Classe/Ano/Série, reunir-se-ão uma vez por bimestre 

ordinariamente ou a qualquer momento, quando convocado pelo Diretor da Escola. 
 
Artigo 34º - São atribuições do Conselho de Classe/Ano/ Série: 
 
I - Avaliar globalmente a avaliação de desempenho escolar da classe/ano/série, ou 

individualmente, decidindo sobre reforço, recuperação/classificação, promoção ou retenção de 
alunos, tendo como base os parâmetros legais. 

II - Decidir sobre os pedidos de reconsideração ou recursos relativos aos resultados 
finais de alunos. 

III - Assessorar a Direção sobre qualquer assunto relativo às atividades discentes, ao 
planejamento administrativo e pedagógico da Escola. 

IV - A periodicidade e datas das reuniões dos Conselhos de Classe /Ano/ Série serão 
definidas no Plano Escolar e previstas no calendário escolar do ano letivo. 
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SUBSEÇÃO VII 

DA BIBLIOTECA/SALA DE LEITURA 
 
Artigo 35º - A Biblioteca/Sala de Leitura é o centro de leitura, pesquisa e estudos dos 

alunos, professores e funcionários da Escola, dirigida por um funcionário, devidamente 
qualificado. 

 
Artigo 36º - Compete ao Funcionário da Biblioteca/Sala de Leitura: 
 
I - Participar da elaboração do Plano Escolar; 
II - Elaborar e executar a programação das atividades da Biblioteca/Sala de Leitura, 

articulando-a com as demais programações do apoio técnico-pedagógico; 
III - Elaborar propostas de aquisição de livros didáticos, culturais e científicos a partir das 

necessidades indicadas pelo pessoal administrativo, técnico, docente e 
 discente; 

IV - Organizar o acervo, zelando pela sua conservação e controlando a entrada e a  
 saída dos livros; 

V - Orientar o usuário na utilização da Biblioteca/Sala de Leitura, especialmente  
  os alunos em suas consultas, mantendo adequadas as condições do ambiente  
  de leitura; 

VI - Divulgar, periodicamente, no âmbito da Escola, a bibliografia existente. 
 
Parágrafo Único - No exercício de suas funções, o funcionário da Biblioteca/Sala de 

Leitura poderá ter auxiliares. 
 

SUBSEÇÃO VIII 
DOS LABORATÓRIOS E OUTROS AMBIENTES ESPECIAIS 

 
Artigo 37º - Os laboratórios de Informática, Ciências e outros ambientes especiais são 

recursos pró-curriculares a serviço do corpo docente e discente. 
 
Parágrafo único: Cabe ao Diretor Pedagógico designar responsáveis pela organização 

e pelo funcionamento dos laboratórios e outros ambientes especiais.  
 

SUBSEÇÃO IX 
DA CANTINA ESCOLAR 

 
Artigo 38º - Cantina Escolar é o espaço físico, dentro da ESCOLA, com dependências 

específicas para elaboração de lanches, almoço e alimentação em geral, destinada a fornecer 
serviços a alunos, professores e demais funcionários, mediante pagamento. 
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Parágrafo Único: Os serviços de cantina poderão ser terceirizados ou administrados 

pelo mantenedor da ESCOLA. 
 
Artigo 39º -  A cantina escolar deverá: 
 
I - Prestar os serviços com funcionários solícitos e atenciosos, usando vestuário 

adequado à função desempenhada; 
II - Fornecer cardápios de almoços com opções variadas elaborados por nutricionista; 
III - Fornecer opções de produtos alimentares saudáveis, optando por salgados assados, 

sucos naturais e opções similares; 
IV - Expor adequadamente os alimentos fornecidos; 
V - Apresentar condições corretas de armazenamento de alimentos em geral; 
VI - Apresentar condições de segurança adequadas quanto à instalação de gás, água, 

ventilação, aparelhos eletroeletrônicos e outros; 
VII - Apresentar condições adequadas de higiene e saneamento; 
VIII - Deixar exposto o laudo de vigilância sanitária. 
 

SUBSEÇÃO X 
DA SALA DE REPOUSO 

 
Artigo 40º - A sala de repouso é um espaço físico dentro da escola, para o atendimento 

de primeiros socorros e eventuais acidentes dos alunos, professores e demais funcionários. 
 

SEÇÃO III 
DO APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 
Artigo 41º - O Apoio Técnico-Administrativo é constituído pelos serviços de Secretaria. 
 
Artigo 42º - A Secretaria é o órgão administrativo encarregado de todos os trabalhos  

pertinentes à escrituração, ao arquivamento, e à correspondência do Estabelecimento. 
 

SUBSEÇÃO I 
DA SECRETARIA 

 
Artigo 43º - A função do secretário será exercida por pessoa qualificada com no mínimo 

Ensino Médio e devidamente autorizadas pelos órgãos competentes. 
 
Artigo 44º - O secretário titular será substituído, em caso de impedimento, pelo 2º 

secretário igualmente qualificado. 
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Artigo 45º - No exercício de suas funções, o secretário contará também com o auxílio de 

escriturários. 
 
Artigo 46º - Compete ao secretário: 
 
I - Organizar e manter atualizados os prontuários de docentes, funcionários e alunos; 
II - Organizar o serviço da secretaria e do arquivo; 
III - Observar e fazer cumprir as leis vigentes; 
IV - Responder, perante o Diretor e demais autoridades, pelo expediente e serviços 

gerais da secretaria; 
V - Redigir e expedir a correspondência oficial; 
VI - Atribuir tarefas aos escriturários; 
VII - Manter em dia a escrituração de livros, fichas e demais documentos referentes à 

vida escolar dos alunos; 
VIII - Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula, transferência, 

adaptação de currículo dos alunos, encaminhando ao Diretor os casos especiais; 
IX - Lavrar e subscrever atas de exames e de Conselhos; 
X - Registrar e controlar a freqüência do pessoal Docente, Técnico e Administrativo; 
XI - Assinar, juntamente com o Diretor, os documentos relativos à vida escolar dos 

alunos; 
XII - Manter atualizado o arquivo da legislação e documentação pertinentes à Escola. 
 

SUBSEÇÃO II 
DAS INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 
Artigo 47º - As instituições auxiliares têm como objetivo principal, colaborar com a 

Escola. 
 
Artigo 48º - São instituições auxiliares: 
 
I - O Conselho de Classe/Ano/Série 
II - O Grêmio Estudantil. 
 

SUBSEÇÃO III 
DO GRÊMIO ESTUDANTIL 

 
Artigo 49º - O Grêmio Estudantil como entidade autônoma representativa do Corpo 

Discente, terá finalidade recreativa, cultural e cívica atuará na complementação e aprimoramento 
de sua formação, terá sua sede no próprio Estabelecimento de Ensino. 
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Artigo 50º - O Grêmio Estudantil reger-se-á por um estatuto próprio, de acordo com as 

orientações da Legislação Vigente. 
  
Artigo 51º - Nenhuma atividade do Grêmio Estudantil poderá prejudicar ou suspender 

 as atividades normais do Estabelecimento, salvo autorização do Diretor, desde que não interfira 
no cumprimento dos dias letivos e no Calendário Escolar. 

 
SEÇÃO IV 

DO CORPO DOCENTE 
 
Artigo 52º - O Corpo Docente que atua na Educação Básica: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio é constituído por professores devidamente qualificados e habilitados, 
conforme as disposições legais e normas emanadas pelos Órgãos Competentes. 

 
Parágrafo Único: Os Professores são contratados pela Entidade Mantenedora, de 

acordo com as exigências legais vigentes.  
 
Artigo 53º - No desempenho de suas atribuições, o professor deverá: 
 
I - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica da Escola, assumindo a filosofia 

educacional da mesma e fazendo da sua atuação junto aos alunos um testemunho de sua 
vivência; 

II - Elaborar e cumprir Planos de Ensino em consonância com o Plano Escolar segundo 
a Proposta Pedagógica da Escola: 

a) Revendo-o continuamente, a fim de adaptá-lo à realidade do aluno e às orientações 
do Serviço de Orientação Pedagógica, educacional e religiosa; 

b) Atualizando as suas metodologias e estratégias de ensino, de modo a tornar a 
aprendizagem significativa. 

III - Zelar pela aprendizagem dos alunos: 
a) Criando na sala de aula um clima que favoreça o trabalho criativo e o 

amadurecimento progressivo do aluno; 
b) Ocupar-se, em classe, exclusivamente, com o ensino de sua disciplina; 
c) Utilizar a correção das avaliações como diagnóstico das dificuldades a serem 

trabalhadas com os alunos; 
d) Manter a disciplina, em classe, e colaborar para a organização e a disciplina geral do 

Estabelecimento; 
e) Colaborar com os serviços de apoio técnico-pedagógico; 
IV - Colaborar na formação ética dos alunos, dando-lhes exemplos de um elevado 

padrão de urbanidade, civismo e exatidão no cumprimento do dever; 
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V - Colaborar com as atividades de articulação da Escola com as famílias e a 

comunidade, comparecendo às reuniões do Corpo Docente e às solenidades escolares; 
VI - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
VII - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e à atualização profissional; 
VIII - Participar dos Conselhos de Professores. 
 
Artigo 54º - É vedado ao Professor: 
 
I - Entrar com atraso em classe ou dela sair, antes de findar a aula; 
II - Ocupar-se, em classe, de assuntos estranhos à finalidade educativa; 
III - Ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares a alunos das turmas sob sua 

regência; 
IV - Servir-se da Cátedra para propagar doutrinas contrárias à moral e aos interesses 

nacionais; 
V - Corrigir, em classe, provas e outros trabalhos escolares, bem como pedir aos alunos 

que os ajudem nesta tarefa. 
 
Artigo 55º - São direitos do Professor: 
 
I - Trabalhar em ambiente físico e psicológico adequado à prática pedagógica; 
II - Solicitar material pedagógico necessário ao processo ensino-aprendizagem; 
III - Receber auxilio do serviço de Orientação Educacional, Pedagógica e Coordenação 

Pedagógica, sempre que solicitar; 
IV - Participar de cursos para o aperfeiçoamento promovidos pela Escola de acordo com 

as possibilidades. 
V - Ser respeitado pelos alunos, pais e colegas tendo a sua integridade moral e física 

garantida e resguardada.  
 

TÍTULO III 
DO CORPO DISCENTE 

 
CAPITULO I 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 
Artigo 56º - O Corpo Discente é constituído por todos os alunos regularmente 

matriculados na Escola.  
 
Artigo 57º - São direitos dos alunos, além dos previstos em Lei: 
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I - Receber atendimento adequado por parte dos serviços da Escola; 
II -Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas 

potencialidades; 
III - Ter assegurado os direitos relativos à humanidade. 
IV - Receber a orientação necessária para realizar suas atividades escolares; 
V - Expor as dificuldades encontradas nos trabalhos escolares, em qualquer disciplina, e 

solicitar dos professores atendimento adequado; 
VI - Organizar agremiações de cunho científico, artístico, cívico, esportivo, religioso, 

respeitando as disposições deste Regimento Escolar; 
VII - Frequentar a sala de leitura e pesquisa, instalações esportivas, salas especiais, 

laboratórios, fora do período escolar, desde que obtenham permissão dos responsáveis e 
atendam às regras de funcionamento; 

VIII - Ser respeitado pelos seus educadores e colegas, sem discriminação de espécie 
alguma; 

IX - Ser tratado com urbanidade e justiça; 
X - Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações, nem 

preferências; 
XI - Ser respeitado em suas idéias religiosas; 
XII - Ser considerado como personalidade em aperfeiçoamento, sujeito a dedicação por 

parte dos educadores; 
XIII - Ser atendido em suas aspirações, pelo Corpo Docente, Direção e por meio de 

representantes de classe; 
XIV - Fazer provas substitutivas no caso de doenças ou internações hospitalares, 

seguindo as regras normativas da escola e mediante pagamento estipulado, conforme contrato 
de prestação de serviços assinado pelo pai e/ou responsável. O aluno deverá fazer até três 
provas substitutivas por dia. A falta do mesmo no dia da avaliação substitutiva, não dará direito 
de realizar uma nova avaliação. Fica vedado ao aluno realizar provas e/ou avaliações 
substitutivas por ter se ausentado da escola por motivos de lazer e/ou outros motivos que não 
estejam previstos nas normas escolares; 

XV - Ter sua imagem utilizada somente com a autorização escrita realizada pelos pais e 
ou responsáveis; 

XVI - Receber, bimestralmente, o boletim escolar, com as médias de cada componente 
curricular; 

XVII - Atendimento domiciliar em casos de alteração de saúde que impeçam a atividade 
escolar normal, pelas limitações que impõem ao mesmo ou pelos riscos que podem ocorrer para 
ele próprio, para os outros discentes ou para os funcionários da escola. 

 
Parágrafo Primeiro - São direitos dos responsáveis: 
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I - Conhecer a proposta pedagógica da escola e as normas estabelecidas neste 

Regimento Escolar; 
II - Ser informado sobre a vida escolar do aluno; 
III - Ser informado sobre o direito a pedido de reconsideração ou recurso referente aos 

resultados finais de avaliação. Os prazos serão informados expressamente aos pais, 
observando a legislação vigente; 

IV - Ser ouvido e interagir sobre questões relativas às condições de inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais. 

 
Parágrafo Segundo - São deveres dos responsáveis: 
 
I - Comparecer às reuniões de pais e mestres; 
II - Acompanhar a vida escolar de seus filhos; 
III - Verificar a assiduidade e pontualidade de seus filhos às aulas; 
IV - Demonstrar interesse pelo que seu filho está aprendendo; 
V - Comprometer-se a estabelecer o vínculo entre a família, profissional de saúde e 

escola para atender o filho com necessidades educacionais especiais; 
VI - Estimular seu filho a ser responsável; 
VII - Estimular a autoestima de seu filho; 
VIII - Atender às convocações da escola; 
IX - Responsabilizar-se pelos danos causados pelos seus filhos, aos bens materiais da 

escola. 
 
Artigo 58º - São deveres dos alunos: 
 
I - Apresentar-se com asseio, usando o uniforme determinado pela escola, inclusive 

quanto ao tipo de calçado e agasalho de inverno e possuir o material escolar exigido, 
conservando-o em ordem; 

II - Comparecer assídua e pontualmente às aulas, excursões e outras atividades 
  promovidas pela escola.  

III - Trazer, sempre, justificativas das ausências por escrito; 
IV - Prestar atenção às aulas e executar, nos prazos determinados, as atividades que 

lhes forem prescritas pelos professores; 
V - Respeitar professores, funcionários e colegas e não cometer qualquer tipo de dano 

moral e físico aos mesmos, inclusive nas redes sociais (publicando imagens sem autorização 
e/ou citando os mesmo em comentários caluniosos e/ou depreciativos de suas pessoas), sob 
condição de desligamento total da escola; 

VI - Zelar pela manutenção da ordem, limpeza e higiene da Escola; 
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VII - Indenizar o prejuízo, quando produzir danos materiais ao Estabelecimento ou em 

objetos de propriedade de colegas, funcionários e professores sendo-lhe sempre garantida a 
ampla defesa e o contraditório; 

VIII - Usar de probidade na execução das provas, exercícios e demais atos escolares;  
IX - Responsabilizar-se pela pronta entrega de todo e qualquer comunicado, escrito e/ou 

verbal, aos pais ou responsáveis; 
X - Não usar indevidamente o nome, emblema ou iniciais da Escola; 
XI - Participar ativamente das aulas, colaborando nos trabalhos individuais e em grupos; 
XII - Estudar com regularidade, fazendo com aplicação as avaliações e comparecendo, 

quando solicitado as recuperações; 
XIII - Realizar as provas com atenção e ao término entregá-las ao professor. Caso por 

qualquer motivo não a entregar e/ou entregá-la posteriormente, a mesma será desconsiderada 
para efeito de avaliação e não haverá possibilidade de avaliação substitutiva; 

XIV - Não trazer nenhum objeto de valor para escola, pois a mesma não se 
responsabilizará caso ocorra perda do mesmo; 

XV - Os alunos que participarem das aulas de Natação devem apresentar atestado 
médico, declarando boas condições de saúde para a prática esportiva periodicamente de 6(seis) 
em 6(seis) meses para participarem regularmente das aulas. 

 
Artigo 59º - Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades, de acordo com a 

gravidade da falta cometida, ouvido o Conselho de Classe/Ano/Série e garantindo o direito de 
ampla defesa e do contraditório das partes: 

 
I - Repreensão verbal ou escrita do professor;    
II - Repreensão verbal ou escrita do Diretor/Orientador Educacional/Coordenador 

Pedagógico; 
III - Comunicação aos Pais ou responsáveis sobre as normas infringidas; 
IV - Suspensão por um a cinco dias, de acordo com a gravidade da falta cometida; 
V - Transferência de turno/classe; 
VI - Indeferimento à renovação da matrícula; 
VII - Quando o aluno não se adaptar às normas da Escola e em caso de reincidência, 

será sugerido aos pais que peçam a transferência do mesmo, para que ele tenha oportunidade 
de encontrar o ambiente adequado às suas necessidades; 

VII - Suspensão assistida, fora da sala de aula, com atividades dirigidas no próprio 
estabelecimento de ensino. 

 
Artigo 60º - As penalidades, previstas nos incisos III e IV, serão aplicadas pelo Diretor, 

sendo ouvido o Corpo Docente. 
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 I - A pena de suspensão, prevista no inciso III, não exime o aluno da obrigação de 

apresentar os trabalhos escolares previamente determinados e a compensação de conteúdos, 
garantindo os dias letivos previstos em calendário escolar.  

 
Parágrafo Único: As normas contidas nos itens acima também serão aplicadas quando 

o aluno estiver em atividade pedagógica, fora da Escola. 
 
Artigo 61º - Ficará vedado aos alunos: 
 
 I - Promover vendas, coletas, subscrições, dentro do Estabelecimento ou fora dele, em 

nome da Escola, confeccionar cartazes, murais ou servir-se de qualquer outro veículo de 
comunicação, sem autorização da Direção da Escola ou contrariando os princípios do presente 
Regimento; 

II -  Entrar em classe ou sair dela sem a permissão do professor (a); 
III - Formar grupos ou promover distúrbios ou agitação nos corredores e pátios, bem 

como nas imediações do Estabelecimento de Ensino; 
IV - Trazer para a escola, durante as aulas e avaliações materiais estranhos às 

atividades escolares, tais como: aparelhos eletrônicos ou digitais, como celulares e similares, 
salvo aqueles autorizados pelos professores para fins pedagógicos; 

V - Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes, assim como atitudes de 
namoro; 

VI - Portar, induzir e fazer uso de armas, objetos perigosos, substâncias tóxicas e 
bebidas alcoólicas; 

VII - Usar a tecnologia, dentro ou fora da Escola, como meio para denegrir, deturpar, 
caluniar, chacotear, ou depreciar a imagem de pessoas e/ou instituições, respeitando limites 
éticos e legais (privacidade, proteção dos direitos da imagem, direito autoral, identidade digital, 
crimes eletrônicos, assédio eletrônico, responsabilidade na internet); 

VIII- Fumar cigarros de qualquer espécie, enquanto, uniformizados ou não, nas 
dependências do estabelecimento e nas suas proximidades; 

IX- Utilizar-se de meios ilícitos nas avaliações; 
X- Retirar-se da Escola sem a devida autorização da Direção, Coordenação Pedagógica 

ou Orientação Educacional e Pedagógica. Caso isso venha a ocorrer às avaliações de toda e 
qualquer espécie não serão realizadas em outra ocasião. 

 
CAPITULO II 

DAS ATIVIDADES EXTRACLASSES 
 
Artigo 62º - As atividades extraclasses estarão sob a responsabilidade da Direção, 

assessorada pela equipe de Coordenação Pedagógica, Orientação Educacional e Professores. 
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Artigo 63º - Entre as atividades extraclasses, serão estimulados, na Escola, grupos de 

teatro, fanfarra, excursões culturais e de lazer, feiras, Bienal Cultural, competições esportivas e 
outras que resultem da dinâmica do processo educacional. 

 
Parágrafo único - A Escola cumprirá as obrigações cívicas previstas em calendário 

escolar. 
 

TÍTULO IV 
DO REGIME ESCOLAR 

 
CAPÍTULO I 

DAS FORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 
 
Artigo 64º - A matrícula será efetuada mediante requerimento do pai ou responsável, ou 

do próprio aluno, se maior de 18 (dezoito) anos de idade. Constará do requerimento a anuência 
ao presente Regimento Escolar. 

 
Parágrafo Primeiro: A matrícula dos alunos novos, do Ensino Infantil à 3ª série do 

Ensino Médio, será realizada mediante conversa com o aluno e entrevista com os pais, 
possibilitando o conhecimento dos princípios constantes do Regimento Escolar, bem como 
análise do histórico escolar do aluno. Os alunos ingressantes farão avaliação diagnóstica que 
não os impedirá de ingressarem na escola, uma vez que a mesma será somente para a 
verificação das necessidades pedagógicas dos alunos. 

Os alunos com altas habilidades/superdotação poderão ser reclassificados, com 
aceleração de estudos, a partir do primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 
Parágrafo Segundo: Para as matrículas realizadas no decorrer do ano letivo, fica o 

aluno com a responsabilidade de providenciar livros, materiais referentes aos conteúdos já 
estudados e demais atividades. Caso o aluno necessite realizar exames finais, os conteúdos 
exigidos serão de todo o ano letivo vigente. 

 
Parágrafo Terceiro: A escola em conformidade com a legislação vigente atenderá os 

alunos com necessidades especiais de acordo com as orientações médicas e dentro das 
possibilidades globais da escola. O aluno com necessidades especiais será atendido com laudo 
médico e orientações de profissionais da saúde que orientem a escola para o melhor 
desenvolvimento do aluno. A escola de acordo com a necessidade de cada aluno avaliará 
juntamente com a Equipe Pedagógica qual a melhor forma de atuar de acordo com as 
necessidades especiais de cada aluno. A escola após análise oferecerá:  

 
I - Um ledor para auxiliar o aluno na leitura das questões das provas; 
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II - Proporcionará um local fora da sala de aula para o aluno realizar avaliação e para 

que o mesmo possa manter-se concentrado; 
III - Fará se necessário, correção diferenciada de acordo com a dificuldade do aluno e 

sempre com orientações de um profissional qualificado e que o mesmo faça o acompanhamento 
periódico do aluno; 

IV - Elaborará conteúdo e avaliação diferenciada e se necessário fará avaliação oral; 
V – Analisará a necessidade de um mediador, devidamente habilitado e qualificado sob 

ponto de vista legal.   
 
Artigo 65º - São requisitos para a matrícula na Educação Infantil: 
 
I - Atendimento de crianças com idade de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de idade completos 

ou a completar de acordo com a legislação em vigor. 
 
Artigo 66º - São requisitos para a matrícula do aluno: 
 
I - No Ensino Fundamental, para o 1º (primeiro) ano, alunos com idade mínima de 06 

(seis) anos completos ou a completar de acordo com a legislação vigente e para os demais 
anos, comprovação da escolaridade anterior. 

II - No Ensino Médio, na 1ª (primeira) série a apresentação do comprovante de 
conclusão do Ensino Fundamental e nas demais séries apresentação da escolaridade anterior. 

 
Artigo 67º - No Ensino Fundamental e Médio a classificação, em qualquer série/ano ou 

nível exceto a primeira do Ensino Fundamental pode ser feita: 
 
I - Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série/ano ou fase 

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 classificação na 
série/ano ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino, 
observando a relação idade/ano ou idade/série; 

 
Parágrafo Único - A avaliação prevista no inciso III do artigo será realizada por uma 

Comissão de três Professores indicados pela Direção e pelo Conselho de Classe/Ano/Série e 
deverá versar sobre conteúdos da Base Nacional Comum do currículo, constantes do ano/série 
imediatamente anterior à pretendida, com inclusão obrigatória de uma redação em Língua 
Portuguesa, sendo lavrada em Ata e assinada por todos. 
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Artigo 68º - A Escola adota o regime seriado por ano/série, preservada a sequência do 

currículo e observadas as normas do sistema de Ensino com duração de nove anos para o 
Ensino Fundamental e três séries para o Ensino Médio, observadas as normas regimentais. 

 
Artigo 69º - Não há renovação automática de matrícula, devendo o aluno requerê-la 

anualmente. A matrícula será efetuada dentro do limite de vagas, atendendo à legislação em 
vigor, sendo que a de alunos transferidos ocorrerá após a matrícula dos alunos da Escola. 

 
Parágrafo Único: A matrícula é efetuada mediante requerimento dos pais ou 

responsáveis e deve incluir: 
 
I - Cópia da Certidão de Nascimento acompanhada de RG (Identidade); 
II - Comprovação de escolaridade anterior, quando couber; 
III - Contrato de prestação de serviços educacionais juntamente com documentos 

solicitados pela Legislação Vigente; 
IV - Atestado médico e/ou ficha de saúde dos alunos. 
 
Artigo 70º - A Escola não adota regime de progressão parcial e nem regime semestral. 
 
Artigo 71º - A Escola poderá organizar classes ou turmas com alunos de anos/séries distintas com 

níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros 
componentes curriculares. 

 
Artigo 72º - Com base na idade, na competência e em demais critérios a serem 

definidos na Proposta Pedagógica, a Escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se 
tratar de transferências de alunos estrangeiros, tendo como base as normas curriculares gerais. 

 
Artigo 73º - A reclassificação dos alunos em anos/séries mais avançadas poderá ser 

proposta pelo professor, com base em resultados de avaliação diagnóstica ou pelo próprio aluno 
ou seu responsável, mediante requerimento ao Diretor. 

 
Artigo 74º - A reclassificação, para o Ano/Série adequada ao prosseguimento de 

estudos do aluno, levará em conta a correspondência idade-série e a avaliação de competência 
nas matérias da Base Nacional Comum do currículo, realizada por professor indicado pela 
direção da escola, com posterior análise do Conselho de Ano/Série, documentado em ata 
circunstanciada. 

 
Artigo 75º - Poderá ser reclassificado o aluno que não obteve, no ano anterior, 

freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total das horas efetivamente 
trabalhadas. 
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Artigo 76º - O reconhecimento da equivalência de estudos realizados no exterior seguirá 

a fundamentação legal nos termos da Legislação em vigor. 
 
Artigo 77º - Nos casos de conclusão de curso, será o aluno encaminhado à Diretoria de 

Ensino. 
 
Artigo 78º - Terminado o ano escolar, os alunos deverão renovar sua matrícula que  

poderá ser indeferida pelo Diretor, se as normas estabelecidas neste Regimento Escolar não 
forem respeitadas. 

 
Parágrafo único: A Escola poderá condicionar a permanência do aluno e a continuidade 

dos estudos, à necessidade de adoção de medidas terapêuticas extracurriculares, que se 
revelarem necessárias, assim como o adequado encaminhamento 
médico - psicológico.  

 
CAPÍTULO II 

DAS TRANSFERÊNCIAS 
 
Artigo 79º - O pedido de transferência será dirigido ao Diretor da Escola pelo pai ou 

responsável ou pelo próprio aluno, se maior de 18(dezoito) anos de idade. 
 
I - No ato do pedido de transferência, o aluno receberá uma declaração, contendo a 

ano/série que cursou ou está cursando. 
II - O prazo para a retirada da documentação será o exigido pela legislação em vigor. 
 
Artigo 80º - As transferências, nos cursos de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

mantidos pela Escola, serão feitas de acordo com a Legislação Vigente. 
 
Artigo 81º - A matrícula de aluno por procedentes de outras escolas será efetuada 

normalmente durante o ano letivo, até o final do 3o bimestre. 
 
Artigo 82º - Alunos transferidos que, por motivos relevantes, não puderem apresentar a 

documentação exigida, ouvido previamente o Supervisor de Ensino, serão submetidos à 
classificação, segundo critérios de avaliação da Escola, para determinar o ano/série a ser 
cursada.  

 
Parágrafo único - Os procedimentos adotados para alunos sem documentação serão 

consignados em ata devidamente assinada, na ficha individual e no histórico escolar e 
arquivados no prontuário do aluno, depois de assinados pelo Secretário e pelo Diretor. 
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Artigo 83º - Os alunos provenientes do estrangeiro serão matriculados mediante 

classificação, de acordo com a legislação vigente. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ADAPTAÇÕES 

 
Artigo 84º - Os alunos procedentes de outros Estabelecimentos terão seus currículos da 

Escola de origem encaminhados à Equipe Pedagógica e aos professores das disciplinas que 
definirão, quando necessário, os critérios para sua adaptação aos componentes curriculares de 
nossa Escola. 

 
I - Poderão ser dispensados do processo de adaptação de componentes curriculares da 

Base Nacional Comum, de acordo com a Lei 9.394/96 e/ou da Parte Diversificada, mediante 
parecer dos professores da disciplina, e dos Serviços de Coordenação Pedagógica e de 
Orientação Educacional, quando constarem do currículo dos alunos transferidos, componentes 
que, sob diversidade de tratamento metodológico e de nomenclatura, apresentem em 
comparação com o currículo pleno da Escola, semelhança de objetivos e idêntico ou equivalente 
valor formativo. 

II - O Plano de Adaptação será elaborado pelos professores das disciplinas e visado 
pelo Diretor da Escola e submetido à apreciação e à aprovação dos conselhos de Classe. 

III - Os resultados do processo de adaptação serão lançados em livro próprio e 
registrados em documento que será arquivado no prontuário dos alunos, depois de devidamente 
assinados pelos respectivos professores, pelo Diretor da Escola e visados pelo Conselho de 
Classe. 

 
Artigo 85º - A Escola determinará, no Plano Escolar, as exigências necessárias, para 

que os alunos, submetidos ao processo de adaptação, estejam aptos a prosseguir os estudos 
sem percalços futuros. 

 
Parágrafo único - Constarão do Plano Escolar, os quadros ou matrizes curriculares 

que os alunos deverão cumprir, em cada curso, para que possam receber o Certificado de 
Conclusão. 

 
CAPÍTULO IV 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E DO PLANO ESCOLAR 
 
Artigo 86º - A Proposta Pedagógica e o Plano Escolar serão elaborados pelo Pessoal 

Técnico-Administrativo, Pedagógico e Docente da Escola de acordo com as exigências da 
Legislação Vigente: 
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I - Da Proposta Pedagógica constarão os objetivos específicos, os requisitos para 

matrícula, a organização curricular e as formas de implementação, acompanhamento, controle e 
avaliação do processo educacional, em obediência às Diretrizes emanadas da Legislação em 
vigor; 

II - A Escola elaborará Plano Escolar anualmente, que deverá ser submetido à 
autoridade competente; 

III - As alterações técnico-administrativas e principalmente pedagógicas que se fizerem 
necessárias, de um ano para outro, farão parte do Plano Escolar previsto para cada ano, 
obedecendo à Legislação Vigente. 

 
CAPÍTULO V 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
 
Artigo 87º - O Calendário Escolar, parte integrante do Plano Escolar, será elaborado 

levando-se em conta: 
 
I - As determinações da legislação vigente, no que tange a carga horária e dias de 

efetivo trabalho escolar da Educação Básica, nos níveis Fundamental e Médio; 
II - Períodos de Aulas, de Férias e Recesso Escolar; 
III - Feriados; 
IV - Previsão anual de dias de efetivo trabalho escolar; 
V - Períodos de Avaliação e de Exames Finais (sem comprometimento dos 200 dias 

letivos) 
VI - Reuniões com os Pais; 
VII - Reuniões de planejamento; 
VIII - Reuniões de Conselho de Professores; 
IX - Reuniões de Conselho de Ano/Série; 
X - Atividades complementares, culturais, de lazer, comemorações e campanhas. 
 
Artigo 88º - São considerados dias de efetivo trabalho escolar as comemorações e 

todas as atividades da Escola, prevista no Calendário Escolar, que contemplem a participação 
do Corpo Docente e Discente, com frequência controlada. 

 
TÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 

CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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Artigo 89º - Os currículos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio terão uma Base 

Nacional Comum fixada pelo Conselho Nacional de Educação, que será complementada por 
uma Parte Diversificada, segundo nosso Sistema de Ensino e as características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  

 
I - Os Currículos, disciplinas, conteúdos ou conteúdos programáticos do Ensino Infantil, 

Fundamental e Médio serão constituídos por Componentes Curriculares, atendendo à sequência 
e integração de acordo com a Legislação Vigente; 

II - A ordenação do currículo será feita por anos/séries anuais; 
III - Os currículos do Ensino Infantil, Fundamental e Médio terão a duração e a carga 

horária de acordo com a Legislação Vigente; 
IV - A Educação Religiosa integrará o currículo de todos os cursos da Escola: Educação  

     Infantil, Ensino Fundamental e 1ª e 2ª série do Ensino Médio; 
V - O currículo da Educação Infantil abrangerá os aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social da criança até os 5 (cinco) anos de idade, proporcionando o seu desenvolvimento 
integral, juntamente com ação da família e da comunidade. 

 
Artigo 90º - Os currículos são organizados segundo as perspectivas curriculares 

propostas pelas Diretrizes Nacionais Curriculares, devidamente adequadas a que se destinam, 
fundamentando-se seus conteúdos curriculares nas seguintes diretrizes: 

 
I - A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II - Consideração pelas condições de escolaridade de nossos alunos; 
III - Orientação para o trabalho; 
IV - Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 
 
Parágrafo Único: Os conteúdos curriculares do Ensino Médio observarão as seguintes 

diretrizes: 
 
I - Ênfase na tecnologia básica, na compreensão do significado da ciência, das letras e 

das artes, no processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, na Língua 
Portuguesa como instrumento de comunicação, no acesso ao exercício da cidadania; 

II - Adoção de metodologias de ensino e de avaliação que permitam ao educando 
demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção e o 
conhecimento das formas contemporâneas de linguagem e utilização dos conhecimentos de 
Filosofia e de Sociologia no exercício da cidadania.  

 
Artigo 91º - Os currículos do Ensino Fundamental e Médio devem abranger, 

obrigatoriamente, os estudos de: 
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 Língua Portuguesa  
 Literatura (Ensino Médio) 
 Matemática 
 Desenho Geométrico (Ensino Fundamental – Séries Finais) 
 Ciências 
 Biologia (Ensino Médio) 
 Física (Ensino Médio) 
 Química (Ensino Médio) 
 Laboratório (Biologia/Química) (Ensino Médio) 
 História e Cultura Afro-brasileira 
 Atualidades (Conhecimento do Mundo Físico e Natural e da Realidade Social e 

Política, especialmente do Brasil – 9º ano Ensino Fundamental) 
 Conteúdos que trate do Estatuto da Criança e do Adolescente (Ensino 

Fundamental) 
 Geografia / Educação Ambiental 
 Ensino da Arte (incluindo Música) 
 Educação Física 
 Natação (Educação Infantil ao 1º ano Ensino Fundamental) 
 Recreação (Educação Infantil ao 1º ano Ensino Fundamental) 
 Filosofia (9º ano Ensino Fundamental ao Ensino Médio) 
 Sociologia (Ensino Médio) 
 Língua Espanhola (Ensino Médio) 
 Língua Inglesa (Educação Infantil ao Ensino Médio) 
 Educação Religiosa (a partir dos pressupostos éticos e fundamentados na 

interculturalidade na ética da alteridade, nos direitos humanos e na cultura da paz e conteúdos 
voltados ao processo do envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso – Educação 
Infantil ao Ensino Médio) 

 Teen Coaching (O Coaching ajuda os adolescentes em suas atividades, objetivos e 
desafios, levando-os a encontrar um caminho para alcançar o que precisam e que os levará ao 
seu desenvolvimento pleno, lidando com os principais desafios dessa fase de transição entre a 
infância e a fase adulta - 6º ano Ensino Fundamental) 

 Tecnologia Educacional (Educação Infantil ao Ensino Fundamental). 
 
Parágrafo Primeiro - Os currículos do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, devem 

valorizar as situações lúdicas de aprendizagem e articular com a experiências vividas na 
Educação Infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 
experiências quanto, o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o 
mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de 
refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimento.  
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Parágrafo Segundo - Ao longo do Ensino Fundamental - Anos Finais, os adolescentes 

se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se 
aprimorarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. 
Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, 
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental - Anos Iniciais no contexto das 
diferentes áreas visando o aprofundamento e a ampliação à de repertórios dos adolescentes.  

 
Parágrafo Terceiro - De grande importância também é o fortalecimento da autonomia. 

E nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola deve contribuir para o 
delineamento do projeto de vida dos estudantes estabelecendo uma articulação não somente 
com os anseios a esses jovens em relação ao seu futuro, como também a continuidade dos 
seus estudos no Ensino Médio. 

 
Artigo 92º - A Educação Infantil tem sua estrutura curricular constituída de práticas da 

educação e cuidado, que atendam ao desenvolvimento bio-psico-sócio-culturais. 
 
Artigo 93º - Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o 

desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, 
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-
se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de 
experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento. São eles: 

1. O eu, o outro e o nós. 
2. Corpo, gestos e movimentos. 
3. Traços, sons, cores e formas. 
4. Oralidade e escrita. 
5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
 
Artigo 94º - A carga horária prevista e os conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental e Ensino Médio são definidos de acordo com a legislação em vigor e estarão 
especificados no Plano Escolar. 

 
CAPÍTULO II 

DO CRITÉRIO DE AGRUPAMENTO DE ALUNOS 
 
Artigo 95º - As classes serão constituídas tendo em vista, em geral, a homogeneidade 

de idade, não serão permitidos escolha de turmas/classes. 
 
Artigo 96º - Será respeitada a  área de 1,20 m2 de sala de aula por aluno, de acordo  

com a legislação vigente. 
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CAPÍTULO III 

DOS MÉTODOS DIDÁTICOS 
 
Artigo 97º - O desenvolvimento das experiências pedagógicas será estruturado sobre 

a interdisciplinaridade e contextualização, considerando a sequência /integração,  bem  como o 
estágio bio-psico-social dos educandos  e especificados anualmente no Plano Escolar. 

 
CAPÍTULO IV 

DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
 
Artigo 98º - A avaliação, parte integrante do processo ensino-aprendizagem, tem como 

objetivo o acompanhamento e a verificação de construção de conhecimentos, competências e 
habilidades trabalhadas conforme os objetivos propostos pela Escola.  

 
Artigo 99º - A avaliação do rendimento escolar será diagnosticada, contínua e 

cumulativa, com controle por professores e especialistas da Escola, baseada nos conteúdos 
relevantes e objetivos claros com ênfase na concepção de avaliação do progresso do 
desenvolvimento da aprendizagem e prevista na Proposta Pedagógica da Escola. 

 
Parágrafo Único: A avaliação dos alunos com necessidades especiais, atendidos pela 

Escola nas classes comuns será, também, contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos, conforme o contido na LDB. 

 
Artigo 100º - São objetivos da avaliação de aprendizagem: 
 
I - Diagnosticar e registrar os avanços do aluno e suas dificuldades; 
II - Possibilitar para que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 
III - Orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 
IV - Fundamentar as decisões dos Conselhos de Classe/Ano/Série, quanto à 

necessidade de procedimentos paralelos ou intensivos e recuperação de conteúdos; 
V - Diagnosticar a situação de aprendizagem de cada aluno em relação à programação 

curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade; 
VI - Orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 

curriculares. 
 
Artigo 101º - Para aluno acometido de doença, que o impeça de passar regularmente 

pelos instrumentos de avaliação e para a aluna gestante, poderão ser aplicados exercícios 
domiciliares, de acordo com a legislação vigente e as possibilidades de atendimento da Direção 
da Escola.  
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Parágrafo Único: As situações citadas no “caput” deste artigo deverão ser comprovadas 

com meio de relatório médico. 
 

SEÇÃO I 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Artigo 102º - A avaliação da Educação Infantil tem por objetivo acompanhar o 

desenvolvimento da criança em seus aspetos físico, psicológico, intelectual, ético e social, em 
complementação ao trabalho da família e da comunidade.  

 
 I - A avaliação será um processo contínuo de obtenção de informações, análise e 

interpretação da ação educativa, visando o aprimoramento do trabalho escolar. 
II - A avaliação será realizada de forma contínua a partir da observação do desempenho 

dos alunos, tomando-se como referência os objetivos estabelecidos e objetivando orientar o 
educador na busca da qualidade de sua ação junto à criança.  

III - As diretrizes para os procedimentos de avaliação, acompanhamento e formas de 
registros serão propostas em conjunto pelos Professores, sob a orientação do Serviço de 
Coordenação Pedagógica, em consonância com a Proposta Pedagógica. 

 
Artigo 103º - Os resultados das avaliações serão apresentados por períodos letivos, 

expressos em relatórios, gráficos ou conceitos e enviados à Secretaria, sem objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental. 

 
Parágrafo Único: Os pais serão informados durante as reuniões de Pais e Mestres, ou 

quando convocados, a respeito do progresso e das dificuldades apresentadas pelo aluno.  
 

SEÇÃO II 
DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO 

 
Artigo 104º - A avaliação do rendimento escolar será diagnóstica, contínua e 

cumulativa, deverá incidir sobre o desempenho global do aluno nas diferentes experiências de 
aprendizagem, dando-se maior ênfase aos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, levando-
se em conta os objetivos propostos. 

 
I - O resultado do processo de avaliação será por período letivo e proveniente de dois ou 

mais instrumentos, elaborados pelo professor sob a orientação do Serviço de Coordenação 
Pedagógica.  

II - Na avaliação do aproveitamento, o rendimento escolar do aluno é traduzido por notas 
numa escola de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) inteiros, variando de 5 (cinco) em 5 (cinco) décimos. 
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Artigo 105º - Os resultados da avaliação do aproveitamento escolar dos alunos serão 

sistematicamente registrados e sintetizados numa única nota por período letivo e enviados à 
Secretaria e comunicado aos pais ou responsáveis, pelo boletim escolar. 

 
I - Os resultados da avaliação de aproveitamento dos alunos com necessidades 

especiais serão registrados em fichas de avaliação pedagógica, que informem o seu grau de 
desenvolvimento e detectem qualquer progresso em seu aproveitamento escolar, ficando cópia 
das mesmas no prontuário dos alunos.  

II - A Escola poderá admitir, nos termos da legislação vigente, outros objetivos de 
avaliação para os alunos que ingressarem no 1º (primeiro) ano do Ensino Fundamental de 09 
(nove) anos, cujos critérios constatarão da Proposta Pedagógica e do Plano Escolar. 

 
Artigo 106º - A promoção do aluno dependerá da frequência e do aproveitamento 

revelados durante o ano letivo. 
 
I - A promoção do aluno em Educação Física dependerá a frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) nas aulas. 
II - O controle da frequência dos alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio 

obedecerá às normas vigentes, exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para promoção.  

III - O controle de frequência dos alunos matriculados nas duas últimas etapas do Ensino 
de Educação Infantil, obedecerá às normas vigentes, exigida a frequência mínima de 60% 
(sessenta por cento) do total de horas letivas para promoção. 

 
CAPÍTULO V 

DOS SISTEMAS DE PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO 
 
Artigo 107º - Será aprovado o aluno que obtiver média 6 (seis) nos 4 (quatro) bimestres, 

em cada disciplina. 
 
I - O aluno deverá ter, ao final do ano letivo, 24 (vinte e quatro) pontos para ser 

promovido; 
II - O aluno que não conseguir alcançar a média 6 (seis), obtida no cálculo da soma dos 

4 (quatro) bimestres, perfazendo 24 (vinte e quatro) pontos, será submetido a exames finais nas 
disciplinas em que não atingiu média, respeitando os 200 dias de efetivo trabalho escolar; 

III - O aluno recebido por transferência ao longo do ano letivo até o 3º bimestre, de outro 
estabelecimento de ensino, deverá ser avaliado proporcionalmente ao período frequentado, 
apresentando a média seis em cada bimestre, para não ser submetido a exames finais. 
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IV - É promovido para a série/ano subsequente, o aluno que obtiver frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total das horas letivas e média final igual ou 
superior a 6 (seis), com exceção dos 3 (três) anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 
Parágrafo Único: Os alunos dos 3 (três) anos iniciais do Ensino Fundamental que não 

obtiverem média igual ou superior a 6 (seis), terão no ano seguinte plano individualizado de 
ensino visando atendimento de suas necessidades para reforço das matérias com deficiência de 
média. 

 
Artigo 108º - No Ensino Fundamental e Médio, a decisão final sobre a promoção do 

aluno e a possibilidade de prosseguimento de estudos deve ser norteada por uma análise de 
seu desempenho global, no conjunto dos componentes dos currículos. 

 
I - O Conselho de Classe e Ano/Série, previsto neste Regimento Escolar, deve ser 

responsável pela decisão final, sobre a promoção ou retenção dos alunos. 
II - A análise do desempenho global do aluno, ao final do período letivo, deve privilegiar 

os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
III - O aluno que não atingiu os objetivos propostos durante o 1º, 2º e 3º bimestre e/ou no 

final do 4º bimestre, segundo a deliberação CEE 155/2017, dispõe da possibilidade de entrar 
com pedido de reconsideração visando a revisão da nota do aluno. 

IV - O aluno ou seu representante legal poderá apresentar pedido de reconsideração 
junto à Direção da Escola contra qualquer avaliação durante o período letivo (bimestralmente) 
segundo a deliberação CEE 155/2017. 

 
Artigo 109º - O aluno que não atingir os objetivos propostos, no final do quarto bimestre, 

terá oportunidade de se submeter a exames finais em todas as disciplinas. (Garantindo os 200 
dias de efetivo trabalho escolar, previsto em calendário). 

 
Artigo 110º - O resultado dos exames finais será somado à média dos 4 (quatro) 

bimestres, dividido por 2 (dois), obtendo uma média final. 
 
Artigo 111º - Após os exames finais, o aluno será considerado promovido se obtiver 

média 5,0 (cinco) por disciplina.  
 
Parágrafo Único: O aluno que não alcançar média 5,0 (cinco), após exames finais, em 

uma ou mais disciplinas terá sua situação escolar analisada pelo Conselho de Classe/Ano/ 
Série, que decidirá sobre promoção ou retenção do aluno. 
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Artigo 112º - A Recuperação será sempre ao longo do período e está ligada à avaliação 

diagnóstica, que permite a identificação daqueles alunos que não atingiram com proficiência os 
objetivos estabelecidos, os pré-requisitos necessários à nova aprendizagem.  

 
Parágrafo Único: A Escola oferta, além da recuperação contínua, a recuperação 

paralela bimestralmente e fora do período de aulas, para os alunos do Ensino Fundamental e 
Médio que não atingiram as expectativas de aprendizagem previstas para cada disciplina. Após 
as avaliações bimestrais do 4º bimestre a Escola oferta além da Recuperação Paralela a 
Recuperação Final com o objetivo de preparação para os exames finais e para os alunos que 
não atingiram as expectativas de aprendizagem durante os 4 bimestres. 

 
Artigo 113º - No Ensino Fundamental e Médio, esgotadas todas as possibilidades de 

recuperação proporcionadas pela Escola, o aluno será avaliado sobre seu desempenho global 
para sua retenção ou promoção, pelo serviço de Coordenação Pedagógica, Orientador 
Educacional e Conselho de Classe/Ano/Série. 

 
Parágrafo único: Quer a decisão seja de retenção ou promoção de um aluno com 

dificuldades, esta deverá sempre ser acompanhada de encaminhamentos de apoio, para 
garantir a qualidade das aprendizagens e o desenvolvimento das capacidades esperadas. 

 
TÍTULO VI 

DA DOCUMENTAÇÃO 
 
Artigo 114º - A Escola expedirá Históricos Escolares, Declarações de Conclusão de 

Anos/Séries e Certificados de Conclusão de Curso com as especificações cabíveis. 
 
I - Ao aluno concluinte do Ensino Fundamental e do Ensino Médio é expedido certificado 

de conclusão de curso de acordo com as normas vigentes; 
 
Artigo 115º - Ao aluno que solicita, é fornecida declaração de conclusão de Ano/Série e 

histórico escolar de acordo com as normas vigentes. 
 
Parágrafo único - O Histórico Escolar distinguirá claramente os componentes 

curriculares quanto a Base Nacional Comum e Parte Diversificada exigida pelas características  
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OU TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 116º - A Escola fornece aos pais ou responsáveis documento síntese referente à 

sistemática de avaliação, de recuperação e dos direitos e deveres contidos neste Regimento 
Escolar e na Proposta Pedagógica.  

 
Artigo 117º - As demais regras escolares, não contidas neste Regimento, estão 

detalhadas e devem ser observadas no Plano Anual da Escola. 
 
Artigo 118º - Incorporam-se a este Regimento Escolar as determinações 

supervenientes, oriundas de disposições legais ou normas baixadas pelos órgãos competentes. 
 

 
 
 
 

São Paulo, 29 de agosto de 2019. 
 
 
 
 

         

                                                                                                                          _________________________ 
                                                                                                                                                        Cláudia Di Nardo 

                                                                                                                                     Diretora Pedagógica 

                                                                                                                     RG 6.427.034-8 MEC 9821/93 
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Escola  São Teodoro de N. Sra. de    
 

  

 

65 anos em Vila Maria  -  São Paulo       

Ed.Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

São Paulo, 24 de setembro de 2019. 

 

 

Exmo. Senhor 
Denys Munhoz Marsiglia  

Dirigente Regional de Ensino da Leste 5 
 

Ofício: 008/2019 

Assunto: Regimento Escolar 

 

 

Cumprimentando-o, informo a V.Sa. que dia 29/08/2019 foi encaminhado o 
Regimento Escolar atualizado, para ser homologado. 

  
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

         ____________________________ 

                                                                                                                     Cláudia Di Nardo 

                                                                                                                                 Diretora Pedagógica 

                                                                                                                 RG 6.427.034-8 MEC 9821/93                        
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PARECER Nº SEDUC-PAR-2019/03281

Assunto: Expediente de atendimento

Parecer do Supervisor

 

Tendo em vista o expediente enviado, e estando o mesmo de acordo com a

Legislação vigente somos pela  homologação do Regimento Escolar da Escola São

Theodoro de Nossa Senhora do Sion.

É o Parecer.

São Paulo, 01 de outubro de 2019.

 

Maria Cristina Lopes Tome Girodo

Supervisor de Ensino

Der Sp Leste 5 Equipe de Supervisão

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Der Sp Leste 5 Equipe de Supervisão
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Classif. documental 006.01.10.004
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Portaria Nº 219/2019, de 03 de outubro de 2019.

PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO

APROVAÇÃO DE REGIMENTO ESCOLAR

O Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino - Região Leste 5, conforme as

competências que lhe são conferidas pelo Decreto nº 64.187/2019 e Resolução SE nº

51/2017, com fundamento na Deliberação CEE nº 138/2016 e à vista do parecer conclusivo

do Supervisor de Ensino, responsável pela análise da documentação que consta no

Processo SEE/689651/2019, expede a presente Portaria: 

Artigo 1º - Fica aprovado o Regimento Escolar da Escola São Teodoro de Nossa Senhora

de Sion - CIE: 100.785, localizado na Rua Mere Amedea, nº 476, Vila Maria - CEP: 02125-

001, São Paulo - S.P., mantido pela Sociedade Congregação Nossa Senhora de Sion, CNPJ

nº 61.226.973/0004-80, que prevalecerá sobre o anteriormente aprovado por Portaria de

28/10/2010, publicado no DOE de 29/10/2010.

Artigo 2º - A Diretoria de Ensino - Região Leste 5, responsável pela supervisão do

estabelecimento de ensino, zelará pelo fiel cumprimento das normas contidas no Regimento

Escolar, objeto desta Portaria.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

DER - Leste - 5

Classif. documental 001.01.01.001
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São Paulo, 03 de outubro de 2019.

 

Denys Munhoz Marsiglia

Dirigente Regional de Ensino

DER - Leste - 5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

DER - Leste - 5
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CLASSE: AGENTE DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

NIVEIS CONTINGENTE POR NIVEL TOTAL A SER PROMOVIDOI 00 00II 00 00III 00 00IV 05 00Total Geral 05 00
CLASSE: TÉCNICO DE APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E

TECNOLÓGICA

NIVEIS CONTINGENTE POR NIVEL TOTALA SER PROMOVIDOl 01 01II 03 01III 04 02IV 11 00Total Geral 19 04

INSTITUTO BIOLÓGICO

CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE SANIDADE
VEGETAL

Portaria IB-26, de 1º-10-2019
A Diretora Técnica do Departamento do Instituto Biológico,

da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secreta-
ria de Agricultura eAbastecimento, em cumprimento ao disposto
no artigo 67, da lei federal 8.666/93, resolve:

Artigo 1“ - Designar a servidora Denise Martins Hesselbach,
R.G. 37.918.105-8, para atuar como Gestor, seu suplente Meiri-
vanda dos Santos Mota, RG. 28.520.350-2, e como Fiscal Solange
Aparecida Sanches, referente a Prestação de serviços de Limpeza,
Asseio e Conservação Predial na Sede e Museu deste Instituto,
objeto do contrato FED 02/2019 — Processo SAA 5.642/2019.

Artigo 2“ - Fixar as seguintes atribuições do Gestor desig-
nado no artigo anterior, sem prejuízo das demais obrigações
previstas em leis ou regulamentos:

I. manter cópia e conhecer o contrato, edital e proposta da
contratada, bem como, o tipo do serviço, especificações e preços;

II. conhecer detalhadamente o local e como os serviços
serão executados;

III. assegurar a perfeita execução do contrato (correspon-
dência entre especificações técnicas e execução dos serviços),
verificando permanentemente a qualidade dos serviços e se são
cumpridas as obrigações relativas a utilização de materiais e
equipamentos em quantidade suficientes;

IV. verificar periodicamente, requisitando a documentação res-
pectiva, ou questionando empregados da contratada, se são cum-
pridas obrigações legais com relação aos funcionários da contratada;

V verificar se a pessoa jurídica contratada está executando
pessoalmente as obrigações, sem transferir responsabilidades, ou
formalizar subcontratações não autorizadas pela Administração;

VI. estabelecer forma de controle e avaliação da execução
dos serviços;

VII. solicitar, se for o caso, complementação de material
e equipamento para execução dos serviços e substituição de
empregados por conduta inadequada;

VIII. determinar que a contratada elimine ou substitua,
por sua conta e risco e as suas expensas, serviços em que se
verificarem vicios, incorreções, defeitos, resultantes da execução
ou material empregado;

IX. comunicar ao superior hierárquico, em tempo hábil para
adoção de medidas convenientes, situações cujas decisões ou
providências escapem a sua competência;

X. verificar e adotar providências necessárias, com antece-
dência mínima de 30 dias, para:

a) aditamentos;
b) revisões;
c) prorrogações, inclusive, obtendo manifestação do contra-

tado quanto a pretensão;
d) denúncia do contrato;
e) proposta de rescisão contratual, amigãvel ou unilateral;
XI. sugerir aplicação de penalidades a contratada em decor-

rência do descumprimento das obrigações contratuais;
XII. adotar providências decorrentes de eventual des-

cumprimento total ou parcial das obrigações, verificando as
responsabilidades cabiveis e comunicando imediatamente a
autoridade competente.

Artigo 3“ - Os Núcleos de Suprimentos e Finanças respecti-
vamente deverão acompanhar o desenvolvimento do Contrato,
fornecendo documentação, informações, adotando procedi-
mentos propostos pelo Gestor e Fiscal do Contrato, em prazo
suficiente para evitar a interrupção, ou prejuízo, da execução
dos serviços.

Artigo 4“ - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação retroagindo seis efeitos a contar de 01-10-2019.

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO DA
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Extratos de Empenhos
Objeto: Serviço de Manutenção preventiva/corretiva em

subestação de energia. Processo SAA 10.832/2019. Contratado:
Prosite Engenharia Elétrica Ltda-EPP. CNPJ: 14.820.821/0001-89.
Contratante: SAA — Instituto Biológico. Modalidade: Dispensa de
Licitação - com fundamento no artigo 24, inciso I, da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações. Valor: R$ 28.500,00. Data: 20-09-
2019. Programa de Trabalho: 20.573.1301.4874.0000 Natureza
de Despesa: 33903979. Nota de Empenho nº.: 2019NE00083.
Prazo: 30 Dias.

Objeto: Serviço de engenharia para furação em con-
creto armado e reparos nas instalações. Processo SAA
10.808/2019. Contratado: CPO Projetos e Obras Ltda - E. CNPJ:
10.318.888/0001-69. Contratante: SAA — Instituto Biológico.
Modalidade: Dispensa de Licitação - com fundamento no
artigo 24, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Valor: R$ 30.942,65. Data: 25-09-2019. Programa de Trabalho:
20.573.1301.4874.0000 Natureza de Despesa: 33903979. Nota
de Empenho 2019NE00083. Prazo: 30 Dias.

Objeto: Serviço de impressão de rótulos/etiquetas. Processo
SAA 10.825/2019. Contratado: Bella aertes etiquetas e rótulos
adesivos Ltda. CNPJ: 11.592.548/0001-94. Contratante: SAA —

Instituto Biológico. Modalidade: Dispensa de Licitação - com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e
suas alterações. Valor: R$ 10.119,00. Data: 27-09-2019. Progra-
ma de Trabalho: 20.573.1301.4874.0000 Natureza de Despesa:
33903979. Nota de Empenho 2019NE00086. Prazo: 30 Dias.

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO

Extrato de Empenho
Objeto: Serviços de manutenção mecânica com substituição

de peças em veículos oficiais - DMN 1203 / CWM 3852 / DMN
5847 / FGL 3015 e FGL 2888 — do Polo Regional do Centro Sul, em
Piracicaba/SP. Processo SAA 10.863/2019. Contratado: Truck Cen-
ter Marcão Comêrcio de Pneus Ltda ME. CNPJ: 02.413.820/0001-

30. Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento. Modalidade: Dispensa de Licitação - com
fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações. Valor: R$ 725,00. Data: 30—09-2019. Programa de Tra-
balho: 20.573.1301.4874.0000 Natureza de Despesa: 33903980.
Nota de Empenho 2019NE00341. Prazo: 30 Dias.
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GOVERNO DO ESTADO“

NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

Terceiro Termo Aditivo
PSAA 5.456/2016
Contrato Correios 9912400619

Dispensa de Licitação
Objeto do Contrato: Carta, Correpondência e Telegrama.
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
CNPJ: 34.028.316/0031-29

Vigência: 18-08—2018A 18-08-2019
Assinado Em: 28-01-2019
Em atendimento ao Decreto 64.066 de 02-01-2019, o con-

trato foi renegociado e houve desconto de 15%, unilateralmente
passando a ser o valor de: Valor R$ 6.800,00 Mensais.

Programa de Trabalho 20.122.1311.4388.0000
PTRES 131402

Natureza de Despesa 33903025

Educação

Resolução SEDUC 49, de 3-10-2019

Altera o artigo 10 da Resolução SE publicada em
03-10-2019, na forma que específica

O Secretário de Estado da Educação, considerando a neces-
sidade de se empregar maior clareza a fim de evitar controver-
sias na interpretação de dispositivo da Resolução publicada em
03-10-2019 que instituiu o CONVIVA SP;

as ações previstas no Projeto prioritário Escola Mais Segura
do Plano estratégico da Secretaria da Educação;

Resolve:

Artigo 1“ - O artigo 10 da Resolução publicada em 03-10—2019
que instituiu o CONVIVA SP, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 10 - Ficam absorvidas pelo CONVIVA SP - Programa
de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar os projetos e
ações em andamento e a ele aderentes, em especial a função
do Professor Mediador Escolar e Comunitário, do Sistema de
Proteção Escolar - SPEC."

Artigo 2“ - Permanecem inalteradas as demais disposições.
Artigo 3“ - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Despacho do Secretário, de 3-10-2019
Processo: 834358/2018/2019 (22 volumes).
Interessada: Diretoria de Ensino - Região Sul 1.
Assunto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente

escolar.

A vista dos elementos que instruem o processo, em especial
a manifestação da Diretoria de Ensino - Região Sul 1, de fls.
5064/5065, do Parecer CJ/SE 687/2019, bem como da manifes-
tação do Departamento de Controle de Contratos e Convênios, às
fls. 5225/5233, que adoto como razão de decidir, Autorizo, nos
termos no artigo 57, é 4“, da Lei Federal 8.666/93 e alterações
posteriores, a prorrogação excepcional por 4 meses dos Contratos
056/2014, celebrado junto a empresa RC Company Serviços
Terceirizados Ltda., bem como do Contrato 057/2014, celebrado
junto a empresa Simac Manutenção e Serviços Ltda., no valor
total a ser mensurado pela Diretoria de Ensino - Região Sul 1 por
ocasião do recãlculo do orçamento para o período que restou
autorizado, mediante cláusula resolutiva, diante da impossibilida-
de de descontinuidade na prestação de serviços de limpeza nas
unidades escolares e por ser esta medida mais vantajosa para a
Administração, consoante manifestação de fls. 5.122, bem como
em face das justificativas apresentadas no presente expediente,
devendo ser obedecidas as demais formalidades legais.

Portaria do Coordenador, de 3-10-2019
Convocando os profissionais abaixo relacionados para

a "Orientação Técnica Centralizada - Educação em Redução
de Riscos e Desastres", nos termos da Resolução SE 62, de
11-12-2017.

Público Alvo: 01 Professor Coordenador do Núcleo Pedagó-
gico da Área de Ciências da Natureza ou Ciências Humanas de
cada Diretoria Regional de Ensino.

Dias: 10 e 11-10-2019

Público Alvo: Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico
e Supervisor de Ensino das Diretorias de Ensino:

DIRETORIA DE ENSINO NOME RG
Caraguatatuba PCNP Ludmila Sadokofl 13528126
Maua' PCNP Eveliny Mundim Bortoleto 18.890132-2
Taubate Supervisora Maria Lucia Fuzato Fazanaro 133819437
Taubate PCNP Roxane Lopes de Mello 20388812-1

Dia: 10-10-2019
Horário: 8 as 17 horas

Local: Casa Metropolitana do Direito - CMD - Av. da Liber-
dade, 749 - Liberdade - São Paulo - SP.

Programa: 808
Ação: 6175
Diária/Transporte: Responsabilidade das Diretorias de Ensino.
(Capacitação 261/2019)
Portaria do Coordenador, de 3-10-2019
Tornando Sem Efeito, na Portaria do Coordenador, de

1º-10-2019, Convocando os profissionais abaixo relacionados
para a "Orientação Técnica Centralizada - Educação em Redu-
ção de Riscos e Desastres", nos termos da Resolução SE 62, de
11-12-2017.

(Capacitação 252/2019).

Portaria do Coordenador, de 3-10-2019
Tornando Nulo, por inautenticidade, nos termos da Porta-

ria CGEB, de 24-10-2012, o documento Certificado de Conclusão
do Ensino Médio em nome de Cesar Augusto de Toledo, RG
32.265.548-1/SP, pretensamente expedido em 5-2-2018, pelo
Centro Educacional de Interação.

Termo de Aditamento de Contrato
SPDOC: SEE/717529/2018
NCPB: 0425/4444/2015

Informação 01357/2019
Parecer Referencial CJ/SE 07, de 24-01-2019.
Contrato 04/Cima/2016

Modalidade de Licitação Pregão Eletrônico
Contratante: Coordenadoria de Informação, Tecnologia,

Evidência E Matricula, CNPJ 46.384.111/0175-49.
Contratada: Brasoftware Informática

57.142.978/0001-05.

Objetivando: Acrescer o objeto do contrato com fundamen-
to no artigo 65, inciso 1, da Lei Federal 8.666/1993.

Data da celebração do termo: 20-9-2019.
Vigência: A partir de 20/09/2019
Valor do termo de aditamento: R$ 1.114.015,10.
Classificação Orçamentária: 12.122.0815.61780000.
Termo de Reajuste de Preços de Contrato
Demonstrativo de Cálculo de Reajuste de Preços
Contratante: Coordenadoria de Informação, Tecnologia,

Evidência e Matricula.

Ltda., CNPJ

d'igItíEthnen'ka

Contratada: BR BPO Tecnologia e Serviços S/A, CNPJ
24.913.412/0001-80.

Objeto: Contratação de Serviços de Teleatendimento Recep-
tivo, Ativo e Eletrônico com disponibilidade de Atendimen-
to Call Center SPDOC: SEE/719148/2018 - Sistema Legado:
6679/0000/2013.

Contrato: 04/Cima/2014

SERVIÇOS VALOR UNITARIO INDICE DE VALOR
ATUAL DO REAJUSTE REAJUSTADO

commo (MARÇ02019)

Serviços deTeleatendimento R$199.814,15 4,66% R$ 209.125,48
Receptivo, Ativo & Eletrônico

com disponibilidade de

Atendimento Call Center

Vigência do reajuste: Aplicado a partir de 31-3-2019.
Classificação Orçamentária: 12122081561780000

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Convocando, nos termos da Resolução SE 62, de 11-12-
2017, os Professores Coordenadores do Ensino Fundamental
Anos Finais e Ensino Medio para a Orientação Técnica "13“
Encontro de Formação para Professores Coordenadores do
Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Medio".

Data: 9-10-2019.
Horário:Das 8 as 17 horas.

Local: Diretoria de Ensino - Região Centro - Av. Olavo Fon-
toura, 2.222 -Vila Baruel.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-SUL

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Declarando, com fundamento nos itens 6.1.2; 4.1 e 4.3
da Deliberação CEE 18/86 e Indicação CEE 08/86 e Resolução
SE 307/86, Regularizada a vida Escolar do aluno Gabriel Santos
Masucci, RG. 56.420.584-9, na 8ª Série do Ensino Fundamental.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Declarando, com fundamento nos itens 6.1.2; 4.1 e 4.3 da
Deliberação CEE 18/86 e Indicação CEE 08/86 e Resolução SE
307/86, Regularizada a vida Escolar da aluna JULIA BARRETO
DELGALO, RG. 52.096.916-9, no 8“ ano do Ensino Fundamental.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e Indi-
cação CEE 15/2001, da Lei Federal 9394/1996, especialmente no é
1“ do Artigo 23 e alíneas "b" e "c" do Inciso II do Artigo 24 e nos
termos do Inciso XXIII do Artigo 2“ da Lei Estadual 10.403 de 06-07—

1971 e a vista da documentação apresentada, que os estudos
realizados por Pablo Henrique Acosta Behrends, RNE G458954—B,
nascido em 08—03-1989, em CaracasNenezuela, mediante estudos
realizados em Barinas/Venezuela no ano de 2009, são equivalentes
ao Sistema Brasileiro de Ensino, em Nível de conclusão do Ensino
Medio. (Publicado novamente por ter saído com incorreções)

Extrato de Contrato
Resumo de Ordem de Execução de Serviço 036/2019;
Processo 06193/2019;
Contratante: Diretoria de Ensino Região Centro Sul;
Contratada: KIN Engenharia Ltda - EPP
Objeto: Prestação de Serviço de Engenharia - Manutenção

ou Conservação - Rede Eletrica - Baixa Tensão, na EE Oswaldo
Cruz, jurisdicionada a esta Diretoria de Ensino;

Empenho: 2019NE00693;
Assinatura da Ordem de Execução de Seviço: 26-09-2019;
Valor do contrato: R$ 23.850,00;
Classificação do Recurso: P.T. 12368081525690000; F.R.

001002007; N.D. 339039.79; UGR 080010

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Retificando Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de
04-02-2010.

Onde se lê: a vista do Processo: 2976/0005/2009, expede
a presente Portaria: Art. 1“ - Fica autorizado o funcionamento,
sob forma de extensão do prédio a Avenida Campanellas, 524
- São Paulo/SP, junto ao COLÉGIO CULTURA, localizado a Rua
Curiangos, 61 - Cidade A.E.Carvalho — São Paulo/SP, mantido
por Colegio Cultura Ltda. - ME, CNPJ.64.027.063/0001-14, auto-
rizado por Portaria publicada no DO. de 05-02-1999. Art. 2“ -A
Diretoria de Ensino - Região Leste 1, responsável pela supervisão
do estabelecimento de ensino, zelarã pelo fiel cumprimento
das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria. Art.
3“ - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Leia-se: a vista do Processo: 2976/0005/2009, expede a
presente Portaria: Art. 1“ - Fica autorizado o funcionamento,
sob forma de extensão do prédio a Avenida Campanellas, 524
- São Paulo/SP, junto ao COLÉGIO CULTURA, localizado a Rua
Curiangos, 61 - Cidade A.E.Carvalho — São Paulo/SP, mantido por
Colegio Cultura Ltda. - ME, CNPJ.64.027.063/0001-14, autoriza-
do por Portaria publicada no DO. de 05-02-1999. Artigo 2“ - O
estabelecimento de ensino manterã em sua extensão o curso
de Ensino Fundamental de 9 anos e Ensino Medio. Art. 3“ - A

Diretoria de Ensino - Região Leste 1, responsável pela supervisão
do estabelecimento de ensino, zelarã pelo fiel cumprimento
das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria. Art.
4“ - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria do Dirigente Regional, de 3-10-2018
0 Dirigente Regional de Ensino, com fundamento no Decre-

to 47.685 de 28-02-2003 e na Res. SE 23 de 20-04-2013, expede
a presente Portaria:

Artigo 1“ - Fica autorizado a Mariana de Lima RG
45.885.778-6 SP — cargo/função Agente de Organização Escolar
a ocupar as dependências da zeladoria da EE Escultor Galileo
Emendabili situada a Rua Jeribatuba, 700 - Pq XV de Novembro,
Municipio de São Paulo, conforme Termo de Autorização de uso
que integra o Processo 1771457/2018 e observadas as disposi-
ções da Resolução 23/2013.

Artigo 2“ - As responsabilidades do ocupante da zeladoria
estão estabelecidas em Termo de Compromisso devidamente
assinado pelo Compromitente, pelo Diretor da Escola e pelo
Dirigente Regional de Ensino;

Artigo 3“ - A presente autorização tem validade por 2 anos.
Artigo 4“ - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua

publicação.
Extrato de Contrato
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico - Registro de

Preços 090/DAESC/2019
Processo de Licitação: SEDUC/1924978/2019
Processo de Compra: seduc—prc-2019/07285
Nº do Contrato: 046/2019
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 1

Contratado: AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
C N.PJ.:10.558.126/0001-30

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios — Temperos in
Natura

Valor total do contrato: R$ 31.459,86
Data da assinatura: 01-10-2019

Programa de Trabalho: 12368081561720000
Natureza da Despesa: 33903010
Fonte: 005003002
Parecer CJ/SE 48/2018 de 17-12-2018

sexta-feira, 4 de outubro de 2019 às 02:30:11.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 2

Portaria do Presidente da Comissão de Verificação de
Vida Escolar dos Ex-Alunos dos Cursos Extintos do Colégio
Senna Paulistano, de 3-10-2019

Declarando regularizada a vida escolar dos alunos abai-
xo, nos termos da Deliberação CEE 18/1986, tendo em vista a
ocorrência de recuperação implicita de conformidade com os
itens 6.1.2, 3.1.1 e 3.1.3 da Indicação CEE 08/1986:

Ademir Ferreira Gomes — RG: 14.006.908-2 - Relacionado

aos cursos de Educação de Jovens e Adultos com Atendimento
Individualizado e Presença Flexivel em Nível de Ensino Medio,
CONCLUINTE de 2002.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Designando, com fundamento nas Deliberações CEE
138/2016 alterada pelas Deliberações CEE 143/2016 e 148/2016
e demais normas vigentes, os Supervisores de Ensino: Sérgio
Vieira de Sousa, RG: 16.212.859-9, Edna Maria Michelini, RG:
17.162.089-6 e Edson Raimundo dos Santos, RG: 15.875.960,
para sob a presidência do primeiro, comporem comissão que
procederá a análise da documentação, emitindo o parecer con-
clusivo sobre o pedido de autorização e funcionamento do curso
de Ensino Fundamental II — (6ª ao 9“ ano) e aprovação do novo
Regimento Escolar junto ao Colégio Emilia Maria.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 3

Portarias do Dirigente Regional de Ensino, de 3-10-
2019

Autorizando, nos termos do Decreto 47.685, de 28-2-2003,
obedecendo às condições previstas na Resolução SE 23, de 18-4-
2013, a ocupação pelo servidor indicado, das dependências da
zeladoria da unidade escolar, conforme relação abaixo:

E.E. Fulvio Abramo, porAlcione Virginia de Santana dos San-
tos, RG 19435394-1, Agente de Serviços Escolares da Diretoria
de Ensino - Região Leste 3. Processo Seduc-PRC-2019/06874.

Esta Portaria terá validade por 2 anos, a partir da publi-
cação.

(DRE-227/2019)
Autorizando, nos termos do Decreto 47.685, de 28-2-

2003, obedecendo às condições previstas na Resolução SE
23, de 18-4-2013, a ocupação pelo servidor indicado, das
dependências da zeladoria da unidade escolar, conforme
relação abaixo:

E.E. Fadlo Haidar, por Noeme Alves Feijó, RG 32.546.954-4,
Agente de Organização Escolar da EE. Barão Ramalho. Processo
Seduc-PRC-2019/03974.

Esta Portaria terá validade por 2 anos, a partir da publi-
cação.

(DRE-175/2019)
Autorizando, nos termos do Decreto 47.685, de 28-2-2003,

obedecendo às condições previstas na Resolução SE 23, de 18-4-
2013, a ocupação pelo servidor indicado, das dependências da
zeladoria da unidade escolar, conforme relação abaixo:

E.E. Prof. Saturnino Pereira, por Aline Pereira da Silva, RG
32.861.947-4, Agente de Organização Escolar da EE. Parque
Ecológico. Processo Seduc-PRC-2019/04818.

Esta Portaria terá validade por 2 anos, a partir da publi-
cação.

(DRE-176/2019)

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 5

Portaria DRE-219, de 3-10-2019
0 Dirigente Regional de Ensino, da Diretoria de Ensino -

Região Leste 5, conforme o Decreto 64.187/2019 e Resolução
SE 51/2017, com fundamento na Deliberação CEE 138/2016 e
a vista do parecer conclusivo do Supervisor de Ensino, respon-
sãvel pela análise da documentação que consta no Processo
SEE/689651/2019, expede a presente Portaria:

Artigo 1“ - Fica aprovado o Regimento Escolar da Escola São
Teodoro de Nossa Senhora de Sion - CIE: 100.785, localizado
a Rua Mere Amedea, 476, Vila Maria - CEP 02125-001, São
Paulo - SP, mantido pela Sociedade Congregação Nossa Senhora
de Sion, CNPJ 61.226.973/0004-80, que prevalecerá sobre o
anteriormente aprovado pela Portaria, de 28-10-2010, publicado
no DO. de 29-10-2010.

Artigo 2“ - A Diretoria de Ensino - Região Leste 5, respon-
sãvel pela supervisão do estabelecimento de ensino, zelarã pelo
fiel cumprimento das normas contidas no Regimento Escolar,
objeto desta Portaria.

Artigo 3“ - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 1

Retificação do D.O. de 3-10-2019
Na convocação, nos termos do art. 8“, da Resolução 58/11,

alterada pela Resolução SE 61/2012 e Res. SE 104/2012, publi-
cada na Seção |, página 32, referente aos professores abaixo
relacionados e um professor das escolas dos Anos Finais (que
não compareceram na última formação de tecnologia), que
tenha afinidade com tecnologia para formação sobre: "A
Linguagem Digital em Atividades Desplugadas II", onde se lê:
"Dia: 01-10 -2019, Local: E.E. Zenaide Vilalva de Araújo - Rua
Belo Jardim, 674 - Jardim Mutinga, São Paulo - SP: Horário: Das
08h30 as 17h30, leia-se: Dia: 08-10-2019. Local: E.E. Zenaide
Vilalva de Araújo - Rua Belo Jardim, 674 - Jardim Mutinga - São
Paulo - SP.

Horário:Das 08h30 as 17h30NOME RG
Marcio Antônio de Almeida 39.632.218-9
Fernando Constantino de Oliveira 28.631 .074-0
Simone de Sousa Campos 33.581 .972-2
Patricia Aparecida Ribeiro 25.983089-6
Durval Crispim De Lira Filho 233876583
Mariana Martins Lemes 47073975-7
Haydee Leite De Camargo 14784235
Patricia Aparecida da Silva 44.373.177-9
Claudia Aparecida de Faria Alexandre 35.133.466-x
Manuela Fachini Regina 42.378.823-1
Antônio de Jesus Luiz 18962474-7
Jobislânia Sabino Berti 41 .532.506-7
Tatiana Regina Rodrigues 42.978308-5
Roberta Elaine Silva Alves 25.707.484-3
Pamela Cristina Domiciano Niero 41.846.916-7
Marcel Velozo Faria de Lima 16.688272-0
Vanessa Martins de Lima Gomes 29.913976-1Carla Jofre 18.881 .976-9
Marisa Granadas Gonçalves 15.793135-3
Marcus Angeli Piffer 19.119.044-5
Juliana Michele Genario Pereira 29.205803-2
Giovana Massaretto da Silva 34.092345-3
David Wendel Souza de Oliveira 46.665826-6
Ingrid Santella Evaristo 44.112.934-1Silvia Golfeti 32413106-9
Raildo Soares de Araújo 27.031 .081-2
Clodoaldo Augusto Moroti 24.333.575-7
Edvaldo Lopes do Nascimento 23428764-0
Zulmar Zago de Oliveira 226861880Mario Batista Junior 28518998-0
Paulo Rogerio da Silva Amado 15.515.282-8
Fernanda de Oliveira Nogueira 28.925674-4
Ana Paula Pereira de Aguiar 26.106.096-x
Suellen Pereira Pinto Rodrigues 33.071 .717-0
Eridan Aparecida do Bonfim Mangini 36.493152-8Carlos Roberto Narciso 22.059359
Raquel de Oliveira Rosa Brocanelli 3.147.452

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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Despacho

Assunto: Aprovação de Regimento Escolar - Escola São Teodoro de Nossa Senhora de

Sion

            Encaminhe-se o presente expediente ao Núcleo de Vida Escolar, para dar ciência ao

mantenedor da publicação em Diário Oficial, referente Aprovação de Regimento Escolar,

junto a Escola São Teodoro de Nossa Senhora de Sion, com posterior arquivamento.

 

 

São Paulo, 04 de outubro de 2019.

 

Denys Munhoz Marsiglia

Dirigente Regional de Ensino

DER - Leste - 5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

DER - Leste - 5

Classif. documental 006.01.10.004
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