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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA ENTIDADE MANTENEDORA 

 

Art. 1º - O Colégio INOVAÇÃO é mantido pelo COLÉGIO INOVAÇÃO S/C LTDA, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o n.º 

54.206.206/0001-00, com sede na Rua Noel José da Silva, nº 468, Vila São Francisco, São 

Paulo, SP. 

 

CAPÍTULO II 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

Art. 2º - O COLÉGIO INOVAÇÃO, autorizado a funcionar por Portaria da DRECAP 2, 

publicada no D.O.E. de 25/08/92, é instituição de ensino privado, abaixo identificada: 

I – Unidade I- em funcionamento à Rua Noel José da Silva, n.º 195, Vila São Francisco, São 

Paulo, SP, autorizada a funcionar por Portaria da 9ª D.E. da Capital, publicada no D.O.E. de 

20/01/1995, com autorização para uso do prédio contíguo de n.º 468, por Portaria da 9ª D.E. da 

Capital publicada no D.O.E. de 01/02/1997. Esta funcionou como única do Colégio desde o ano 

1995, com o nome Colégio Inovação, até o início do ano de 1999 quando, através de Portaria da 

9ª D.E. da Capital, publicada no D.O.E. de 10/02/1999, teve sua denominação alterada para 

Unidade I.  

II – Unidade II- em funcionamento à Rua Fábio José Bezerra, 611 – Parque Boturussu, São 

Paulo, SP, autorizada a funcionar por Portaria da 9ª D.E. da Capital, publicada no D.O.E. 

de25/12/1997 e republicada em 23/10/98, sendo republicada em 09/02/1999. 

§ 1º - A alteração de sua denominação paraColégio Inovação – Unidade II, foi aprovada por 

Portaria da 9ª D.E. de 01/02/99, publicada no D.O.E. de 03/02/99, retroagindo seus efeitos a 

28/01/1999.  
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§ 2º - A transferência da Entidade Mantenedora do Colégio Rodrigues – Colégio Rodrigues S/C 

Ltda – para Colégio Inovação S/C Ltda, foi homologada por Portaria da 9ª D.E. da capital, 

publicada no D.O.E. de 28/01/99. 

  

Art. 3º - A instituição mantém a Educação Básica nos níveis: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, em ambas as Unidades, conforme os atos legais de autorização 

abaixo especificados: 

I – Na Unidade I: 

a) Educação Infantil – Portaria da 9ª D.E. da Capital, de 13/01/1995, publicada no D.O.E. de 

20/01/1995. 

b) Ensino Fundamental – Portaria da DRECAP 2, de 24/08/1992, publicada no D.O.E. de 

25/08/1992, com mudança autorizada para este endereço por Portaria da 9ª D.E. da Capital, de 

13/01/1995, publicada no D.O.E. de 20/01/1995. 

c) Ensino Médio – Portaria da 9ª D.E. da Capital, de 12/01/1998, publicada no D.O.E. 

de13/01/1998. 

I – Na Unidade II: 

a) Educação Infantil – Portaria da 9ª D.E. da Capital, de 22/12/1997, publicada no D.O.E. de 

25/12/1997, retificada por Portaria de 17/10/1998, publicada no D.O.E de 23/10/1998. 

b) Ensino Fundamental – Portaria da 9ª D.E. da Capital, de 22/12/1997, retificada por Portaria de 

17/10/1998, publicada no D.O.E. de 23/10/1998. 

c) Ensino Médio – Portaria da D.E. Região – Leste 1 da Capital, de 14/12/2001, publicada no 

D.O.E. de 19/12/2001. 
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TÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 4º - A educação desenvolvida no Colégio Inovação está integrada aos Princípios e Fins da 

Educação Nacional consubstanciados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

9394/96, expressos nos artigos 2º e 3º, no que lhe couber, conforme seguem transcritos. 

 

"Art. 1°. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho.  

 

Art. 2º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - valorização do profissional da educação escolar; 

VI - garantia de padrão de qualidade; 

VII - valorização da experiência extra-escolar; 

VIII - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

IX - consideração com a diversidade étnico-racial.  
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CAPÍTULO I 

DOS FINS E OBJETIVOS DOS CURSOS 

 

Art. 5º - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. São 

objetivos específicos da Educação Infantil: 

I - Proporcionar à criança a aquisição de hábitos e atitudes de vida social; 

II - Favorecer a aquisição de experiências amplas e diversificadas que permitam à criança o 

desenvolvimento integral e harmonioso das suas características; 

III - Proporcionar à criança uma formação adequada à sua capacidade; 

IV - Oferecer atividades que contemplem os métodos de alfabetização que atendam à sua 

potencialidade e motivação. 

Art. 6º - O Ensino Fundamental, com duração de 9 (nove) anos, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, tem como objetivo a formação básica do cidadão para o exercício da vida com liberdade, 

responsabilidade, disciplina, solidariedade e competência mediante: 

I– o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo; 

II– a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III– o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores e 

IV– o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. 

Art. 7º - O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, tem 

como finalidade: 

I– a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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II– a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores; 

III– o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico e 

IV– a compreensão dos fundamentos científico–tecnológicos dos processos produtivos, 

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

Art. 8º - O ensino em período integral é destinado aos alunos da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do 1º ao 5º ano, sendo assim esses alunos serão matriculados no período matutino, e no 

horário estendido, tem por missão ampliar as oportunidades educativas dos alunos, visando a 

formação de novas habilidades e conhecimentospela expansão do período de permanência diária 

nas atividades extracurriculares promovidas pela escola e, ter uma concepção compreensível que 

garante o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões como por exemplo: 

intelectual, física, emocional, social e cultural. 

I - Ensinar e aprender baseados no princípio do “aprender fazendo”. 

II -Permitir a abordagem de diversas linguagens. 

III - Promover situações de experimentação, estimular a interatividade e mobilizar as dimensões 

afetivas e cognitivas de forma simultânea.  

IV - A aprendizagem se dá na interação, no respeito à questão individual, e na realização 

coletiva. 

É importante ressaltar que as atividades extracurriculares são disponibilizadas para todos alunos 

matriculados nessas unidades escolares em horário oposto. 

Art. 9º - Em todos os segmentos oferecidos pela escola há o atendimento educacional aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. 

Parágrafo Único: Segundo orientações da Deliberação CEE 149/2016, são adotadas pelo 

Colégio Inovação práticas de ensino adequadas às diferenças, com respeito ao ritmo de 

aprendizagem dos alunos, e são aplicadas avaliações que levam em conta as diferenças e que não 

avaliam para categorizar os alunos e/ou excluí-los, mas para conhecer melhor as suas 

possibilidades de aprender e de ensiná-los adequadamente. Como padrão para o processo, a 
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inclusão dos alunos é efetuada através da análise do laudo que propicia a adaptação curricular e o 

uso de metodologias adequadas para cada caso. 

 

TÍTULO III 

DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 10 – A gestão democrática tem por finalidade possibilitar à escola maior grau de autonomia, 

de forma a garantir o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, assegurando padrão 

adequado de qualidade no ensino ministrado. 

Art. 11– Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática na escola será 

implementada mediante: 

I –a participação dos profissionais da escola na elaboração da proposta pedagógica; 

II – a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar - direção, professores, pais 

ou responsáveis, alunos e funcionários - nos processos consultivos, através de reuniões com tais 

segmentos e outras oportunidades formais ou informais. 

III – transparência nos procedimentos pedagógicos e de gestão e 

IV– valorização da escola enquanto espaço privilegiado da execução do processo educacional. 

Art. 12 – A autonomia do Colégio será desenvolvida por sua capacidade de, coletivamente, 

formular, implementar e avaliar sua Proposta Pedagógica e seu Plano Escolar, assim como de 

divulgar, aos participantes do processo educativo, resultados e informações do interesse desses. 

 

CAPÍTULO II 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

Art. 13 - A Proposta Pedagógica representa um propósito educativo comum a partir das práticas 

que permeiam a instituição escolar, não apenas as práticas educativas, mas também todas aquelas 

que permeiam a convivência escolar e comunitária. É elaborada e revista conjuntamente pela 

Direção, Pessoal Técnico, Corpo Docente e Funcionários da Escola. 
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CAPÍTULO III 

DOS PLANOS ESCOLARES 

SEÇÃO I 

PLANO ESCOLAR 

 

Art. 14– O Plano Escolar é o documento que traça o perfil do Colégio e da Unidade específica, 

conferindo-lhes identidade própria na medida em que contempla as intenções comuns de todos 

os envolvidos,sendo elaborado em cada ano escolar, tendo caráter complementar em relação ao 

Regimento Escolar, conforme a demanda da necessidade atual 

Art. 15– O Plano Escolar terá duração anual, de cada unidade e cada unidade terá o seu, sendo 

submetido à apreciação e homologação da Diretoria de Ensino. Contemplará, no mínimo: 

I – identificação e caracterização da Unidade Escolar, de sua clientela, de seus recursos físicos, 

materiais e humanos, bem como dos recursos disponíveis na comunidade local; 

II – objetivos do Colégio, e da Unidade se for o caso; 

III – definição das metas a serem atingidas e das ações a serem desencadeadas; 

IV – síntese dos Planos de Cursos mantidos pela Unidade; 

V – agrupamento de alunos e sua distribuição por turno,curso, ano e turma; 

VI – calendário escolar e demais eventos da Unidade deverão ser homologados anualmente; 

VII – quadro curricular por curso e ano deverão ser homologados anualmente; 

VIII – horário de trabalho do pessoal: técnico, administrativo e docente da Unidade; 

IX - escala de férias dos funcionários da Unidade; 

X – planos de trabalho dos diferentes núcleos que compõem a organização técnico–

administrativa da Unidade; 

XI – critérios para acompanhamento, controle e avaliação da execução do trabalho realizado 

pelos diferentes atores do processo educacional; 

XII – projetos especiais. 

XIII - Horário das classes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

XIV – Horário da Classe do Período Integral na Unidade II; 
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SEÇÃO II 

PLANO DE CURSO 

Art. 16– Os Planos dos Cursos mantidos pelo Colégio, têm por finalidade garantir a 

organicidade e continuidade de cada um deles; devem conter, no mínimo: 

I – objetivos do curso; 

II – integração e sequência dos componentes curriculares; 

III – síntese dos conteúdos programáticos, como subsídio à elaboração dos Planos de Ensino; 

IV – carga horária mínima do curso e dos componentes curriculares; 

 

SEÇÃO III 

PLANO DE ENSINO 

 

Art. 17– O Plano de Ensino, elaborado em consonância com o Plano de Curso, é documento da 

escola e do professor, estando à disposição da Direção da Unidade e da Supervisão de Ensino 

devendo conter: 

I - objetivos gerais e específicos do componente curricular;  

II. conteúdo a serem ministrados no ano letivo, divididos bimestralmente; 

III. estratégias de ensino;  

IV. sistemática de avaliação;  

V. sistemática de recuperação; 

 

TÍTULO IV 

DO REGIME ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DO REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 

Art. 18– Ambas as Unidades do Colégio Inovação funcionam em regime de externato, com 

classes mistas nos 02 (dois) turnos do período diurno. 

Na unidade II, funcionará o período Integral, com horário estendido apenas para os alunos 

matriculados no período matutino. 



 

 

 

COLÉGIO INOVAÇÃO - Diretoria de Ensino–Região Leste 1 

Unidade I – Rua Noel José da Silva, 195 e 468 
                   Vila São Francisco – São Paulo – SP- Fone: 2280-5551 
            Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/08/92 
Unidade II– Rua Fábio José Bezerra, 611 
                   Parque Boturussu – São Paulo – SP- Fone: 2943-1652 
                   Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/12/97 
 

13/59 

Entidade Mantenedora: Colégio Inovação S/C Ltda.-CNPJ  n.º  54.206.206/0001-00 
   Rua Noel José da Silva, 468 – Vila São Francisco – São Paulo – SPFl. 13/59 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PERÍODO LETIVO 

 

Art. 19 - Serão considerados dias de efetivo trabalho escolar (dias letivos), aqueles previstos no 

Calendário Escolar homologado para o ano em curso, com atividades que contém com a 

participação do Corpo Discente e do Corpo Docente, com frequência controlada de ambos. 

Art. 20 - Não poderão ser encerrados os trabalhos escolares sem que se cumpram os mínimos de 

duração de dias letivos e de carga horária, estabelecidos na Lei Federal n.º 9394/96 (LDB) e 

neste Regimento, conforme calendário escolar homologado. 

 

CAPÍTULO III 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 21 - Do Calendário Escolar deverão constar: 

I – identificação da Unidade Escolar e atos legais respectivos; 

II – períodos de matrículas; 

III – períodos de planejamento e replanejamento; 

IV – períodos de capacitação de professores;  

V – reuniões pedagógicas; 

VI – dias letivos; 

VII – previsão de atividades curriculares extra-classe, caracterizadas como dias letivos; 

VIII – previsão mensal, semestral e anual de dias letivos; 

IX – períodos destinados a avaliações de aprendizagem; 

X – feriados e pontos facultativos; 

XI – dias de atividades suspensas; 

XII – recessos escolares; 

XIII – avaliações Substitutivas 

XIV – períodos destinados à recuperação paralela; 

XV – períodos destinados à recuperação final; 

XVI – reuniões dos conselhos de ano/classe, bimestrais e finais; 
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XVII – reuniões de pais e mestres; 

XVIII – férias do pessoal discente e docente; 

XIX – avaliação final da unidade. 

XX – período de matrícula e rematrícula.  

XXI – período de reconsideração e recurso. 

 

TÍTULO V 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 22 – A avaliação da escola, no que concerne a sua estrutura, organização, funcionamento e 

impacto sobre a situação do ensino e da aprendizagem, constituem um dos elementos para 

reflexão e transformação da prática escolar e terá como princípio o aprimoramento da qualidade 

do ensino e o diálogo entre as diferentes áreas que trabalham com o tema e, principalmente, a 

aplicação do conhecimento produzido na melhoria da qualidade de vida.  

Art. 23 – A avaliação interna, processo a ser organizado pela escola, será subsidiado por 

procedimentos de observações e registros contínuos, tendo como objetivo permitir o 

acompanhamento: 

I – sistemático e contínuo do processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com os objetivos 

e metas propostos; 

II – do desempenho da direção, dos professores, dos alunos e dos demais funcionários nos 

diferentes momentos do processo educacional; 

III – da participação efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela 

escola; 

IV – da execução do planejamento curricular. 
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CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

 

Art. 24 – O processo de avaliação do ensino e da aprendizagem será realizado através de 

procedimentos internos. 

Art. 25– A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem, responsabilidade da 

escola, será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, tendo como um de seus 

objetivos o diagnóstico da situação de aprendizagem de cada aluno, em relação à programação 

curricular prevista e desenvolvida em cada nível e etapa da escolaridade. 

Art. 26–A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por objetivos: 

I – diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 

II – possibilitar 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 Ano e de Classe quanto à necessidade de 

procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de 

classificação e reclassificação de alunos; 

V – identificar potencialidades e dificuldades de aprendizagem e detectar problemas de ensino; 

VI – subsidiar decisões sobre utilização de estratégias e abordagens de acordo com as 

necessidades dos alunos, criar condições de intervir de modo imediato e a mais longo prazo para 

sanar dificuldadese redirecionar o trabalho docente; 

VII – manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; 

VIII – reconhecer o direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive 

em instâncias superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem 

procedentes; 

IX – orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos curriculares. 

Art. 27 - A avaliação do aproveitamento deverá incidir sobre o desempenho do aluno nas 

diferentes experiências de aprendizagem, levando em consideração os objetivos visados.  

Art. 28 - Na avaliação do desempenho do aluno, que será contínua e cumulativa com 

preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do 

período letivo sobre os obtidos em eventuais provas finais. 
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Seção I 

Da Avaliação 

SUBSEÇÃO I  

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art. 29 – Na Educação Infantil far-se-á avaliação do desempenho do aluno mediante observação 

e acompanhamento de seu desenvolvimento e desempenho, que será registrado sob a forma de 

conceitos bimestrais e finais não considerados para fim de promoção.  

Parágrafo Único: A avaliação na Educação Infantil ocorrerá por meio de relatório, assumindo 

essencialmente caráter orientador, levando-se em conta o desenvolvimento do educando no 

aspecto sócio afetivo, cognitivo e psicomotor. 

SUBSEÇÃO II  

DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Art. 30 – No Ensino Fundamental de 9 anos, e no Ensino Médio, os registros da avaliação do 

desempenho do aluno serão feitos através de sínteses bimestrais e finais em cada componente 

curricular, expressas em notas numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, graduados em números 

inteiros, que identificarão seu rendimento escolar como satisfatório ou insatisfatório. 

§ 1º - Para a definição das notas bimestrais serão utilizados pelo menos dois instrumentos de 

avaliação. 

§ 2º - As notas bimestrais resultarão da seguinte valoração: 

I – de zero a 10,0 (dez) pontos que serão distribuídos entre provas escritas mensais e/ou 

bimestrais, observação quanto à participação em sala de aula, trabalhos individuais e coletivos, 

exercícios, questionários e simulados, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às 

características de desenvolvimento do educando. 

§ 3º - Ao aluno que faltar à avaliação mensal ou bimestral por motivo de sua própria saúde, 

comprovado através da apresentação de atestado médico, poderá ser oportunizada prova 

substitutiva, desde que formalmente requerida, por seus pais ou responsáveis, ao Diretor da 

Unidade que apreciará a solicitação, sendo facultado a este consultar o respectivo Conselho para 

proferir a decisão. 
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Art. 31- As sínteses das avaliações bimestrais, após apreciação dos Conselhos, serão enviadas à 

Secretaria da Unidade, para fins de: registro escolar, comunicação aos alunos e a seus pais ou 

responsáveis, e posterior arquivamento. 

Parágrafo Único - Haverá bimestralmente Reunião de Pais, destinada principalmente à 

comunicação e discussão do rendimento escolar e da frequência do aluno. 

Seção II 

DA PROMOÇÃO 

SUBSEÇÃO I  

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art. 32– Na Educação Infantil o aluno será avaliado através da observação e do 

acompanhamento de seu desenvolvimento. O registro do resultado da avaliação do 

aproveitamento será feito sob a forma de conceitos bimestrais e finais, não considerados para fim 

de promoção, mesmo que para ingresso no Ensino Fundamental. 

SUBSEÇÃO II  

DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Art. 33– No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, será considerado promovido o aluno com 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o total de horas letivas do ano –

quando de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, ou da carga horária ministrada quando de 6º ao 

9º ano e do Ensino Médio, que: 

I - sem a recuperação final, obtiver em cada componente curricular o total mínimo de 24 (vinte e 

quatro) pontos, equivalente à nota final mínima 6,0 (seis), resultante da média aritmética das 

notas dos 4 (quatro) bimestres, exceto no 1º ano, 2º ano e 3º ano do Ensino Fundamental 

atendendo a Resolução CNE/CEB nº 7 de 14/12/2014. 

II - sem a recuperação final, mesmo tendo alcançando apenas o total de 20 (vinte) a 23 (vinte e 

três) pontos em cada componente curricular, quando demonstrar melhoria gradual no seu 

aproveitamento durante os bimestres, após análise de seu desempenho global pelo respectivo 

Conselho de Ano/Classe obtiver -sob a responsabilidade desse Conselho- parecer favorável para 

sua promoção em um ou mais, ou em todos os componentes curriculares, exceto no 1º ano e 2º 

ano do Ensino Fundamental.   



 

 

 

COLÉGIO INOVAÇÃO - Diretoria de Ensino–Região Leste 1 

Unidade I – Rua Noel José da Silva, 195 e 468 
                   Vila São Francisco – São Paulo – SP- Fone: 2280-5551 
            Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/08/92 
Unidade II– Rua Fábio José Bezerra, 611 
                   Parque Boturussu – São Paulo – SP- Fone: 2943-1652 
                   Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/12/97 
 

18/59 

Entidade Mantenedora: Colégio Inovação S/C Ltda.-CNPJ  n.º  54.206.206/0001-00 
   Rua Noel José da Silva, 468 – Vila São Francisco – São Paulo – SPFl. 18/59 

 

III - após a recuperação final, permitida em no máximo 03 (três) componentes curriculares, 

obtiver em cada um deles nota igual ou superior a 6,0 (seis), exceto no 1º ano, 2º ano e 3º ano do 

Ensino Fundamental atendendo a Resolução CNE/CEB nº 7 de 14/12/2014. 

Art. 34 - A partir do 8º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio poderá ser considerado 

promovido para o ano seguinte, sob o regime de Progressão Parcial em até 02 (dois) 

componentes curriculares -previsto no artigo 40 deste Regimento- o aluno que após a 

recuperação final não se enquadre no inciso III do artigo anterior, desde que apresente frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária ministrada no ano. 

Caso o aluno seja promovido com progressão parcial, dar ciência, do resultado final ao 

responsável legal, e o certificado de conclusão só será obtido após o cumprimento da progressão 

parcial. 

 

Seção III 

DA RECUPERAÇÃO 

 

Art. 35 – No Ensino Fundamental e no Ensino Médio o Colégio proporcionará recuperação: 

contínua, paralela e final, sendo essas espécies utilizadas gradualmente à medida das 

necessidades de aprendizagem apresentadas pelo aluno.  

§ 1º - A recuperação contínua-inerente ao trabalho do próprio professor da classe e/ou do 

componente curricular- será desenvolvida durante o ano letivo, com estratégia pedagógica que 

visa evitar o acúmulo de defasagens e, ao mesmo tempo, favorecer um trabalho 

de recuperação mais profundo na própria sala de aula.  

§ 2º -A recuperação paralela dos alunos é uma determinação legal que tem como 

objetivo atender alunos com baixo rendimento escolar. Tem a função tanto de orientar o trabalho 

do professor quanto de indicar ao aluno seu progresso e suas dificuldades não superadas. A 

recuperação paralela constitui um mecanismo colocado à disposição do aluno para superar 

eventuais dificuldades de aprendizagem, não superadas no cotidiano escolar e será desenvolvida 

durante o ano letivo, em períodos definidos no Calendário Escolar homologado para o respectivo 

ano, em turno diverso ao das aulas normais, pelo próprio professor da classe e/ou do componente 

curricular, ou por outro. 
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§ 3º -A recuperação final é um procedimento que consiste em reforçar todos os conteúdos vistos 

durante o ano letivo, cujos alunos tiveram dificuldades e não alcançaram a nota média prevista.   

A recuperação final ocorrerá no período de 04 (quatro) dias, após o cumprimento dos dias 

letivos, conforme definido no Calendário Escolar homologado para o respectivo ano. Poderá ela 

participar o aluno com aproveitamento insatisfatório/insuficiente em até 03 (três) componentes 

curriculares, desde que apresente frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), sobre o 

total das horas letivas ou sobre a carga horária anual, conforme definido no “caput do art. 42”. 

 

Seção IV 

DA RETENÇÃO 

 

Art. 36 – No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, será considerado retido no ano: 

I - sem direito a recuperação final: 

a) o aluno de 1º ao 9º ano e/ou do Ensino Médio, cuja frequência for inferior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária anual ministrada, independente das notas finais. 

b) o aluno que apresentar nota final inferior a 6,0 (seis) em mais de 03 (três) componentes 

curriculares -considerando-se inclusive a apreciação e a manifestação do respectivo Conselho, 

previstas no inciso II do artigo 42 deste Regimento, exceto no 1º, 2º e 3º ano de Ensino 

Fundamental. 

II – Após a recuperação final, o aluno que não alcançar a nota final 6,0 (seis) em qualquer 

componente curricular, excetuando-se o que se enquadre no regime de Progressão Parcial, 

previsto no artigo 46 deste Regimento.  

 

Seção V 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO 

SUBSEÇÃO I 

DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA AS AVALIAÇÕES 

 

Art. 37 - No início de cada período letivo, a escola comunicará aos alunos e seusresponsáveis 

legais: 
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I – o calendário escolar, com informações sobre o direito de pedido de reconsideraçãoou recurso, 

nos termos do Regimento, incluindo prazos e procedimentos; 

II – o fato de que tais pedidos serão apenas considerados, caso o aluno interessadomantenha-se 

matriculado na escola. 

 

SUBSEÇÃO II 

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA AVALIAÇÃO DURANTE O 

PERÍODOLETIVO 

Art. 38 -Após cada avaliação, o aluno, ou seu representante legal, que dela discordar,poderá 

apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola. 

§ 1º O pedido deverá ser protocolado na escola em até 05 dias da divulgação dosresultados. 

§ 2º A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe: 

I – o Conselho de Classe é constituído por professores doaluno e integrantes da equipe 

pedagógica; 

II – a decisão do Conselho será registrada em Ata. 

§ 3º A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 

§ 4º A não manifestação da direção no prazo previsto no parágrafo anterior, implicaráo 

deferimento do pedido. 

§ 5º O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso no período de férias. 

§ 6º Da decisão da direção da escola não caberá recurso. 

 

SUBSEÇÃO III 

DA RECONSIDERAÇÃO E DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO FINAL DA 

AVALIAÇÃO 

Art. 39 - O aluno, ou seu representante legal, que discordar do resultado final dasavaliações, 

poderá apresentar pedido de reconsideração junto à direção da escola. 

§ 1º O pedido deverá ser protocolado na escola em até 10 dias da divulgação dosresultados. 

§ 2º A direção da escola, para decidir, deverá ouvir o Conselho de Classe. 

I – o Conselho de classe é constituído por professores do aluno e integrantes da equipe 

pedagógica; 
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II – a decisão do Conselho deverá ser registrada em Ata. 

§ 3º A decisão da direção será comunicada ao interessado no prazo de 10 dias. 

§ 4º A não manifestação da direção no prazo estabelecido facultará ao interessado impetrar 

recurso diretamente à respectiva Diretoria de Ensino. 

§ 5º O prazo a que se refere o § 3º ficará suspenso nos períodos de férias escolares. 

III - da decisão da escola caberá recurso à Diretoria de Ensino à qual a escola está vinculada, ou 

quando for o caso, ao órgão equivalente de supervisão delegada, adotandoos mesmos 

procedimentos, com as devidas fundamentações. 

§ 1º O recurso de que trata o caput deverá ser protocolado na escola em até 10 dias,contados da 

ciência da decisão, e a escola o encaminhará à Diretoria de Ensino ou ao órgãode supervisão 

delegada em até 05 dias, contados a partir de seu recebimento. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 

 

Art. 40– Será admitido o regime de progressão parcial de estudos, para alunos matriculados a 

partir do 8º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio que, tendo garantida a 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária anual ministrada, após 

estudos de recuperação não apresentarem rendimento escolar satisfatório para promoção ao final 

dos anos imediatamente anteriores àquelas. 

§1º - É permitida a matrícula com regime de Progressão Parcial (dependência) no ano de 

escolaridade seguinte ao cursado pelo aluno no último ano letivo por ele frequentado, sempre 

com vistas ao regimento. 

§ 2º - O aluno, com rendimento insatisfatório em até 02 (dois) componentes curriculares, a partir 

dos anos indicados no caput, por opção dos seus pais ou responsáveis poderá ser classificado no 

ano subsequente, podendo cursar este(s) componente(s) em concomitância ou não ao novo ano. 

Se em concomitância, deverá cursá-lo(s) em outro turno de aulas. 
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§ 3º - Neste regime, será aproveitada a frequência do aluno correspondente ao ano cursado no 

ano anterior no(s) respectivo(s) componente(s) curricular (es). 

§ 4º - O projeto de orientação de estudos, a ser oferecido ao aluno em progressão parcial, 

constará anualmente do Plano Escolar. 

§ 5º -Caso o aluno não possa frequentar o componente curricular retido a progressão parcial 

poderá ser realizada através de estudos orientados, trabalhos de pesquisa, e o mesmo só   

será aprovado na   disciplina   cursada quando o grau de deficiência apresentada for suprimido. 

§ 6º -Não será expedido o certificado de conclusão de ano ou grau ao aluno em sistema de 

progressão parcial. 

 

 

TÍTULO VI 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 41 – A organização e desenvolvimento do ensino compreendem o conjunto de medidas 

voltadas para consecução dos objetivos estabelecidos na proposta pedagógica do Colégio, 

abrangendo: 

I – cursos e modalidades de ensino; 

II – currículos; 

III – progressão parcial; 

IV – classificação e reclassificação; 

V – aproveitamento de estudos; 

VI – adaptação; 

VII – equivalência de estudos; 

 

CAPÍTULO II 
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DOS CURSOS e MODALIDADES DE ENSINO 

 

Art. 42 – O Colégio, composto de 02 (duas) Unidades ministrará, em ambas, educação escolar 

correspondente a Educação Básica: 

I –Educação Infantil;  

II –Ensino Fundamental; 

a) com duração de 9 anos, do1º ano ao 9º ano; 

III – Ensino Médio. 

IV – Ensino em Período Integral. 

§ 1º - Os cursos que vierem a ser instalados terão sua autorização para funcionamento solicitada 

à Diretoria de Ensino-Região Leste 1 da Capital, a quem também será apresentada proposta de 

alteração regimental. 

§ 2º - Para cumprimento do disposto neste artigo, a escola poderá firmar ou propor termos de 

cooperação ou acordos com entidades públicas ou privadas, desde que mantidos os seus 

objetivos educacionais. 

 

TÍTULO VII 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

CAPÍTULO I 

DO CURRÍCULO PLENO 

Seção I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 43 – A estrutura curricular da Educação Infantil é constituída de atividades que atendam aos 

aspectos pedagógicos, intelectuais, físicos e sociais, adequadas às faixas etárias da clientela, e 

constará da Proposta Pedagógica da Escola, do Plano de Curso e do Plano Escolar. 

Os alunos da Educação Infantil têm especificidades afetivas, emocionais, cognitivas, físicas e 

sociais e, por isso, a quantidade de experiências e atividades exploratórias oferecidas pela escola 

é importante para a formação deles. 

Integram as áreas de estimulação: 
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a) Área: Linguagens e códigos  

1 – Português 

2 - Arte 

3 - Atividade de Recreação Social -Judô 

4 -Atividade de Recreação Social - Ballet 

5 - Atividade de Recreação Social - Recreação 

b)  Área: Ciências Humanas. 

1 - Geografia  

2 - História  

c) Ciências da Natureza e Matemática; 

1 -Ciências  

2 -Matemática 

A Parte Diversificada será constituída pelos seguintes componentes curriculares: 

I -Na Educação Infantil: Informática e Inglês. 

Estão inclusos no currículo dos alunos matriculados neste curso atividades extracurriculares 

visando contemplar estas necessidades descritas no item anterior, sendo elas: 

I -Atividade de Integração Social – Recreação aquática 

As atividades de recreação serão realizadas, tão somente, pelos alunos matriculados 

regularmente nos cursos de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I, em uma piscina 

localizada na Unidade I, para os alunos desta unidade e os alunos da unidade II. As atividades 

realizadas em ambientes aquáticos trazem diversos benefícios às crianças, dentre eles: melhora a 

coordenação motora, aumenta a resistência cardiorrespiratória, desenvolve noções de espaço e 

tempo, estimula o apetite, ajuda na prevenção de várias doenças respiratórias etc. 

Além disso, utilizaremos este instrumento para o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares, de forma a estimular ainda mais o aprendizado de nossos alunos. 

 

 

 

Seção II 

DO ENSINO FUNDAMENTAL e DO ENSINO MÉDIO 
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Art. 44 - O Currículo Pleno do Ensino Fundamental e do Ensino Médio será composto pela Base 

Nacional Comum e uma Parte Diversificada, conforme dispõe a Lei Federal n.º 9394/96 

(LDB),outra(s) que venha(m) a ser promulgada(s) e legislação decorrente. 

Art. 45 - Os conteúdos curriculares observarão as seguintes diretrizes: 

Subseção I 

No Ensino Fundamental: 

a) a difusão de valores culturais fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

b) consideração das condições de escolaridade dos alunos neste estabelecimento; 

c) orientação para o trabalho; 

d) promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 

e) inclusão deuma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, podendo ainda ser 

incluída uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades do Colégio. 

Subseção II 

No Ensino Médio: 

a) destacando a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras 

e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 

como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania; 

b) adoção de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;  

Art. 46 - O currículo do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, determinado na Proposta 

Pedagógica, no Plano de Curso e no Plano Escolar, será desenvolvido em 200 (duzentos) dias de 

efetivo trabalho escolar com 800 (oitocentas) horas anuais, no mínimo, ou nas quantidades que 

vierem a ser normatizadas pelo Sistema Estadual de Ensino. 

 

 

Seção III 

Novo Ensino Médio 

 O novo Ensino Médio é uma reforma na grade curricular aprovada durante o governo do 

ex-presidente Michel Temer pela Lei nº 13.415/2017, que alterou as Diretrizes e Bases da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm
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Educação Nacional e estabeleceu mudanças na estrutura do ensino. Além de ampliar o tempo 

mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais, o novo sistema define uma 

organização curricular mais flexível e adota uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Proposta do novo Ensino Médio 

A proposta inovadora do novo Ensino Médio considera: 

 Educação mais conectada com o mundo atual 

 Conteúdos essenciais para o trabalho e a vida em sociedade 

 Abordagens interdisciplinares 

 Currículos flexíveis   

 Ampliação da oferta da educação em tempo integral 

 Incentivo ao protagonismo juvenil  

 Desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes 

Formação Geral 

Pela Reforma do Ensino Médio, o currículo passa a ser dividido em dois: a Formação 

Geral Básica que atende todos os pressupostos da BNCC, e os Itinerários Formativos, que 

vinculam as competências das áreas do conhecimento (BNCC). 

 

Itinerários formativos 
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Para conectar o ensino com a realidade e preparar as novas gerações para o mundo do 

trabalho, umas das apostas do novo Ensino Médio é a flexibilidade. Para isso, os alunos terão a 

oportunidade de iniciar um itinerário formativo no primeiro ano do Ensino Médio. 

O material adotado do Sistema Anglo de Ensino, disponibiliza um material de transição 

para 2021, os alunos cursarão Humanas e Exatas somente na 2⸰ série, escolherão a área do 

conhecimento que cursará de acordo com sua aptidão e interesse, sendo assim, o aluno poderá 

realizar investigações cientificas, desenvolver sua capacidade de produção criativa, mediar e 

intervir socioculturalmente no meio onde se encontra inserido.  

Objetivos  

 Aprofundar e ampliar aprendizagens 

Competências Gerais, Áreas do conhecimento 

 Consolidar formação integral  

Desenvolvimento de autonomia para estudantes realizarem seus projetos de vida 

 Promover valores universais 

Ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e 

sustentabilidade 

 Desenvolver habilidades  

Visão de mundo ampla e heterogênea, capacidade de tomar decisões e agir 

Tipos de Itinerários e Área do Conhecimento 
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Itinerários que aprofundam e ampliam aprendizagens em uma determinada áreas do 

conhecimento e sua ampliação em contextos diversos. 

 Linguagens e suas tecnologias  

 Matemática e suas tecnologias  

 Ciências da natureza e suas tecnologias  

 Ciências humanas e sociais aplicadas 

Seção IV 

PERÍODO INTEGRAL 

Art. 47-O currículo do Ensino do Período Integral tem a Proposta Pedagógica, no Planode Curso 

e no Plano Escolar, será desenvolvido em 200(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar com 

2.200 (dois mil e duzentas) horas anuais, no mínimo, ou nas quantidades que vierem a ser 

normatizadas pelo Sistema Estadual de Ensino. 

O período integral será ocupado somente pelos alunos matriculados, regularmente, nos cursos de 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano. 

A estrutura do período integral é constituída em diversas atividades extracurriculares para os 

alunos que ficam em horário oposto como da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, do 1º 

ao 5º ano e essasatividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, com profissionais 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades como: Professor (a) polivalente, professor (a) 

de teatro, professor (a) de pintura,professor (a) música, professor (a) de esportes: (futsal, vôlei, 

handebol, ginástica olímpica, dança, judô e capoeira) e professor (a) robótica. 

Ensinar e aprender baseados no princípio do “aprender fazendo”. 

Permitir a abordagem de diversas linguagens, promover situações de experimentação, estimular a 

interatividade e mobilizar as dimensões afetivas e cognitivas de forma simultânea.  
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Art. 48 - O currículo do Colégio Inovação estará constituído pelos seguintes componentes 

curriculares da Base Nacional Comum, e poderá ser alterada em atendimento a legislação 

superveniente: 

I – No Ensino Fundamental: 

a) Área: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 

1 - Língua Portuguesa 

2 – Redação 

3 – Educação Física 

4– Arte 

b) Área: Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

1 - Matemática 

2 - Ciências Físicas e Biológicas  

3 - Geografia 

4 - História 

 

PERÍODO HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

ALMOÇO 12:00 – 13:00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO

1ª AULA 13:10 – 14:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

2ª AULA 14:00 – 14:50 PINTURA LIÇÃO DE CASA LIÇÃO DE CASA LIÇÃO DE CASA LIÇÃO DE CASA

3ª AULA 14:50 – 15:40 LIÇÃO DE CASA TEATRO GINÁSTICA MÚSICA CAPOEIRA

INTERVALO 15:40 – 16:00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

4ª AULA 16:00 – 16:50 INFORMÁTICA FUTSAL/DANÇA HAND/VOLEY CONT. HISTÓRIA CINEMINHA/FUTSAL

5ª AULA 16:50 – 17:40 RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO

PREP.SAÍDA 17:40 – 18:00 PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA

PERÍODO HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

ALMOÇO 12:00 – 13:00 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO

1ª AULA 13:10 – 14:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO

2ª AULA 14:00 – 14:50 QUEBRA CABEÇA PARQUE JOGO DA MEMÓRIA CAMA ELÁSTICA ATIV. FÍSICA

3ª AULA 14:50 – 15:40 ATIV. SENSORIAL ALINHAVO AMARELINHA LEGO CAPOEIRA

INTERVALO 15:40 – 16:00 LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE

4ª AULA 16:00 – 16:50 INFORMÁTICA DANÇA MASSINHA CONT. HISTÓRIA CINEMINHA

5ª AULA 16:50 – 17:40 RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO RECREAÇÃO

PREP.SAÍDA 17:40 – 18:00 PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA PREP. SAÍDA

ATIVIDADES DO INTEGRAL/ EDUCAÇÃO INFANTIL

ATIVIDADES DO INTEGRAL/ ANOS INICIAIS FUNDAMENTAL I -  1º AO 5º ANO
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II – No Ensino Médio2ª e 3ª série 

a) Área: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 

1 – Língua Portuguesa 

2– Literatura 

3 – Redação 

4 – Educação Física 

5 – Arte 

b) Área: Ciências Humanas e suas Tecnologias: 

1 – Geografia 

2 – História 

c) Área: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: 

1– Biologia 

2 – Física 

3 – Química 

4 – Matemática 

III – Novo Ensino Médio -1ª série 

a) Área: Linguagens e suas Tecnologias: 

1 - Língua Portuguesa 

2 - Literatura / Arte 

3 - Redação 

4 - Inglês 

b) Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 

1 – Geografia 

2 – História 

c) Área: Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 

1 – Biologia 

2 – Física 

3 – Química 

d) Área: Matemática e suas Tecnologias:  

Matemática 
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Itinerário Formativo  

 

a) Ciclo Acadêmico Básico 

1 - Práticas de argumentação  

2 Núcleo de investigação matemática 

 

b) Núcleo de Estudos em Linguagens e humanidades 

1 – Oficina de literatura 

2 – Criação de estudos de artes 

3 – Núcleo de analises historiográficas 

4 – Observatório geográfico  

 

 

c) Núcleo de Estudos em Ciências da Natureza  

1 – Observatório de fenômenos biológicos  

2 – Análise e investigações químicas  

3 – Oficina de química investigativa 

 

Art. 49 - A Parte Diversificada será constituída pelos seguintes componentes curriculares: 

I – No Ensino Fundamental: Inglês, Espanhol e Informática. 

II – No Ensino Médio: Inglês, Espanhol e Filosofia e Sociologia. 

Parágrafo Único - A critério da escola, poderão ser incluídos outros componentes curriculares na 

Parte Diversificada, mediante aprovação da Diretoria de Ensino-Região Leste 1 da Capital. 

Art. 50 - Os componentes curriculares, a indicação do tratamento metodológico e a carga horária 

de cada um deles, assim como os fundamentos legais pertinentes, figurarão na Proposta 

Pedagógica do Colégio, nos Planos de Cursos e nos Planos Escolares. 
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TÍTULO VIII 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO–ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

 

Art. 51 - O Colégio Inovação, em suas duas Unidades, está organizado para atender às 

necessidades sócio–educacionais e de aprendizagem dos alunos, em prédios e salas com: 

mobiliário, equipamentos e material didático–pedagógico, adequados às diferentes faixas etárias 

e níveis de ensino. 

§ 1º - Ambas as Unidades funcionam em dois turnos diurnos. 

§ 2º -O período integral irá funcionar somente na unidade II 

 

Art. 52 - Da organização e duração dos níveis de ensino: 

I – A Educação Infantil, à vista da legislação pertinente, atualmente publicada, destinada a 

crianças com idade de 03 (três) a 05 (cinco) anos, tem a duração de um ano letivo em cada fase, 

com turmas formadas por faixa etária, a saber:  

a) Nível I – Maternal: 3 anos. 

b) Nível II – Jardim I: 4 anos. 

c) Nível III – Jardim II: 5 anos. 

 

II – O Ensino Fundamental em regime anual com no mínimo 200 (duzentos) dias de efetivo 

trabalho escolar e 800 (oitocentas) horas anuais com a seguinte duração: 

a) Com a duração de nove anos, cada um denominado “ano”, num total de 7200 (sete mil e 

duzentas) horas ao final do curso.  

III – O Ensino Médio terá a duração mínima de três anos em regime anual com, no mínimo, 200 

(duzentos) dias de efetivo trabalho escolar e 800 (oitocentas) horas anuais, totalizando, ao final 

do curso, 2400 (duas mil e quatrocentas) horas.  

§ 1º - Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas atividades 

regulares de aula ou outras programações didáticas –pedagógicas, planejadas pela escola, desde 

que contém com a presença de professores e a frequência controlada dos alunos. 
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§ 2º - Para cumprimento da carga horária prevista em lei, o tempo destinado ao recreio será 

considerado como atividades recreativas dirigidas e computados na carga horária. 

 

CAPÍTULO II 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 53 – A organização técnico–administrativa do Colégio Inovação, em suas 02 (duas) 

Unidades, abrange: 

I – Direção; 

II – Núcleo Técnico - pedagógico; 

III – Núcleo Administrativo; 

IV – Núcleo Operacional; 

V – Corpo Docente; 

VI – Corpo Discente; 

 

CAPÍTULO III 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 54 – A direção é o centro executivo do planejamento, organização, coordenação, avaliação 

e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito do Colégio. 

Art. 55 – Em cada Unidade do Colégio Inovação, a direção será exercida por um Diretor de 

Escola legalmente habilitado, designado e contratado pela entidade mantenedora. 

Parágrafo Único – Poderá haver ainda, em cada Unidade, um Assistente de Diretor de Escola 

legalmente habilitado, também designado e contratado pela entidade mantenedora, que 

responderá pela direção dela na ausência do Diretor. 

Art. 56 - A Direção exercerá suas funções objetivando garantir:  

I – a elaboração e execução da proposta pedagógica; 

II – a administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

III – o cumprimento dos dias letivos e horas de aula estabelecidas; 

IV – a legalidade, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos; 



 

 

 

COLÉGIO INOVAÇÃO - Diretoria de Ensino–Região Leste 1 

Unidade I – Rua Noel José da Silva, 195 e 468 
                   Vila São Francisco – São Paulo – SP- Fone: 2280-5551 
            Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/08/92 
Unidade II– Rua Fábio José Bezerra, 611 
                   Parque Boturussu – São Paulo – SP- Fone: 2943-1652 
                   Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/12/97 
 

34/59 

Entidade Mantenedora: Colégio Inovação S/C Ltda.-CNPJ  n.º  54.206.206/0001-00 
   Rua Noel José da Silva, 468 – Vila São Francisco – São Paulo – SPFl. 34/59 

 

V – os meios para o reforço e a recuperação da aprendizagem de alunos; 

VI – a articulação e integração da escola com as famílias e a comunidade; 

VII – as informações aos pais ou responsável sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução da proposta pedagógica; 

VIII – a comunicação ao Conselho Tutelar dos casos de maus tratos envolvendo alunos, assim 

como de casos de evasão escolar e de reiteradas faltas, antes que estas atinjam o limite de 25% 

dos dias letivos/das aulas previstas e dadas. 

§ 1º - Cabe ainda à Direção subsidiar os profissionais da escola no tocante às normas vigentes, e 

representar aos órgãos superiores da administração sempre que houver decisão em desacordo 

com a legislação.  

§ 2º - A substituição do Diretor nos impedimentos legais, será exercida por pessoa legalmente 

habilitada, membro da entidade mantenedora ou por ela contratada. 

 

CAPÍTULO IV 

DO NÚCLEO TÉCNICO–PEDAGÓGICO 

 

Art. 57 – O núcleo técnico–pedagógico, em cada uma das Unidades do Colégio Inovação, terá a 

função de proporcionar apoio técnico às atividades docentes, relativas à elaboração, 

desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica, assim como aos discentes. 

Parágrafo Único – As funções técnico-pedagógicas serão exercidas por pessoas habilitadas, 

qualificadas e contratadas pela entidade mantenedora. 

Art. 58 - Integram o núcleo de apoio técnico-pedagógico: 

I - Coordenação Pedagógica. 

II - Conselhos de Ano e Classe. 

Seção I 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Art. 59 - O serviço de coordenação pedagógica estará sob a responsabilidade do Diretor e de 

professor legalmente habilitado, contratado pela entidade mantenedora. 

Parágrafo Único – A coordenação pedagógica poderá ser desenvolvida por área ou segmento de 

ensino. 
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Art. 60 - O objetivo principal do serviço de coordenação pedagógica será garantir a unidade do 

planejamento e a eficácia de sua execução, proporcionando condições para a participação de 

todo o corpo docente, unificado para atingir os objetivos gerais do Colégio. 

Art. 61- São atribuições do responsável pela coordenação pedagógica: 

I – colaborar com a Direção na coordenação da elaboração da Proposta Pedagógica e do Plano 

Escolar, acompanhando sua execução e a integração do corpo docente em relação a objetivos, 

conteúdos programáticos, estratégias e critérios de avaliação; 

II – participar das reuniões pedagógicas previstas no Calendário Escolar; 

III – analisar a validade dos objetivos fixados nos Planos de Ensino, a adequação dos conteúdos 

programáticos, as estratégias de ensino e as técnicas e instrumentos de avaliação utilizados; 

IV – visitar todas as salas de aulas, conversando com os alunos, ouvindo-os e trazendo seus 

anseios para discussões e apreciação nas reuniões pedagógicas; 

V – participar, como membro, das reuniões de Conselho de Classe e/ou Ano; 

VI – orientar os docentes na elaboração dos planos de recuperação final dos alunos; 

VII – acompanhar os períodos de recuperação dos alunos. 

 

Seção II 

DOS CONSELHOS DE ANO, CLASSE e SÉRIE 

 

Art. 62 – Os Conselhos de Ano e de Classe, de natureza consultiva e deliberativa, enquanto 

colegiados responsáveis pelo processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da 

aprendizagem, da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, organizar-se-ãode 

forma a: 

I – possibilitar a inter-relação entre profissionais e alunos, entre turnos e entre cursos, anos e 

turmas; 

II – propiciar o debate permanente sobre o processo de ensino e de aprendizagem; 

III – favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada classe e/ou ano e 

entre estes, e 

IV – orientar o processo de gestão do ensino. 
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Art. 63– Integram os Conselhos de Ano/Classe e Série: o Diretor, o Assistente de Diretor e o 

Coordenador Pedagógico em exercício na Unidade e todos os professores da mesma classe ou 

ano.  

§ 1º - A critério da Direção do Colégio os Conselhos dos anos finais do Ensino Fundamental -a 

partir do 6º ano- e de todas as séries do Ensino Médio, poderão contar com a participação de um 

aluno de cada classe, independentemente de sua idade. 

§ 2º - Os Conselhos de Ano/Classe e Série deverão se reunir, em datas fixadas no Calendário 

Escolar: ordinariamente, uma vez por bimestre; após o encerramento do ano letivo; após o 

período de recuperação intensiva e/ou quando convocados pelo Diretor da Unidade. 

Art. 64- Os Conselhos de Ano e de Classe serão presididos pelo Diretor ou por membro por ele 

designado, e têm as seguintes atribuições: 

I - Avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem relativos aos 

diferentes componentes curriculares: 

a) analisando os padrões de avaliação utilizados; 

b) identificando as causas de aproveitamento insuficiente e 

c) encaminhando para processo de recuperação contínua ou paralela. 

II - Avaliar o comportamento da classe: 

a) confrontando o relacionamento da classe com os diferentes professores; 

b) identificando os alunos de ajustamento insatisfatório, propondo medidas que visem sua 

melhoria. 

III – Participar da elaboração de instrumentos visando avaliação de competências, e apreciar seus 

resultados para fins de classificação e/ou reclassificação de alunos. 

IV – Apreciar casos de alunos que apresentem frequência irregular às aulas, analisando o(s) 

motivo(s), e decidir sobre a possibilidade e a forma de compensação de ausências.  

V - Decidir sobre a promoção de alunos, exceto na Educação Infantil e no 1º ano, 2º ano e 3º ano 

do Ensino Fundamental: 

a) que não alcançarem a média mínima para promoção antes do período de recuperação final, 

mas que apresentaram melhoria gradativa em seu aproveitamento ao longo do ano, tendo 

conseguido o mínimo de 20 (vinte) pontos em cada componente curricular. 
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b) determinando retenção ou acesso a estudos de recuperação final, daqueles cujas notas 

indiquem aproveitamento inferior ao mínimo exigido; 

c) homologando a nota definitiva dos alunos submetidos a estudos de recuperação final, e, 

d) opinando sobre os recursos relativos à verificação do rendimento escolar interposto por 

alunos, legalmente maiores de idade, ou por seus pais/responsáveis. 

 

CAPÍTULO V 

DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO – DAADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA 

 

Art. 65–A Administração é o órgão encarregado da gestão do núcleo administrativo. 

§ 1º - A função de Administrador será exercida por pessoa devidamente qualificada, com 

escolaridade mínima de Ensino Superior, contratada pelo mantenedor. 

Art. 66 - À Administração da Escola, gestora administrativa, compete: 

I – Garantir o bom funcionamento do núcleo administrativo, oferecendo as condições necessárias 

para o desenvolvimento das atividades da Secretaria; 

II - Manter controle dos compromissos financeiros da empresa, arquivando os documentos 

correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos etc.), para encaminhamento para 

pagamento nos respectivos vencimentos. 

II - Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com cláusulas contratuais e 

pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamentos, visando 

o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas. 

III – Manter controle dos recebíveis e, quando necessário, negociar os casos de inadimplência. 

IV - Supervisionar a manutenção predial, identificando necessidades de reparos, definindo as 

prioridades, visando preservar as condições de funcionamento das instalações prediais. 

V - Supervisionar e orientar os serviços de atendimento interno, como telefonia, recepção e 

portaria, visando assegurar a qualidade e presteza nesses serviços. 

VI - Controlar os horários de trabalho e tarefas do pessoal de serviços gerais, visando otimizar a 

utilização do tempo e dos recursos humanos disponíveis. 

VII - Acompanhar o mercado quanto às práticas de preços, visando subsidiar a definição das 

políticas da empresa na área comercial. 
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Art. 67 - O Administrador da Unidade Escolar tem as seguintes atribuições: 

I – organizar, monitorar e propor ações para aprimorar o desenvolvimento das atividades da 

Secretaria; 

II – controlar as contas a pagar e a receber da instituição, de modo a garantir o equilíbrio 

financeiro; 

III – realizar o pagamento de honorários dos colaboradores; 

IV – fiscalizar regularmente as instalações do prédio de modo a garantir o bem estar de seus 

ocupantes;  

V – planejar ações para aprimoramento dos serviços prestados e, junto aos mantenedores, definir 

metas para os períodos subsequentes; 

VI – direcionar as frentes de trabalho de modo a atingir as metas; 

VII – elaborar relatórios de resultados administrativos para a entidade mantenedora; 

Parágrafo Único - O Administrador é subordinado ao Mantenedor da Unidade Escolar. 

Art. 68 - Secretaria é o órgão administrativo encarregado da escrituração escolar. 

§ 1º - A funçãode Secretário será exercida por pessoa devidamente qualificada, com escolaridade 

mínima de Ensino Médio, contratada pelo mantenedor. 

§ 2º - O mantenedor poderá contratar auxiliares para compor o quadro da Secretaria.  

Art. 69 - À Secretaria da Escola, unidade administrativa, compete: 

I - organizar e manter atualizados prontuários de documentos de alunos e do pessoal docente, 

técnico e administrativo, visando assegurar a autenticidade, regularidade e identidade dos 

elementos envolvidos no processo educativo; 

II - organizar o sistema de atendimento aos alunos, em assuntos relativos à escrituração, e o 

sistema de atendimento ao público; 

III - observar normas e procedimentos estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema de 

Ensino, no que se refere ao registro, arquivo e escrituração dos atos escolares e atas das reuniões 

em livro próprio; 

IV – manter atualizados os registros da frequência de professores, pessoal técnico e 

administrativo; 

V – proceder registro de matrícula, transferência, elaborar e expedir documentos relativos à vida 

escolar do aluno; 
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VI – arquivar papeletas bimestrais e resultados finais do rendimento escolar, atas de reunião de 

conselho de classe ou ano, atas de resultados finais e planos escolares homologados; 

VII – encaminhar ao Diretor prontuários dos alunos que serão submetidos à apreciação dos 

conselhos de classe ou ano. 

VIII – lavrar atas de incineração de documentos; 

§ 1º - Encerrado o ano letivo, os diários de classe serão arquivados na unidade escolar, podendo 

ser incinerados quando decorridos 05 (cinco) anos, após a lavratura da respectiva ata de 

incineração em livro próprio de atas. 

§ 2º – A Entidade Mantenedora do Colégio Inovação poderá, ainda, incumbir a Secretaria da 

Unidade em organizar os documentos contábeis a serem enviados ao escritório contratado para 

efetuar a escrituração fiscal e contábil. 

Art. 70 - O Secretário da Unidade Escolar tem as seguintes atribuições: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola e do plano escolar; 

II – elaborar a programação das atividades da secretaria, mantendo-a articulada com as demais 

programações da escola; 

III – verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e transferência de alunos; 

IV – apresentar de imediato, para a apreciação do Diretor da Unidade, os documentos de 

professores, funcionários e/ou de alunos, que suscitem dúvidas quanto à sua 

fidedignidade/idoneidade em sua escrituração;  

V – apresentar para o Diretor da Unidade os documentos que deve assinar, após tê-los conferido 

e, quando o for o caso, também assinado.  

VI – providenciar o levantamento e encaminhamento aos órgãos competentes de dados e 

informações educacionais; 

VII – redigir correspondência oficial; 

VIII – instruir expedientes; 

IX – elaborar relatórios das atividades da secretaria, e colaborar no preparo dos relatórios anuais 

da escola. 

Parágrafo Único - O Secretário é subordinado ao Diretor da Unidade e este, em suas funções 

técnico-administrativas, ao mantenedor do Colégio. 
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CAPÍTULO VI 

DO NÚCLEO OPERACIONAL 

 

Art. 71 – O núcleo operacional, composto por porteiros, inspetores de alunos e 

serventes/auxiliares de limpeza, terá a função de oferecer suporte operacional às atividades da 

unidade, proporcionando apoio ao conjunto de ações complementares de natureza administrativa 

e curricular, relativas às atividades de: 

I – zeladoria, vigilância e atendimento de alunos; 

II – limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; 

III – controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais didático-

pedagógicos. 

Parágrafo Único – Os funcionários contratados como Porteiro, Inspetor de Alunos e 

Servente/Auxiliar de Limpeza são subordinados ao Diretor da Unidade.  

 

CAPÍTULO VII 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 72 – Integram o corpo docente do Colégio Inovação, todos os professores devidamente 

habilitados ou autorizados pelo órgão próprio do Sistema Estadual de Ensino e contratados pela 

Entidade Mantenedora, que exercerão suas funções, incumbindo-se de: 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica da escola; 

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, em conformidade à proposta pedagógica do Colégio; 

III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

V – cumprir os dias letivos e carga horária de efetivo trabalho escolar, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 
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CAPÍTULO VIII 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 73 – Integram o corpo discente do Colégio Inovação, todos os seus alunos, a quem será 

garantido o livre acesso às informações necessárias à sua educação, ao seu desenvolvimento 

como pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. 

 

TÍTULO IX 

DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO E DE APOIO 

 

Art. 74– Todos os funcionários do Colégio, quer técnicos, administrativos ou docentes, serão 

contratados pela entidade mantenedora de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

§ 1º - Os recolhimentos de taxas e contribuições serão orientados por escritório contábil, 

contratado para este fim. 

§ 2º - A entidade mantenedora garantirá, ao pessoal técnico, administrativo e docente, 

remuneração condigna. 

§ 3º - O Colégio admitirá professores que apresentem a habilitação exigida por lei, bem como 

cursos de aperfeiçoamento e de atualização. Na falta destes, serão admitidos professores com 

qualificação mínima legalmente prevista, para os quais será solicitada a devida autorização à 

Diretoria de Ensino. 

§ 4º - Será realizada, com o candidato a professor, entrevista para análise de sua competência 

técnica e profissional, visando avaliar sua condição de garantir boa qualidade nas relações de 

ensino-aprendizagem e coletivas do Colégio.  

Art. 75 – Os funcionários técnicos, administrativos e docentes estarão submetidos às regras da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e às normas previstas neste Regimento Escolar, 

devendo desempenhar suas funções de maneira satisfatória, visando colaborar com o alcance dos 

objetivos e metas previstos na Proposta Pedagógica do Colégio. 

Art. 76 – Ao Corpo Discente serão garantidos os direitos assegurados: nas Constituições Federal 

e Estadual, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e neste Regimento Escolar. 
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CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 77 – São direitos dos professores, além dos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT): 

I – utilizar os recursos disponíveis do Colégio para atingir objetivos educacionais; 

II – valer-se de métodos e técnicas pedagógicas para obter um bom rendimento de seus alunos; 

III – solicitar e participar de capacitações e de orientações didático–pedagógicas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS DEVERES DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 78 – São deveres dos professores: 

I – Comparecer ao estabelecimento com antecedência mínima necessária em relação ao horário 

estipulado para o início do seu período de trabalho, e ministrar as aulas respeitando o horário 

fixado; 

II – Comparecer às solenidades, reuniões e eventos para os quais tenha sido convocado; 

III – Acatar as determinações da Direção do Colégio; 

IV – Colaborar na formação integral dos alunos, dando-lhes exemplo de responsabilidade cívica, 

social, moral e no cumprimento de deveres, mantendo com os colegas e demais funcionários 

espírito de colaboração e fraternidade; 

V – Escriturare manter atualizados os registros escolares de sua competência, em documentos 

próprios e a eles destinados, com especial atenção ao(s) Diário(s) de Classe; 

VI – Estar sempre atento à frequência dos seus alunos, mantendo o registro em dia, 

VII – Enviar à Secretaria da Unidade Escolar, no prazo estipulado pela Direção, as notas de 

aproveitamento dos alunos, com base nas avaliações aplicadas, e o registro de sua frequência;  

VIII – Participar construtivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do Colégio; 

IX – Elaborar e executar a programação referente à regência de classe/aulas e atividades afins, 

inclusive para recuperação de alunos; 
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X – Acompanhar o processo de desenvolvimento do aluno, através da garantia da efetiva 

aprendizagem; 

XI – Assistir os alunos sempre que necessário, através de recuperações contínuas e paralelas; 

XII – Promover atividades que visem o desenvolvimento cognitivo, intelectual e cultural dos 

alunos, numa progressão de aprofundamento e aprimoramento do conhecimento; 

XIII – Participar do(s) Conselho(s) de Ano e/ou de Classe, pertinente(s); 

XIV – Participar das reuniões de pais, respectivas à(s) classe(s) em que atua; 

XV – Manter a Coordenação Pedagógica e os pais de alunos (ou seus responsáveis) informados 

sobre o desenvolvimento, nível de aprendizagem, assiduidade e responsabilidade destes em 

relação aos estudos e sua participação social; 

XVI – Responsabilizar-se pela manutenção da disciplina da classe e colaborar ativamente com a 

disciplina e a ordem do Colégio, mesmo quando fora de sua atividade docente; 

XVII - Responsabilizar-se pela utilização, manutenção e conservação de equipamentos e 

instrumentos em uso em laboratórios e outros ambientes; 

XVIII – Manter o Plano de Ensino atualizado e adequado à realidade dos alunos, avaliando 

constantemente o trabalho executado; 

XIX – Manter os alunos e seus pais, ou responsáveis, informados sobre as avaliações de 

aproveitamento realizadas; 

XX – Participar e colaborar nas atividades curriculares do Colégio, afetas ao seu trabalho; 

XXI – Colaborar com a Direção do Colégio na defesa dos interesses da instituição, garantindo e 

promovendo o aumento da sua eficiência em todos os setores de atividade; 

XXII – Sugerir à Direção do Colégio, quando for o caso, medidas de interesse para o ensino em 

geral ou para o Colégio em particular; 

XXIII - receber em classe os agentes de supervisão da Secretaria de Educação, dando-lhes 

conhecimento do seu trabalho, quando for perguntado, tudo fazendo para que eles possam ter 

certeza da realidade na sala, em relação à Proposta Pedagógica, ao Plano de Curso e ao Plano 

Escolar homologados. 
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CAPÍTULO III 

DAS PROIBIÇÕES AO CORPO DOCENTE 

 

Art. 79 – É vedado ao professor: 

I – ferir a susceptibilidade do aluno, no que diz respeito às suas convicções religiosas e políticas, 

condições sociais e econômicas, nacionalidade, cor, raça e capacidade intelectual; 

II – tratar de assuntos estranhos ao Plano de Ensino e ao Projeto Pedagógico do Colégio, em 

aula; 

III – propagar ideologias e doutrinas contrárias a filosofia da escola; 

IV – suspender aulas ou dispensar alunos antes do término da aula, sob qualquer pretexto; 

V – aplicar penalidade aos alunos; 

VI – faltar com respeito, através de palavras, gestos ou atitudes, aos alunos, pais ou responsáveis 

e aos profissionais que trabalham no Colégio; 

VII – falar, escrever ou publicar artigos em nome da escola, em qualquer oportunidade, sem 

autorização do Mantenedor do Colégio e/ou Diretor da Unidade; 

VIII – exercer atividade comercial no recinto da escola; 

IX – chegar atrasado às aulas; 

X – faltar às reuniões pedagógicas, de pais, ou outras definidas em calendário; 

XI – fumar nas dependências da escola onde haja alunos. 

XII – Usar celular em sala de aula para fins particulares. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 80 – A infringência à legislação, à Proposta Pedagógica ou ao Regimento Escolar acarretará 

as seguintes penalidades, e outras decorrentes: 

I – Advertência oral e escrita; 

II – Suspensão; 

III – Afastamento; 

IV – Dispensa. 
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Parágrafo Único – Antes de aplicada a penalidade, a Entidade Mantenedora determinará a 

apuração das responsabilidades em procedimento interno, mesmo nas questões de ordem 

pedagógica que envolvam a dificuldade do professor na relação ensino aprendizagem, 

garantindo-se a ampla defesa. 

CAPÍTULO V 

DOS DIREITOS DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 81 – São direitos do aluno: 

I – Ter asseguradas as condições necessárias ao desenvolvimento de suas potencialidades na 

perspectiva social e individual; 

II – Ter assegurado o respeito pelos direitos da pessoa humana e pelas liberdades fundamentais; 

III – Ter asseguradas as condições ótimas de aprendizagem devendo ser-lhe propiciada ampla 

assistência do professor e acesso aos recursos materiais e didáticos do Colégio; 

IV – Ter conhecimento dos resultados das avaliações de seu desempenho; 

V – Formular petições ou representar sobre assuntos pertinentes à vida escolar; 

VI – Ter oportunizada compensação de ausências, decorrentes de motivos relevantes e 

justificados por seus pais, ou responsáveis. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DEVERES DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 82 – São deveres do aluno: 

I – Comparecer pontualmente e de forma participante às atividades que lhe forem afetas, 

justificando suas ausências; 

II – Trazer o material escolar necessário, zelando por ele para conservá-lo em ordem; 

III - Apresentar-se devidamente uniformizado, trazendo consigo a identificação escolar para 

mostrá-la sempre que for exigida; 

IV - Observar rigorosa probidade na execução de quaisquer provas ou trabalhos escolares; 

V –Ter comportamento social adequado, tratando com civilidade e respeito a Direção, os 

professores, os funcionários da escola, os colegas, visitantes e autoridades; 
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VI – Manter conduta compatível com as normas disciplinares estabelecidas, a educação e a 

organização própria do ambiente escolar, e 

VII – Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário escolar e de todo o tipo de material de 

uso coletivo, concorrendo também para a manutenção do asseio nas dependências da Unidade 

Escolar. 

CAPÍTULO VII 

DAS PROIBIÇÕES AO CORPO DISCENTE 

 

Art. 83 – É proibido ao aluno: 

I – entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor e, da Unidade Escolar, sem 

permissão da Direção; 

II – ocupar-se durante as aulas com trabalhos a elas estranhos; 

III - utilizar-se de livros, cadernos ou outros materiais pertencentes aos seus colegas, sem o 

devido consentimento; 

IV - trazer para a escola, objetos e brinquedos não solicitados pelos professores; 

V - portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física, sua ou de 

outrem; 

VI – praticar, dentro da Unidade Escolar, atos de algazarra ou indisciplina; 

VII – participar de movimentos de indisciplina coletiva, impedir a entrada de colegas na Unidade 

Escolar ou na sala de aula, ou ainda concitá-los a ausências coletivas; 

VIII - agredir verbal ou fisicamente qualquer pessoa da escola, seja funcionário, aluno ou quem 

esteja na Unidade;  

IX – fumar nas dependências da escola, quer nos ambientes abertos ou fechados; 

X –promover rifas, coletas ou subscrições, dentro ou fora da escola, servindo-se do nome do 

Colégio; 

XI – organizar, sem autorização da Direção da Unidade, bailes de formaturas ou similares; e 

XII – divulgar, sem autorização da Direção da Unidade, por qualquer meio de publicidade, 

assuntos que envolvam, direta ou indiretamente o nome do Colégio, de professores ou de 

funcionários. 

XIII –Usar celular dentro de sala de aula. 
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CAPÍTULO VIII 

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 84 - O não cumprimento dos seus deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão 

acarretar ao aluno as seguintes medidas disciplinares: 

I - advertência verbal; 

II - advertência escrita, comunicada aos pais, ou responsáveis, para tomar ciência; 

III – repreensão escrita, com convocação dos pais, ou responsáveis, para tomar ciência, ficando 

assegurado o direito a esclarecimentos e à defesa; 

IV – suspensão, de 01 (um) a 3 (três) dias, aplicada após a apuração devida dos fatos e a ciência 

dos pais ou responsáveis, ficando assegurado o direito a esclarecimentos e à defesa;  

V - comunicação ao Conselho Tutelar, quando ocorrer reincidência de falta grave e os pais, ou 

responsáveis, não atenderem à convocação da Direção da Unidade e/ou não se pronunciarem 

sobre o fato. 

§ 1º - A aplicação das sanções descritas -que têm finalidade pedagógica e formativa- ocorrerá, 

sequencialmente ou não, de acordo com a gravidade da falta cometida e após esgotadas todas as 

possibilidades de aconselhamento e de atitudes educativas da parte da Equipe Escolar e dos pais 

do aluno ou de seus responsáveis. 

§ 2º - A aplicação das sanções é competência do Diretor da Unidade, e será antecedida pela 

apuração devida dos fatos, relato do aluno e dos colegas do aluno, professor(es) e funcionários 

que presenciaram a ocorrência e possam prestar declarações à Direção da Unidade. Após a coleta 

de informações, o(s) professor(es) do aluno e o Conselho de Ano ou Classe respectivo, também 

manifestar-se-ão e opinarão sobre o caso. 

§ 3º - A fim de garantir os 200 dias letivos aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e do Período Integral, que tiverem suspensos, realizarão suas atividades nas 

dependências da Diretoria sob a supervisão dos educadores ministrados. 

§ 4º - O aluno que estiver suspenso em dia de avaliação (prova), terá o direito à prova 

substitutiva. 
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TÍTULO X 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDAESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 85 – A organização da vida escolar implica um conjunto de normas que visam garantir o 

acesso, a permanência e a progressão nos estudos, bem como a regularidade da vida escolar do 

aluno. Abrange, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I – formas de ingresso, classificação e reclassificação; 

II – frequência e compensação de ausências; 

III – promoção e recuperação; 

IV – expedição de documentos de vida escolar. 

 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DEINGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

Seção I 

DA MATRÍCULA 

 

Art. 86 – A matrícula no Colégio Inovação será efetuada mediante requerimento, firmado pelo 

próprio aluno -se maior de idade, ou por seus pais ou responsáveis. 

§ 1º - Constará do requerimento a anuência a este regimento. 

§ 2º - No ato da matrícula deverão ser apresentadas a via original e 01 (uma) cópia da Certidão 

de Nascimento, ou de Casamento, e a Cédula de Identidade do matriculando, assim como prova 

deste estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando for o caso.  

§ 3º - Em se tratando de Educação Infantil, além das condições gerais, a criança deverá ter seu 

cartão de vacinação em ordem e em dia. 

§ 4º - O pedido de matrícula poderá ser indeferido pelo Diretor da Unidade, quando o aluno 

apresentar conduta contrária às normas disciplinares do Colégio. 

Art. 87 – Para a efetivação da matrícula serão observadas ainda as seguintes condições: 



 

 

 

COLÉGIO INOVAÇÃO - Diretoria de Ensino–Região Leste 1 

Unidade I – Rua Noel José da Silva, 195 e 468 
                   Vila São Francisco – São Paulo – SP- Fone: 2280-5551 
            Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/08/92 
Unidade II– Rua Fábio José Bezerra, 611 
                   Parque Boturussu – São Paulo – SP- Fone: 2943-1652 
                   Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/12/97 
 

49/59 

Entidade Mantenedora: Colégio Inovação S/C Ltda.-CNPJ  n.º  54.206.206/0001-00 
   Rua Noel José da Silva, 468 – Vila São Francisco – São Paulo – SPFl. 49/59 

 

I - Na Educação Infantil, ter idade completa ou a completar até 31 de março do ano de 

frequência –conforme legislação vigente–, correspondente a cada fase, conforme segue: 

a) Nível I – Maternal: 3 anos. 

b) Nível II – Jardim I: 4 anos. 

c) Nível III – Jardim II: 5 anos. 

II - No Ensino Fundamental: 

a) por ingresso, no 1º ano, com base apenas na idade: 06 (seis) anos completos, ou a completar 

até 30 de junho do anoque cursará, conforme legislação vigente; 

b) Nos demais anos, mediante comprovação de escolaridade. 

III – No Ensino Médio: 

a) o candidato ao 1º ano deverá comprovar a conclusão do Ensino Fundamental, através do 

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar ou documento provisório equivalente a esses. 

Ainda, na impossibilidade de apresentar tais documentos, poderá ser submetido à classificação 

realizada pelo Colégio, conforme previsto nos artigos 88 a 90 deste Regimento. 

b) o candidato poderá, também, ser matriculado no 1º ano do Ensino Médio levando consigo até 

2 (dois) componentes curriculares do ano anterior mediante a Progressão Parcial. 

c) para a matrícula nos demais anos, o candidato deverá comprovar escolaridade anterior, 

apresentando documento de transferência ou. Na impossibilidade de apresentá-lo, submeter-se à 

classificação a ser realizada pelo Colégio, nos moldes já citados, para seu encaminhamento à 

série adequada. 

IV – Serão definidos anualmente, no Calendário Escolar, os períodos destinados à renovação de 

matrículas dos alunos do próprio Colégio, e às matrículas iniciais ou por transferência de outros 

candidatos. 

Art. 88 – Para matrícula por transferência para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, durante 

o período letivo, além de observado o disposto nos artigos anteriores, deverá ser também 

apresentada a Ficha Individual do Aluno, devidamente completa e assinada.  

Parágrafo Único - O Histórico Escolar poderá ser substituído provisoriamente, dentro do prazo 

legal, por Declaração de Transferência expedida pelo Diretor da escola de origem.  
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Seção II 

DA CLASSIFICAÇÃO e RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 89 – Haverá classificação de aluno em qualquer ano do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, exceto no primeiro do Ensino Fundamental. 

Art. 90– A classificação ocorrerá: 

I – por promoção, ao final de cada ano, observadas as normas específicas para cada curso; 

II – por transferência, para alunos oriundos de outras escolas do país ou do exterior; 

III – mediante avaliação de competências feita pela escola, para alunos que não possam 

comprovar a realização de estudos anteriores. 

Art. 91 - A reclassificação do aluno em ano mais avançado, tendo como referência a 

correspondência idade/ano, ocorrerá através de avaliação de competências tendo como conteúdo 

de avaliação dos componentes curriculares da Base Nacional Comum do currículo, e umaredação 

em Língua Portuguesa, em consonância com a proposta pedagógica do Colégio. Ocorrerá a partir 

de: 

Art. 92– A reclassificação ocorrerá: 

I – proposta apresentada por professor ou professores do aluno, com base nos resultados de 

avaliação diagnóstica; 

II – solicitação do próprio aluno quando maior de idade, ou representado ou assistido por seu 

responsável quando criança ou adolescente, mediante requerimento dirigido ao Diretor da 

Unidade.  

Art. 93– Para o aluno da própria escola, a reclassificação ocorrerá até o final do primeiro 

bimestre letivo e, para o aluno recebido por transferência ou oriundo de país estrangeiro, em 

qualquer época do período letivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COLÉGIO INOVAÇÃO - Diretoria de Ensino–Região Leste 1 

Unidade I – Rua Noel José da Silva, 195 e 468 
                   Vila São Francisco – São Paulo – SP- Fone: 2280-5551 
            Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/08/92 
Unidade II– Rua Fábio José Bezerra, 611 
                   Parque Boturussu – São Paulo – SP- Fone: 2943-1652 
                   Autorização de Funcionamento: D.O.E. de 25/12/97 
 

51/59 

Entidade Mantenedora: Colégio Inovação S/C Ltda.-CNPJ  n.º  54.206.206/0001-00 
   Rua Noel José da Silva, 468 – Vila São Francisco – São Paulo – SPFl. 51/59 

 

Seção III 

DA ADAPTAÇÃO 

 

Art. 94 - O aluno recebido por transferência, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, será submetido a processo de adaptação, quando houver divergência entre os 

componentes curriculares cursados na escola de origem e os previstos e já cursados, neste 

Colégio, pelos seus colegas de ano/turma.  

Art. 95 - O processo de adaptação, de caráter eminentemente pedagógico será desenvolvido sob 

a supervisão do Coordenador Pedagógico ou do Diretor da Unidade, com base em programação 

preparada por professor que preferencialmente atue na classe do aluno em questão e no 

componente curricular objeto da adaptação ou, no mínimo, por professor habilitado para 

ministrar aulas do componente devido. 

Art. 96 - A sistemática da adaptação deve estar estabelecida na Proposta Pedagógica do Colégio 

e no Plano Escolar do ano em curso.  

§ 1º -O desempenho do aluno obtido através dos diferentes procedimentos de adaptação deverão 

constar nos registros do aluno e do Colégio. 

 

Seção IV 

DAEQUIVALÊNCIA DEESTUDOS 

 

Art. 97 – A matrícula de alunos que realizaram estudos no exterior obedecerá os procedimentos 

definidos na legislação vigente sobre o assunto no Sistema de Ensino Estadual.  

§ 1º - O aluno –se maior- ou seu responsável perante o Colégio, deverá solicitar, através de 

requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, a matrícula em determinado ano e a equivalência 

dos estudos realizados no exterior ao Sistema Brasileiro de Ensino, juntando os documentos 

comprobatórios necessários, com a tradução devida quando necessária. 

§ 2º- Constatada necessidade pedagógica, o aluno será submetido a processo de adaptação ao ano 

em que for matriculado, observada a Seção IV deste Capítulo.    
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Seção V 

DA EXPEDIÇÃODE TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 98-O pedido de transferência de aluno para outra escola será feito por seus pais ou 

responsáveis, quando menor de idade, ou pelo próprio, se maior, através de requerimento 

dirigido ao Diretor da Unidade Escolar e, na medida do possível, deferido de imediato. A 

documentação definitiva, correspondente, será expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 99 - No ato de solicitação da transferência o Colégio emitirá Declaração, contendo no 

mínimo: 

I - identificação do aluno, curso e ano; 

II - a data em que deu entrada no pedido de transferência; 

III - o ano a que o aluno tem direito; 

IV - a data em que será entregue a documentação definitiva. 

Art. 100 - No prazo indicado no documento referido no artigo anterior, será expedido o 

Histórico Escolar em impresso próprio. 

Art. 101 - Quando a transferência se der no decorrer do período letivo, o Colégio expedirá o 

Histórico Escolar, contendo os dados do ano em curso, indicando os componentes curriculares 

eos resultados das respectivas avaliações de aproveitamento, além do número de aulas dadas e da 

frequência do aluno no período cursado. 

 

CAPÍTULO III 

DA FREQÜÊNCIA e DA COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIAS 

 

Art. 102 – A escola fará o controle sistemático de frequência dos alunos nas atividades escolares 

e, bimestralmente, adotará as medidas necessárias para que os alunos do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio possam compensar ausências que ultrapassem o limite de 25% do total das 

aulas dadas ao longo do referido período letivo. 

Parágrafo Único - A compensação de ausências não exime o Colégio de adotar as medidas 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre elas a comunicação do Diretor da 
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Unidade ao Conselho Tutelar -prevista no inciso VII do artigo 56 deste Regimento- e nem a 

família e o próprio aluno de justificar suas faltas. 

Art. 103 – O aluno poderá cumprir atividades para compensar suas ausências ocorridas por 

motivo(s) devidamente justificado(s), apreciado(s) pelo Conselho de Ano ou de Classe. 

§ 1º - As atividades de compensação de ausências, com a finalidade de complementar o conteúdo 

dado pelo professor durante o período de ausência do aluno, serão programadas, orientadas, 

acompanhadas e registradas em diário(s) de classe pelo(s) professor(es) da classe ou do(s) 

componente(s) curricular(es). 

§ 2º - As atividades de compensação de ausências serão realizadas na forma de trabalhos 

individuais, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de 

desenvolvimento do educando.  

§ 3º - Ouvido o Conselho respectivo, tais atividades poderão ser realizadas pelo aluno na própria 

Unidade Escolar, em horário não coincidente com o seu horário normal de aulas, ou fora dela, 

desde que atendam sua finalidade. 

§ 4º - O(s) professor(es) da classe ou do(s) componente(s) curricular(es), objeto de compensação, 

à vista dos registros feitos em diário de classe, remeterá(ão) à Secretaria da Unidade informações 

sobre as ausências compensadas. 

§ 5º - O controle anual de frequência será efetuado sobre o total da carga horária, para os cinco 

primeiros anos do Ensino Fundamental, e sobre o total de horas letivas de cada componente 

curricular para os quatro últimos anos do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

Art. 104- O controle anual da frequência será efetuado sobre o total das horas letivas, para os 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos), e sobre o total de carga horária de 

cada componente curricular para os quatro últimos anos do Ensino Fundamental e para o Ensino 

Médio.  

§ 1º - No final do ano letivo, as atividades de compensação de ausências serão descontadas do 

número de faltas registradas para o cômputo final de frequência do aluno. 

§ 2º - A frequência mínima, legalmente exigida para fins de promoção, será de 75% do total dos 

dias letivos em horas letivas. 

Art. 105– Os critérios e procedimentos para o controle da frequência e para a compensação de 

ausências estarão disciplinados na Proposta Pedagógica. 
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Art. 106– Na educação infantil, a frequência mínima exigida, pela Lei Federal nº 12.796/19 é de 

60% do total da carga horária. 

§ 1º - O controle de faltas deve ser feito pelo próprio Colégio. 

§ 2º - De acordo com o Ministério da Educação, a criança não será reprovada em caso de 

desrespeito à lei. 

§ 3º - Caso o Colégio perceba o padrão elevado de faltas de um aluno, devemos encaminhar à 

observação a Supervisão de Ensino, que em situações graves comunicará o Ministério Público ou 

o Conselho Tutelar. 

 

CAPÍTULO IV 

DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR 

 

Art. 107 – Cabe à Unidade Escolar expedir históricos escolares, declarações de conclusão de 

nível, de ano e/ou certificados de conclusão de curso, com especificações que assegurem a 

clareza, a regularidade e a autenticidade da vida escolar dos alunos, em conformidade com a 

legislação vigente. 

§ 1º - Na Educação Infantil, os alunos receberão ao término do ciclo, certificação simbólica.  

§ 2º - No final do ano letivo, o Colégio encaminhará a Ata de Resultados Finais à Diretoria de 

Ensino. 

Seção VI 

AMBIENTES 

Subseção I 

DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

 

Art. 108 – Os laboratórios constituem – se em salas ambientes, tendo por objetivo fornecer ao 

aluno condições de experimentar e ampliar seu conhecimento. 

§ 1º - As atividades realizadas em laboratório ficarão sob a responsabilidade do professor, nos 

termos de regulamentos específicos. 

§ 2º - Os regulamentos serão elaborados pelo professor e especialista em educação e aprovado 

pela direção escolar. 
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Subseção II 

DA SALA DE INFORMÁTICA 

 

Art. 109 - São espaços nos quais a tecnologia é utilizada como instrumento de apoio às áreas do 

conhecimento e seus componentes curriculares, bem como a preparação dos alunos para uma 

sociedade informatizada não circunscrita ao equipamento como apenas uma ferramenta. O 

computador deve estar inserido em atividades essenciais.  

§ 1º - A Informática na escola passa a ser parte da resposta a questões ligadas à cidadania, 

buscando a compreensão do conhecimento como um todo integrado, a construção de um cosmo 

visão que permite a percepção totalizante da realidade. 

§ 2º - O objetivo é que o aluno aprenda utilizando as tecnologias como ferramentas que o apoiem 

no processo de reflexão e de construção do conhecimento, como estratégia cognitiva de 

aprendizagem. 

Subseção III 

DA ATIVIDADE NA QUADRA - POLIESPORTIVA 

 

Art. 110 – A atividade da Educação Física entra como um aliado, sendo crucial para o 

desenvolvimento físico e mental da criança e do adolescente, além de ajudar a melhorar o 

desempenho escolar. 

§ 1º - O ensino da Educação Física vai além da recreação e da cobrança pelo rendimento no 

esporte. 

§ 2º - Na quadra também são realizadas atividades extracurriculares como:  

I – Futsal 

II – Vôlei 

III – Handebol 

IV – Ginástica Olímpica. 

Parágrafo único: A prática de exercícios físicos ajuda também a combater diversas doenças 

ligadas ao sedentarismo, como a diabetes, a obesidade, doenças cardíacas, fortalece os músculos 

e articulações. 
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CAPÍTULO V 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Art. 111 – O Colégio no que compete ao atendimento de estudantes da Educação Inclusiva, 

atuará no sentido de incluir o educando, compreendendo possíveis limitações e necessidades de 

acompanhamento e complementação de aprendizagem do estudante de com necessidades 

educacionais especiaisde acordo com as seguintes orientações: 

I – Disponibilizar acesso e recursos pedagógicos ao estudante que apresente necessidade 

educacional especial, perante a apresentação de laudos de profissionais especializados e 

credenciados na área a qual se classifica a necessidade. O laudo deverá ser atualizado 

anualmente pelos familiares e entregue a coordenação pedagógica do colégio. 

II – Propor adequações curriculares e avaliações direcionadas ao desenvolvimento de habilidades 

e competências planejadas de acordo com a necessidade, desde que este apresente as seguintes 

necessidades especiais: 

 Transtorno Global do Desenvolvimento; 

 Deficiência cognitiva, Psíquica e Física; 

 Síndromes e / ou Distúrbio de Aprendizagem em grau leve / mediano; e 

 Altas Habilidades; 

III – Dialogar constantemente com a família e os profissionais que atende o estudante, no intuito 

de alinhar as propostas que favoreçam o desenvolvimento e a aprendizagem do educando.  

Art. 112 – No que corresponde ao processo avaliativo, este ocorrerá de forma continuada por 

meio de intervenções pedagógicas verificando a necessidade das seguintes adequações: 

 Adequação de linguagem (mais clara e objetividade que as demais atividades 

avaliativas); 

 Auxílio e mediação do educador no momento da avaliação. 
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CAPITULO VI 

SURTO GLOBAL – CORONAVIRUS (COVID – 19) 

 

Art. 113 – De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11-03-2020, 

que a disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia e 

que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para 

restringir a disseminação da COVID-19, além da necessidade de se reduzir a circulação de 

pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 

Art. 114-Decreto nº 64.864, de 16/3/2020 – Suspensão das aulascomo medida de segurança, as 

aulas na rede estadual de São Paulo começaram a ser suspensas desde o dia 19 de março. A partir 

do dia 23 de março, 100% das atividades presenciais ficaram suspensas. 

Neste momento em que as preocupações tomam uma dimensão maior, nós gestores escolares 

tomamos as ações preventivas e orientadoras junto à comunidade escolar de modo a minimizar 

os riscos que já estão postos pelas autoridades constituídas, que estejam focadas em: 

Entre os dias 16 a 20/03/2020 foi passada orientações e esclarecimentos sobre o Covid – 19, para 

os pais e alunos. 

A partir do dia 23/03/2020, fechamos a escola com ordens da Secretaria da Educação, com o 

intuito de proteger os alunos e funcionários de contaminações, não apenas suspendendo as 

atividades escolares presenciais, mas criando canais de comunicação para orientá-los sobre 

medidas preventivas a serem adotadas nas suas casas e com atividades online;  

 Com base a Deliberação CEE 177/2020. Art. 1º – As instituições vinculadas ao Sistema de 

Ensino do Estado de São Paulo, públicas ou privadas da Educação Básica e públicas de 

Educação Superior, tendo em vista a importância da gestão do ensino e da aprendizagem, dos 

espaços e dos tempos escolares, bem como a compreensão de que as atividades escolares não se 

resumem ao espaço de uma sala de aula, deverão reorganizar seus calendários escolares nesta 

situação emergencial, podendo propor, para além de reposição de aulas de forma presencial, 

formas de realização de atividades escolares não presenciais. 

Devido à reorganização do nosso Calendário Escolar, antecipamos as férias escolares para o dia 

13/04/2020 a 12/05/2020. 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=4&e=20200317&p=1
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Conforme as premissas para a reorganização do calendário escolar, computamos nas 800 

(oitocentas) horas de atividade escolar obrigatória. 

Art.- 115 Mediante qualquer outro surto ou necessidade de suspender as aulas presenciais o 

Colégio Inovação está preparado para atender nossos discentes da melhor forma possível 

seguindo as recomendações dos órgãos competentes da Secretaria da Educação e do Ministério 

da Saúde, sendo assim, trabalharemos de forma online, utilizando a Plataforma do nosso Sistema 

de Ensino Anglo, com aula digital ao vivo (HangoutsMeet) e aulas gravadas. 

Dando assim, continuidade no processo educativo, assegurando os direitos de aprendizagem, 

garantindo, minimamente o padrão de qualidade de ensino. 

 

TÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 116 – O Colégio manterá à disposição dos alunos, de seus pais ou responsáveis, cópia deste 

Regimento Escolar aprovado. 

Parágrafo Único – No ato da matrícula, será oferecido documento com: síntese de sua Proposta 

Pedagógica, cópia de parte de seu Regimento no concernente às normas de gestão e convivência, 

e à sistemática de avaliação e de recuperação, para conhecimento dos alunos e de suas famílias. 

Art. 117- Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelos Diretores de ambas as Unidades 

do Colégio consultando, quando necessário, a Diretoria de Ensino ou outros órgãos da Secretaria 

de Estado da Educação.  

Art. 118- Incorporam-se a este Regimento as determinações supervenientes, oriundas de 

disposições legais ou de normas baixadas pelos órgãos superiores da Secretaria de Estado da 

Educação. 

§ 1º - Quaisquer alterações deste Regimento vigorarão a partir do ano letivo subsequente à data 

de aprovação. 

Art. 119 - Este Regimento entrará em vigor no ano letivo de 2019, após ser apreciado e 

aprovado pela Diretoria de Ensino – Região Leste 1 da Capital, ficando revogados a partir de 

então, os dispositivos do regimento aprovado por Portaria do Dirigente Regional de Ensino  da 

mesma Diretoria, publicada pelo D.O.E. de 08/12/2017 e sua alteração aprovada por portaria 

publicada no D.O.E de 08/12/2017. 
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São Paulo, 30 de 0utubro de 2020. 

 

 

 

 

 

                                        ________________________________ 

Pela Entidade Mantenedora do Colégio 

 

 

 

 

___________________________________                _________________________________ 

  Pela Direção do Colégio Unidade I                             Pela Direção do Colégio Unidade II 
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