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TiTULO I
DA IDENTIFICACAO DO COLEGIO UNILUS
Capitulo I

Da

Caracteriza~ao

ARTIGO 1°- 0 COLEGIO UNILUS e mantido pela Fundac;ao Lusiada, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica sob n° 58207572/0001 -26, fundada
em 13 de abril de 1966, nesta cidade, conforme registro da Escritura Publica
lavrada no 1° Tabelionato de Santos, livro 348, as folhas 128 a 139 verso.
ARTIGO 2° - 0 COLEGIO UNILUS esta localizado na Rua Doutor Armando
Salles de Oliveira n° 150, CEP 11050-071, Boqueirao , Santos, Estado de Sao
Paulo e e jurisdicionado pela Diretoria de Ensino Regiao Santos.

Da

Capitulo II
e Funcionamento

Organiza~ao

ARTIGO 3° - 0 COLEGIO UNILUS mantem o Curso de Ensino Fundamental
da Educac;ao Basica dos anos finais, com 04 (quatro) anos de durac;ao, 6° ao
9° anos.
TiTULO II
DOS FINS E OBJETIVOS DO COLEGIO ..u!.!!:~~ .~~;;~~f~

o..m .

~

~r

.. '-•

- .

C a p it u Io I
·. -:~ P-'":: • ~
Da Proposta Pedag6gica e do Plano Escola.r
'

ARTIGO 4° - A Proposta Pedag6gica foi construida visando a re~lizac;ao de
urn ensino de qualidade e sera desenvolvida dentr-9 ~··dos principios da
legislac;ao vigente .
~ .. ,.·
ARTIGO 5° - 0 Plano Escolar sera enviado anualmente a Diretoria de Ensino
Regiao Santos, para analise e posterior homologac;ao, que sera elaborado
sob legislac;ao vigente e contara com a participac;ao do corpo docente e da
equipe tecnico-pedag6gica.
Capitulo II
Dos Objetivos
ARTIGO 6° - Nos objetivos da educac;ao, o COLEGIO UNILUS centra seu
trabalho nos valores que permeiam a vida em sociedade, inspirados nos
principios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana , tendo por
finalidade o pleno
desenvolvimento
do aluno por meio de uma reflexao
conjunta com seus educadores no espac;o educativo, atendendo aos anseios ~
de seus alunos para o exercicio da cidadania.
~\\
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ARTIGO 7° - 0 COLEGIO UNILUS tera o ensino ministrado nos seguintes
principios e bases:
I. liberdade de aprender, desenvolvendo harmonicamente as potencialidades
do aluno no que se refere a aquisic;ao de habilidades para a pesquisa,
divulgac;ao da cultura , do pensamento, da arte e do saber acumulado,
promovendo, a inda, a criatividade, como elemento de auto- expressao;
II. respeito a liberdade , despertando o censo critico e o agir em seu meio,
com aprec;o a tolerancia.
TiTULO Ill
DA ORGANIZACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA
Capitulo I
Dos Principios
ARTIGO 8°- 0 principio democratico da organizac;ao Tecnico -Administrativa
do COLEGIO UNILUS consolida-se nos nucleos que regem o seu
funcionamento, estabelecendo-se, para tanto, os pianos de atividades de
acordo com a Proposta Pedag6gica da Escola , atraves de urn trabalho
coletivo da equipe escolar.
Capitulo II

Da

Caracteriza~ao

ARTIGO go - A organizac;ao Tecnico-Administrativa e Pedag6gica esta
constituida na seguinte forma:

I. Direc;ao;
II . Co leg iados;
Ill. Coordenac;ao Pedag6gica ;
IV. Administrativo;
V. Nucleo Operacional;
VI. Corpo Docente;
VII. Corpo Discente.

..
..... ...
~

\

·~

.,
,...:!.

Capitulo Ill
Da Dire~ao
ARTIGO 10 -A Direc;ao e responsavel pela tom ada de decisao, planejamento,
execuc;ao e avaliac;ao de acordo com a Proposta Pedag6gica do COLEGIO
UNILUS e com o Plano Escolar.
ARTIGO 11 - A Direc;ao do COLEGIO UNILUS e constituida pelo Diretor e ~
Vice-Diretor.
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§1 ° - 0 Diretor eo Vi ce - Diretor sao cont ratados pel a Entidade Ma ntenedora ,
e em seu nome exe rcerao suas fungoes, nos t ermos deste Regimento Esco la r
e dema is determinag6es lega is .
§2° - 0 Diretor eo Vi ce-D ire tor serao e ducadores qualificados e habilitados,
confo rm e a legislagao vigente.
ARTI GO 12- Compete ao Diretor do COLEGIO UNILUS:
I. cumprir e fazer cumprir as leis do ensino, as determinag6es das autoridades
competentes na esfe ra d e suas atribuig6es e n as disposig6es deste
Regimento Escolar;
II. representar a Esco la perante auto rid ades superiores;
Ill. superintende r a e labo ragao do Planejamento Administrativo e Ped a g6gico
do COLEG IO UNILUS, de co nformidad e com as exigencias e normas lega is ;
IV. aplicar ap6s previa homolog agao da Mante nedo ra , sang6es previstas
neste Regimento aos me mbros do corpo di scen te , docente , tecnico e
adm inistra tiv o ;
V. assinar certificados expedidos pe la Esco la;
VI. e ncaminhar documentos, pe tig6e s e processos as a utoridades
competentes no prazo determinado;
VII. auto ri za r a matr fcu la e transferencia de a lun os ;
VIII. co nvocar r eun i6es ordinarias do Conselho de Classe e ext raordinarias ,
sempre que necessarias ;
IX. coordenar a construgao e a aplicagao da Proposta Pedag6g ica da Esco la ;
X. promover o continuo aperfeigoamento dos profissionais que atuam no
COLEGIO UNILUS.
ARTIGO 13 - Compete ao Vice - Direto r do COLEGIO UNILUS:
I. c umprir as leis do ensino, as determinagoes das autoridades competentes,
na esfera de suas atribuig6es e na s dispos ig6 es deste Reg imento Escolar;
II. compartilhar com o Diretor do COLEGIO UNILUS as informag6es
atualizadas dos processos Admini st rativo s e Pedag6gicos;
Ill. participar da e labo ragao do Planejamento Administrativo e Pedag6g ico ;
IV. participar da construgao da Proposta Pedag6gica da Esco la ;
V. coordenar e acompanhar o processo Pedag6gico;
VI. substituir o Diretor do COLEGIO UNILUS durante seus im pedimentos
leg a is .
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Capitulo IV
Dos Colegiados

ARTIGO 14 - Constituem os colegiados: os Conselhos de Classe e de
Professores .
ARTIGO 15 - 0 Conselho de Classe e constituido por todos os professores
do respectivo ano, sob a presidencia do Diretor do COLEGIO UNILUS.
ARTIGO 16 - 0 Conselho de Classe tern as seguintes atribui96es:

I. analisar o desempenho do aluno e a situa9ao em que se realiza o processo
ensino- aprendizagem, considerando:
a) os criterios de avalia9ao utilizados;
b) as dificuldades que o aluno vern enfrentando, por nao ter atingido os
objetivos determinados;
c) o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvidos.
II. avaliar o aprove itamento do aluno na classe e comparar os resultados de
aprendizagem nos diferentes componentes curriculares:
a) identificando os alunos de aproveitamento insuficiente, suas respectivas
causas e dificuldades, com propostas de solu9ao;
b) propondo atividades de compensa9ao de ausencias, com a finalidade de
rep or os conteudos;
c) propondo medidas e atividades de recupera9ao continua ao aluno;
d) decidir sobre o encaminhamento dos alunos as avalia96es de recupera9ao.
ARTIGO 17 - 0 Conselho de Professores e constituido por 04 (quatro)
professores do Curso, Vice - Diretor, sob a presidencia do Diretor do COLEGIO
UNILUS.
ARTIGO 18 - Todas as decisoes do Conselho de Professores serao tomadas
por maioria simples de votos , desde que presente a maioria absoluta de seus
integrantes, atribuindo ao presidente unicamente o voto, na necessidade de
desempate.
ARTIGO 19 - 0 Conselho de Professores reunir -se-a por convoca9ao do
Diretor , sempre que se fizer necessaria.
ARTIGO 20- 0 Conselho de Professores tern as seguintes atribui96es:
I. propiciar a integra9ao da comunidade escolar;
II. favorecer condi96es propicias para o incentivo ao trabalho escolar
coletivo;
Ill. analisar casos de ind isciplina de aluno ; ~-·
$ '·':·:·c . ~:
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IV. tomar conhecimento da pauta apresentada pelo Diretor, discuti -la e votala.
Capitulo V
Da Coordena~ao Pedag6gica
ARTIGO 21 - A Coordena9ao Pedag6gica sera re a lizad a pela Dire9ao e Vic e Direyao do COLEGIO UNILUS.
ARTIGO 22 -A Coordena9ao Pedag6gica incumbir-se - a de:

I. participar da elabora9ao e da aplica9ao da Proposta Pedag6gica e do Plano
Escolar do estabelecimento;
II. acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido na
Escola, incluidos os mementos de recupera9ao e avalia9ao dos alunos ;
Ill. estudar e propor atualiza96es dos processes ens ino -aprendizagem ,
dentro da Escola ;
IV. participar do Conselho de Professores;
V. coordenar as reuni6es do Conselho de Classe;
VI. subsidiar os professores na elabora9ao dos pianos de ensino.
ARTIGO 23 - 0 COLEGIO UNILUS dispora de ambientes pedag6gicos
especiais, objetivando o estimulo a aprendizagem dos alunos e o
aperfei9oamento dos professores.
Capitulo VI
Do Nucleo Administrativo
ARTIGO 24 - Constitui o nucleo administrative a·~se.cretafia do- COLEGIO
UNILUS.
- .
ARTIGO 25 - A Secretaria e o nucleo administrative onde se concentr_a. toda
a escritura9ao escolar .

a-

ARTIGO 26 - A Secreta ria esta organizada para· verifi c·ayao da identidade
de cada aluno, a autenticidade da sua vida escolar, bern como a qualifica9ao
e habilita9ao do pessoal docente, tecnico e administrative.

Paragrafo unico- A Secretaria esta sob a responsabilidade do Secretario de
Escola, devidamente habilitado para o cargo, subordinado diretamente ao
Diretor do COLEGIO UNILUS; e, nas suas faltas iguais ou superiores a (30)
trinta dias , sera substituido por profissional igualmente habilitado.

1

ARTIGO 27 - A Secretaria mantera arquivos atualizados com documentos ~ t\
1
escolares referentes aos alunos, professores e funcionarios.
~\'L/
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ARTIGO 28 - Atribuig6es do Secretario:
I. responder perante o Diretor pelos servigos gerais da Secretaria;
II. assinar, juntamente como Diretor, documentos da vida escolar dos alunos;
Ill. manter em ordem toda escritu ragao escolar e livros pertinentes ao
desenvolvimento do processo educative;
IV. redigir e expedir toda a correspondencia da Escola, submetendo-a a
assinatura do Diretor ou a seu substitute legal;
V. planejar, coordenar e verificar o andamento dos servigos da Secretaria;
VI. cumprir e fazer cumprir, no ambito de sua jurisdigao, as determinag6es
leg a is;
VII. atender ao corpo discente, docente e administrative, orientando-os sobre
a escrituragao escolar e a legislagao;
VIII. verificar a
regularidade da
documentagao referente a matricula
e transferencia de alunos, encaminhando os casos especiais as deliberagoes
do Diretor;
IX. organizar e manter atualizados prontuarios e documentos de alunos,
procedendo ao registro e escrituragao relatives a vida escolar;
X . preparar relat6rios, comunicados e editais referentes a matricula e demais
atividades escolares;
XI. providenciar o levantamento de dados e informagoes educacionais,
enviando-os ao Diretor, para as providencias necessarias;
XII. organizar e manter atualizado assentamento dos servidores em exercicio
··~ -·

• -

1
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na escola.
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Capitulo VII
Do Nucleo Operacional

.,. ...·

t

\.
~

ARTIGO 29 - 0 nucleo operacional e constituiqo. · pelos· servigos de
manutengao e limpeza do predio escolar, pela manuteni?fro da ordem interna,
assistencia aos alunos e servigo de portaria.
ARTIGO 30 - 0 servigo de atendimento aos alunos tern como atribuig6es a
manutengao, a orientagao do comportamento e atitudes dentro da Escola.
ARTIGO 31 - Os responsaveis pelo atendimento aos alunos tern as seguintes
atribu igoes:
I. manter a Diregao do COLEGIO UNILUS informada sobre o comportamento
dos alunos, com conduta nao condizente com as normas regimentais;
II. acompanhar e controlar a disciplina dos alunos no ambiente escolar;
Ill. atender alunos e professores nas solicitag6es pertinentes que lhe forem

~

feitas;
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IV. desenvolver as ativid ades relacio nadas com o apo io adm inistrative,
so li citadas pe la Direvao.
ARTIGO 32 - Os responsaveis pelo se rvi 9o d e manuten9ao da lim peza t e m
as seguintes atribui96es:
I. lim par interna e externamente o predio;
II. aj uda r na manutenvao da disciplina geral;
Ill. conserv a r o material de trabalho e mante- lo e m loca l especifico;
IV. desenvolver as t a refas d e apo io que lh e fore m so li c itadas pela Dire9ao .
Capitulo VIII
Do Corpo Docente
ARTIGO 33 - 0 co rp o docente do COLEGIO UNILUS e co nstituido de todos
os professores adm itid os e devidamente habil itados ou autorizados, tendo
como atribui96es:
I. lecio nar com didatica atu a li zada , compativel com o curso e gra u d e ens in o ;
II. elabo rar e execut ar o Plano de Ensino de sua area de atua9ao , em
conformidade com o Re gim e nto e com a Proposta Pedag6gica do COLEG I O
UNILUS;
Ill. utilizar-se dos r ec ursos dispo nfve is no COLEGIO UNILUS, objetivando
uma educa9ao de qualidade;
IV. fazer uso de tecnicas pedag6gicas pr6prias e coletivas , atua li zadas para
obte r a melhor aprend izagem dos a lunos;
V. propor medidas que visem ao ap rim oramento do processo ens in oaprend izagem ;
VI. participar de capacitavao e ap lica- la no proces so e du cat ivo , vi sa ndo
aperfeivoar a qualidade de e ns in o ;
VII. preparar ativid ades individu a is e coletivas que ~i s~ m~-a uma me lhor
..
aprend izagem dos alunos.
'""" ,·.:,~-.... ~
....
·-·.· Capitulo IX
Do Corpo Discente
-

\
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ARTIGO 34- 0 corpo discente e constitufdo por todos OS a fon os regularm e nte
matriculados no COLEGIO UNILUS.
. ...
ARTIGO 35 - Aos alunos sao asseguradas as oportunidades de educa9ao ,
in centiv ando-os a busca de conhecim ento at ual izado, objeti v ando melhor
oport unidade na sociedade .
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Cap itulo X
Da Educac;ao Especial
ARTI GO 36 - 0 Colegio UNILU S na ap li cagao da educagao especia l
assegurara recursos e servi gos ed ucaciona is , organizados institucionalmente
para apoiar , comp lementar e suplementa r o ensino regular .
ARTIGO 37- 0 Co leg io UNILU S com a colaboragao do Estado , da familia e
da sociedade , quando necessaria devera:
I - efetua r a distribuigao ponderada dos a lun os da educagao especia l pelas
varias classes da fase esco lar em que forem classificados , buscando a
adequagao entre idade e serie/ano;
II -sera so li citado aos pais laude de profissional especializado com parece r
e encaminhamentos pedag6gicos para adequagao ao Curricula da Unidade
Esco la r;
Ill - implementar flexibilizag6es curriculares que considerem metodologias
de ensin o diversificadas e recu rsos didaticos diferenciados para o
desenvolvimento de cada a luno da educagao especia l, em consonancia com
o projeto pedag6gico da esco la;
IV - manter professores co m formagao adequada e compativel para o
atendim ento especia liza do dos alunos da educagao especial;
V - realizar o aprofundamento e e nriqu eci mento c u rr icular com o prop6sito
de favorecer o desenvolvimento d as potencialidades dos alu nos com altas
habi lid ades ou s upe rdotagao ;
VI - garantir a presenga de interpretes da Libras e guias-interpretes, sempre
que necessaria;
VII - garantir, se mpre que necessaria, a presenga de cuidadores- atendente
pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante- ou de profissionais
de apoio esco lar, para atendimento individual ou nao , e m atuagao
colaborativa co m o professo r da cl asse regu lar;
VIII - dar sus tent ab ilidad e ao processo esco lar, mediante aprend izagem
cooperativa em sala de aula, trabalho de equ ip e na escola e constituigao de
redes de a poio com a participagao da famili a e de outros ag!3n1es da
1
com u n idade no p rocesso ed ucativo;
- · ~ - -~-~·-,--:_
IV - mante r atividades de preparagao e form agao'_ para o trabalh9~.e --atividades
nas diferentes lingu as e nas varia s lingu age ns a tti sticas
cu lturais ;
X - garantir apoios pedag6gicos, tais como:
a) oferta de apoios didatico-pedag6gicos nece~s~rips. a"~a Pt.endiz agem , a
co municagao , com utilizagao de linguagen s e c6cfigos aplicaveis;
b) atendimento educacional especializado em sala de re cursos na escola
onde o aluno frequenta, em outras escolas ou em instituigao que ofere<;a o
atendimento em sala de recursos no contraturno de sua frequencia na sala

e
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regu lar com a utilizac;ao de procedimentos, equipamentos e materiais
pr6prios, por meio da atuac;ao de professor especializado para orientac;ao,
complementac;ao ou suplementac;ao das atividades curriculares , em periodo
diverso da classe comum em que o aluno estiver matriculado;
c) atend im ento itinerante de professor especializado que , em atuac;ao
colaborativa com os professores das classes comuns, assistira os alunos que
nao puderem contar, em seu processo de esco larizac;ao, com o apoio da sala
de recursos ou instituic;ao especializada.
ARTIGO 38 - Aplicam-se a esses alunos os criterios de ava li ac;ao previstos
na Proposta Pedag6gica e estabelecidos nas respectivas normas
regimentais, acrescidos dos procedimentos de flexibilizac;ao curricular e das
formas alternativas de comunicac;ao e adaptac;ao dos materiais didaticos e
dos ambientes fisicos disponibilizados.
TiTULO IV
DOS PRINCiPIOS, DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES DO
PROCESSO EDUCATIVO
Capitulo I
Dos Principios
ARTIGO 39 - Os participantes do processo educativo seguem os seguintes
principios:
I. igualdade de tratamento;
II. liberdade de expressao , re spe itados os valores sociais de urbanidade e
respeito;
Ill. priorizac;ao da qualidade de ensino;
IV. valorizac;ao da frequencia escolar e das lig6es realizadas pelos alunos em
cas a;
V. amb iente cooperative e so lidario;
VI. comportamento soc ial na elevac;ao do conceito proprio e do COLEGIO
UNILUS.
~
c ,-Af",
. ,.;;;:,..~~·,.,.;; - ~,~~r:-s
1 y ..~-.- ~ ~"-..
Capitulo II
,.....-D.f-.·~ . .'.; ::::;·'JU·f' l
1
Dos Direitos e Deveres Dos Alun·os)~=·: •· :: . ,-,. ;: · .i
~

\

ARTIGO 40 - Sao Direitos dos alunos:
I. receber o melhor ensino e a melhor orientac;ao, ten_
d o em vista a sua
formac;ao integra l;
II. ser respeitado em sua individualidade pelos professores, funcionarios e
co leg as;
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Ill. ter asseguradas as condi96es 6timas de aprendizagem, devendo ser- lhes
propiciada ampla assistencia do Professor e acesso aos recursos materiais e
didaticos do COLEGIO UNILUS;
IV. manifestar sua opiniao a quem de direito;
V. ser atendido em suas dificu ldades de aprendizagem e utilizar-se de
estudos de recupera9ao continua;
VI. ter direito a defesa .
ARTIGO 41 -Sao deveres dos alunos:
I. comparecer pontualmente as aulas, avalia96es e demais atividades
escolares;
II. participar ativamente das aulas ;
Ill. tratar os colegas e demais participantes do processo ensinoaprendizagem com urbanidade e respeito;
IV. apresentar-se com asseio e de uniforme;
V. possuir e portar o material escolar exigido , conservando-o em ordem;
VI. justificar suas ausencias;
VII. zelar pelo cumprimento das normas do COLEGIO UNILUS.
ARTIGO 42 - 0 nao cumprimento pelos alunos dos deveres previstos neste
regimento implicara em:
I. advertencia escrita aos alunos e ciencia aos responsaveis legais;
II. suspensao de aula(s), para atividades internas na biblioteca;
Ill. suspensao de 01 (urn) dia util;
IV. suspensao de 03 (tres) dias uteis;
V. Comunicado ao Conselho Tutelar e, se necessaria, a Promotoria da
...lnfancia e da Juventude;
..--~ #f~':'SE'~
"\
D J:..F· .. r_t}'~l\.oi~
VI. transferencia compuls6ria.
~~ • ·- •• , .. • ' .... - " ~ - !'"' ! .
..........
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Paragrafo unico: A suspensao que incid ir em dia '. de prova nao dara direito a
prova substitutiva.
-~·
ARTIGO 43- A transferencia compuls6ria sera apli.cada·, depois de apura9ao
dos fatos, pelo Conselho de Professores , o qual sera convocado pelo Diretor
do COLEGIO UNILUS.
Paragrafo unico: No processo de apura9ao dos fatos, o aluno tera direito a
mais ampla defesa e contradit6rio.
ARTIGO 44 - A LDBEN , o Constitui9ao Federal e o Estatuto da Crian9a e do
Adolescente serao observados na aplica9ao das san96es, especialmente ~

J
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quando de suspensao acima de 2 (dois) dias ou transferencia compuls6ria ,
previstas neste Regimento Escolar.
Capitulo Ill
Da lnstitui~ao
ARTIGO 45 - 0 Colegio proporcionara condic;6es necessarias
funcionamento do Gremio Estudantil, conforme leis especfficas.

para

Capitulo IV
Dos Direitos e Deveres dos Profissionais de Ensino
ARTIGO 46 - Sao direitos dos professores e funcionarios:

I. ser tratado com urbanidade e respeito;
II. participar das atividades de formac;ao continuada desenvolvidas no
COLEGIO UNILUS;
Ill. valer-se dos recursos disponfveis no COLEGIO UNILUS para ating i r os
objetivos propostos no projeto educative;
IV. representar, aos seus supe riores, quando necessaria.
ARTIGO 4 7 - Sao deveres do professor e dos funcionarios:
I. participar da elaborac;ao da Proposta Pedag6gica do COLEGIO U NILUS;
II. manter atitud e favoravel a linh a educacional do COLEGIO UNILUS;
lll.comparecer ao trabalho pontualmente;
IV. comparecer as reuni6es para as quais estiver convocado;
V. co laborar com os servic;os de Coordenac;ao Pedag6gica;
VI. incentivar a manutenc;ao da organizac;ao, ordem e conse rv ac;ao do
COLEGIO UNILUS;
VII. zelar pelo cumprimento das obrigac;6es profissionais;
VIII. mante r a Direc;ao informada dos fatos relevantes relacionados com o
processo de ensino-aprendizagem.
ARTIGO 48 - 0 nao cumprimento dos seus deveres legais implicara em
penalidades a serem aplicadas pela Direc;ao do COLEGIO UNILUS, nos
termos da legis lac;ao trabalhista vigente.
TiTULO V
DA ORGANIZACAO DAVIDA ESCOLAR
Capitulo I
Do Curso
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ARTIGO 4g - 0 COLEGIO UNILUS mantem o Curso de Ensino Fundamental
da Educa9ao Bas ic a dos anos finais, com 04 (qu atro) anos de dura9ao, 6° ao
go anos .
Cap itulo II
Da Matricula
ARTIGO 50 - E condi9ao para matricula do a lun o a concordancia com os
termos contratuais da Funda9ao Lusiada e deste Regimento.
ARTIGO 51 - A documenta9ao esco lar sera exigida no ato da matricula,
conforme a legisla9ao vigente.
ARTIGO 52 - A nao apresenta9ao dos documentos exigidos pela Dire9ao do
COLEGIO UNJLUS implicara na nao ace ita9ao da matricula.
ARTIGO 53- 0 aluno reprovado perdera direito
pelo COLEGIO UNILUS.

a bolsa de estudos oferec ida

ARTIGO 54 - 0 COLEGIO UNILUS nao adota os processos de classifica9ao
e reclassifica9ao.
Capitulo Ill
Da Transferencia
ARTIGO 55 - A matricula do aluno por transferencia far-se -a mediante a
concordancia com os termos contratuais da Funda9ao Lusiada e deste
Regimento e diante da apresenta9ao dos documentos exigidos , dentre eles o
que comprove esco laridade anterior.
ARTIGO 56 - Durante o ano letivo , poderao ser expedidas transferencias de
alunos do COLEGIO UNILUS, em qualquer epoca.
Capitulo IV
Dos Fins e Objetivos do Curso
Se9a0 I
Dos Fins
ARTIGO 57 - 0 Curso de Ensino Fundamental dos anos finais da Educa9ao
Basica tern por finalidade a forma9ao do educando, mediante o
desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como principios o pleno
dominio da leitura , da escrita, do calculo e raciocinio 16gico .

- II
. .._- -.-..----l·\
S e9ao
...t., .., _, ,:.·,·,.;
Dos Objetivos do Curso . -~-__' ti.:'. . ·:.~·-~: ..;~ \
ARTIGO 58- 0 Curso de Ensino Fundamental da Educa9ao · Basica dos
finais , 6° ao go anos, tern como objetivos:
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I. a mpliar o universo cu ltural do a luno por meio de a96es que lhe estimu lem
a exp lorar o mundo, ascendendo a sua imagina9ao com no vos
conhecimentos, ajud ando-o a se conhecer melhor ao estabe lecer rela96es
cognitivas e soc ia is;
II. c ri ar, imaginar, transformar, transgredir, exper imentar, passar do real para
o imaginario, todas as ati vid ades priorizadas nessa etapa da esco laridade ,
responsaveis pela efetiva9ao d a aprendizagem;
Ill. procurar favorecer a expre ssao po r meio de diferentes linguagens e
articula r as varias a reas de conhecimento de forma flexivel e receptiva ao
novo e ao imprevisivel.
Capitulo V
Dos Curriculos
Se9a0 I

Dos Minimos de

Dura~ao

e Carga Horaria

ARTIGO 59- A carga horaria minim a anual do Curso de Ensino Fundamental
da Educa9ao Bas ica dos anos finais, com dura9ao de 4 (quatro) anos , e de
800 (oitocentas ) horas distribuidas por urn minimo de 200 (du zentos ) d ias de
efetivo trabalho esco lar .
Se9ao II
Da Organiza~ao Curricular
ARTIGO 60 - A organiza9ao curricular da Educa9ao Bas ica do Cu rso de
Ens ino Fundamental dos a nos finais esta amparada nas determina96es da
Lei Fede ra l n° 9394/96 e nos principio s doutrinarios de Reso lu96es da
Camara de Educa9ao Basica do Conselho Nacional de Educa9ao.
§1°- Os curriculos do Ensi no Fundamental terao uma Base Nacional Comum
complementada por uma Parte Diversificada.
§2°- A Base Nac ional Comum sera organizada em areas de co n hecim ento.
§3°- A parte diversificada sera organizada visando ao enriquecimento da
Base Nacional Comum, atendendo a Propo sta Pedag6g ica do Colegio
UNILU S.
ARTIGO 61 -A composi9ao do curri cu la sera explicitada na Mat ri z Curricular,
se nd o sub metida a homol oga9ao da Diretoria de Ens in o Regiona l.
Se9ao 111
Da Progressao Parcial

C

,.

~~,

,

-~

; . .' ~- t ~·.
--· - __,

~

-

~

:!'·

...

...

• •.

•
.;: •

~.>~ t.~:
-

~

ARTIGO 62- 0 COLEGIO UNILUS nao adota a progressao parcial.
'

. . . ..:~- .·.-

t~~:;¥

4' •

;·; -· . .

..... ...

·-.

•-

·-·

<

• •1

16~

to~

FUNDA<;Ao LUSIADA
COLEGIO UNILUS
REGIMENTO ESCOLAR
Capitulo VI
Do Processo de Avalia~ao
Se9ao I
Dos Principios Basicos

ARTIGO 63 - A avalia9ao da aprendizagem sera um processo continuo,
cumulative, envolvendo as experiencias curriculares desenvolvidas dentro e
fora do COLEGIO UNILUS, com prevalencia dos aspectos qualitativos sobre
os quantitativos.
ARTIGO 64 - Durante cada bimestre serao utilizados pelo professor, no
minimo, duas avalia96es.
ARTIGO 65 - As sinteses dos resultados bimestrais da avalia9ao da
aprendizagem, bem como as sinteses das provas de recupera96es, serao
expressas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), sendo dimensionadas de
centesimo em centesimo, com a casa milesimal desprezivel.
Paragrafo unico: Nao havera arredondamento entre as medias dos resultados
dos quatro bimestres anuais e desta com a do resultado de recupera9ao final.
ARTIGO 66 - Ap6s cada avalia9ao , o aluno que se mantiver matriculado na
escola ou seu representante legal, que dela discordar, podera apresentar
pedido de reconsidera9ao junto a Dire9ao da Escola que devera ser
protocolado em ate 05 dias da divulga9ao dos resultados. No prazo de 10
dias, a Dire9ao da Escola ouvira o Conselho de Ano que sera constitufdo dos
professores do aluno e integrantes da equipe pedag6gica, registrar a decisao
em Ata e dar a devolutiva aos interessados. Ap6s decisao da Dire9ao da
Escola, nao cabera recurso e o prazo de 10 dias ficara suspenso durante o
periodo de ferias.
ARTIGO 67 - 0 aluno que faltar a prova podera requerer outra substitutiva,
desde que justificada por motivo relevante, no dia imediato ao seu retorno.
(exceto nos casos previstos no paragrafo unico do Artigo 42)
Paragrafo unico: 0 requerimento devera ser assina1o ~e1:?. 7e,;s.p~savel legal
do aluno, no prazo de 24 horas, subsequente a fait~ do~€h.~f#tt!S'· ~-r, -...... .·
-

••
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Se9ao II
,
Da Promo~ao, Recupera~ao e ~~:e.ten~ao
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ARTIGO 68 - 0 aluno sera considerado promovido para o an_q seg_uirt'te ou
concluinte do Curso, antes da realiza9ao das avalia96es de '-Ffec·up:era9ao
Final, quando obtiver:
~ I. em todos os componentes curriculares do ano, nota final igual ou superio ~
a 6,00 (seis inteiros) e;
~
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II. frequencia igu a l ou supe rior a 75% do total anua l de horas de efetivo
trabalho esco lar.
ARTIGO 69- Sera encamin hado as avalia96es de Recupera9ao Final , o aluno
com frequencia minima de 75% (setenta e cinco por cento) e media i nferior a
6,00 (seis inteiros), em ate 02 (dois) componentes curriculares.
ARTIGO 70 - Sera considerado retido, sem direito as avalia96es de
Recupera9ao Final, o aluno que obtiver urn dos seguintes resultados:
I. nota anual inferior a 6,00 (seis inteiros) em 3 (tres) ou mais Componentes
Curriculares, antes das ava li a96es de Recupera9ao Final;
II. frequencia inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas de
efetivo trabalho escolar da carga horaria do respectivo ano letivo.
ARTIGO 71 - Sera considerado promovido ap6s as avalia96es de
Recupera9ao Final, o aluno que obtiver a nota igual ou superior a 6,00 (seis
inteiros), calculada atraves da media aritmetica entre a media final dos 4
(quatro) bimestres e a obtida na realiza9ao das avalia96es da Recupera9ao
Final, em todos os Componentes Curriculares.
ARTIGO 72 - Sera considerado retido, depois da realiza9ao das avalia96es
de Recupera9ao Final, o aluno que nao obtiver:
I. frequencia minima nas avalia96es de Recupera9ao Final de 75% (setenta
e cinco por cento) e/ou;
II. nota minima de 6,00 (seis inte iro s) entre a media dos quatro bimestres
anuais e a media obtida nas avalia96es de Recupera9ao Final, em todos os
Componentes Curriculares.
ARTIGO 73 - 0 Conselho de Classe podera decidir pela promo9ao de aluno
que, ap6s as avalia96es de Recupera9ao Final tenha obtido o resultado entre
a media dos 4 (quatro) bimestres anuais e a media obtida nas avalia96es de
Recupera9ao Final, igual ou superior a 5,50 (cinco e meio), mas, inferior a
6,00 (seis intei ro s), em urn componente curricula r,
considerando
especialmente a promo9ao pelo Conselho de Classe em anos anteriores e o
seu desempenho global.
~

.....

Se9ao Ill
Da Frequencia e Compensac;ao de Aus,encias

~

ARTIGO 74 - A frequencia anual minima do aluno sera de 75% (setenta e
cinco por cento), no conjunto dos componentes curriculares.
_. ~~
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ARTIGO 75 - 0 aluno devera cumprir trabalho(s) e prova(s) 'para compensar
ausencias, dentro de cada bimestre, quando o reg istro bimestral indicar
frequencia inferior a 75% (setenta e cinco por cento).
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ARTIGO 76 - A compensac;ao de ause nc ia se dara considerando
necessidade pa ra o acompanhamento do processo pedag6gico .

a

ARTIGO 77- As ause n c ias compensadas serao descontadas das fa ltas dadas
pelo a lun o e devidamente reg istrad as.
ARTIGO 78 - Sera permitida a compensa9ao de ausencia nas situac;oes de
relevancia, j ustifi cadas a D irec;ao do COLEG IO UNILUS.
Sec;ao IV
Do Pedido de Reconsidera.;ao e Recurso
Do Resultado Final das Avalia.;oes
ARTIGO 79- 0 Coh~gio UNILUS, tamara as providencias cabiveis constantes
na De liberac;ao CEE 155/2017, quando o a lu no ou responsavel legal, que
d isco rdar do resultado fin a l das avali ac;oes , apresentar pedido de
reconsiderac;ao junto a direc;ao do Co leg io , protocolado em ate 10 dias da
divulgac;ao dos res ultados . A direc;ao r e unir-se-a com o pedag6g ico , ouvira o
Conse lho de C lasse constituido de professores do aluno e registrara a
decisao em Ata que se ra co municado aos interessados no prazo de 10 dias.
ARTIGO 80 - No resultado final , caso os interessados nao concordem com
a decisao da esco la , cabera recurso junto a Diretoria de Ensin o , protocolando
na escola em ate 10 dias da ciencia da dec isao e encam in hado para a
Diretoria de E ns in o em ate 05 di as, contados a partir de seu recebimento. 0
expedients devera ser instruido com c6pia do processo de que trata o pedido
de reconsiderac;ao, contendo os fundamentos da decisao adotada pela escola
e os seguintes documentos:
I - regimento esco la r;
II- pianos de ens ino do components cu rri cular objeto de retenc;ao ;
Ill - in strum entos utilizados no processo de ava li ac;ao ao Iongo do ana let ivo ,
com ind icac;ao d os c rit e rio s uti I izad os na correc;ao;
IV- ativid ades de recuperac;ao realizadas pelo a lun o, com a exp li citac;ao das
estrat egias adot adas e dos res ultados alcanc;ados;
V - proposta de adap t ac;ao e de se u processo de rea lizac;ao (quando for o
caso );
VI - avaliac;oes neuropsicol6gicas ou psicopedag6gicas, quando foro caso;
VII - hist6rico escolar do aluno;
VIII - diarios de c lasse do compo nents cu rri cu lar obj eto da retenc;ao;
IX - atas de Conse lho de Classe ou Serie em que se ana li sou o des.empenho
do a luno , ao Iongo e ao final do periodo letivo ;
~ P. \.
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X - analise de cada urn dos pontos argumentados no pedido de
reconsidera9ao ou recurso especial feito pelo a l uno ou responsavel para a
reversao da decisao da esco la;
XI - declara9ao da situa9ao de matricula do a lun o;
XII - relat6rio informando sobre os pedidos de reconsidera9ao apresentados
pelo aluno , ou seu representante legal, durante o periodo letivo.
A Diretoria de Ensino emitira sua decisao sobre o recurso interposto, no prazo
maximo de 15 dias, contados a partir de seu recebimento.
ARTIGO 81 - Da decisao do Dirigente de Ensino, ou do 6rgao equivalente de
supervisao delegada, no prazo de 5 dias, cabera recurso especial ao Conselho
Estadual de Educa9ao por parte do estudante , seu representante legal ou da escola,
mediante expediente protocolado na Diretoria de Ensino.
§ 1° A Diretoria de Ensino e o 6rgao de supervisao delegada terao o prazo de 5
dias, a contar de seu recebimento, para encam inhar o recurso ao Conselho Estadual
de Educa9ao, informando, no expediente, se o aluno continua na mesma unidade
escolar.
§ 2° Em caso de divergencia entre a decisao da escola e da Diretoria de Ensino,
com rela9ao a reten9ao do estudante, protocolado o recurso no Conselho Estadual
de Educa9ao, a decisao da DER prevalecera ate o parecer final do Conselho .
§ 3° 0 Recurso Especia l sera apreciado em regime de urgencia no Conselho
Estadual de Educa9ao.
§ 4° 0 recurso especial sera apreciado no CEE mediante a analise dos seguintes
aspectos :
I - o cumprimento dos fundamentos e pressupostos da presente Deliberayao, do
Regimento Escolar da escola, da legisla9ao vigente, especialmente a Lei n°
9.394/96 e a Resolu9ao CNE/CEB N° 7/2010;
II -a existencia de atitudes discriminat6rias contra o estudante;
Ill - a apresenta9ao de fato novo.
ARTIGO 82 - Constara no Calendario Escolar os prazos para pedidos de
reconsidera9ao e recurso.
-;>

ARTIGO 83- A documenta9ao do pedido de reconsidera9ao-·ficara arqu ivada
na Escola e a do recurso na Diretoria de Ensino, devendo constar do
prontuario do aluno c6pias de tod as as decisoes exaradas.
TiTULO VI
DA EXPEDICAO DOS CERTIFICADOS E DEMAIS DOCUMENTOS
ARTIGO 84 - 0 Diretor do COLEGIO UNILUS, conforme a Lei Federal ~
9394/96, conferira:
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I. ao concluinte do Curso de Ensino Fundamental o Certificado de Conclusao,
com o respective Hist6rico Escolar;
II. ao aluno do Curso de Ensino Fundamental transferido durante o ana letivo,
Declara<;ao de Transfer€mcia e, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, o Hist6rico
Escolar com as notas e as frequ€mcias do aluno, correspondente ao periodo de
estudos realizados.

TiTULO VII
DAS DISPOSICOES FINAlS
ARTIGO 85 - A Entidade Mantenedora podera conceder balsas de estudo,
parciais au integra is, a alunos carentes de recursos.
§1 o - 0 criteria para concessao de balsas integra is de estudo sera, at raves
da realiza<;ao de provas eliminat6rias e classificat6rias, com nota minima
6,00 (seis) para alunos oriundos exclusivamente de escolas da rede publica
de ensino.

§2° - Requisites para o Processo de concessao de balsas de estudos:
I. O(a) candidato(a) a vag a deve ter curs ado to do o Ensino Fundamental I (1 ° ao
5° anos) em escolas da Rede Publica de Ensino, ter obtido media de aprova<;ao
igual au superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas e residir atualmente em urn
dos municipios da regiao.
II. O(a) candidato(a) a vaga devera comprovar, atraves de documentos, a renda
de cada membra do grupo familiar. A media* da renda familiar nao podera
ultrapassar urn salario min ima e meio, conforme disposto em Edital.
*Media: soma da renda dos membros familiares dividida pelo numero de moradores
da casa do candidate.
Ill. O(a) candidato(a) sera submetido ao processo eliminat6rio e classificat6rio.
IV. A cada ana estes requisites poderao ser atualizados.

§3°- Perdera direito
nao tendo direito

a balsa

de estudo o a luna que vier a ser reti.do rio ~ana ,
..'

a rematricula.

ARTIGO 86 - E condi<;ao para a matricula a concordancia expressa dos pai·s
au responsaveis legais pelo aluno, au do proprio aluno, se maic;;>[_de idade·,
aos termos contratuais da Funda<;ao Lusiada e deste Re~_!mento-. · ·
ARTIGO 87 - Os compromissos assumidos pela Mantenedora do COLEGIO
UNILUS e pelos pais au responsaveis legais, em Contrato de Presta<;ao de
Servi<;os, estao acima de qualquer contesta<;ao, desde que todos as
envolvidos cumpram com o acordado no referido Contrato.
ARTIGO 88- 0 Regimento Escolar estara sempre
dos interessados.

a disposi<;ao

para consulta
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ARTIGO 89 - Toda a legislac;ao ou regulamento superveniente relativa ao
ensino passara a fazer parte deste Regimento em seus termos , no que
couber, ate que a alterac;ao regimental venha a ser homologada pelos 6rgaos
pr6prios da Secretaria da Educac;ao do Estado de Sao Paulo.
ARTIGO 90 - Os casos omissos neste Regimento serao resolvidos pelo
Diretor, a luz da legislac;ao vigente e a superveniente que sera incorporada,
automaticamente , as normas regimentais.

Santos, 21 de agosto de 2017.
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