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REGIMENTO ESCOLAR 
                    

Título I 

 

Da Organização do Estabelecimento 
 
                                                             Capítulo I 
 

Da Caracterização 
 
Art. 1º - O Centro Educacional Renascença foi fundado em vinte e dois de fevereiro de 
um mil novecentos e noventa e cinco, conforme Ata do Conselho de Administração da 
UNIÃO MISSIONÁRIA NORTE BRASILEIRA DOS ADVENTISTAS DO 7º DIA 
MOVIMENTO DE REFORMA, credenciado pela Portaria nº 223, de 19 de outubro de 
1998 e recredenciada pela Portaria nº 241, de 31 de dezembro de 2010 pela Secretaria 
de Educação do Distrito Federal e está localizado na Av. W5 - SGAN - Quadra 914 - 
Conjunto B - Parte A - Brasília - Distrito Federal. 
 
Parágrafo único - O Centro Educacional Renascença será denominado, no decorrer 
deste Regimento, Renascença. 
                           
Art. 2º - O Renascença é mantido pela UNIÃO MISSIONÁRIA NORTE BRASILEIRA 
DOS ADVENTISTAS DO 7º DIA MOVIMENTO DE REFORMA, CNPJ 
00.214.157.001/10, sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade 
desenvolver atividades religiosas e eclesiásticas, bem como promover ações nos 
campos da educação e assistência social, com sede na Av. W5 - Quadra 914 - Asa 
Norte - Brasília - Distrito Federal e foro em Brasília - D.F; registrada no Cartório do 2º 
Ofício de Registro civil Títulos e Documentos, de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, 
sob número 2128, em seis de dezembro de um mil e novecentos e noventa e três.                                                
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Capítulo II 
 

                                          Dos Fins e Objetivos do Renascença 
 
 Art. 3º - O Renascença mantém a educação escolar baseada nos seguintes fins e 
princípios: 
          I - Educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho; 

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

          III - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
          IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
          V - Entrosagem e intercomplementaridade entre si e com outras instituições 

públicas e privadas de ensino, inclusive com entidades religiosas; 
          VI - Valorização do profissional da educação escolar; 
          VII - Garantia de padrão de qualidade; 
          VIII - Valorização da experiência extracurricular; 
          IX - Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
          X - Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 

sistema de ensino; 
          XI - Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público; 
          XII - Manutenção da capacidade de autofinanciamento; 
          XIII – Compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, do 

Estado, da família e dos demais grupos que compõem a comunidade; 
          XIV - Respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 
          XV - Desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na 

obra do bem comum; 
          XVI - Preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos 

e tecnológicos que lhes permitam utilizar as potencialidades e vencer as 
dificuldades do meio; 

          XVII - Reprovação de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 
filosófica, política ou religiosa, bem como quaisquer preconceitos de classe ou 
raça. 

          XVIII - Preservação e expansão do patrimônio cultural; 
          XIX - Fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional. 
 
Art. 4º - Como objetivo específico do ensino em geral, o Renascença propõe-se a: 
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          I - Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 
potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e 
para o exercício consciente da cidadania; 

          II - Favorecer ao educando, através do contato com a realidade que o cerca, um 
desenvolvimento que o capacite a observar, criticar, criar, optar, assumir 
responsabilidade e relacionar-se com colegas, participando e autodisciplinando-
se. 

 
 

Capítulo III 

 

Da Estrutura Administrativa 
 
Art. 5º - O Renascença conta com a seguinte estrutura administrativa: 
           I – Direção; 
           II - Conselho Administrativo Escolar; 

III – Secretaria; 
           IV - Serviços Técnico-Pedagógicos; 
           V- Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio. 
 

Seção I 

 

Da Direção 
 

Art. 6º - A Direção do Renascença é exercida por educador devidamente habilitado, a 
quem cabe presidir todas as atividades escolares e as relações do Renascença com a 
Comunidade. 
 
Parágrafo único - No caso de sua ausência ou impedimento, o Diretor será substituído 
por educador devidamente habilitado, de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 7º - São atribuições do Diretor: 
          I - Coordenar, integrar e superintender os trabalhos dos responsáveis pelas 

atividades do Renascença; 
          II - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais relativas ao ensino, à 

organização e ao pessoal; 
          III - Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento; 
          IV - Coordenar a elaboração e execução da Proposta Pedagógica; 
          V - Fazer Equivalência de Estudos, juntamente com o Coordenador Pedagógico; 
          VI - Firmar convênio com entidade de direito público e/ou privado; 
          VII - Representar o Renascença em juízo e fora dele; 
          VIII - Assinar a documentação escolar, juntamente com o Secretário; 
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          IX - Visar à correspondência e escrituração, bem como lavrar termos de abertura 
e encerramento dos livros, rubricando-os; 

           X - Receber documentos, petições, recursos e processos que lhe forem 
devidamente encaminhados, remetendo-os a quem de direito, devidamente 
informados, incluindo parecer conclusivo, quando for o caso, nos prazos legais;         

           XI - Organizar o horário das aulas e dos trabalhos administrativos e atribuir aulas 
aos professores; 

           XII - Expedir documentos no âmbito de sua competência; 
           XIII - Visar diários de classe; 
           XIV - Autorizar matrículas e transferências de alunos;                                                      
           XV - Aplicar penalidades, conforme as disposições deste Regimento; 
           XVI - Alterar, conforme a necessidade, horário de expediente dos funcionários, 

respeitando as disposições legais que regem o assunto; 
           XVII - Delegar atribuições a seus subordinados, assim como designar ou nomear 

comissões, obedecendo ao âmbito de competência; 
           XVIII - Presidir as atividades do Corpo Docente e Discente dentro do 

Renascença, as suas relações com a vida exterior e o intercâmbio com os pais e 
a comunidade; 

           XIX - Presidir os trabalhos escolares, o trabalho dos professores, os cursos 
mantidos e os respectivos currículos; 

           XX - Supervisionar as atividades do Serviço de Orientação Educacional; 
           XXI - Promover o intercâmbio entre os alunos, seus pais, professores e diretores 

de outras escolas; 
           XXII - Exercer as demais atribuições inerentes à sua função. 
 
Art. 8º - A Direção do Renascença comunicará, por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
responsáveis, ao Conselho Tutelar, os casos de sua competência. 
 
Art. 9º – O Renascença deve trabalhar em clima de cooperação entre a direção e as 
equipes docentes, para que haja condições favoráveis à adoção, execução, avaliação e 
aperfeiçoamento das estratégias educacionais, em conseqüência do uso adequado do 
espaço físico, do horário e calendário escolar, nos termos da legislação vigente.         
 

Seção II 

 

Do Conselho Administrativo Escolar 
 
Art. 10 - O Conselho Administrativo Escolar, órgão de natureza consultiva e deliberativa, 
auxiliar da administração do Renascença, é formado pelos seguintes elementos: 
          I – Diretor; 
          II - Orientador Educacional; 
          III - Coordenador Pedagógico; 
          IV – Secretário; 
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          V – Tesoureiro; 
          VI – Capelão; 
          VII - Um professor representante da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

do 1º ao 5º ano, escolhido por seus pares, mediante processo seletivo; 
          VIII - Um professor representante do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano 

escolhido por seus pares, mediante processo seletivo; 
          IX - Representante Legal da Mantenedora; 
          X - Presidente Estadual da Mantenedora. 
§ 1º - O Conselho Administrativo Escolar reunir-se-á pelo menos uma vez por mês, 

ordinariamente, e, extraordinariamente, em qualquer época do ano letivo, por 
convocação do Diretor ou seu substituto legal. 

Art. 11 - São competências do Conselho Administrativo Escolar, entre outras: 
          I - Deliberar sobre diretrizes e metas do Renascença;  
          II - Avaliar o desempenho dos professores; 
          III - Opinar sobre assuntos diversos às atividades escolares; 
          IV - Deliberar sobre prioridades para aplicação de recursos do Renascença; 
          V - Apreciar os relatórios anuais do Renascença, analisando seu desempenho em 

face das diretrizes e metas estabelecidas. 
 
Art. 12 – Os resultados das reuniões do Conselho Administrativo Escolar deverão ser 
registrados em atas. 

 

Seção III 
 

Da Secretaria 
 
Art. 13 - A Secretaria é o órgão administrativo encarregado da execução dos trabalhos 
referentes à escrituração escolar e ao arquivamento da documentação e da 
correspondência. 
 
Parágrafo único - A escrituração obedecerá às normas legais, de modo a assegurar a 
verificação da vida escolar do aluno, bem como da qualificação do pessoal docente, 
técnico e administrativo.  
 
Art. 14 - A Secretaria está sob a responsabilidade de um Secretário, legalmente 
habilitado ou autorizado de acordo com a legislação vigente e coadjuvado por tantos 
auxiliares quantos forem necessários, contratados pelo Diretor. 
 
Art. 15 - Na sua ausência ou impedimento o Secretário é substituído por profissional 
devidamente habilitado ou autorizado por órgão competente. 
 
Art. 16 - São atribuições do Secretário: 
          I - Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 
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          II - Colaborar na elaboração da programação das atividades do Renascença; 
          III - Atribuir tarefas ao pessoal auxiliar da Secretaria, orientando e controlando as 

atividades de registro e escrituração, assegurando o cumprimento de normas e 
prazos relativos ao processamento de dados; 

          IV - Verificar a regularidade da documentação referente à matrícula e 
transferência de alunos, encaminhando os casos especiais à deliberação do 
Diretor; 

          V - Providenciar o levantamento de dados para encaminhamento aos órgãos 
competentes;  

          VI - Elaborar e providenciar a divulgação de editais, comunicados e instruções 
relativos às atividades escolares; 

          VII - Redigir a correspondência oficial; 
          VIII - Instruir os expedientes; 
          IX - Elaborar propostas de necessidades; 
          X - Elaborar relatórios das atividades da Secretaria, quando solicitados e 

colaborar no relatório anual do Renascença; 
          XI - Cumprir e fazer cumprir as determinações referentes à escrituração e ao 

arquivo; 
          XII – Responder, perante o Diretor, pelo expediente geral da Secretaria; 
          XIII - Manter-se a par da legislação vigente, pertinente ao setor; 
          XIV - Assinar documentos; 
          XV - Manter em ordem e em dia a documentação e o prontuário do pessoal 

técnico, administrativo, docente e discente; 
          XVI - Lavrar e subscrever as atas do Conselho de Classe;     
          XVII - Organizar e manter atualizados os prontuários de documentos de alunos, 

procedendo ao registro e às assinaturas de escriturações relativas à vida escolar, 
especialmente no que se refere à matrícula, freqüência e histórico escolar; 

           XVIII - Preparar e fixar, em locais próprios, quadros de horários de aulas e 
controlar o cumprimento da carga horária anual; 

           XIX - Assinar Certificados de Conclusão de séries e de cursos e outros 
documentos relativos à vida escolar dos alunos; 

           XX - Manter registros relativos a resultados anuais dos processos de avaliação e 
promoção, incineração de documentos, reuniões administrativas e termos de 
visitas de autoridades de Ensino; 

           XXI - Manter registros e levantamentos de dados estatísticos e informações 
educacionais; 

           XXII - Receber, registrar, distribuir e expedir correspondências, processos e 
papéis em geral que tramitem no Renascença organizando o protocolo e arquivos 
escolares; 

           XXIII - Registrar e controlar a freqüência do pessoal docente, técnico e 
administrativo do Renascença; 

           XXIV - Organizar e manter atualizado o ementário, portarias e comunicados de 
interesse do Renascença; 
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           XXV - Atender os servidores e os alunos, prestando-lhes esclarecimentos 
relativos à escrituração e legislação pertinentes a sua função; 

           XXVI - Exercer as demais atribuições inerentes à função. 
 
 
 

Seção IV 

 

Dos Serviços Técnico-Pedagógicos 
 
Art. 17 - Os Serviços Técnico-Pedagógicos tem por finalidade oferecer aos corpos 
docente e discente assistência e recursos pedagógicos, técnicos e materiais, voltados 
para a dinamização e a otimização do processo ensino-aprendizagem e são os 
seguintes: 
          I - Serviço de Coordenação Pedagógica; 
          II - Serviço de Orientação Educacional; 
          III - Serviço de Biblioteca; 
          IV - Serviço de Capelania. 
  

Subseção I 

 

Do Serviço de Coordenação Pedagógica 
 
Art. 18 - O Serviço de Coordenação Pedagógica, sob a responsabilidade de profissional 
qualificado, contratado pelo Diretor, tem por finalidade auxiliar a Direção nas atividades 
de planejamento, orientação, e avaliação das atividades didático-pedagógicas visando a 
qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
 
Art. 19 - São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
          I - Coordenar a elaboração do planejamento didático-pedagógico anual a fim de 

garantir a sua unidade e a efetiva participação de todo o corpo docente e do 
orientador educacional; 

          II - Acompanhar a execução do planejamento didático em cada período letivo e o 
seu desenvolvimento; 

          III - Promover reuniões periódicas com os professores para a devida adequação 
do trabalho docente e os estudos dos casos que exijam a mudança do método e 
processos; 

          IV - Encaminhar ao Diretor relatórios referentes ao andamento do processo 
ensino-aprendizagem; 

          V - Propor programas e formas de atuações pedagógicas ao corpo docente; 
          VI - Coordenar e orientar reuniões do Conselho de Classe; 
          VII - Coordenar a elaboração e supervisionar a execução da Proposta Pedagógica 

do Renascença; 
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          VIII – Colaborar na realização da equivalência de estudos, juntamente com o 
Diretor; 

          IX - Colaborar anualmente na elaboração do Plano Escolar, tendo em vista seus 
objetivos gerais e específicos; 

          X - Orientar, assistir e assessorar os professores na elaboração de suas 
atividades, compatibilizando-as com o Plano Escolar; 

          XI - Contribuir para o aprimoramento do Corpo Docente, através de cursos, 
seminários, palestras, encontros, sessões de estudos, visando maior assistência, 
eficácia e adequação aos objetivos; 

          XII - Colaborar na seleção do material didático, principalmente no que se referem 
ao material audiovisual, livros didáticos e periódicos; 

          XIII - Coordenar os processos de recuperação de estudos dos alunos de baixo 
rendimento escolar, mantendo contínuo assessoramento ao professor 
responsável por tais estudos; 

          XIV - Garantir o uso dos métodos científicos mais atualizados e o uso de técnicas 
de trabalho que permitam a participação efetiva e consciente do aluno no 
processo de ensino-aprendizagem; 

          XV - Estudar os casos de transferências, recuperações e adaptações 
supervisionando os planos de estudo necessários, dando-lhes o devido 
acompanhamento; 

          XVI - Avaliar objetivamente o desenvolvimento real do trabalho docente, através 
de encontros e observações diretas e indiretas; 

          XVII - Colaborar na organização do Calendário Escolar. 
 

Subseção II 

 

Do Serviço de Orientação Educacional 
 

Art. 20 - O Serviço de Orientação Educacional, subordinado à Direção, sob a 
responsabilidade de um Orientador Educacional legalmente habilitado, tem por objetivo 
proporcionar condições para o desenvolvimento integral e harmônico do educando, 
promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à comunidade. 
 
Art. 21 - O Orientador Educacional tem as seguintes atribuições: 
           I - Desenvolver o processo de aconselhamento comportamental aos alunos, em 

cooperação com os professores, a família e a comunidade; 
           II - Encaminhar para profissional competente, os alunos necessitados de 

tratamento especial;  
           III - Trabalhar entrosadamente com o Coordenador Pedagógico e com outros 

especialistas de educação; 
           IV - Orientar os professores no processo de observação dos alunos, no que diz 

respeito a sua área de atuação; 
           V - Organizar a documentação referente ao Serviço de Orientação Educacional; 
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           VI - Elaborar os relatórios semestrais e o anual das atividades do Serviço de 
Orientação Educacional; 

           VII - Colaborar no desenvolvimento da Proposta Pedagógica do Renascença; 
           VIII - Promover a integração do Corpo Docente com as atividades do Serviço de 

Orientação Educacional; 
             IX - Promover a ordenação dos elementos que exercem influência na formação 

da personalidade dos alunos, dentro e fora do Renascença, integrando, para 
tanto, professores, família e comunidade; 

             X - Sondar as possíveis causas dos insucessos dos alunos nos estudos e em 
integração comunitária, para posterior diagnóstico e alternativas de solução; 

             XI - Promover condições de adaptação dos alunos no convívio grupal; 
             XII - Dar atendimento individual a casos especiais; 
            XIII- Observar e coletar dados dos alunos em suas atividades, mantendo 

atualizada a ficha individual de cada um; 
            XIV - Orientar o desempenho dos alunos representantes da classe; 
             XV - Participar do Conselho de Classe, fornecendo dados para uma completa 

avaliação dos alunos; 
            XVI - Organizar e documentar informações referentes a profissões do mercado 

de trabalho local e regional; 
           XVII - Fazer um levantamento de interesses dos alunos encaminhando-os 

adequadamente na escolha da profissão e no planejamento da vida futura; 
           XVIII - Auxiliar no desenvolvimento de programas de integração no Renascença e 

na comunidade; 
            XIX - Proporcionar aos alunos o conhecimento das profissões e a compreensão 

dos problemas de trabalho, de forma que possam preparar-se adequadamente 
para a vida na comunidade; 

              XX - Elaborar gráficos periódicos de aproveitamento escolar dos alunos; 
             XXI - Avaliar o rendimento escolar nos diversos componentes curriculares, em 

colaboração com o Serviço de Coordenação Pedagógica; 
            XXII - Elaborar e encaminhar à Direção, anualmente, um relatório das atividades 

realizadas. 
 

Subseção III 

 

Do Serviço de Biblioteca 
 

Art. 22 - O Serviço de biblioteca, sob a responsabilidade de um profissional qualificado, 
serve de suporte ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, constituindo-
se em centro de leitura, orientação e pesquisa de toda a comunidade escolar. 
 
Art. 23 - São atribuições do responsável pelo serviço de Biblioteca: 
          I - Elaborar e executar a programação das atividades inerentes ao serviço, 

mantendo-o articulado com os demais serviços do Renascença; 
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          II - Controlar e avaliar as atividades programadas; 
          III - Apresentar relatório das atividades desenvolvidas; 
          IV - Assegurar a adequada organização e funcionamento do serviço. 
          V - Propor a aquisição de livros e periódicos, a partir das necessidades indicadas 

pelo pessoal técnico-pedagógico e administrativo, docente e discente; 
          VI - Manter intercâmbio com bibliotecas e centro de documentação; 
           VII - Divulgar, periodicamente, no âmbito do Renascença, o acervo bibliográfico 

existente; 
           VIII - Elaborar o inventário anual do acervo; 
           IX - Exercer as demais atribuições inerentes a sua função. 
 

Subseção IV 

 

  Do Serviço de Capelania 
 

Art. 24 - O Serviço de Capelania, subordinado à Direção, sob a responsabilidade de um 
Capelão, profissional qualificado, tem por finalidade o aconselhamento espiritual dos 
professores e alunos, promovendo o seu ajustamento à escola, à família e à 
comunidade. 
 
Art. 25 - São atribuições do Capelão: 
          I - Orientar os alunos e pais sobre valores morais e limites; 
          II - Atender, individual e coletivamente, alunos, professores e pais; 
          III - Aconselhar alunos com problemas familiares, de doenças e de perda de entes 

queridos; 
          IV - Preparar meditações diárias a serem utilizadas em cada classe; 
          V - Visitar alunos e pais com problemas de doenças emocionais e de perda de 

familiares; 
          VI - Preparar e executar as programações festivas e religiosas. 
 

 
Seção V 

 

Dos Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio 
 
Art. 26 – Os Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio tem por finalidade o 
planejamento, organização, execução e controle das atividades econômicas, financeiras, 
administrativas e sanitárias e são os seguintes: 
          I - Serviço de Contabilidade e Tesouraria; 
          II - Serviço de Manutenção e Limpeza. 
 
Art. 27 - O Serviço de Contabilidade e Tesouraria tem a finalidade de planejar, 
organizar, executar e controlar as atividades econômicas e financeiras do Renascença. 
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Art. 28 - O Tesoureiro, profissional qualificado, tem as seguintes atribuições: 
 
          I - Elaborar o orçamento anual, estimando as receitas e fiscalizando as despesas; 
          II - Elaborar o cronograma financeiro; 
          III - Manter a conta corrente do Renascença no banco da escolha da entidade 

mantenedora; 
          IV - Efetuar os pagamentos, bem como as rotinas atinentes ao setor; 
          V - Receber o numerário destinado ao Renascença; 
          VI - Prestar contas, periodicamente, das atividades desenvolvidas, nos termos 

estabelecidos pela Mantenedora; 
          VII - Elaborar a programação de recursos humanos, nas condições pré-

estabelecidas pela Direção, em sintonia com a programação e com o cronograma 
operacional do Renascença; 

           VIII - Promover as medidas necessárias ao registro e legalização das alterações 
contratuais do pessoal; 

           IX - Manter permanente controle dos direitos e obrigações relativas ao pessoal; 
           X - Organizar e manter atualizados os assentamentos do pessoal; 
           XI - Preparar folhas de pagamento de salários do pessoal; 
           XII - Organizar e manter atualizada a documentação legal; 
           XIII - Elaborar contratos e outras peças relativas ao pessoal, segundo as normas 

fixadas pela Direção; 
           XIV - Programar as aquisições de material, nas condições estabelecidas pela 

Entidade Mantenedora, em sintonia com a programação financeira e com o 
cronograma operacional do Renascença; 

           XV - Adquirir o material programado, dentro das normas legais vigentes; 
           XVI - Promover a manutenção e conservação do material; 
           XVII - Distribuir o material, requisitado ou não, de forma a manter o pleno 

atendimento das necessidades; 
          XVIII - Controlar o material em estoque e os que forem distribuídos; 
          XIX - Promover as demais medidas relativas à questão do material, seguro sobre 

acidentes que o Renascença oferece aos alunos e funcionários e legalização do 
patrimônio, com a apresentação periódica de relatórios; 

          XX - Manter o funcionamento das instalações, oficinas, laboratórios e 
almoxarifado. 

 
Parágrafo único: O Tesoureiro conta com tantos auxiliares quantos forem necessários 
ao desempenho das atividades. 
 
Art. 29 – O Serviço de Contabilidade e Tesouraria poderá ficar a cargo da Mantenedora 
que os executa diretamente ou por profissional ou firma especializada. 
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Art. 30 - O Serviço de Manutenção e Limpeza, sob a responsabilidade do Zelador, 
profissional qualificado, tem a finalidade de manter a segurança, ordem, manutenção, 
higiene e limpeza do Renascença. 
 
Parágrafo único: O Serviço de Manutenção e Limpeza conta com tantos auxiliares 
quantos forem necessários para o desempenho das atividades. 

 
 

Capítulo IV 

 

Da Organização da Vida Escolar 
 

Seção I 

 

Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino 
 
Art. 31 - No Renascença, a educação escolar compõe-se de Educação Básica formada 
por: 
          I - Educação Infantil, em regime anual, nas modalidades: 
     a) Creche: Maternal I e II - para crianças com 2 e 3 anos de idade, respectivamente; 
     b) Pré-Escola: Jardim I e II - para crianças com 4 e 5 anos  de idade, 

respectivamente; 
 II – Ensino Fundamental com duração de 8 anos letivos, garantindo aos alunos a 

continuidade e termino dos estudos no regime em que iniciaram; 
          III - Ensino Fundamental, com duração de 9 anos letivos, para alunos a partir dos 

6 anos de idade, em regime seriado anual, implantado no ano de 2007. 
 
Art. 32 - A Educação Básica visa oferecer condições para o desenvolvimento do 
educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 

Seção II 

 

Dos Fins e Objetivos dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino 
 

Subseção I 

 

Dos Fins e Objetivos da Educação Infantil 
 
Art. 33 - A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, desenvolvendo atitudes de iniciativa, cooperação e criatividade. 
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Art. 34 - São objetivos específicos da Educação Infantil: 
          I - Proporcionar ao educando a oportunidade de desenvolver sua capacidade de 

comunicação e expressão; 
          II - Proporcionar a constante integração do aluno ao meio físico e social; 
          III - Desenvolver as funções específicas necessárias à aprendizagem da leitura e 

escrita; 
          IV - Vivenciar situações que levem o aluno à compreensão dos direitos e deveres 

em relação aos companheiros e aos adultos; 
          V - Criar condições para o total desenvolvimento físico, psicológico e intelectual do 

aluno, de forma harmoniosa com a natureza que o cerca. 
 

Subseção II 
 

Dos Fins e Objetivos do Ensino Fundamental 
 
Art. 35 - O Ensino Fundamental tem por finalidade proporcionar ao educando as 
condições necessárias ao desenvolvimento integral e harmônico de suas 
potencialidades, com vistas à realização pessoal, ao exercício da cidadania e à 
preparação para o trabalho. 
 
Art. 36 - O Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão 
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; 
          IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
           

Seção III 
 

 Da Organização Curricular 
 
Art. 37 - A organização curricular do Renascença está orientada pelos princípios da 
legislação em vigor, a saber: 
          I - O Currículo do Ensino Fundamental contém a base nacional comum e uma 

parte diversificada, de escolha da instituição, que contempla as características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela;   

          II - Incluem-se nos conteúdos dos componentes curriculares temas transversais 
como: Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual, 
trabalhados através da interdisciplinaridade. 
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Art. 38 - A prática administrativa e pedagógica do Renascença, as formas de 
convivência no ambiente escolar, os mecanismos de formulação e implementação da 
política educacional, a organização do currículo e das situações de ensino-
aprendizagem e os procedimentos de avaliação deverão ser coerentes com princípios 
estéticos, políticos e éticos, abrangendo: 
          I - A Estética da sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e padronização 

estimulando à criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a 
afetividade; 

          II - A Política; 
         III - A Ética. 
 
Art. 39 -  No  Renascença a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos se 
dará administrando a convivência dos planos curriculares de Ensino Fundamental de 8 
(oito) anos, para crianças de 7(sete) anos que ingressarem em 2006 e as turmas 
ingressantes nos anos anteriores, e de 9 (nove) anos para as turmas de crianças de 6 
anos de idade que ingressam a partir do ano letivo de 2007.   
 

Seção IV 
 

Da Avaliação do Desenvolvimento Escolar e da Verificação do Rendimento Escolar 
 
Art. 40 - A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do 
aproveitamento e a apuração da assiduidade.  
 
Art. 41 - A avaliação do aproveitamento escolar do aluno é contínua e cumulativa, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 
 

Subseção I 
                    

Da Avaliação do Desenvolvimento Escolar na Educação Infantil 
 
Art. 42- A avaliação do desenvolvimento escolar, na Educação Infantil, é constante e 
tem por objetivo observar o desempenho da criança diante da programação 
desenvolvida, levando-se em consideração o seu desenvolvimento biopsicossocial e 
cultural e suas diferenças individuais abrangendo a formação de hábitos e atitudes. 
 
Art. 43 - Os instrumentos utilizados na avaliação são elaborados pelo professor, sob a 
orientação do Coordenador Pedagógico e Orientador Educacional, sendo bimestrais as 
sínteses das avaliações e registradas em Relatórios. 
 

Subseção II 
 

Da Verificação do Rendimento Escolar no Ensino Fundamental 
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Art. 44 - A verificação do rendimento escolar, no Renascença, é feita ao longo do 
processo educativo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  
 
Art. 45 - A avaliação do aproveitamento escolar do aluno é realizada através de: 
          I - Provas objetivas, dissertativas, com consultas e orais; 
          II - Trabalhos em grupo ou individual; 
          III – Argüições; 
          IV – Pesquisas; 
           V - Consultas aos livros;  
           VI – Relatórios; 
          VII - Leituras suplementares; 
         VIII – Seminários; 
           IX - Estudos Dirigidos; 
           X - Outros processos dinâmicos que se afigurem pedagogicamente válidos ou 

recomendáveis. 
 
Art. 46 - Na avaliação do aproveitamento escolar serão utilizados, no decorrer do 
bimestre letivo, dois ou mais instrumentos estabelecidos pelo respectivo professor, sob a 
supervisão do Diretor e ou/ Coordenador Pedagógico, observado o desenvolvimento da 
classe e do conteúdo programático. 
 
Art. 47 - Nem todas as avaliações serão marcadas com antecedência, de modo a incutir 
nos alunos hábitos de se manterem em dia com a matéria e o estudo. 
 
Art. 48 - Os resultados da avaliação do aproveitamento escolar são expressos em notas 
na escala de 0 (zero) a l0 (dez), com  graduação de cinco décimos, que devem refletir o 
desempenho do aluno ao longo do bimestre. 
 
Art. 49 - As notas devem ser automaticamente arredondadas, até os centésimos pelos 
professores, bimestralmente, quando na extração de médias resultarem frações: 

I - De 0,01 a 0,24 - O arredondamento será para menos; 
II - De 0,25 a 0,49 - O arredondamento será para mais; 
III - De 0,51 a 0,74 - O arredondamento será para menos; 
IV - De 0,75 a 0,99 - O arredondamento será para mais. 

  
Art. 50 - A média mínima para aprovação é 6,0 (seis) em cada componente curricular. 
 
Art. 51 - A freqüência mínima para aprovação é 75% do total de horas letivas. 
 
Art. 52 - O resultado da avaliação do aluno é registrado bimestralmente e ao final do 
ano letivo, sendo enviado à Secretaria e aos pais ou responsáveis mediante instrumento 
próprio. 
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Art. 53 - A média final do aluno é a média aritmética simples dos resultados dos quatro 
bimestres letivos, sem arredondamento. 

 

Subseção III 
 

Da Promoção 
 
Art. 54 - A Promoção dá-se, regularmente, ao final do ano letivo, sendo considerado 
promovido o aluno que obtém resultado, após o processo de avaliação, igual ou superior 
a 6,0 (seis) em cada componente curricular e freqüência de, no mínimo, 75% do total de 
horas letivas. 

 
Subseção IV 

 
Da Retenção 

 
Art. 55 - Ter-se-á como retido na série, após recuperação final, o aluno que: 
 
          I - Obtiver média final inferior a 6,0 (seis) no componente curricular, qualquer que 

seja a sua freqüência; 
          II - Obtiver freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), do total de horas 

letivas qualquer que seja seu aproveitamento no componente curricular. 
 
Art. 56 - A parte diversificada do currículo não é objeto de retenção escolar, mas, 
conforme o caso, de programação especial que lhe permita continuidade de estudos. 

 
Subseção V 

 
Do Sistema de Controle de Freqüência 

 
Art. 57 - A Educação Básica será presencial, ficando o controle de freqüência a cargo 
do Renascença. 
 
Art. 58 - As presenças e ausências dos alunos às atividades escolares são registradas 
pelos professores no diário de classe, enviadas à Secretaria e comunicadas aos pais ou 
responsáveis, mediante instrumento próprio. 

 
Seção V 

 

Da Recuperação 
 
Art. 59 - A recuperação destina-se ao atendimento de alunos com aproveitamento 
insuficiente, considerada a escala de notas adotada pelo Renascença. 
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Art. 60 - A recuperação é realizada através de aulas com programação concentrada e 
intensiva, sob a responsabilidade do Corpo Docente, supervisionada pelo Serviço de 
Coordenação Pedagógica, sendo oferecida nas seguintes modalidades: 
          I – Recuperação paralela, contínua, como parte integrante do processo de 

ensino e de aprendizagem, no desenvolvimento das aulas regulares; 
          II – Recuperação paralela, denominada Reforço: ao longo do ano letivo em 

horário diverso das aulas regulares, sob forma de projeto de reforço e 
recuperação da aprendizagem; 

          III - Recuperação Semestral, ao final de cada semestre letivo, destinada aos 
alunos que obtiveram média semestral inferior a 6,0 (seis), sem restrição de 
componente curricular;  

 
          IV – Recuperação final, após o término do último bimestre letivo, destinada ao 

aluno com média final igual ou superior a 3,0 (três), mas inferior a 6,0 (seis), em 
até 03 (três) componentes curriculares e freqüência igual ou superior a 75% do 
total de horas letivas. 

  
Art. 61 - O resultado da recuperação substitui o resultado anterior. 
 
Parágrafo único - É considerado aprovado o aluno que obtiver, após estudos de 
recuperação, média igual ou superior a 6,0 (seis).  

 

 
Seção VI 

 
Do Aproveitamento de Estudos e da Adaptação 

 
Art. 62 - O aluno proveniente de outra escola tem seus estudos aproveitados, quando o 
componente curricular tiver, em conteúdo e duração, desenvolvimento idêntico, 
equivalente ou superior ao dos estudos pretendidos. 
 
Art. 63 - O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, conforme 
legislação em vigor, quanto ao aproveitamento de estudos e adaptação, mediante 
requerimento dirigido ao Diretor e instruído com os documentos expedidos pela escola 
de origem, os quais deverão conter no mínimo: 
 

I - Indicação das séries freqüentadas e componentes curriculares cursados; 
II - Períodos letivos freqüentados; 
III – Resultado do aproveitamento escolar nos vários componentes curriculares 
cursados. 
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Parágrafo único - A documentação deverá ser acompanhada, quando necessário, de 
tradução, de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 64 - O aluno que, por experiência profissional ou vivência prática, considerar-se 
capacitado em determinado conteúdo, pode requerer aproveitamento de estudos em 
componente curricular correlato. 
 
Parágrafo único - O aluno de que trata este artigo deve ser submetido a exame de 
capacitação, devendo demonstrar para aproveitamento, rendimento igual ou superior a 
6,0 (seis), na escala de notas adotadas pelo Renascença. 
 
Art. 65 - Cabe à Direção do Renascença designar Professores de áreas afins, para 
analisar os casos específicos de aproveitamento de estudos e de adaptação e decidir 
sobre os mesmos. 
 
Art. 66 - Os créditos concedidos, em decorrência do aproveitamento de estudos, são 
registrados na Ficha Individual do aluno, com a respectiva carga horária prevista no 
currículo do curso. 
 
Art. 67 - O aluno proveniente de outra escola é submetido à adaptação de estudos, 
quando a carga horária, componentes curriculares e conteúdos programáticos são 
ausentes e /ou insuficientes, proporcionando-se, então, os ajustamentos necessários ao 
acompanhamento do novo currículo, sob a orientação do Renascença. 
  
Art. 68 - A adaptação de estudos faz-se em forma de complementação de estudos, 
quando se verifica ausência de componente curricular que compõe o Núcleo Comum ou 
quando a carga horária for considerada insuficiente para o cumprimento do Currículo 
mínimo fixado em âmbito federal. 
 
Art. 69 - A adaptação de estudos faz-se em forma de suplementação de estudos 
quando os conteúdos programáticos estudados no componente curricular forem 
considerados insuficientes. 
 
Art. 70- A adaptação de estudos é feita mediante aulas regulares, trabalhos, pesquisas, 
projetos, sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados neste Regimento ou em 
cursos paralelos em entidades idôneas. 
 
Art. 71 - A análise e decisão sobre adaptação de estudos são registradas em ata própria 
e os resultados na Ficha Individual, devendo esses ser comunicados aos Pais ou 
responsáveis e ao aluno. 
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Seção VII 
 

Da Classificação, Reclassificação e Avanço de Estudos  
 

Art. 72 - Com base na idade, competência maturidade e normas legais vigentes, o 
Renascença poderá classificar e reclassificar os alunos e aqueles que vieram por 
transferência de qualquer outro estabelecimento, mediante requerimento dirigido ao 
Diretor, pelo próprio aluno ou seu responsável e pelo professor ou professores, em 
qualquer época do período letivo. 
 
Art. 73 – Na falta de comprovante de escolarização anterior é permitida a matricula em 
qualquer série, mediante classificação, após avaliação por comissão de professores, 
designada pelo Diretor. 
 
 
Parágrafo único – A classificação suprirá, para efeitos escolares, a inexistência da vida 
escolar pregressa do aluno. 
 
Art. 74 – A reclassificação dependerá de avaliação do aluno por Comissão de 
Professores, designada pelo Diretor. 
 
Art. 75 – Quando a idade não for compatível com a série pretendida, ficará aberta ao 
interessado a possibilidade de obter reclassificação para a série mais adiantada, 
mediante avaliação pela Comissão de Professores. 
 
Art. 76 – O resultado da classificação e reclassificação é lavrado em ata e no cadastro 
do aluno. 
 
Art. 77 – O Avanço de Estudos se dá nas séries do Ensino Fundamental observando os 
requisitos mínimos:  
 I – atendimento às diretrizes curriculares nacionais; 
 II – indicação por um professor; 
 III – aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; 
 IV – verificação da aprendizagem. 
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Título II 
 

Do Regime Escolar 
 

Capítulo I 
 

Do Ano Letivo 
 

Art. 78 – O ano letivo, independentemente do ano civil, tem a duração de, no mínimo, 
200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar oferecidos a todos os alunos, 
excluído o tempo reservado à recuperação final. 
 
§ 1º - No Ensino Fundamental a carga horária mínima anual será de oitocentas horas. 
 
§ 2º - As oitocentas horas serão de sessenta minutos cada, excluindo o período 
destinado ao recreio. 
§ 3º - As horas e os dias de efetivo trabalho escolar devem ser cumpridos por turma, 
separadamente. 
 
Art. 79 – O ano letivo somente é encerrado quando cumpridos os dias letivos e a carga 
horária e trabalhadas as habilidades previstas para cada área do conhecimento. 
 
Parágrafo único: Em caso de não cumprimento de quaisquer das exigências contidas no 
caput deste artigo, o Renascença deve ampliar suas atividades pedagógicas para além 
da data de encerramento do ano letivo prevista no calendário escolar. 
 
Art. 80 – O calendário escolar é elaborado pelo Diretor e submetido à apreciação do 
órgão competente, no prazo previsto pela legislação em vigor. 
  

Capítulo II 
 

Da Matrícula 
 
Art. 81 - A matrícula é realizada no período determinado pelo Calendário Escolar e 
durante o ano letivo, havendo vaga, mediante requerimento do próprio aluno, se maior, 
ou de seu responsável, se menor, e constará do mesmo a expressa concordância de 
seu requerente, com as normas regimentais. 
 
Parágrafo único - O Renascença não recebe alunos em Recuperação Final e em regime 
de Progressão Parcial. 
 
Art. 82 - Para ser matriculado, o candidato deverá ter as seguintes idades: 
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        I - Educação Infantil: 
a) Creche: Maternal I e II - 02 e 03 anos de idade, respectivamente; 
b) Pré - Escola: Jardim I e II – 04 e 05 anos de idade, respectivamente; 
       II - Ensino Fundamental, no 1º ano, a partir de 06 anos completos ou a completar 

até 30 de junho do ano da matrícula. 
 
    Art. 83 - Documentos necessários para matrícula:  
          I - Certidão de nascimento; 
          II - 2 fotos 3x4; 
          III - Documento de identidade e CPF dos pais; 
          IV - Comprovante de escolaridade anterior, exceto na Educação Infantil e no 1º 

ano do Ensino Fundamental; 
          V - Atestado de vacina, somente para Educação Infantil. 
  
Art. 84 – As matrículas são deferidas pelo Diretor e seu controle é de responsabilidade 
da Secretaria. 
 
Art. 85- O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, de acordo com a 
legislação específica.  
 

Capítulo III 
 

Da Transferência 
 
Art. 86- O requerimento de transferência é dirigido ao Diretor pelo aluno, quando maior 
de idade ou pelo pai ou responsável legal, em qualquer época do ano; 
 
Parágrafo único - Excepcionalmente, quando o Renascença não puder expedir ao 
requerente, de imediato, os documentos definitivos de transferência, será fornecida uma 
declaração provisória, com validade de 30 dias, contendo os dados necessários para 
orientar o estabelecimento de destino, na matrícula do aluno. 
 
Art. 87 - O Histórico Escolar do aluno é o documento oficial para transferência para 
outra instituição educacional. 
 
Parágrafo único - Acompanha o Histórico Escolar, a ficha individual do aluno, quando 
necessário. 
 
Art. 88 - O Renascença aceita alunos transferidos, em qualquer época do ano, desde 
que haja vagas. 
                                                                                                              
Parágrafo único - O Renascença não aceita transferência de alunos em Recuperação 
Final. 
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Art. 89 - Cabe a Direção decidir sobre a aceitação ou não da transferência, em razão de 
adaptações necessárias, de idade cronológica e de estudos realizados não compatíveis 
que venham causar dificuldades ao aluno no acompanhamento curricular. 
 
 

Capítulo IV 
 

Dos Certificados 
 
Art. 90 - Cabe ao Renascença a expedição de documentos escolares tais como: 
 

I – Certificado para a conclusão do Ensino Fundamental; 
II – Histórico Escolar; 
III – Ficha Individual com os resultados obtidos nas diversas etapas de um 
período escolar ou parte deste. 

 
Título III 

 
Dos Professores 

 
Capítulo I 

 
Do Corpo Docente 

 
Art. 91 - O Corpo Docente é constituído por Professores legalmente habilitados, 
contratados pelo Diretor, na forma da legislação trabalhista. 
 
Art. 92 - Além dos direitos e garantias previstas pela legislação trabalhista, o 
Renascença assegura aos membros do Corpo Docente: 
          I - Tratamento e acolhimento condigno; 
          II - Autonomia dentro de sala de aula, desde que não fuja às finalidades da ação 

educativa do Renascença; 
          III - Material didático adequado para execução da programação sob sua 

responsabilidade; 
          IV - Condições plenas de participação no processo educativo; 
          V - Oportunidade de participação em encontros pedagógicos, tendo em vista o 

seu contínuo aperfeiçoamento; 
          VI - Oportunidade de participar no planejamento das atividades didático-

pedagógicas e da escolha de livros e outros materiais de ensino. 
 
Art. 93 - Além das obrigações expressas na legislação trabalhista, constituem deveres 
dos membros do Corpo Docente. 
          I - Tratar com igualdade todos os alunos, sem distinção de etnia, credo religioso, 

convicção política ou filosófica; 
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          II - Planejar, orientar e avaliar o trabalho educativo de modo a colaborar para que 
o Renascença possa atingir seus objetivos; 

          III - Reger aulas de acordo com a Proposta Curricular e horário estabelecido; 
          IV - Apresentar ao professor eventual um plano de aula e atividade para 

orientação, na substituição; 
          V - Zelar pela disciplina em sua classe e pelo aproveitamento escolar de seus 

alunos, mantendo sempre um clima de harmonia e tranqüilidade; 
          VI - Manter atualizados os registros escolares; 
         VII- Comparecer às reuniões e outras atividades escolares, sempre que 

convocados pela Direção e/ou Serviço de Coordenação Pedagógica; 
           VIII - Cooperar na realização de atividades complementares de caráter cívico, 

cultural e recreativo; 
           IX - Entregar na Secretaria, ao final de cada bimestre e ao final do ano letivo, o 

registro do resultado da verificação do rendimento escolar dos alunos; 
           X - Participar da elaboração e reformulação do currículo; 
           XI - Adotar as decisões da Direção, bem como cumprir os dispositivos deste 

Regimento. 
 
Art. 94 - É vedado ao professor: 
          
          I - Entrar com atraso em classe, ou dela sair, antes do término da aula; 
          II - Ocupar-se, em aula, de assuntos estranhos à programação e não propostos 

em seu plano de trabalho. 
 

Capítulo II 

 

Do Conselho de Classe 
 
Art. 95 - O Conselho de Classe é a reunião dos professores de uma mesma turma, do 
Coordenador Pedagógico, do Orientador Educacional e do Secretário Escolar, presidida 
pelo Diretor ou seu representante, destinada a deliberar sobre o rendimento e 
acompanhamento dos alunos e da turma, proporcionando ao Corpo Docente e Técnico 
oportunidade de avaliação do processo ensino-aprendizagem. 
 
Art. 96 - Compete ao Conselho de Classe: 

I - Analisar os problemas da classe como um todo e os do aluno individualmente; 
II - Avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem 
relativos aos diferentes componentes curriculares; 
III - Proceder à avaliação global, com vistas à recuperação contínua, paralela e 
final; 
IV - Decidir sobre a promoção do aluno ao final do ano letivo; 
V - Propor medidas que contribuam para a eficiência do processo educativo; 
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VI - Tomar conhecimento dos assuntos que lhe forem comunicados pelo Diretor, 
discutí-los e votá-los. 
VII - Colaborar na elaboração dos planos de integração do Renascença com a 
comunidade; 
VIII - Avaliar o comportamento da classe: 

a) Confrontando o relacionamento da classe com os diferentes professores. 
b) Identificando os alunos de ajustamento insatisfatório em situação de classe e no 

Renascença. 
c) Propondo medidas que visem ao melhor ajustamento do aluno. 
 
   IX - Opinar sobre os recursos relativos à verificação do rendimento escolar, 

interpostos por alunos e/ou seus responsáveis, nos termos da legislação vigente; 
   X - Coletar dados sobre o grupo de alunos sob sua responsabilidade, 

especialmente relacionados a interesses, à adaptabilidade e ocupações 
pretendidas; 

    XI- Identificar problemas ou carências individuais ou de grupos e encaminhá-los 
ao Serviço de Orientação Educacional; 

  XII - Planejar ou replanejar as atividades curriculares e /ou extracurriculares. 
 
Art. 97- O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente, no final de cada bimestre e 
após a recuperação final, podendo ser convocado, extraordinariamente, pelo Diretor, por 
iniciativa própria ou a pedido de qualquer membro da comunidade escolar. 
 
Parágrafo único: São lavradas atas das decisões das reuniões do Conselho de Classe. 
 
 

Título IV 
 

Do Corpo Discente 
 
Art. 98 - O Corpo Discente é constituído por todos os alunos regularmente matriculados. 
 
Parágrafo único - São direitos do aluno: 
          I - Ser respeitado por todo o pessoal do Renascença;  
          II - Ser considerado e valorizado em sua individualidade; 
          III - Ser ouvido em suas queixas e/ou reclamações; 
          IV - Poder requerer ou representar o Diretor sobre qualquer assunto do seu 

interesse, relacionado à vida escolar; 
          V - Participar das atividades sociais, cívicas e recreativas promovidas pelo 

Renascença; 
          VI - Utilizar-se das instalações e dependências do Renascença, quando 

necessário, mediante prévia autorização de quem de direito; 
          VII - Representar, em termos e por escrito, contra atos, atitudes, omissões ou 

deficiências de professores, diretor, funcionários e servidores do Renascença; 
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          VIII - Tomar conhecimento, através de caderneta ou boletim, das notas obtidas e 
das freqüências; 

          IX - Tomar conhecimento da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar; 
          X - Requerer transferência de turno; 
          XI - Requerer, quando for o caso, cancelamento de matrícula ou transferência; 
          XII - Comparecer às solenidades e festas cívicas e sociais promovidas pelo 

Renascença; 
          XIII - Contribuir para a elevação moral do Renascença; 
          XIV - Cumprir fielmente os demais preceitos deste Regimento Escolar, no que lhe 

couber. 
 

Art. 99 - Constituem deveres do aluno: 
          I - Comparecer pontualmente a todas as atividades escolares, justificando as suas 

ausências, quando solicitado; 
          II - Trazer consigo a identificação escolar e apresentá-la ao funcionário 

competente, quando solicitada; 
          III - Respeitar a autoridade do Diretor, dos professores e de qualquer funcionário 

do Renascença; 
          IV - Tratar com urbanidade os professores, colegas, funcionários e visitantes do 

Renascença; 
          V - Apresentar-se devidamente uniformizado; 
          VI - Adquirir e trazer o material escolar adotado, conservando-o em ordem; 
          VII - Colaborar na conservação do prédio, do mobiliário escolar e de todo o tipo de 

material de uso coletivo, concorrendo também para que se mantenha rigoroso 
asseio no edifício e suas dependências; 

         VIII - Observar, no recinto do Renascença, conduta compatível com a disciplina e a 
ordem do ensino; 

           IX - Conservar-se em atitude de atenção dentro da classe, e durante o tempo da 
aula ou em comemorações ou atividades extracurriculares; 

           X - Cumprir as determinações da Direção, professores e dos funcionários 
conforme suas atribuições; 

          XI - Observar fielmente os preceitos de higiene individual; 
         XII - Colaborar na conservação da limpeza.  
 
Art. 100 - É vedado ao aluno: 
 
           I - Entrar em classe ou dela sair sem permissão do professor; 

II- Sair do Renascença, sem autorização da Direção; 
          III - Ocupar-se, durante a aula, de qualquer atividade que lhe seja alheia; 
          IV - Impedir a entrada de colegas no Renascença ou nas aulas e incitá-los às 
ausências coletivas ou delas participar; 
          V - Trazer para o Renascença, sem o consentimento da Direção, material 
estranho às atividades escolares; 
          VI - Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 
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          VII - Divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou 
indiretamente o nome do Renascença e de seus professores e funcionários, sem 
autorização da Direção. 
          VIII - Portar ou induzir ao uso de substâncias que produzam dependência física ou 
psíquica;          
           IX - Portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade 
física e moral. 
             X - Participar, sob qualquer forma, de movimento de desprestígio às autoridades 
constituídas e/ou Símbolos Nacionais. 
 
Art. 101 - No caso de descumprimento das normas contidas neste Regimento, 
especialmente nos artigos 98 ao 100, o aluno está sujeito às seguintes sanções 
disciplinares: 
          I – advertência oral, quando o aluno incorrer em quaisquer das condutas prevista 

no presente regimento; 
          III - advertência por escrito, quando o aluno incorrer em quaisquer das condutas 

previstas no presente regimento; 
          III – suspensão temporária das atividades dentro da sala de aula, quando o aluno 

infringir os incisos I, III, IV, V, VIII, IX, X do Artigo 99 e os incisos I, III, IV, V, VI, 
VIII e IX do Artigo 100 deste Regimento. As atividades serão acompanhadas na 
sala de um profissional em educação (coordenador, orientador ou pedagogo); 
IV – suspensão (de um a cinco dias) no caso de reincidência, se o aluno 
conduzir-se novamente em desacordo com as condutas descritas no presente 
regimento; 

          V – transferência por inaptidão ao regime do Renascença, especialmente aos 
Artigos 98 a 100, em conformidade com a Recomendação nº 09/2003 – 
PROEDUC/MPDFT, a Lei 9.394/96 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
§ 1º - Cabe ao professor a aplicação da sanção prevista no item I deste artigo e à 
Direção, em quaisquer dos casos; 
§ 2º - Ao aluno que, ao sofrer a sanção prevista no item IV, perder provas, testes ou 
trabalho, com prejuízo na avaliação, será dada a oportunidade de realizá-los. 
§ 3º - O cancelamento da matrícula só será aplicado, em última instância, mediante 
deliberação do Conselho de Classe ou Comissão de Professores, depois de esgotados 
os meios disponíveis que visam à adaptação do aluno. 
§ 4º - A aplicação das sanções pode ser gradativa ou não, dependendo do nível de 
gravidade da falta cometida ou de reincidência. 
 
Art. 102 - A sanção a ser aplicada deverá ser comunicada ao aluno, se maior de idade, 
e ao pai ou responsável se menor, mediante instrumento próprio. 
 
Art. 103 - As sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são 
devidamente registrados, em instrumento próprio. 
 



                                                                                           27 

Art. 104 - Quando da aplicação das sanções, o Renascença garante ao aluno amplo 
direito de defesa, que poderá ser exercido por este ou por seus responsáveis. 
 

 
 
 
 
 

Título V 
 

Da Assistência ao Escolar 
 
Art. 105 - Os programas de Assistência ao Escolar a serem desenvolvidos serão 
organizados pela Direção com a colaboração do Serviço de Orientação Educacional, 
ouvida a Entidade Mantenedora.  
 
Art. 106 - O Renascença oferece aos alunos, pais e  funcionários Seguro Saúde para 
acidentes e sinistros ocorridos no Renascença. 
 
Art. 107 - A Direção do Renascença, com anuência do Representante da Mantenedora, 
poderá conceder bolsa de estudos total ou parcial a aluno de comprovada carência de 
recursos. 
 

Título VI 
 

Das Instituições Escolares 
 
Art. 108 – O Renascença admite a criação de Instituições Escolares que têm como 
objetivo colaborar para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. 
 
Parágrafo único – As instituições que vierem a ser criadas terão estatutos próprios. 
  

Título VII 
 

Das Disposições Gerais e Transitórias 
 
Art. 109 - O Renascença garante aos participantes do processo educativo o direito a 
ampla defesa e a recursos a seu favor junto a Direção e a órgão superiores, quando for 
o caso, na forma da legislação pertinente. 
 
Art. 110 - O Renascença dispõe de laboratório de informática e laboratório de ciências, 
sob a responsabilidade de professores qualificados e contratados pelo Diretor, com a 
finalidade de oferecer oportunidades de aprendizagem aos alunos. 
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Art. 111 - O Renascença mantém seus cursos funcionando nos períodos matutino, 
vespertino. 
 
Art. 112 - O Renascença não adota o regime de progressão parcial. 
 
Art. 113 – É vedado à comunidade escolar a prática de jogos de azar e o uso indevido 
de substâncias entorpecentes e tóxicas. 
 
Art. 114 - Não serão permitidos movimentos e debates no ambiente do Renascença, 
com a finalidade de fortalecer e trazer vantagens para grupos políticos ou interesses 
partidários, bem como o uso ou o envolvimento do nome do Renascença para tais fins. 
 
Art. 115 - O presente Regimento Escolar poderá ser modificado, total ou parcialmente, 
quando houver necessidade, para aperfeiçoamento do ensino e para a melhor 
administração do Renascença. 
 
Art. 116 - Os casos não previstos neste Regimento Escolar são resolvidos pelo Diretor, 
ouvida a Entidade Mantenedora, em consonância com a legislação vigente. 
 
Art. 117 - O presente Regimento entra em vigor, a partir da data da aprovação pelo 
órgão competente, em tudo que não contrarie a legislação em vigor. 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                                     


