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  Filosofi a
Numa  perspecti va sociocultural, para o Colégio João Paulo I, educar é integrar o indi-

víduo no seu contexto cultural, por meio da transmissão dos modos de fazer e simbolizar a 
sociedade à qual pertence, podendo com ela interagir.

A fi losofi a que nos fundamenta concebe a Educação numa perspecti va humanizadora, 
pois o aprimoramento intelectual leva o indivíduo ao conhecimento da realidade e o faz per-
ceber, mediante uma consciência críti ca, que essa mesma realidade pode ser organizada de 
forma clara, coerente e original, fruto do trabalho.

O processo educacional é eminentemente dinâmico, posto que a formação e a elabo-
ração da cultura e do conhecimento, adquirido por meio das informações, está em contí nua 
transformação. Visto que as mudanças processam-se de forma acelerada, essa transmissão 
deve ter um caráter inovador, promovendo não apenas uma adaptação do indivíduo às modi-
fi cações, mas também levando-o a tornar-se um elemento interferidor e propulsor da própria 
cultura.

Para isso, é necessário, segundo Paulo Freire, que o estudante evolua do estágio da 
consciência mágica para o da  consciência críti ca. Esta caracteriza-se pela sua profundidade 
de interpretação do real, pela práti ca do diálogo, pelas revisões contí nuas de posições, pela 
parti cipação no processo histórico, pela refl exão racional, pelo desejo de edifi cação, pela auto-
descoberta e pelo reconhecimento do trabalho como transformador  da realidade.

A escola, a parti r dessa concepção fi losófi ca, é um espaço social onde o construir da edu-
cação do indivíduo não pode perder de vista as ansiedades e os confl itos inerentes à própria 
transformação fí sica, cogniti va e psicológica por que ele está passando. No entanto, não deve 
prescindir de objeti vos claros no momento da transmissão de conhecimentos necessários ao 
aprimoramento intelectual.

Assim sendo, o projeto pedagógico do Colégio João Paulo está comprometi do com uma 
formação escolar que se caracteriza pela intencionalidade, sistemati zação e organização de 
conteúdos de ensino, de forma a preparar o educando para a apreensão do conhecimento, a 
responsabilidade, a liberdade, o trabalho, a solidariedade, o afeto, a autonomia e a cidadania. 
O currículo terá em vista a garanti a da universalização do saber e de sua socialização, elevando 
o nível de compreensão por parte do alunado, e a do fi m maior da educação: o pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifi cação para o 
trabalho.
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Finalidade  e objeti vos

 Objeti vos da Educação Básica traçados pela Lei Federal no 9.394/96.

“Art. 22 – A educação básica tem por fi nalidade desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.”

“Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação bá-
sica, tem como fi nalidade o desenvolvimento integral da criança 
até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, in-
telectual e social, complementando a ação da família e da comu-
nidade.” (Redação dada pela Lei 12.796/2013)

“Art. 32 – O ensino fundamental, com duração mínima de nove 
anos anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por ob-
jeti vo a formação básica do cidadão mediante:
(Redação dada pela Lei 11.274/2006)

 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 siste-
ma políti co, 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 ati tudes 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.

“Art. 35 – O ensino médio, etapa fi nal da educação básica,com 
duração mínima de três anos, terá como fi nalidade

 I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimen-
tos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o 
prosseguimento de estudos;
 II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para conti nuar aprendendo, de modo a ser ca-
paz de se adaptar com fl exibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
 III- o aprimoramento do educando como pessoa huma-
na, incluindo a formação éti ca e o desenvolvimento da au-
tonomia intelectual e do pensamento críti co;
 IV- a compreensão dos fundamentos cientí fi co-tecnológi-
cos dos processos produti vos, relacionando a teoria com a 
práti ca, no ensino de cada disciplina.” 



5

Finalidade

O Colégio João Paulo I tem como fi nalidade propiciar condições para uma efeti va educa-
ção integral do aluno de acordo com as normas legais vigentes.

Missão

Promover formação de excelência, fundamentada no conhecimento, no trabalho, no 
afeto e na autonomia.

Visão

A Escola deverá se assumir como uma Escola viva e vibrante, reconhecida pela qualidade 
do seu desempenho no ensino e comprometi da em criar e manter as condições para que seus 
estudantes vivenciem uma jornada intelectual, social e pessoalmente transformadora.

Objeti vos

Além dos objeti vos gerais estabelecidos pela legislação vigente, a escola tem como meta 
educar para 

- o conhecimento,
- a responsabilidade,
- a liberdade,
- o trabalho,
- a solidariedade,
- a cidadania,
- a autonomia,
- o afeto.

 A educação infanti l, que propõe a educação e  o  cuidado de crianças de 0 a 5 anos, 
deve capacitar para a inclusão em uma vida de cidadania plena e contemplar

a) os Princípios Éti cos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Res-
peito ao Bem Comum;

b) os Princípios Políti cos dos Direitos e Deveres de Cidadania; do Exercício da Criti cidade 
e do respeito à Ordem Democráti ca;

c) os Princípios Estéti cos da Sensibilidade, da Criati vidade, da Ludicidade, da Qualidade 
e da Diversidade de manifestações Artí sti cas e Culturais.

d) a identi dade pessoal do aluno, de sua família, de seus professores e a identi dade da 
insti tuição de ensino;
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e) o ser humano em sua totalidade, completude e indivisibilidade;
f) o reconhecimento da criança como um ser íntegro, que aprende a ser e a conviver 

consigo própria, com o outro e com o meio ambiente de forma arti culada e gradual;
g) o diálogo;
h) os princípios adotados na BNCC.

O ensino fundamental, consti tuído de 9(nove) anos, propõe-se a capacitar o educando 
para

a) o desenvolvimento da capacidade de aprender;
b) a compreensão do ambiente natural e social;
c) a formação de ati tudes e valores;
d) o fortalecimento dos laços afeti vos e de solidariedade humana;
e) a autonomia;
f) a vida cidadã;
g) a preparação adequada ao prosseguimento da escolaridade em níveis superiores;
h) os princípios adotados na BNCC.

O Ensino Médio, consti tuído de três séries anuais, propõe-se a capacitar o educando 
para

a) o conhecimento descriti vo da realidade;
b) a valorização analíti ca e interpretati va dessa realidade;
c) a conscienti zação de sua posição no mundo;
d) o senti do e a orientação para a sua atuação cultural;
e) a vivência comunitária de sua função de construtor do mundo;
f) a preparação adequada ao prosseguimento de sua escolaridade no Ensino Superior.

Organização  administrati vo – pedagógica
 

A organização pedagógica do Colégio João Paulo I é composta por Direção, Vice-direção, 
Coordenação Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, Conselho Técnico-Administrati -
vo (CTA), Serviços de Apoio Pedagógico e Serviços Administrati vos.

Direção

A Direção do Colégio é composta por Diretor, Vice-diretor, Coordenação Pedagógica, 
Serviço de Orientação Educacional, Conselho Técnico-Administrati vo (CTA) e Serviços de Apoio 
Pedagógico.

À Direção, como órgão executi vo da Administração, cabe coordenar e supervisionar 
as ati vidades educacionais, a fi m de que essas aconteçam de acordo com a fi nalidade e os 
objeti vos do Colégio.

O Diretor, cujo mandato é de um ano, é escolhido pelo Conselho Deliberati vo da 
Mantenedora.

O Plano de Trabalho da Direção, cuja fi nalidade é a de nortear e a de implementar todos 
os atos políti co-pedagógicos da Escola, é elaborado pelo CTA e aprovado pela mantenedora. 
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São atribuições da Direção, na superintendência dos trabalhos técnico-administrati vos:

a) criar condições para a integração da família e da comunidade, na totalidade orgânica 
do processo educacional. Tal integração deverá fazer-se presente por meio da promo-
ção de festas comemorati vas, palestras, painéis e outras ati vidades que se mostrarem 
convenientes no decorrer do ano leti vo;

b) proporcionar clima de responsabilidade comparti da, elaborando com os professores 
e    funcionários o planejamento das ati vidades curriculares. Durante o período leti vo, 
caberá ao diretor organizar reuniões de planejamento, estabelecer prioridades, re-
forçar alternati vas válidas já em uso e eliminar as alternati vas que apresentam falhas 
comprovadas;

c) resguardar o clima propício à inserção dos alunos na dinâmica comunitária, autori-
zando o funcionamento das associações estudanti s que vierem a funcionar na escola;

d) promover a interação do Grêmio Estudanti l com o regimento escolar, bem como 
apoiar o Grêmio de alunos em suas ati vidades;

e) estender aos órgãos da administração estadual o espírito de coparti cipação, estabele-
cendo o entrosamento previsto em lei, fazendo-se presente em todas as solicitações 
e reuniões promovidas pelos poderes públicos;

f) criar condições necessárias à unidade e harmonia de trabalho, bem como à sua efi -
ciência, zelando pela fi el execução do regime didáti co, especialmente, no que tange 
ao atendimento aos professores, técnicas de trabalho, observância dos programas e 
calendário escolar; promovendo reuniões de professores por disciplina e série, além 
de propiciar condições para  que os professores parti cipem de cursos de atualização;

g) zelar pelo fi el cumprimento dos dispositi vos da Lei de Diretrizes e Bases, da Educação 
Nacional, conhecer os dispositi vos legais e orientar de forma sistemati zada;

h) expedir ordens de serviço que se fi zerem necessárias, encaminhando-as ao responsá-
vel pelo setor;

i) rubricar todos os livros de escrituração escolar, depois de abertos pelo secretário;
j) decidir, em consonância com a equipe de direção, sobre a justi fi cati va e abono de 

faltas dos professores e funcionários, dentro dos critérios vigentes, encaminhando ao 
competente setor fi nanceiro;

k) assinar os certi fi cados de conclusão de curso e a correspondência específi ca;
l) supervisionar todos os serviços técnico-administrati vos e propiciar avaliação dos 

mesmos;
m) parti cipar das decisões e prerrogati vas específi cas da direção;
n) encaminhar as despesas de pronto pagamento e manter rigoroso controle econômico 

das distribuições de material fornecido pelo estabelecimento; realizar reuniões perió-
dicas com o tesoureiro e encarregados de setor;

o) responsabilizar-se pela supervisão de conservação do patrimônio escolar, promoven-
do campanhas com toda a comunidade escolar e realizando a manutenção necessá-
ria;

p) abrir e encerrar o livro-ponto dos professores e funcionários em exercício, depois de 
lavrado o termo de abertura, pelo secretário;

q) admiti r e demiti r professores e funcionários do estabelecimento, em consonância 
com a equipe  pedagógica e de direção;

r) assinar toda a correspondência específi ca;
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s) atender a recomendações, orientações e disposições do Conselho Estadual de Educa-
ção, tomando conhecimento de todas as suas resoluções e disposições ;

t) coordenar o processo de ingresso do aluno, conceder matrículas e rematrículas e 
cancelar matrículas de alunos. 

u) aplicar penalidades disciplinares aos alunos em consonância com o regimento escolar 
e o Plano Global da escola;

v) promover o entrosamento entre todos os setores que compõem a escola e a vivência 
cordial entre o corpo docente e discente, serviços e outras enti dades da organização;

w) divulgar a fi losofi a da escola e sua proposta educati va à comunidade;
x) convocar o CTA;
y) arti cular as ati vidades da escola com a Mantenedora para ati ngir os objeti vos propos-

tos no Plano Global, em consonância com a fi losofi a expressa pela escola e a ação da 
Mantenedora;

z) cumprir e fazer cumprir o regimento escolar, propiciando que todos tomem conheci-
mento dele e supervisionando o seu cumprimento pelos diversos setores.

Vice-diretor
O Vice-Diretor, cujo mandato é de um ano, é elemento coparti cipante da Direção e 

substi tuto legal do Diretor, sendo por esse escolhido ao término de cada ano leti vo. 

São atribuições do vice-diretor:

a) supervisionar as funções técnico-administrati vo-pedagógicas;
b) parti cipar, elaborar, executar e avaliar o Plano Global da Escola;
c) assessorar o Diretor e substi tuí-lo quando necessário;
d) controlar faltas, frequências e atrasos dos funcionários e professores;
e) comunicar ao Diretor as faltas disciplinares;
f) propor ao Diretor o plano de férias dos funcionários;
g) organizar e apresentar ao Diretor relatórios das ati vidades escolares;
h) organizar o horário de funcionamento da escola;
i) controlar o cartão-ponto dos funcionários e elaborar a folha de pagamento mensal 

dos professores;
j) manter comunicação direta com a Direção;
k) supervisionar as ati vidades escolares e o funcionamento dos serviços nas dependên-

cias da escola;
l) conceder autorização para entrada e saída dos alunos fora dos horários;
m) parti cipar das reuniões pedagógicas;
n) propiciar a harmonia entre a Direção, professores, especialistas e funcionários, pais e 

alunos, promovendo a integração a parti r dos princípios fi losófi cos;
o) promover o funcionamento das ati vidades de apoio ao trabalho dos professores;
p) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.
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Coordenação  Pedagógica

O Colégio conta com uma equipe de Coordenação Pedagógica, composta por  
Coordenadores Pedagógicos, devidamente habilitados, Auxiliares de Coordenação e por 
Coordenadores de Áreas de Conhecimento, escolhidos pelo Diretor, em cujas fi nalidades 
inserem-se todas aquelas que visem à melhor organização do trabalho cooperati vo, destacando-
se as seguintes:

a) opinar sobre assuntos de ordem didáti ca e outras ati vidades de caráter educacional 
que forem realizadas no Estabelecimento;

b) propor as medidas necessárias para a constante atualização do currículo que, após a dis-
cussão com os professores, é submeti do à Direção e ao Conselho Técnico-Administrati vo;

c) programar o calendário;
d) oportunizar, no trabalho de coordenação, o clima necessário à fl exibilidade capaz de 

revelar habilidades potenciais dos professores e permiti r ao grupo resolver proble-
mas de real interesse de todos;

e) procurar manter a unidade de trabalho, tanto no tratamento de conteúdos, como no 
domínio da classe;

f) estabelecer contatos com os professores de forma sistemáti ca, em sessões de traba-
lho e encontros;

g) proporcionar a assistência técnico-didáti ca que lhe for solicitada;
h) atentar para o uso de técnicas e métodos de trabalho adequados às exigências dos 

alunos nas diferentes faixas de idade, seriação escolar, dos objeti vos da etapa em que 
se encontram e do colégio;

i) zelar pela execução do programa, com os objeti vos previstos nas diferentes áreas de 
aprendizagem;

j) realizar levantamentos periódicos do rendimento escolar;
k) levar os professores à convicção de que o programa deve ser de ati vidades e não ape-

nas de matérias, iniciando o aluno nas artes do trabalho e do pensamento refl exivo, 
ensinando-o a viver inteligentemente e parti cipar responsavelmente da sociedade;

l) conceder autorização para entrada e saída dos alunos fora dos horário;
m) Promover encontro com os pais e alunos, para tratar de questões pedagógicas indivi-

dualizadas;
n) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

Serviço  de  Orientação  Educacional

O Serviço de Orientação Educacional promove o ajustamento do aluno, nas diferentes 
áreas de sua personalidade, visando capacitá-lo ao desenvolvimento da auto-determinação e 
da criati vidade, de modo a que possa, da melhor maneira possível, tornar-se membro atuante 
e valioso na sociedade e elemento integrador na vida do Estabelecimento, estabelece o inter-
câmbio sistemáti co, com bases cientí fi cas, entre todos os elementos que envolvem o aluno: a 
Escola, a Família e a Comunidade,  em um trabalho constante de valorização da vida em todos 
os seus níveis e de formação de valores éti cos.
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O Serviço de Orientação Educacional, ligado à Direção do Estabelecimento, como Serviço 
Especializado, deve organizar-se em equipe, contando com a supervisão de um de seus com-
ponentes, de livre escolha da Direção.

  Compete ao Orientador elaborar o planejamento geral do serviço, em colaboração 
com os demais elementos da equipe para posterior aprovação da Direção, ouvido o Conselho 
Técnico-Administrati vo, bem como supervisionar os serviços complementares manti dos pelo 
Estabelecimento, fornecendo relatórios à Direção.

 Entre suas inúmeras fi nalidades, o Serviço de Orientação Educacional da Escola deve 
atender, primordialmente, aos seguintes aspectos:

a) desenvolver, nos alunos, a compreensão de respeito pelo outro, assegurando a ex-
pressão da personalidade de outrem;

b) esti mular o espírito de criati vidade e expressão pessoal a fi m de oportunizar ao edu-
cando vivência mais  profunda e autênti ca de suas capacidades e responsabilidades;

c) iniciar o aluno nas artes de trabalho e do pensamento refl exivo, ensinando-o a movi-
mentar-se adequadamente dentro da sociedade por meio da auto-iniciati va, tornan-
do-o apto a encontrar e uti lizar, com objeti vidade, os recursos que a Comunidade lhe 
oferece;

d) atentar para a complexidade da vida no tempo presente, o que leva o Serviço de 
Orientação Educacional a uma ati tude de constante estudo e emprego de técnicas 
que visem à saúde mental do educando, capazes de proporcionar-lhe a necessária 
habilidade de relacionamento consigo e com outras pessoas, num máximo de felici-
dade, efi ciência e segurança;

e) desenvolver técnicas e processos que permitam a oportuna orientação pré-profi ssional;
f) colaborar com o professor no seu ajustamento pessoal-profi ssional;
g) estar atento às necessidades da Direção e dos demais elementos da vida comunitária 

da Escola, a fi m de lhes prestar necessária ajuda técnica;
h) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

No Ensino Médio, o SOE desenvolve um trabalho curricular de Orientação Pré-Profi ssional 
ou Vocacional. Esse consiste em propiciar ao aluno testes, debates de temas relati vos ao 
mercado de trabalho da profi ssão de seu interesse, além de, regularmente, o contato com 
profi ssionais das diversas áreas, seja na escola ou em visitas a Universidades. 

Conselho  Técnico-Administrati vo ( CTA )

O Conselho Técnico-Administrati vo (CTA) é o órgão de assessoramento da Direção.

O CTA é consti tuído pelo Diretor, Vice-diretor, Orientador Educacional, Coordenadores 
Pedagógicos e por dois professores.

O presidente do CTA é o Diretor.

O Vice-diretor, o Orientador Educacional e os Coordenadores Pedagógicos são indicados 
pelo Diretor.
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Os professores que fazem parte do CTA são eleitos diretamente pelo corpo docente.

Compete ao Conselho Técnico-Administrati vo:

a) elaborar o currículo da Escola, segundo os princípios da responsabilidade comparti -
da.

b) assessorar a Direção, no planejamento das ati vidades técnicas;
c) opinar no planejamento das ati vidades administrati vas,  visando à constante dinami-

zação do Currículo;
d) assessorar a Direção nas decisões de assuntos de ordem administrati va, técnica e 

disciplinar, resguardando aquelas que forem da exclusiva alçada da Direção;
e) solicitar a formação de tantos grupos de trabalho quantos se fi zerem necessários, 

tendo em vista o aprimoramento contí nuo do Currículo;
f) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

O Conselho Técnico-Administrati vo reúne-se ordinariamente a cada semestre e, extraor-
dinariamente, sempre que se fi zer necessário.

 Os integrantes do Conselho Técnico-Administrati vo são comunicados sobre a realização 
das reuniões por meio de circular escrita e com a antecedência de uma semana.

 O registro dos assuntos tratados nas reuniões dá-se em livro específi co de atas. Essas 
atas são redigidas por um secretário eleito a cada reunião.

 O Conselho Técnico-Administrati vo pode convocar outros elementos para parti ciparem 
das reuniões sempre que se fi zer necessário.

  Serviços  de  Apoio Educacional

  Fazem parte dos Serviços de Apoio Educacional a Secretaria de Ensino, os Laboratórios, 
a Biblioteca,  Setor de Tecnologias da Informação e da Comunicação e Setor de Materiais.

LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

 Os Laboratórios têm por fi nalidade proporcionar um ambiente adequado à realização 
de experiências de cunho cientí fi co.

 Os Laboratórios são confi ados a professores da área de Ciências da Natureza, os quais 
têm a seu cargo a coordenação das tarefas de organização e manutenção.

  Os Laboratórios funcionam com base em normas emanadas pela Direção, ouvido o CTA.
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BIBLIOTECA

 Conta o estabelecimento com Biblioteca, desti nada a contribuir para a formação do 
hábito de leitura e pesquisa e oferecer material de estudo e fontes de informação a alunos e 
professores.

 A Biblioteca deve, caracterizar-se pela facilidade de acesso e franquia para todos os alu-
nos em suas tarefas quoti dianas e em suas horas de lazer.

A Biblioteca procura desenvolver o trabalho comunitariamente, estendendo sua dispo-
nibilidade aos elementos da família e da Comunidade e consti tuindo instrumento de inter-
câmbio entre estas e a Escola, devendo contar, outrossim, com a colaboração dos alunos e dos 
elementos comunitários, para seu enriquecimento e organização.

 A Biblioteca deve ser confi ada a um Bibliotecário, que tem a seu cargo a coordenação 
das tarefas de organização e conservação.

  A Biblioteca funciona com base em normas emanadas pela Direção, ouvido o CTA.

SETOR DE COMPRAS e ALMOXARIFADO

 O Setor de Compras e Almoxarifado tem a fi nalidade de auxiliar as ati vidades pedagó-
gicas da escola.

O Setor está a cargo de um profi ssional, com apti dão para tal fi m, indicado pela Direção. 
As atribuições do responsável por este serviço são: 

a) orçar, comprar, receber, conferir, organizar, preservar e distribuir todo e qualquer ma-
terial seja didáti co ou de apoio administrati vo solicitado por membro da Equipe Dire-
ti va;

b) auxiliar a reprodução das provas juntamente com a Coordenação Pedagógica;
c) controlar a entrada e saída do material para reprodução;
d)  zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

SETOR  DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

 Tem a fi nalidade de auxiliar as ati vidades pedagógicas da escola.
 O setor está a cargo de um profi ssional, com apti dão para tal fi m, indicado pela Direção. 
 As atribuições do responsável por esse setor são:  

a) dar suporte para as ati vidades curriculares que envolvam o uso de ferramentas de 
tecnológicas (hardware e soft wares educati vos);

b) auxiliar na preparação das salas de aula para o uso de recursos de multi mídia;
c) auxiliar no controle e armazenamento de informações de monitoramento do espaço 

fí sico da escola; 
d)  zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.
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SECRETARIA DE ENSINO

O setor está a cargo de um profi ssional, com apti dão para tal fi m, indicado pela Direção.
São atribuições da Secretaria de Ensino:

a)  formatar tarefas de avaliação encaminhadas pelos professores, com a orientação da 
Coordenação Pedagógica; 

b) confeccionar os boleti ns onde constam os resultados da avaliação do corpo discente, 
mediante informações oriundas da Coordenação Pedagógica;

c) atualizar dados relati vos à avaliação do corpo discente, mediante informações da 
Coordenação Pedagógica;

d) divulgar os gabaritos das avaliações realizadas pelos alunos;
e) divulgar e atualizar as informações necessárias à aquisição de conhecimentos por 

parte dos corpos docente e discente, direção e serviços nas mais diversas mídias.
f) Encaminhar circulares de comunicações e orientações aos professores e pais;
g)  zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

Organismos  de  Caráter  Pedagógico.

 Fazem parte dos Organismos de Caráter Pedagógico a Coordenação de Área do Conhe-
cimento, o Corpo Docente e o Conselho de Classe.

COORDENAÇÃO  DE  ÁREA DO CONHECIMENTO

 A Coordenação de Área do Conhecimento tem como objeti vo orientar, assessorar e 
coordenar o trabalho efetuado pelos professores, disti ntamente, dentro e fora da sala de aula.

 O planejamento do trabalho educati vo deve estar de acordo com a fi losofi a, objeti vos e 
metodologia expressos neste Regimento.

 Suas ati vidades são desenvolvidas a parti r de três eixos: ati vidades voltadas para a ela-
boração dos planejamentos das áreas de conhecimento, ati vidades voltadas para a elaboração 
dos planejamentos das séries, aplicação e controle do sistema de avaliação dos alunos e pro-
fessores.

 São atribuições da Coordenação de Área, juntamente com a Coordenação Pedagógica:

a) colocar em práti ca os objeti vos gerais, fi losofi a e metodologia da Escola;
b) assessorar permanentemente o trabalho dos professores, por meio de reuniões pe-

riódicas, com vistas à avaliação do processo educacional, a fi m de qualifi cá-lo cada 
vez mais, analisando as falhas cometi das e orientando na correção delas;

c) oportunizar, no trabalho de coordenação, o clima necessário à fl exibilidade capaz de 
revelar habilidades potenciais dos professores e permiti r ao grupo resolver proble-
mas de real interesse de todos;
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d) opinar sobre assuntos de ordem didáti ca e outras ati vidades de caráter educacional 
que forem realizadas no Estabelecimento;

e) procurar manter unidade de trabalho, tanto no tratamento de conteúdo, como no 
domínio da classe;

f) orientar o professor no uso do material didáti co uti lizado pela Escola;
g) controlar o cumprimento da carga horária e dos conteúdos programáti cos, pelos pro-

fessores; da listagem de conteúdo, conforme determinado pelos planos de estudo e 
do material didáti co usado;

h) atentar para o uso de técnicas e métodos de trabalho adequados às exigências dos 
alunos nas diferentes faixas de idade, seriação escolar, dos objeti vos da etapa em que 
se encontram e do Colégio;

i) zelar pelo cumprimento das normati zações gerais da Escola.
j) revisar e encaminhar para a Coordenação Pedagógica o material didáti co e avaliati vo 

preparado pelos professores;
k) contribuir na elaboração do calendário de ati vidades a serem realizadas anualmente, 

prevendo a organização de todas as ati vidades curriculares e extracurriculares, tais 
como saídas de campo, aulas especiais, aulas extras, exposições, palestras e outros 
eventos decorrentes do planejamento;

l) organizar e operacionalizar os eventos previstos em calendário, sob supervisão da 
Coordenação Pedagógica;

m) realizar levantamento periódico do rendimento escolar, analisando casos individuais, 
tendo em vista um diagnósti co pedagógico que leve a tomada de decisões mais ade-
quadas ao desenvolvimento do processo de aprendizagem do aluno, tanto por parte 
da escola, como por parte da família;

p) Integrar o Conselho de Classe ao fi nal do semestre, a fi m de avaliar os educandos 
individualmente e coleti vamente, estabelecendo estratégias para a resolução de pos-
síveis problemas apontados;

q) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar;
r) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

Recursos Humanos:

1 Coordenador de Linguagens e Códigos;
1 Coordenador de Matemáti ca;
1 Coordenador de Humanidades e
1 Coordenador de Ciências da Natureza. 

CORPO DOCENTE

O Corpo Docente é consti tuído por professores devidamente credenciados, com base na 
Legislação Trabalhista em vigor e habilitados na forma da Lei.

  A admissão dos professores processa-se mediante entrevista com a Direção, fundamen-
tada nos critérios fi losófi cos e pedagógicos adotados neste regimento.
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Dos Deveres

 São deveres dos professores:

a) colaborar com a Direção e demais órgãos da Escola, no equacionamento dos propósi-
tos educacionais, em sintonia com a fi losofi a do estabelecimento, e na realização de 
um trabalho cooperati vo;

b) criar condições para o ajustamento pessoal e a integração do aluno com o meio ambien-
te, procurando desenvolver os Planos de Estudos nas classes que lhe forem confi adas, 
numa atmosfera capaz de colaborar com o aluno, intelectual, social e emocionalmente, 
levando-o, assim, ao desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida; 

c) oportunizar a vivência de situações democráti cas, próprias ao culti vo de hábitos de 
apreciação e compreensão de uma consciência críti ca, de relações de respeito mú-
tuo, de ati tudes positi vas de auto-expressão, liderança e submissão consciente a prin-
cípios e normas disciplinares;

d) oferecer aos alunos a oportunidade de planejarem e desenvolverem experiências ao 
alcance de seus objeti vos comuns, numa aprendizagem propícia a favorecer a divisão 
de responsabilidades, a integração dos interesses individuais com os do grupo e o 
encorajamento de decisões;

f) estender às áreas complementares suas tarefas e critérios pedagógicos, emprestando 
sua efeti va colaboração às reuniões e aos encontros de natureza técnico-didáti ca e 
associati vas, com vistas ao crescimento de todo o organismo escolar ;

g) inferir do rendimento do trabalho a sua ressonância nos processos de aprendizagem, 
por meio de experiências vivenciadas e contí nuas;

h) registrar no Diário de Classe e apresentar em época hábil, à Coordenação Pedagógica, 
a frequência dos alunos, o rendimento do trabalho individual, aferindo, em termos de 
notas, a matéria lecionada, bem como os métodos e processos empregados; 

i) atender aos dispositi vos de horário estabelecidos na Escola, comunicando à Direção 
ou à Coordenação Pedagógica, com a possível antecedência, as ausências de ordem 
imperiosa, bem como deixar consignado o seu desti no, no caso de férias ou afasta-
mento provisório da cidade;

j) parti cipar dos conselhos de classe;
k) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.
l) valorizar a Escola, concorrendo para a elevação de seu conceito, só fazendo uso de 

seu nome, em manifestações públicas, com autorização expressa da Direção do Esta-
belecimento;

m) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.

Dos  Direitos

 São direitos do Professor: 

a) vivenciar um clima favorável ao crescimento de sua personalidade, dentro dos princí-
pios fi losófi cos e pedagógicos próprios da Escola;

b) apresentar sugestões ou propostas sobre matéria pedagógica ou administrati va, que 
visem ao aprimoramento dos processos de ensino e de aprendizagem;
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c) uti lizar os recursos fí sicos e materiais disponíveis na Escola para o desempenho de 
sua ati vidade docente;

d) ser respeitado como pessoa e presti giado no desempenho de sua função;
e) ser orientado e assisti do pela Direção, pela Coordenação Pedagógica, pelo Serviço de 

Orientação Educacional e pelos demais serviços e setores escolares;
f)  vivenciar ambiente seguro para o livre exercício de suas ati vidades, seguidas as dire-

trizes pedagógicas da Escola; 
g) solicitar o uso das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento insta-

ladas nos ambientes internos e externos, compreendidos por salas de aula, páti o, 
laboratórios, corredores, biblioteca, auditório, e demais ambientes administrati vos, 
sempre que julgar necessário.

CONSELHO DE CLASSE

O Conselho de Classe é formado por Diretor, Coordenadores Pedagógicos, Coordenado-
res de Áreas do Conhecimento, professores de classe e Orientador Educacional. 

 O Conselho de Classe reúne-se ordinariamente ao fi nal de cada semestre a fi m de ela-
borar a fi cha cumulati va e individual dos alunos e sempre que houver necessidade, mediante 
convocação da Direção.

O Conselho de Classe tem por fi nalidade:

a) acompanhar o desenvolvimento dos alunos;
b) sugerir aos alunos medidas de auto-recuperação;
c) elaborar um parecer sobre o aluno, após estudo pormenorizado e individual;
d) decidir sobre a promoção dos alunos.

Funcionários  e  Organismos
de  Caráter  Administrati vo-Funcional

FUNCIONÁRIOS

 Consti tuem o grupo de funcionários do Colégio todas as pessoas que trabalham nos 
Organismos de Caráter Administrati vo-Funcional.

Deveres
 

  São atribuições dos funcionários: 

a) parti cipar das ati vidades diárias da Escola;
b) colaborar com a Direção e demais órgãos do estabelecimento;
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c) mostrar-se recepti vo e acatar o princípio de autoridade, solidariedade e responsabilidade;
d) ter bom comportamento, zelando pelas normas de boa convivência;
e) proceder com honesti dade em todas as tarefas escolares;
f) valorizar a Escola, concorrendo para a elevação de seu conceito, só fazendo uso de 

seu nome, em manifestações públicas, com autorização expressa da Direção do Esta-
belecimento;

g) cooperar para a harmonia do trabalho diário, pelo culti vo de ati vidades de solidarie-
dade e colaboração, respeito ao direito alheio, perseverança no trabalho, assiduidade 
e pontualidade, domínio de si mesmo, valorização das ati vidades dos que o cercam, 
no senti do do bem estar do grupo;

h) manter, no que lhe diz respeito, um ambiente de ordem e asseio, no cuidado com as 
roupas ou objetos de uso pessoal, no uso conveniente do material escolar, na vesti -
menta com que comparece à Escola, atendendo, nesse parti cular, às determinações 
da mesma;

i) apresentar sugestões e solicitações relati vas ao aprimoramento da vida escolar à Ad-
ministração, senti ndo-se responsável pelo crescimento da sua Escola;

j) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

Direitos

São direitos dos funcionários:

a) vivenciar um clima favorável à realização de seu trabalho;
b) apresentar sugestões que visem ao aprimoramento de seu setor;
c) ser respeitado como pessoa e presti giado no desempenho de sua função;
d) ser orientado e assisti do pela Direção;
e)  vivenciar ambiente seguro para o livre exercício de suas ati vidades, seguidas as dire-

trizes pedagógicas da Escola; 
f)  solicitar o uso das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento insta-

ladas nos ambientes internos e externos, compreendidos por salas de aula, páti o, 
laboratórios, corredores, biblioteca, auditório, e demais ambientes administrati vos, 
sempre que julgar necessário.

Organismos de Caráter Administrati vo-Funcional

Fazem parte dos Organismos de Caráter Administrati vo-Funcional, o Serviço de Finan-
ças, o Serviço de Pessoal, o Serviço de Reprografi a e os Serviços Gerais.  

SECRETARIA ESCOLAR

O Serviço de Secretaria Escolar responsabiliza-se pela escrituração, arquivo e fi chário 
referentes à vida escolar do aluno, bem como pelo serviço de expediente.

O Serviço de Secretaria Escolar está sob a responsabilidade de um profi ssional habilitado 
e de auxiliares.    
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 Em sua falta ou impedimento, o profi ssional é substi tuído por um elemento indicado 
pela Direção.

  Compete ao Serviço de Secretaria Escolar:

a) organizar e manter atualizada a escrituração escolar, o arquivo, o fi chário, o protocolo 
e a correspondência;

b) manter em dia e conhecer a coleção de leis, decretos, regulamentos, instruções, cir-
culares e pareceres referentes às ati vidades da Escola; 

c) revisar toda a escrituração escolar, bem como o expediente a ser submeti do a despa-
cho e assinatura do Diretor;

d) elaborar relatórios e instruir processos;
e) providenciar a publicação de editais;
f) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.
São atribuições do Profi ssional da Secretaria Escolar.

a) organizar e dirigir os Serviços da Secretaria Escolar, supervisionando os trabalhos de 
seus auxiliares;

b) assinar, juntamente com o Diretor, os documentos escolares dos alunos, os termos de 
posse e desligamento, a abertura e encerramento de livros;

c) parti cipar de reuniões;
d) assessorar a Direção nos assuntos relacionados à Secretaria Escolar;
e) zelar pelo sigilo das informações de sua alçada e pela legiti midade dos documentos 

arquivados e emiti dos;
f) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

Os Serviços de Secretaria Escolar funcionam com base em normas emanadas da Direção.
Os documentos existentes na Secretaria Escolar são incinerados por determinação do 

Diretor, de acordo com a legislação vigente.
 Para incinerar documentos é lavrado o respecti vo termo, em livro próprio, no qual cons-

tam a natureza, o ano leti vo e outros dados signifi cati vos que permitam a segura identi fi cação 
dos mesmos.

Os documentos que não podem ser incinerados são:

a) registros individuais e coleti vos do aluno, que tenham a síntese da escolaridade, apro-
vação e conclusão de série ou curso;

b) documentos, livros e registros relati vos à ofi cialização e histórico da Escola.

SERVIÇO DE FINANÇAS

 O Serviço de Finanças está a cargo de um funcionário de confi ança da Direção que exe-
cuta as funções, de acordo com as normas emanadas da Enti dade Mantenedora.
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Ao Serviço de Finanças compete: 

a) receber as contribuições e prover recursos necessários à manutenção e funciona-
mento da Escola;

b) manter os recursos fi nanceiros depositados em estabelecimento bancário;
c) manter em dia os livros de escrituração, devidamente autenti cados, de modo a infor-

mar à Direção e à Enti dade Mantenedora sobre a situação fi nanceira da Escola;
d) efetuar pagamentos, arquivando os comprovantes;
e) elaborar o Relatório Financeiro Anual e encaminhar balancetes para a aprovação da 

Enti dade Mantenedora;
f) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

SERVIÇO DE PESSOAL

 O Serviço de Pessoal está a cargo de um funcionário escolhido pela Direção, cabendo-
-lhe o controle da vida funcional de professores e funcionários da escola.

 Ao Serviço de Pessoal compete:

a) organizar fi chário com registros de dados funcionais e pessoais do Corpo Docente e 
Administrati vo da Escola e mantê-lo atualizado;

b) controlar a efeti vidade do pessoal docente e administrati vo;
c) informar e redigir expedientes relati vos ao pessoal docente e administrati vo;
d) informar os professores e funcionários sobre as alterações de sua vida funcional;
e) elaborar as folhas de pagamento;
f) manter-se, plenamente, atualizado quanto à legislação fi scal e trabalhista ati nentes 

ao serviço da escola, bem como aos dissídios coleti vos.  
g) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.

SERVIÇOS GERAIS

Os Serviços Gerais estão a cargo de funcionários escolhidos pela Direção.

Compõem os Serviços Gerais:

a) Serviço de Conservação e Limpeza;
b) Serviço de Portaria, Vigilância e Disciplina;
c)  Serviço de Copa.

Ao Serviço de Conservação e Limpeza compete :

a) solicitar, com a devida antecedência, o material necessário à manutenção da limpeza;
b) executar a limpeza de todas as dependências, móveis, utensílios e equipamentos;
c) responsabilizar-se pela conservação e uso adequado do material de limpeza;
d) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.
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Ao Serviço de Portaria, Vigilância e Disciplina compete: 

a) encarregar-se de abrir e fechar, diariamente, a Escola;
b) atender à Portaria;
c) zelar pela conservação, organização e manutenção do patrimônio escolar, levando ao 

conhecimento da Direção as irregularidades encontradas;
d) realizar serviços externos para os quais for solicitado;
e) controlar o acesso à Escola;
f) orientar os membros da comunidade escolar no cumprimento diário das normas de 

convivência, comunicando à Direção eventuais infrações;
Ao Serviço de Copa, compete:

a)  manter provisões necessárias para copeiragem;
b) preparar e distribuir cafés, sucos, chás etc. nos mais diversos setores de atendimento 

da Escola;
c) reti rar, lavar e esterilizar garrafas térmicas e demais utensílios de copa após o seu uso, 

mantendo a ordem e a higiene das instalações;
d) zelar pela organização da copa e pela conservação dos utensílios e equipamentos 

colocados à sua disposição.
e) zelar pela organização e manutenção do patrimônio escolar.
 

Corpo  Discente e Grêmio  Estudanti l

CORPO DISCENTE

O Corpo Discente do Estabelecimento é integrado por alunos de ambos os sexos.

Deveres

São atribuições dos alunos:

a) parti cipar das ati vidades diárias da Escola, por meio das diferentes situações de apren-
dizagem, que ela lhes oportuniza no ritmo adequado ao crescimento de cada um;

c) colaborar com a Direção e demais órgãos do Estabelecimento no senti do de sua inser-
ção na dinâmica do processo educacional e, consequentemente, da vida escolar;

d) mostrar-se recepti vo e acatar o princípio de autoridade disciplinada, de solidariedade 
e responsabilidade;

e) ter bom comportamento, zelando pelas normas basilares emanadas dos propósitos 
educacionais do Estabelecimento e cumprindo os deveres decorrentes das mesmas;

f) proceder com probidade e honesti dade em todas as tarefas escolares, ajustadas às 
suas possibilidades de apreciação e compreensão;
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g) iniciar-se na vida em grupo, aproveitando todas as oportunidades que a Escola lhe 
oferece e que afi rmam, progressivamente, o senti do de sua responsabilidade social e 
a busca  de equilíbrio entre o seu desenvolvimento pessoal harmonioso e a vida co-
munitária à qual pertence e na qual deve representar o papel que lhe cabe de forma 
intransferível;

h) valorizar sua Escola, concorrendo para a elevação de seu conceito, só fazendo uso 
de seu nome, em manifestações  públicas, com autorização expressa da Direção do 
Estabelecimento;

i) cooperar para a harmonia no trabalho diário, pelo culti vo de ati tudes de solidarie-
dade e cooperação, de respeito no direito alheio, de perseverança no trabalho, de 
assiduidade e pontualidade, de domínio de si mesmo, de valorização das ati vidades 
dos que o cercam, no senti do do bem-estar do grupo;

j) manter, no que lhe diz respeito, um ambiente de ordem e asseio, no cuidado com 
as roupas e objetos de uso pessoal, no uso conveniente do material escolar, na ves-
ti menta com que comparece à Escola, atendendo neste parti cular, às determinações 
dela;

k) zelar pela conservação do prédio e material de trabalho, responsabilizando-se pelos 
danos causados;

l)  permanecer no estabelecimento durante o período escolar, resguardados os casos 
que mereçam autorização superior mediante solicitação dos pais ou responsáveis;

m) devolver, em prazo hábil, aos professores, à Direção ou à Secretaria da Escola, se for  
caso, devidamente assinados pelos pais ou responsáveis, as fi chas de avaliação do 
rendimento escolar ou outros documentos emiti dos pelo Estabelecimento, com rela-
ção à vida escolar;

n) submeter à aprovação superior, as iniciati vas que demandem a obtenção de recursos 
fi nanceiros;

o) aproveitar as horas de recreação para sua maior integração com o grupo, pela práti ca 
de hábitos de tolerância;

p) apresentar sugestões e solicitações relati vas ao aprimoramento da vida escolar, tanto 
aos professores como à Administração, senti ndo-se responsável pelo crescimento de 
sua Escola;

q) submeter-se ao plano curricular da Escola, às exigências mínimas de assiduidade, aos 
sistemas de avaliação da Escola, às regras da boa conduta disciplinar dentro e fora da 
sala de aula.

r)  cumprir e fazer cumprir o presente Regimento;

Tentados todos os recursos de orientação, advertência e recuperação, por parte do Es-
tabelecimento, serão passíveis de medidas pedagógicas, uma vez estabelecido o necessário 
entrosamento com os pais ou responsáveis e ouvido o Conselho Técnico-Administrati vo, os 
alunos que infringirem as normas do  Regimento ou  aquelas que as necessidades da Escola 
ditarem à Direção. Constarão tais medidas pedagógicas de ati vidades outras que não as pre-
vistas em calendário escolar, submeti das à discussão e à deliberação do CTA, sendo as mesmas 
registradas em fi cha individual do aluno.
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Direitos

 São direitos do aluno:

a) receber educação inspirada nos princípios de liberdade e dos ideais de solidarieda-
de humana, capaz de torná-lo cidadão consciente e atuante na comunidade em que 
vive;

b) frequentar as aulas, parti cipando das ati vidades curriculares;
c) uti lizar as aulas especiais e dependências recreati vas da Escola;
d) apresentar as difi culdades encontradas aos respecti vos professores;
e) parti cipar das ati vidades do Grêmio Estudanti l, votar e ser votado para os cargos ele-

ti vos da Diretoria deste ;
f) conhecer o presente Regimento e solicitar informações sobre ele;
g)  contestar critérios avaliati vos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
h)  vivenciar ambiente seguro para o livre exercício de suas ati vidades, seguidas as dire-

trizes pedagógicas da Escola; 
i)  solicitar o uso das imagens captadas pelas câmeras de videomonitoramento insta-

ladas nos ambientes internos e externos, compreendidos por salas de aula, páti o, 
laboratórios, corredores, biblioteca, auditório, e demais ambientes administrati vos, 
sempre que julgar necessário.

NORMAS DE CONVIVÊNCIA
 

As normati zações gerais são explicitadas no Regimento, no Plano Global e na agenda do 
aluno. As normati zações gerais que seguem, têm por objeti vo possibilitar um trabalho coleti -
vo, criati vo, sistemáti co e organizado. A Escola, insti tuição incumbida de ensinar, explicita, por 
meio de tais normas, as possibilidades e os limites de ação de cada aluno, a fi m de facilitar a 
sua relação com todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Sendo as-
sim, é necessário que família e Escola tenham pleno conhecimento dos itens que regem o dia 
a dia do estudante no Colégio João Paulo I - Unidade Sul.

1. Todos devem buscar fortalecer o espírito de coleguismo com todos os demais 
estudantes da Escola.

2.  Os alunos devem evitar brincadeiras inadequadas com colegas e demais membros da 
comunidade escolar.

3.  Agressões verbais ou fí sicas por parte de um aluno a algum membro da comunidade 
escolar, mesmo que nas imediações da Escola, são consideradas faltas gravíssimas. 
Caberá a Escola, em termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas 
neste Regimento.

4.  O aluno deve sentar-se adequadamente em aula.  
5.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, jogar objetos nos colegas ou 

demais membros da comunidade escolar.
6.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, esconder o material dos 

colegas.
7.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, jogar objetos pelas janelas. 
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8.  O aluno deve dirigir-se educadamente ao professor e aos demais membros da 
comunidade escolar, fazendo uso de linguagem, gestos e tom de voz evidenciadores 
das boas normas de educação.

9.  O aluno deve portar sempre consigo a carteirinha escolar, identi fi cando-se na  
chegada e sempre que lhe for solicitado. No Ensino Médio, a chamada diária poderá 
valer-se desse expediente a fi m de conferir presença ao aluno.

10. Os horários dos períodos devem ser respeitados. O aluno que chegar atrasado 
no primeiro período da manhã ou da tarde só poderá assisti r as aulas mediante 
autorização de um membro da Coordenação, caso o atraso seja justi fi cado pelo 
responsável. O atraso do aluno após o primeiro período, sem justi fi cati va, implica 
comunicado à família. Atrasos e faltas serão comunicados à família periodicamente, 
por meio de relatórios.

11. Não há intervalo entre os períodos, salvo o recreio. Os alunos deverão aguardar o 
professor em sala de aula e colaborar para o pronto início das ati vidades pedagógicas.

12. A saída de sala de aula só ocorrerá em caso de extrema necessidade. Quando isso 
ocorrer, o aluno deve solicitar permissão ao professor, sair e retornar sem prejudicar 
o andamento do trabalho.

13. Ao aluno não cabe a opção de não assisti r às aulas regulares dos turnos. É considerada 
falta grave não permanecer em aula. Caberá a Escola, em termos de advertência, 
adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

14. O aluno que necessitar ausentar-se da escola antes do término dos turnos de aula 
deve trazer permissão por escrito de seu responsável e apresentá-la à Coordenação.

15. Todos devem evitar interromper uma aula de outra turma. Em caso de urgência, 
deverá ser solicitada a algum membro da Coordenação permissão para tal.

16. Em caso de doença que impossibilite o aluno de estar presente às ati vidades de avaliação, 
atestado médico deve ser encaminhado à Direção em um prazo máximo de três dias 
úteis contados a parti r do retorno do aluno à Escola. O comunicado às Coordenações 
deverá ser com a maior brevidade possível, a fi m de preservar a saúde coleti va.

17. Em caso de falta, o aluno deve justi fi cá-la à Coordenação.
18. Em caso de afastamento por vários dias, o aluno deve, com antecedência, comunicar 

à Coordenação.
19. A frequência e a pontualidade são fatores que incidem diretamente no desempenho 

do aluno e devem ser respeitadas.
20. O aluno deve colaborar com o andamento das aulas, evitando conversas ou troca 

de mensagens durante elas, sobretudo ao longo das explanações. A reincidência 
será considerada falta grave, caberá a Escola em termos de advertência adotar as 
medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

21. É expressamente proibido fumar no ambiente escolar.
22. Não é permiti do maquilar-se, pentear-se, fazer as unhas ou perfumar-se durante as 

aulas.
23. É expressamente proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico durante as 

aulas, salvo com anuência do professor. A desobediência reincidente será considerada 
falta grave, caberá a Escola em termos de advertência adotar as medidas pedagógicas 
previstas neste Regimento. 

24. Não é permiti da a permanência de pessoas estranhas à comunidade escolar nas 
dependências da escola.
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25. O aluno deve zelar pelo patrimônio escolar e moti var os outros para que o façam. 
O dano ao patrimônio escolar será considerado falta grave. Caberá a Escola em 
termos de advertência adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. 
Os responsáveis ressarcirão a Escola.

26. Os alunos devem zelar pela limpeza e pela organização das salas de aula. Será 
considerada falta grave a destruição de materiais expostos em sala de aula ou nas 
dependências da escola. Caberá à Escola, em termos de advertência, adotar as 
medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

27. A escola não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelos alunos, tais como 
joias, dispositi vos eletrônicos de uso pessoal, agasalhos e acessórios de uso pessoal 
ou coleti vo.

28. O material didáti co, de forma limpa e organizada, deve estar sempre em aula 
conforme o horário dos componentes curriculares.

29. As tarefas solicitadas devem ser entregues na data determinada pelo professor.
30. Esta escola considera a “cola” em provas uma fraude, assim como o plágio em 

qualquer trabalho escolar. O aluno que incorrer nessa grave falta terá a prova reti rada 
e lhe será atribuída nota zero. Além disso, caberá à Escola, em termos de advertência, 
adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

31. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou a uti lização 
de qualquer ti po de drogas dentro da Escola ou o uso em suas imediações e em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento e 
comunicar as autoridades competentes.

32. A adulteração de qualquer documento público ou parti cular com o objeti vo de obter 
vantagem para si ou para outrem ou mesmo para prejudicar terceiro, consti tui crime de 
falsidade ideológica e não será tolerado sob qualquer hipótese. Esta falta considerada 
gravíssima será assumida integralmente pelo autor e seus responsáveis legais.

33. O aluno reprovado não tem sua rematrícula assegurada no seguinte ano leti vo.
34. É vedado ao aluno o acesso às salas dos professores, do SOE, da Direção, do SSE e das 

secretarias sem prévia autorização.
35. A escala e o uso das quadras esporti vas são determinados pelas Coordenações e 

devem ser rigorosamente cumpridos.
36. A biblioteca e os laboratórios são uti lizados pelos professores e alunos, à medida 

de sua necessidade, nos turnos de aula. Naqueles em que não há aula, a biblioteca 
está à disposição dos alunos para pesquisas e estudo. É imprescindível por razões de 
segurança a obediência às normas de operação destes espaços.

37. As regras de cortesia devem ser rigorosamente observadas em todos os ambientes 
da escola e fora dela.

38. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou o manejo 
de armas de fogo e armas brancas dentro da Escola, em suas imediações ou em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. A 
reincidência será automati camente comunicada às autoridades competentes.

39. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou o manejo de 
explosivos ou fogos de arti fí cio dentro da Escola, em suas imediações ou em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. A 
reincidência será automati camente comunicada às autoridades competentes.
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40. O Bullying, como previsto na Lei 13.185 de 6 de novembro de 2015, é considerado 
falta gravíssima, caberá à Escola, em termos de advertência, adotar as medidas 
pedagógicas previstas neste Regimento.

41. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a uti lização, sem a 
devida autorização, do nome, da marca (fi gurati va ou nominati va), dos símbolos 
ou de qualquer identi fi cação direta do Colégio em qualquer campanha, evento, 
propaganda, mídia virtual ou promoção dentro ou fora da Escola.

42. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a promoção de jogos, 
listas, coletas, rifas, ati vidades recreati vas ou excursões sem a prévia autorização da 
Coordenação responsável.

43. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar o comércio, escambo 
ou a publicidade de produtos ou serviços nas dependências do Colégio sem a prévia 
autorização da Coordenação responsável.

44. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a realização de protestos 
ou propagandas politi co-parti dárias ou religiosas no ambiente escolar ou em nome 
da Escola.

45. Qualquer tolerância por parte da Escola será considerada mera liberdade, não 
ensejando, em qualquer hipótese, alteração ou novação às normas de convivência 
aqui estabelecidas.

GRÊMIO ESTUDANTIL

 O Grêmio Estudanti l, insti tuição representati va que congrega todos os alunos da Escola, 
tem fi nalidade social, desporti va, cultural, cívica e educacional.

A organização e o funcionamento do Grêmio Estudanti l regem-se por estatuto próprio.
 O Grêmio Estudanti l é condicionado aos seguintes aspectos:

a) consti tuir-se a Diretoria de alunos regularmente matriculados no Estabelecimento e  
em situação de cumprimento do conjunto de deveres do aluno explicitados no regi-
mento;

b) restringir-se a ati vidades implícitas em suas fi nalidades;
c) colaborar, dentro de suas possibilidades e iniciati vas, para maior valorização dos as-

pectos de inter-relação e interdependência humana incenti vando as ati vidades re-
queridas pelo convívio e bem-estar da coleti vidade;

d) favorecer o clima de mútua colaboração entre  a Direção, funcionários, professores, 
alunos e famílias, dentro dos princípios de liberdade, tolerância, respeito e valoriza-
ção da vida comunitária;

e) zelar pelo respeito às convicções religiosas, políti cas, de nacionalidade e de raça, res-
saltando sempre os princípios de solidariedade e respeito à pessoa e aos direitos 
inalienáveis;

f) ter como norma fundamental o zelo pelos deveres decorrentes de sua vida de estu-
dante;

g) zelar para que o comportamento cooperati vo do grupo esteja alicerçado nos valores 
democráti cos que o envolvem;

h) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.
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 A Direção, ouvido o Conselho Técnico-Administrati vo, pode intervir na Diretoria do Grê-
mio Estudanti l, a fi m de exigir o cumprimento dos dispositi vos do presente Regimento.

 O Estabelecimento não se responsabilizará por dívidas ou outros compromissos de or-
dem fi nanceira assumidos pelo Grêmio Estudanti l.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

 A Associação de Pais e Mestres do Colégio João Paulo I, P.A.M.P.A, insti tuição repre-
sentati va que congrega todos os professores, pais e responsáveis pelos alunos da Escola, tem 
fi nalidade social, desporti va, cultural, cívica e educacional.

A organização e o funcionamento da P.A.M.P.A regem-se por estatuto próprio.
A Direção, ouvido o Conselho Técnico-Administrati vo, pode intervir na Diretoria da 

P.A.M.P.A, a fi m de exigir o cumprimento dos dispositi vos do presente Regimento.
O Estabelecimento não se responsabilizará por dívidas ou outros compromissos de or-

dem fi nanceira assumidos pela P.A.M.P.A

FUNCIONAMENTO  DO  CURSO
ORGANIZAÇÃO  CURRICULAR

PLANOS DE ESTUDOS

Os Planos de Estudo refl etem a organização curricular do Ensino Fundamental e do En-
sino Médio, são elaborados pelo CTA, levando-se em consideração sugestões da comunidade 
escolar, e são aprovados pela Mantenedora.

A carga horária prevista nos Planos de Estudos será regida pela LEI Nº 13.415, DE 16 DE 
FEVEREIRO DE 2017, no seu arti go24 parágrafo 1º.

PLANOS DE TRABALHO DO PROFESSOR
O Plano de Trabalho do Professor, sintonizado com a fi losofi a da Escola, tem por fi nalidade 

nortear e possibilitar a realização de todos os atos pedagógicos escolares. É elaborado pelos pro-
fessores dos componentes curriculares (disciplinas) juntamente com seu Coordenador de Área do 
Conhecimento, assessorados pelo Coordenador Pedagógico. É analisado e aprovado pelo CTA.

REGIME ESCOLAR
 A Escola adota regime anual para a Educação Infanti l e seriado anual para o Ensino Fun-

damental e o Ensino Médio.
O Currículo é organizado tendo presentes o espírito da Lei e as prescrições deste Regimento.
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REGIME DE MATRÍCULA

CONDIÇÕES PARA INGRESSO

Para ingresso do aluno em qualquer etapa, em qualquer momento do ano leti vo, deve 
o educando submeter-se a uma entrevista, e seu currículo ser detalhadamente analisado pelo 
órgão competente da Escola, com vistas a situá-lo no ano ou série correspondente a seu grau 
de conhecimento.

A matrícula em cada ano ou série está condicionada à capacidade e às possibilidades 
da Escola, quer sob o ponto de vista didáti co, quer sob o ponto de vista material. No ato da 
matrícula, dá-se preferência, para o preenchimento das vagas, aos alunos que se enquadram 
na faixa de idade prevista para o ano ou série a que se desti nam.

Os períodos para inscrição à matrícula e para a sua efeti vação obedecem às normas 
estabelecidas pelo CTA. 

Para admissão na Escola são solicitados do aluno os seguintes documentos:
a) certi dão de nascimento ou documento equivalente;
b) histórico escolar, exigido a parti r do 2o ano do Ensino Fundamental.
A Direção de Ensino pode exigir outros documentos que são anualmente fi xados, 

atendendo à determinação legal ou a necessidades surgidas.
A documentação falsifi cada ou rasurada invalida a matrícula e submete o responsável às 

implicações legais.
As matrículas e rematrículas são feitas mediantes requisição à Direção de Ensino e no 

prazo hábil por ela fi xado.
Não há renovação automáti ca de matrícula.
O pedido de transferência pode ser solicitado pelos pais ou responsáveis ou pelo próprio 

aluno, quando legalmente responsável por si.

FORMAS DE INGRESSO
 
 A matrícula na Escola compreende:

a) admissão de novos alunos;
b) admissão de alunos por transferência;
c) rematrícula;
d) admissão de alunos independente da escolarização anterior. 

 
A aceitação de transferência de alunos egressos de outras escolas fi ca condicionada à 

existência de vagas no ano ou série e à possibilidade de adaptação ao novo currículo.
Caso o aluno solicite matrícula, ao longo do ano leti vo ou mesmo ao término desse, deve 

apresentar, no ato da matrícula, além do histórico escolar das séries já cursadas, boleti m de 
desempenho, se for o caso, da série em curso. 

Compete à Coordenação Pedagógica assessorar-se, como julgar necessário, para fazer o 
estudo dos documentos apresentados e emiti r parecer sobre a possibilidade de matrícula e de 
estudos de adaptação.

A Escola expede transferência em qualquer época do ano, fornecendo ao aluno a 
documentação necessária à legalização de sua vida escolar.
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CONSTITUIÇÃO DE TURMAS

O número máximo e mínimo de alunos por turma é determinado, anualmente, pela 
Direção, observando a capacidade de cada sala de aula, em conformidade com os critérios 
estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação. A composição das turmas  seguirá as 
orientações do Conselho de Classe.

PLANO DE INCLUSÃO

O Colégio João Paulo I – Unidade Sul entende que se faz necessário garanti r a todos os 
cidadãos, em todas as etapas de sua existência, as condições para que se viva com dignidade, 
com qualidade de desenvolvimento fí sico, psicológico, social e econômico. Por meio de um 
olhar críti co, percebe-se que sociedades bem sucedidas se desenvolvem com acolhimento, 
respeito à diversidade e ao ser em todas as suas dimensões. A Escola, como um espaço de 
educação, desempenha função essencial nesse cenário e deve oferecer a todos o acesso 
ao conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades que potencializem o 
exercício efeti vo da cidadania.

Nesse senti do, a resolução nº04, de 02 de outubro de 2009, arti go 1º - Para a implementação 
do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos com defi ciência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns 
do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de 
recursos multi funcionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede 
pública ou de insti tuições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns lucrati vos. Nesse 
senti do, a Declaração de Salamanca (1994) diz: “Principio fundamental da escola inclusiva é o 
de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 
quaisquer difi culdades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer 
e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os esti los e ritmos 
de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos através de um currículo 
apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as 
comunidades. Na verdade, deveria existi r uma conti nuidade de serviços e apoio proporcional 
ao contí nuo de necessidades especiais encontradas dentro da escola.” A inclusão de alunos 
com necessidades de Atendimento Educacional Especializado (AEE) é dever da escola, mais do 
que um simples direito da criança e do adolescente.

A a Lei 9394/96 se manifesta:
 
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade esco-
lar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§º2 O atendimento educacional será feito em classes, escolas, ou serviços especializa-
dos, sempre que, em função das condições específi cas dos alunos não for possível a 
sua integração nas classes comuns do ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, dever consti tucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infanti l.
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Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com defi ciência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educati vos e organização específi cos, para 
atender às suas necessidades;

II - terminalidade específi ca para aqueles que não puderem ati ngir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas defi ciências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendi-
mento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efeti va integração na vida em so-
ciedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competi ti vo, mediante arti culação com os órgãos ofi ciais afi ns, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artí sti ca, 
intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefí cios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o respecti vo nível do ensino regular.

Observado o exposto, o Colégio João Paulo I – Unidade Sul fundamenta sua práti ca 
pedagógica nos pilares Conhecimento, Trabalho, Afeto e Autonomia e entende que cada 
criança ou adolescente possui suas próprias característi cas e necessidades e promove a 
parti r de práti cas educacionais a integração de todos os seus estudantes com a comunidade 
escolar e busca compreender cada indivíduo para o desenvolvimento de suas habilidades e 
competências. 

Nesse senti do, o Colégio deve atender o aluno com necessidades especiais nos cursos 
de Educação Infanti l (dos 3 aos 5 anos) e no Ensino Fundamental (a parti r dos 6 anos) e no 
Ensino Médio, com objeti vos de inclusão, passando este a integrar o plano de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) da Escola. O aluno será considerado com necessidades 
especiais e, portanto, integrante do plano de AEE, se e somente se,

1) efeti vada entrevista da família com a equipe direti va, for assinada ata de entrevista e 
do plano de atendimento ao aluno incluído; 

2) for apresentado um laudo de profi ssional legalmente capacitado atestando a viabili-
dade de sua inserção em classes da Educação Básica para que a Escola possa consi-
derar seus níveis de desenvolvimento geral, pessoal e social;

a. na ausência do laudo supracitado, a Escola poderá, por opção própria e se assim en-
tender viável, realizar avaliação diagnósti ca por meio do seu Serviço de Orientação 
Educacional em conjunto com seu Departamento de Psicologia.

3) termo escrito de comprometi mento familiar com acompanhamento paralelo, siste-
máti co e concomitante de serviços de apoio especializados, providenciados pela fa-
mília, para atender às necessidades peculiares do aluno;

4) comprometi mento dos pais, por escrito, em oferecer atendimento educacional es-
pecializado em Centro de Atendimento Educacional Especializado de acordo com as 
necessidades educacionais específi cas orientadas pela equipe pedagógica do Colégio 
João Paulo I.

5) comunicação e entrosamento entre família, serviços de apoio especializados e Colé-
gio visando o acompanhamento e a aprendizagem do educando.
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A Escola organiza suas turmas regulares de acordo com o Parecer 56/2006 do Conselho 
Estadual de Educação do RS. Nas turmas de Turno Inverso, com currículo diferenciado, o 
Colégio terá reserva de 1 em cada 5 vagas para alunos que integrem o plano de AEE.

Visto que o plano de AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 
que eliminem as barreiras para sua plena parti cipação na sociedade e desenvolvimento de 
sua aprendizagem, a Escola deve conta com profi ssionais com formação que os habilita para o 
exercício da docência e formação específi ca para a Educação Especial, como orienta o parecer 
nº 04/2009 do Conselho Nacional de Educação.

A garanti a de acesso, parti cipação e aprendizagem de todos os alunos nas escolas 
contribui para a construção de uma nova cultura de valorização das diferenças. A escola 
reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educati vo e busca a parti cipação e o 
progresso de todos, adotando novas práti cas pedagógicas, sendo que, para isso, poderá lançar 
mão de um Currículo Adaptado.

As adaptações curriculares, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, são defi nidas como: 
[...] possibilidades educacionais de atuar frente às difi culdades de aprendizagem dos 
alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do currículo regular, quando neces-
sário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades es-
peciais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de 
ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstân-
cias, as adaptações curriculares implicam a planifi cação pedagógica e as ações do-
centes fundamentadas em critérios que defi nem o que o aluno deve aprender; como 
e quando aprender; que formas de organização do ensino são mais efi cientes para 
o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. (BRASIL, 2001, p.33)

A terminologia adaptação, pode ser interpretada como fl exibilização, uma vez 
que pressupõe a existência de alterações e/ou modifi cações no processo educacional, 
principalmente no âmbito curricular. Para isso, o currículo deve ser tomado como referência 
na identi fi cação de possíveis alterações em função das necessidades dos alunos. Cabe à equipe 
técnica pedagógica realizar o mapeamento das parti cularidades educacionais da demanda 
educacional que necessita de ajustes no currículo e propor o manejo das condições adequadas 
para que isso ocorra. Isso quer dizer que poderá ser selecionado o conteúdo de cada disciplina 
a ser desenvolvido em um determinado período, poderá haver maior fl exibilização no período 
de avaliação, etc.

Os instrumentos de avaliação serão diferenciados até o 4º ano do Ensino Fundamental, 
mas os objeti vos serão os mesmos, visando à autonomia e aprendizagem dos conteúdos das 
diferentes áreas do conhecimento pelo aluno. 

A expressão do resultado da avaliação que será uti lizada é a padrão da escola, aliada 
ao parecer descriti vo com a discriminação dos objeti vos ati ngidos ou não. Caso o aluno não 
ati nja os objeti vos mínimos, a escola pode solicitar a transferência do aluno de acordo com a 
avaliação da equipe direti va.

De acordo com o Parecer nº 251/2010 do Conselho Estadual de Educação, o Certi fi cado 
de Conclusão de Terminalidade Específi ca no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio será 
acompanhado de Parecer Descriti vo que indicará as competências, habilidades e conhecimentos 
desenvolvidos, elaborado pelos professores das classes comuns e os professores/profi ssionais 
que atuaram no Atendimento Educacional Especializado. O documento descriti vo conterá 
encaminhamento para o prosseguimento da escolarização, para o mundo do trabalho ou para 
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alternati vas de atendimento em espaços/insti tuições que reúnam os esforços das políti cas de 
trabalho, assistência social, esportes, cultura e saúde. A expedição do Certi fi cado de Conclusão 
de Terminalidade Específi ca será sempre compromisso da escola em conjunto com a família.

Metodologia  de  Ensino

A fi nalidade do Projeto Pedagógico da Escola é a de nortear e implementar todos os 
atos da vida escolar. Visa à capacitação do alunado para a realização de ati vidades em todos 
os domínios da ação humana e tem como eixos estruturais o aprender a conhecer, a fazer, a 
viver e a ser.

Da elaboração desse Projeto parti cipam os membros que integram o CTA. O Projeto 
Pedagógico é submeti do à aprovação da enti dade Mantenedora e dado ao conhecimento de 
toda a comunidade escolar.

A ideia impulsionadora é a de que  estudar é aprender a conhecer-se e a se reconhecer 
no outro. Implica um movimento que não abre mão das relações humanas e de todas as 
inter-relações que podem ser estabelecidas no contato com o outro.

Estudar é aplicar a inteligência para saber e, sabendo, ser capaz de criar, transferir 
conhecimento, decidir. Estudar é um processo dinâmico, vivo, atento ao sujeito e à realidade 
que o cerca.

Estudar é, também, trabalhar. Isso não é tarefa para um simples aluno, mas sim, para 
um estudante: aquele que quer, pensa e age a parti r de sua determinação pessoal. O trabalho 
precisa ser encarado como um componente incorporado à práti ca pedagógica.

A Escola é um nexo entre Educação, Trabalho, Autonomia e Afeto e busca propiciar 
conhecimentos necessários à compreensão do homem em todas as suas dimensões da 
produção material e espiritual. Busca mostrar que o mundo que se conhece é produto do 
trabalho e das relações humanas ao longo da História e, também, desvendar os segredos da 
Ciência aplicados à produção. Atua de forma a que a criança e o jovem possam se enxergar 
como autores da História e capazes de nela interferir mediante sua ação intelectual, social e 
éti ca. A parti r desses pressupostos, a Sociedade de Ensino Comenius lançou os alicerces do 
Colégio João Paulo I - Unidade Sul.

Parti ndo do pressuposto de que é importante preparar o homem por meio de uma 
educação autênti ca, é preciso que o ato de educar, no que se refere a conteúdos, programas 
e métodos, seja adaptado ao fi m que se tem em vista, isto é, permita ao homem se tornar 
sujeito na História. Portanto, a pedagogia deve estar em perfeita consonância com os princípios 
fi losófi cos adotados.

Ao defi nir o papel da escola, os conteúdos de ensino, os métodos e a relação professor-
aluno, aliamo-nos às propostas da Pedagogia Liberal e às da Pedagogia Progressista, que nos 
dizem ser função da insti tuição escolar o compromisso com a cultura, a preparação intelectual 
e éti ca dos alunos, a adequação das necessidades individuais às do meio, sati sfazendo as de 
ambos, a difusão dos conteúdos e a apropriação do saber.

Os conhecimentos e os valores sociais acumulados pelas gerações passadas são 
repassados aos alunos, e as ati vidades desenvolvidas visam a preparar para a vida em 
sociedade. Os conteúdos de ensino veiculados são os culturais e os universais. O signifi cado 
do conhecimento contextualizado e interdisciplinar incenti va o raciocínio e a capacidade de 
aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser o agente de sua trajetória.

Os métodos de ensino são concebidos como uma forma de favorecer a correspondência 
entre os conteúdos e os interesses dos alunos, embasados nos eixos do conhecimento, da 
ação, da vivência e da relação indivíduo e coleti vidade.
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Considerando os estágios do pensamento e o processo de desenvolvimento global da 
pessoa, os conteúdos de ensino e as ati vidades são organizados de forma a permiti r uma 
leitura plural da realidade, a respeitar a importância das relações genéricas e específi cas de 
cada objeto de estudo e a garanti r a unidade entre teoria e práti ca.

Quanto à relação professor-aluno, no Colégio, há o predomínio de uma autoridade – 
a do professor, respaldada no fato de ele ser orientador, catalisador, mediador e facilitador 
das trocas de informações. Quando nos embasamos nesse critério justi fi cador de autoridade, 
não assumimos uma postura autoritária, visto que a afeti vidade permeia as nossas relações 
e não a nossa metodologia, o que reitera nossa opção pela disciplina para o trabalho e para a 
liberdade.

Tendo em vista os pressupostos pedagógicos apresentados, nossos objeti vos específi cos 
almejam propiciar ao educando conhecimento descriti vo da realidade; conscienti zação de 
sua posição no mundo; senti do e orientação para a sua atuação cultural; vivência coleti va 
de sua função de construtor do mundo. Procura-se capacitar o aluno para uma postura 
analíti ca e interpretati va da realidade. Objeti va-se uma formação intelectual que possibilite 
escolhas conscientes de caminhos a ser trilhados, adequados aos seus interesses, apti dões e 
às exigências do mundo social e o acesso aos diversos níveis de estudos superiores, a parti r 
da operacionalização de uma práti ca pedagógica coerente com os valores estéti cos, políti cos 
e éti cos.

Considerando-se a ideia que impulsionou a criação deste Colégio – estudar é aprender 
a conhecer-se, aprender a saber e aprender a trabalhar – o nosso aluno, ao ingressar na 
Escola, toma conhecimento da função que terá que desempenhar –  a de estudante – e dos 
desdobramentos que essa opção traz consigo em termos de trabalho.

Os alunos da Escola Infanti l e os do 1o ao 4o  ano do Ensino Fundamental, no início do 
ano leti vo, bem como em todas as situações que exigem refl exão acerca do agir em grupo, 
discutem as regras de convivência que organizam sua ação na escola.

A parti r do 5o ano do Ensino Fundamental, o aluno, ao ingressar na Escola, recebe 
um documento no qual estão conti das as normas que orientam o seu agir dentro do 
Estabelecimento. Essas, de forma sucinta, regulam a sua vida escolar.

A Escola mantém um controle das situações inadequadas em que os alunos se envolvem 
por meio de registros individualizados. A Escola contata a família, sempre que necessário, 
para que tenha ciência e colabore a fi m de que ocorra uma mudança de comportamento do 
estudante.

Os materiais uti lizados pelos professores são variados, contudo existe a adoção de livros 
didáti cos criteriosamente selecionados pela Escola. Esse ti po de recurso favorece a organização 
do aluno, do próprio professor e possibilita um controle sistemáti co, por parte da Coordenação 
Pedagógica do trabalho desenvolvido. Biblioteca atualizada, instrumentos de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) e Ambientes Colaborati vos de Aprendizagem são alguns dos 
recursos com os quais o aluno conta para enriquecer seu currículo escolar.

A Escola investe no desenvolvimento psicomotor, colocando à disposição de seus alunos 
ati vidades esporti vas, lúdicas e recreati vas, que proporcionam o conhecimento da identi dade 
corporal, de noções espaciais, de preservação da higiene e da saúde, de respeito ao ambiente 
e ao outro.

Os trabalhos de casa e temas são exigências da escola, à medida que favorecem a 
construção dos conceitos, a sistemati zação do aprendizado, a ati vação da memória e a 
organização do trabalho.
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Avaliação
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A Escola avalia anualmente as metas propostas em seu Plano Global com o objeti vo de 
verifi car em que proporção foram ati ngidas, assim como as eventuais necessidades de ajustes 
para que estejam de acordo com as aspirações da comunidade em que atua. Os resultados 
da avaliação realizada pelo CTA, com a colaboração dos professores, servem de base para o 
planejamento escolar do ano seguinte.

A avaliação, na Educação Infanti l, é contí nua e realizada mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de promoção, mesmo para o 
acesso ao Ensino Fundamental.

A avaliação, no 1o ano do Ensino Fundamental é diagnósti ca, contí nua e realizada 
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de 
promoção. 

A avaliação, a parti r do 2o ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, objeti va a 
promoção e consti tui uma ação contí nua que inclui a observação dos avanços e da qualidade 
da aprendizagem alcançada; é realizada sistemati camente por meio de provas, trabalhos, 
debates, seminários e outros instrumentos adequados a tal fi m.

A avaliação do progresso do aluno, como parte integrante do aperfeiçoamento do 
Currículo da Escola, estabelece como metas:

a) revelar ao professor aspectos do desenvolvimento do aluno a cada momento da 
aprendizagem;

b) ajustar e orientar a intervenção pedagógica para que o aluno aprenda e apreenda da 
melhor forma;

c) proporcionar refl exão contí nua ao professor sobre sua práti ca educati va;
d) moti var o aprendizado, fornecendo aos alunos informações sobre o resultado dos 

trabalhos realizados;
e) oportunizar aos professores meios de avaliar métodos de ensino, livros e outros 

instrumentos do processo educacional;
f) desenvolver o trabalho cooperati vo, aclarar propósitos e proporcionar uma base para 

o melhoramento do Currículo;
g) desenvolver o espírito críti co e ati tudes de autoavaliação, capazes de conduzir a uma 

crescente autodeterminação, esti mulando senti mentos de responsabilidade pessoal 
ao apreciar a efi cácia dos esforços individuais e do grupo.

A avaliação do desempenho do aluno é semestral, em função de objeti vos comuns 
estabelecidos pelo grupo de professores, Coordenações e Direção, realizada ao fi nal de cada 
etapa de trabalho e nos conselhos de Classe; tem por base o parecer de cada profi ssional 
envolvido no processo educacional, elaborado a parti r da observação do desenvolvimento 
de habilidades e competências demonstrados; é contí nua e cumulati va para que se possa 
observar o desenvolvimento do aluno em cada momento da aprendizagem.
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A parti r do 2o ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, como expressão dos 
resultados obti dos na avaliação, são atribuídas notas, em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez 
inteiros), sendo os arredondamentos orientados pela normati zação estatí sti ca. As notas são 
arredondadas para uma casa após a vírgula conforme critério de arredondamento matemáti co. 
É exigido o aproveitamento mínimo de 50% (nota 5,0) em cada componente curricular e a 
média de 6,0 (seis inteiros) em cada área do conhecimento. 

No 1o ano do Ensino Fundamental, a avaliação é feita por Parecer Descriti vo. Do 2o  ao  
4o ano, a nota será composta por provas parciais, testes, trabalhos e exercícios elaborados 
pelos professores das áreas do conhecimento, sendo que os valores a eles atribuídos são os 
seguintes: 40% - testes, trabalhos, temas, e 60% - provas parciais.

Do 5o  ao  9o ano, a nota será composta por provas parciais, testes, trabalhos, temas, 
simulados, exercícios e provas semestrais elaborados pelos professores das áreas do 
conhecimento, sendo que os valores a eles atribuídos são os seguintes: 50% - provas parciais, 
testes, trabalhos, temas e 50% - provas semestrais.

As médias semestrais em cada área do conhecimento serão calculadas por meio de 
média ponderada, observando os pesos atribuídos para cada componente curricular, dispostos 
na tabela abaixo.  
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Tabela de Pesos dos Componentes Curriculares por Área do Conhecimento
Ensino Fundamental

Áreas do 
Conhecimento Componentes Curriculares

ANOS/PESOS 

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o

1. Produção Textual
Produção Textual - 1 1 1 1 1 1 1 1

Comunicação Digital - - - - 1 1 1 1 1

Peso Total da Área - 1 1 1 2 2 2 2 2

2. Linguagens e 
Códigos

Língua Portuguesa - 3 3 3 4 4 4 4 5

Lingua Inglesa - 1 1 1 1 1 1 1 1

Literatura - - - - - - - - 2

Tecnologias da Informação e Comu-
nicação (TIC) - 1 1 1 - - - - -

Arte - 2 2 2 2 2 2 2 1

Educação Física - 1 1 1 1 1 1 1 1

Peso Total da Área - 8 8 8 8 8 8 8 10

3. Ciências da 
Natureza

Ciências da Natureza - 1 1 1 1 1 1 1 -

Física - - - - - - - - 1

Química - - - - - - - - 1

Biologia - - - - - - - - 1

Matemáti ca aplicada às Ciências 
(MAC) - - - - - - - - 1

Introdução à Metodologia Cientí fi ca 
(IMC) - - - - - - - - 1

Peso Total da Área - 1 1 1 1 1 1 1 5

4. Matemáti ca Matemáti ca - 1 1 1 1 1 1 1 1

Peso Total da Área - 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Humanidades

Estudos Sociais - 1 1 1 - - - - -

História - - - - 1 2 2 2 2

Geografi a - - - - 1 2 2 2 2

Filosofi a - - - - - 1 1 1 1

Peso Total da Área - 1 1 1 2 5 5 5 5

No Ensino Médio, 1ª a 3ª séries, a nota será composta por provas parciais, provas 
semestrais e trabalhos elaborados pelos professores de cada área do conhecimento, sendo 
que os valores a eles atribuídos são os seguintes: 50% - testes, trabalhos, simulados, temas, 
provas parciais e 50% - provas semestrais. 

As médias semestrais em cada área do conhecimento serão calculadas por meio de 
média ponderada, observando os pesos atribuídos para cada componente curricular, dispostos 
na tabela a seguir.
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Tabela de Pesos dos Componentes Curriculares por Área do Conhecimento
Ensino Médio

Áreas do 
Conhecimento Componentes Curriculares

SÉRIE/PESOS

1ª 2ª 3ª

1. Produção Textual Produção Textual 1 1 1

Peso Total da Área 1 1 1

2. Linguagens, 
Códigos

Língua Portuguesa 10 10 10

Literatura 5 7 7

Língua Inglesa 2 2 2

Artes Visuais 2 - -

Educação Física 1 1 1

Peso Total da Área 20 20 20

3. Ciências da 
Natureza

Biologia e Laboratório de Biologia 1 1 1

Física e Laboratório de Física 1 1 1

Química e Laboratório de Química 1 1 1

Peso Total da Área 3 3 3

4. Matemáti ca Matemáti ca 1 1 1

Peso Total da Área 1 1 1

5.Humanidades

História 2 2 2

Geografi a 2 2 2

Filosofi a 1 1 1

Sociologia 1 1 1

Orientação Educacional - - -

Peso Total da Área 6 6 6

Em qualquer etapa, quando houver componentes curriculares (disciplinas) com Propostas 
de Avaliação Diferenciadas, como Produção Textual, Literatura, Educação Física, TIC, Artes 
Visuais e outras, tendo em vista suas peculiaridades, poderão adotar percentuais diferenciados, 
conforme critério do professor, submeti do à aprovação da Coordenação Pedagógica.

O aluno estará aprovado ao obter média mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular e seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento. Não se enquadrando 
nos critérios de aprovação ao fi nal de cada semestre, suprirá eventuais difi culdades por meio 
de Estudos de Recuperação desenvolvidos ao longo dos semestres.   

Os componentes curriculares passíveis de recuperação são aqueles com média inferior 
a sete inteiros (7,0).

Os alunos de 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, deverão ainda apresentar comprovação de 
no mínimo 30 horas complementares* para obter a sua aprovação.
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ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
A Escola oferece Estudos de Recuperação paralelos ao período leti vo para os casos de 

baixo rendimento escolar.
Os Estudos de Recuperação oferecidos pela Escola, ao longo do período leti vo, para 

os casos de alunos com baixo rendimento na avaliação de cada etapa de trabalho, serão 
desenvolvidos por meio de metodologias diferenciadas, acompanhadas pelo professor. 

No Ensino Fundamental, de 1o a 4o ano, realizam-se ati vidades pedagógicas diferenciadas 
que visam à recuperação de conteúdos trabalhados. Elas não implicam modifi cação na nota 
semestral obti da pelo aluno. Não há alteração de notas neste momento do processo. Ao fi nal 
do ano leti vo, considerando o crescimento do aluno ao longo do processo e avaliando seu 
progresso, o Conselho de Classe pode deliberar pela substi tuição de nota inferior a 6,0 no 1o 
ou 2o semestres. O Conselho de Classe é soberano ao estabelecer os critérios de promoção.

No Ensino Fundamental, de 5o ao 9o ano, as ati vidades pedagógicas diferenciadas que  
visam a recuperação dos conteúdos trabalhados em cada componente curricular são planejadas 
e organizadas em um cronograma, que prevê a realização de uma prova substi tuti va à prova 
semestral. As provas contemplam os conteúdos trabalhados ao longo do semestre. A nova 
média do semestre é calculada da seguinte forma: nota parcial mais a nota da substi tuti va, 
caso o aluno alcance nessa avaliação pontuação maior. A nova média do semestre, após as 
ati vidades de recuperação, é calculada da seguinte forma:

    
Exemplo: 

(Nota Parcial) 1,0 + (Nota da Prova Semestral) 3,0 = 4,0
Média do Semestre = 4,0

(Nota Parcial) 1,0 + (Nota da Prova Substi tuti va) 5,0 = 6,0
Nova Média do Semestre = 6,0

Calculada a nova média do semestre, prevalecerá a maior nota.
 
No Ensino Médio, essas ati vidades são planejadas e organizadas em um cronograma. As 

provas de recuperação enfocam os conteúdos em que o aluno não ati ngiu os objeti vos propostos. 
A nova média do semestre é calculada da seguinte forma: há dois pesos diferenciados – 0,4 
(40%) e 0,6 (60%) a serem aplicados à nota do semestre (NS) e à nota da prova de recuperação 
semestral (NRS), sendo o peso 0,4 atribuído à menor nota e o peso 0,6 à maior. A nova média 
do semestre, após as ati vidades de recuperação, é calculada da seguinte forma:

Exemplos: 

1. NS: 5,0.
     NRS: 8,0. 
     
     Nova Média Semestral (NMS) = NS * 0,4 + NRS * 0,6
     NMS = 5,0 * 0,4 + 8,0 * 0,6 = 6,8
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2. NS: 5,0.
     NRS: 4,0. 
     
     Nova Média Semestral (NMS) = NS * 0,6 + NRS * 0,4
     NMS = 5,0 * 0,6 + 4,0 * 0,4 = 4,6  

 
Aplicados os pesos, se o aluno obti ver NMS inferior à NS, permanece a maior média. No 

caso, a do semestre (NS). 

A média do aluno, ao fi nal do ano leti vo, será calculada da seguinte forma:

Média Anual =  0,4*MS1 + 0,6*MS2

 O aluno estará aprovado ao obter Média Anual mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular e seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento.  Não obtendo média 
mínima de aprovação ao fi nal do ano leti vo, será submeti do a novas ati vidades de recuperação 
sendo necessário alcançar nota mínima de cinco inteiros (5,0) em cada componente curricular 
a ser recuperado e seis inteiros (6,0) na área do conhecimento à qual pertence e não mais será 
considerado o somatório de notas anteriores do referido componente curricular.   

Os componentes curriculares passíveis de recuperação são aqueles com média inferior 
a sete inteiros (7,0).

O aluno estará aprovado ao obter nota fi nal mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular, seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento e frequência 
mínima exigida pela legislação em vigor. Ao não ati ngir os critérios supracitados, o aluno será 
considerado reprovado.

Pode, ainda, a escola oferecer uma nova oportunidade de recuperação para os alunos de 
Ensino Fundamental e Médio reprovados, denominada Recuperação Terapêuti ca Conti nuada 
(RTC) após concluído o ano leti vo; o CTA decidirá anualmente o número de componentes 
curriculares (disciplinas) que poderão ser recuperados em RTC e expressará essa informação no 
Plano Global. A parti r do ano leti vo de 2017, se admite no máximo 2 componentes curriculares 
passíveis de RTC.

Os professores mantêm registro sistemáti co do aproveitamento do aluno. 
Em caso de contestação dos critérios de avaliação, cabe ao aluno ou responsável legal 

recorrer, por meio de documento oferecido pela escola, no prazo de 48h (quarenta e oito 
horas) consecuti vas após a divulgação dos resultados. O recurso será apreciado pelo CTA.

O resultado do recurso será comunicado ao requerente ou ao responsável legal 48h 
(quarenta e oito horas) consecuti vas após o protocolo do documento de recurso na Secretaria 
da Escola.

A escola disponibilizará o calendário ofi cial de avaliações no iníco do ano leti vo. A ausência 
do aluno em uma avaliação ofi cial, prevista em calendário, acarretará automati camente a 
atribuição de nota zero à referida avaliação. No entanto, caso a ausência se justi fi que por moti vo 
de força maior e os documentos comprobatórios sejam protocolados junto à Coordenação 
em até 5 dias úteis do ocorrido, a avaliação (prova) perdida se somará a próxima prevista em 
calendário.
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 AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A avaliação, na Educação Infanti l, é contí nua e realizada mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de promoção, mesmo para o 
acesso ao Ensino Fundamental, de acordo com os critérios estabelecidos na BNCC.

O aluno recebe, ofi cialmente, a comunicação dos seus resultados:

a) após cada período de avaliação regular;
b) após cada período de estudos de recuperação a que for submeti do.

Os resultados das avaliações referentes ao desempenho do aluno são expressos no 
boleti m escolar.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS TRANSFERIDOS

Os resultados das avaliações referentes ao desempenho do aluno transferido são 
expressos no Histórico Escolar sem alterar a forma uti lizada na escola de origem.

O aluno transferido ao longo do ano leti vo será classifi cado mediante avaliação feita pela 
Escola que defi na o grau de desenvolvimento e de experiência do candidato e que permita sua 
inscrição na série ou etapa adequada; os resultados obti dos na Escola de origem serão levados 
em consideração. 

CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO

A classifi cação dos alunos nos anos ou nas séries que consti tuem o Ensino Fundamental 
e o Ensino Médio pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na 
própria escola;

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas, mediante a 
apresentação de Histórico Escolar, tendo em vista o aproveitamento dos estudos 
concluídos com aprovação;

c) independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela Escola, 
para situar o aluno na série compatí vel com sua idade, experiência, nível de desempenho 
e de conhecimento, por meio de processo que inclui entrevista com Coordenador 
Pedagógico ou prova específi ca. Essas ati vidades de avaliação são registradas em ata, 
com as especifi cações necessárias à comprovação do trabalho realizado. 

RECLASSIFICAÇÃO DO ALUNO

Os alunos procedentes de outras escolas do País ou do exterior, com organização ou 
regime escolar diferentes daqueles adotados pela Escola são reclassifi cados mediante processo 
de avaliação que consta de entrevista com a Coordenação Pedagógica 

 prova de verifi cação de competências, aplicada por professor habilitado, com a assessoria 
do Coordenador Pedagógico. 
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A fi m de reclassifi car o aluno, a Escola considerará a sua idade, seu estágio de 
desenvolvimento e as suas possibilidades de crescimento. Qualquer fl exibilização do processo 
de reclassifi cação por parte da Escola será considerada mera liberdade, não ensejando, sob 
nenhuma hipótese, alteração ou novação dos critérios estabelecidos nesse Regimento. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS CONCLUÍDOS COM ÊXITO

A Escola aproveita estudos feitos com aprovação em insti tuições autorizadas, em cursos 
ou exames supleti vos, mediante a apresentação de certi fi cados ou históricos escolares, 
conforme o caso. 

ESTUDOS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR
  

A adaptação é o processo de atendimento especial oferecido ao aluno matriculado por 
transferência, a fi m de situá-lo no nível dos objeti vos e conteúdos da Escola. 

A adaptação inclui a recuperação de objeti vos, conteúdos e disciplinas não ati ngidos ou 
cursados e a dispensa de estudos já realizados que sejam sufi cientes para o prosseguimento 
dos estudos em seu novo currículo. 

 A adaptação deve ser providenciada a parti r da efeti vação da matrícula.
 O processo de adaptação é orientado pela Coordenação Pedagógica, a quem compete 

assessorar os professores na preparação ao longo do ano leti vo em que o aluno ingressou.

CONTROLE DA FREQUÊNCIA

No Ensino Fundamental e no Médio, a frequência mínima exigida, para aprovação, é de 
75% do total de horas leti vas do ano ou série.

Casos de infrequência são imediatamente comunicados à família.  
O aluno pode ser dispensado da frequência às sessões de Educação Física, de acordo 

com os dispositi vos legais ou a critério do médico responsável.
Os alunos enquadrados na legislação específi ca recebem atendimento especial.
A frequência dos alunos às aulas é registrada no Diário de Classe e transcrita para sua 

fi cha individual, na Secretaria da Escola.

ESTUDOS COMPENSATÓRIOS DE INFREQUÊNCIA

Aos alunos com infrequência superior a 25% das ati vidades escolares programadas a 
Escola poderá oferecer ati vidades compensatórias de infrequência.

As ati vidades complementares compensatórias de infrequência terão a fi nalidade de 
compensar estudos, exercícios ou outras ati vidades escolares dos quais o aluno não tenha 
parti cipado em razão de sua infrequência.

As ati vidades complementares compensatórias de infrequência são presenciais, 
oferecidas sob a forma de aulas, em horário extracurricular, com frequência obrigatória, 
registrada em lista de controle específi ca, na qual se faz menção às datas e ao número de 
faltas a que correspondem.
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As ati vidades complementares compensatórias de infrequência deverão ser realizadas 
pelo aluno dentro do período leti vo a que se referem. Ao término dessas ati vidades, o aluno 
deverá realizar ati vidades de avaliação e apresentar aproveitamento escolar de acordo com o 
mínimo para a aprovação estabelecido pela Escola.

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
CURRICULARES OBRIGATÓRIAS NO ENSINO MÉDIO

1. Ati vidades Complementares

As ati vidades complementares têm a fi nalidade de enriquecer o processo de ensino-
-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social, acadêmica, a preparação 
para o ingresso no Ensino Superior e o futuro exercício profi ssional do estudante. No Colégio 
João Paulo I – Unidade Sul, as ati vidades complementares são estabelecidas para a 1ª e a 2ª 
série do Ensino Médio em norma prevista no Plano Global aprovado para o ano leti vo 2017, 
aprovado em julho de 2016.

Considera-se que as ati vidades complementares, observada sua fl exibilidade de carga 
horária semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante ao longo do ano 
leti vo, podem ser realizadas dentro ou fora da Escola.

2. Normas das Ati vidades Complementares

2.1. Entende-se por Ati vidades Complementares toda aquela que, guardando relação 
de conteúdo e forma com o currículo escolar, oportunizem o aprimoramento da 
formação básica por meio da ampliação dos conhecimentos e práti cas propiciados 
pelo curso, possibilitando, ainda, ao aluno a construção de uma trajetória autôno-
ma e personalizada.

2.2. As Ati vidades Complementares da 1ª série do Ensino Médio deverão perfazer um 
mínimo de trinta horas (30h).

2.3. As Ati vidades Complementares da 2ª série do Ensino Médio deverão perfazer um 
mínimo de trinta horas (30h).

2.4. Compõem as Ati vidades Complementares, os seguintes grupos de ati vidades e 
suas respecti vas cargas horárias:

2.4.1.Parti cipação, como aluno em grupos de estudos oferecidos pela Escola. Cada pre-
sença registrada em grupos de estudos oferecidos pela Escola equivale a meia-ho-
ra (0,5h) em Ati vidades Complementares;

2.4.2.Parti cipação, como ouvinte em palestras organizadas pela Escola ou pela Associa-
ção de Pais e Mestres (PAMPA), duas horas (2h);

2.4.3.Parti cipação em palestras, cursos ou ofi cinas oferecidas por Insti tuições de Ensino 
Superior. Será considerada a carga horária integral presente no certi fi cado.

2.4.4.Parti cipação em ofi cinas ou cursos oferecidos pela Escola. Aproveitamento da car-
ga horaria presente no certi fi cado, até o máximo de quinze horas (15h) semestrais;

2.4.5.Atuação como monitor em componentes curriculares (disciplinas), com exigência 
mínima de um semestre completo. Cada uma hora (01h) realizada de monitoria 
equivale a uma hora (01h) em Ati vidade Complementar, observando o máximo de 
quinze horas (15h) por semestre;
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2.4.6.Parti cipação em viagens de estudos ou saídas de campo organizadas pela Esco-
la. Cada uma hora (01h) de parti cipação equivale a uma hora (01h) em Ati vidade 
Complementar. Serão computadas oito horas (08) por dia de parti cipação nestes 
eventos.

2.4.7.Apresentação de trabalho (tema livre), em congresso, seminário, simpósio, salão 
de iniciação cientí fi ca e demais eventos acadêmicos, em âmbito local, regional, na-
cional ou internacional. A parti cipação certi fi cada em eventos locais ou regionais 
equivale a oito horas (08h) em Ati vidades Complementares, em eventos nacionais 
equivale a dezesseis horas (16h), em eventos internacionais a vinte horas (20h) e 
trabalhos premiados acrescem dez horas (10h).

2.4.8.Parti cipação em projetos de extensão acadêmica organizados pela Escola, pela As-
sociação de Pais e Mestres (PAMPA) ou pelo Grêmio Estudanti l do Colégio João 
Paulo I – Unidade Sul. Aproveitamento integral da carga horária certi fi cada, obser-
vando o limite de quinze horas anuais (15h).

2.5. As Ati vidades Complementares devem ser realizadas durante o período em que o 
aluno esti ver regularmente matriculado na Escola.

3. Procedimentos

3.1. Todas as ati vidades consideradas como complementares devem ser obrigatoria-
mente comprovadas. Os documentos que comprovam a referida ati vidades devem 
ser encaminhados para a Coordenação do Ensino Médio, com o registro da ati vida-
de desenvolvida e da respecti va carga horária. 

3.1.1. Os estudantes devem encaminhar as comprovações à Coordenação do Ensino Mé-
dio com antecedência mínima de cinco (5) dias úteis do início das provas semes-
trais do 2º semestre do ano leti vo vigente.

3.1.1.1.O protocolo de entrega não garante a aprovação do cumprimento das horas de 
Ati vidades Complementares; os documentos serão analisados pela Coordenação 
de Ensino que, então, dará seu parecer fi nal.

3.2. É obrigação da Coordenação de Ensino orientar os estudantes à respeito das Ati vi-
dades Complementares e dirimir, sempre que solicitado, eventuais dúvidas.

3.3. É obrigação dos alunos e seus responsáveis legais entregar no prazo esti pulado 
toda a documentação necessária (certi fi cados, diplomas etc.) para comprovar a 
parti cipação nas ati vidades complementares.

3.4. A avaliação das Ati vidades Complementares, desenvolvidas pelo aluno, a Coorde-
nação considerará:

3.4.1. A compati bilidade e a relevância das ati vidades desenvolvidas, de acordo com o 
Regulamento, e os objeti vos do curso em que o aluno esti ver matriculado.

3.4.2.O total de horas dedicados à ati vidade.
3.4.2.1.Somente serão consideradas, para efeito de cálculo de horas, a parti cipação em 

ati vidades desenvolvidas ao longo do Ano Leti vo vigente.
3.5. Os casos omissos serão tratados pela  Coordenação de Ensino, por meio de análise 



43

de requerimento protocolado na Secretaria da Escola.

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR

No Ensino Fundamental e no Médio, os certi fi cados são expedidos em conformidade 
com a legislação vigente. Junto ao certi fi cado, é anexado o Histórico Escolar do aluno.

Planos de Estudo

Organização

 A Escola organiza os Planos de Estudos em consonância com

a)  a Base Nacional Comum Curricular vigente;
b) a políti ca educacional do Sistema Estadual de Ensino;
c) os princípios fundamentais da legislação vigente;
d) seus próprios objeti vos e sua fi losofi a.

 A relação das Áreas de  Conhecimento, dos Componentes Curriculares, da carga horária, 
relacionamento, ordenação e sequência constam no Regimento.

 Os Planos de Estudos são submeti dos à aprovação da enti dade Mantenedora e são do 
conhecimento de toda a comunidade.
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Áreas  de Conhecimento, Componentes
Curriculares e Carga  Horária

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

Áreas de 
Conhecimento Componentes Curriculares

ANO/CARGA HORÁRIA

1o 2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o

1. Produção Textual
Produção Textual 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comunicação Digital 1 1 1 1 1

Carga horária semanal da área 1 1 1 1 2 2 2 2 2

2. Linguagens e 
Códigos

Língua Portuguesa 6 6 5 5 5 5 4 4 2

Lingua Inglesa 2 2 2 2 1 1 2 2 1

Literatura - - - - - - - - 1

Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) 1 1 1 1 - - - - -

Arte 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Educação Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Carga horária semanal da área 13 13 12 12 10 10 9 9 7

3. Ciências da 
Natureza

Ciências da Natureza 3 3 2 2 3 3 3 3 -

Física - - - - - - - - 1

Química - - - - - - - - 1

Biologia - - - - - - - - 1

Matemáti ca aplicada às Ciências 
(MAC) - - - - - - - - 1

Introdução à Metodologia 
Cientí fi ca (IMC) - - - - - - - - 1

Carga horária semanal da área 3 3 2 2 3 3 3 3 5

4. Matemáti ca Matemáti ca 6 6 7 7 5 5 6 6 6

Carga horária semanal da área 6 6 7 7 5 5 6 6 6

5. Humanidades Estudos Sociais 2 2 3 3 - - - - -

História - - - - 3 2 2 2 2

Geografi a - - - - 2 2 2 2 2

Filosofi a - - - - - 1 1 1 1

Carga horária semanal da área 2 2 3 3 4 5 5 5 5

Carga Horária Total Semanal 25 25 25 25 25 25 25 25 25
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ENSINO MÉDIO

Áreas de 
Conhecimento Componentes Curriculares

SÉRIE/CARGA HORÁRIA

1ª 2ª 3ª T

1. Produção Textual Produção Textual 2 1 2 120

Carga horária semanal da área 2 1 2 120

2. Linguagens, 
Códigos

Língua Portuguesa 3 3 3 360

Literatura 1 2 2 200

Língua Inglesa 1 1 1 120

Arte 1 - - 40

Educação Física 2 2 2 240

Carga horária semanal da área 8 8 8 960

3. Ciências da 
Natureza

Biologia e Laboratório de Biolo-
gia (2) 4 4 4 440

Física e Laboratório de 
Física (1) 4 4 4 460

Química e Laboratório de 
Química(2) 4 4 3 440

Carga horária semanal da área 12 12 11 1340

4. Matemáti ca Matemáti ca 6 5 4 560

Carga horária semanal da área 6 5 4 560

5.Humanidades

História 2 4 4 400

Geografi a 2 2 2 240

Filosofi a(1) 1 1 1 60

Sociologia(1) 1 1 1 60

Orientação Educacional(1) - 1 - 20

- -

Carga horária semanal da área 6 9 8 780

6. Ati vidades Complementares Curriculares 30(3) 30(3) - 60

Carga Horária
Semanal 32 32 32 -

Total 1310 1310 1280 3900

Observações:

a)  Preparação para o Trabalho, Programas de Saúde, dias leti vos e carga horária anual 
conforme legislação vigente.
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b)  (1) Laboratório de Física apenas para a 2ª série.
c)  (2) Laboratório de Biologia e de Química ministrado apenas na 1ª e na 2ª séries.
d)  Para a 1ª série, um dos períodos de Laboratório de Biologia e Química serão divididos 

com Filosofi a e Sociologia.
e)  Para a 2ª série o período da disciplina de Laboratório de Biologia é dividido com a 

disciplina de Orientação Educacional(1) e o período da disciplina de Laboratório de 
Química e Laboratório de Física serão divididos com Sociologia e Filosofi a com en-
contros quinzenais.

f) (3) Carga Horária Anual
g)  Somatório de 32 períodos ocorre em função da quinzenalidade das disciplinas assi-

naladas.
i)  A Educação Física ocorre no turno da tarde.
j)  As normas e os critérios das ati vidades complementares curriculares (3) estão defi ni-

das no documento, Regulamento das Ati vidades Complementares Curriculares obri-
gatórias no Ensino Médio, em anexo (Anexo 1).

EDUCAÇÃO INFANTIL

Diretrizes Curriculares

 A Educação Infanti l, que propõe a educação e  o  cuidado de crianças de 0 a 5 anos, 
deve capacitar para a inclusão em uma vida de cidadania plena e contemplar os Princípios 
Éti cos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao Bem Comum; 
os Princípios Políti cos dos Direitos e Deveres de Cidadania; do Exercício da Criti cidade e do 
respeito à Ordem Democráti ca; os Princípios Estéti cos da Sensibilidade, da Criati vidade, da Lu-
dicidade, da Qualidade e da Diversidade de manifestações Artí sti cas e Culturais; a identi dade 
pessoal do aluno, de sua família, de seus professores e a identi dade da insti tuição de ensino; 
o ser humano em sua totalidade, completude e indivisibilidade; o reconhecimento da criança 
como um ser íntegro, que aprende a ser e a conviver consigo própria, com o outro e com o 
meio ambiente de forma arti culada e gradual e o diálogo.

Assim sendo, a proposta pedagógica que embasa o fazer da Educação Infanti l no Colégio 
João  Paulo I está comprometi da com o respeito ao outro, com  a formação de crianças cidadãs 
e com a crença de que a inteligência não é um dom, mas um processo.

Nesse senti do, a Educação Infanti l dá conta da dinâmica inter e intrapessoal dos proces-
sos psicológicos superiores; da apropriação da cultura via mediação simbólica; do processo de 
desenvolvimento infanti l, da relação entre múlti plas competências e os vário sistemas simbó-
licos construídos socialmente e da importância do jogo e do brinquedo na infância.

A escola acredita no direito da criança às vivências da infância, contemplando suas ne-
cessidades, formas de pensar e agir, sua diversidade sociocultural e suas inúmeras possibilida-
des de descobrir, conhecer, transformar e recriar o mundo. Assim, nos contextos educati vos, 
são abordados assuntos da vida coti diana e as especifi cidades do desenvolvimento infanti l 
como proteção, afeto, sexualidade e gênero, identi dade social, pessoal e étnica, socialização, 
alimentação, higiene, saúde, jogos, brincadeiras. As áreas do conhecimento são entendidas 
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numa perspecti va interdisciplinar para que  o conhecimento vá se construindo de forma não 
fragmentada, a fi m de que a aprendizagem ocorra num clima de desafi o, curiosidade, que 
conduza a criança a perceber o signifi cado do mundo que a cerca.

Os parâmetros que norteiam a Educação Infanti l estão direcionados no senti do de uma 
educação valorizadora de uma visão integrada da vida e do conhecimento, de processos vitais 
e de processos de aprendizagem, de uma educação que integra o sujeito cognoscente com o 
objeto do conhecimento e que viabiliza o individual e o social na aprendizagem.

 A escola, então, promove em suas práti cas de educação e cuidados, a integração entre 
os aspectos fí sicos, emocionais, afeti vos, cogniti vo/lingüísti cos e sociais da criança, entenden-
do que ela é um ser total, completo e indivisível. Dessa forma, ser, senti r, brincar, expressar, 
relacionar-se, mover-se, organizar-se, agir e responsabilizar-se pela ação são partes do todo 
de cada indivíduo, que vão, gradual e arti culadamente,  aperfeiçoando esses processos nos 
contatos consigo próprios, com o outro,  com os objetos e com o ambiente em geral. Tudo isso 
para que a criança possa ser incluída em uma vida de parti cipação e transformação, dentro de 
um contexto de justi ça social, equilíbrio e felicidade.

Objeti vos  dos  componentes  curriculares

Objetivos Gerais

Objetivos gerais do Ensino Fundamental

  Na concepção da Lei 9.394/96, o Ensino Fundamental, parte da educação escolar, “de-
verá vincular-se ao mundo do trabalho e à práti ca social”. ( Art. 1o § 2o da Lei no 9.394/96).   A 
formação do educando deverá prever o desenvolvimento de valores    e   competências neces-
sárias à integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade a que se vincula. 

São objeti vos do ensino Fundamental que os alunos sejam capazes de: 

a) compreender a cidadania como parti cipação social e políti ca, assim como exercício de 
direitos e deveres políti cos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, ati tudes de solida-
riedade, cooperação e repúdio às injusti ças, respeitando o outro e exigindo para si o 
mesmo respeito;

b) posicionar-se de   maneira críti ca, responsável e construti va nas diferentes situações so-
ciais , uti lizando o diálogo como forma de mediar confl itos e de tomar decisões coleti vas;

c) conhecer característi cas fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 
culturais como meio para construir progressivamente a noção de identi dade nacional 
e pessoal e o senti mento de perti nência ao País;

d) conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 
aspectos socioculturais de outros povos e nações. Posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada  em diferenças culturais, de crenças, de sexo, de etnia ou ou-
tras característi cas individuais e sociais;

e) perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identi fi -
cando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ati vamente para a 
melhoria do meio ambiente;
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f) desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o senti mento de confi ança em 
suas capacidades afeti va, fí sica, cogniti va, éti ca, estéti ca, de inter-relação pessoal e de 
inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 
da cidadania;

g) conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como 
um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em 
relação à sua saúde e à saúde coleti va;

h) uti lizar diferentes linguagens – verbal, matemáti ca, gráfi ca, plásti ca, corporal –        
      como meio para expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das 
      produções de cultura, em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes 
      intenções e situações de comunicação;

i) saber uti lizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimento;

j) questi onar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, uti lizando 
para isso o pensamento lógico, a criati vidade, a intuição, a capacidade de análise crí-
ti ca, selecionando procedimentos e verifi cando sua adequação.

Competências básicas a ser desenvolvidas no Ensino Fundamental

a) Domínio da leitura e da escrita
b)  Calcular e resolver problemas
c)  Analisar, sinteti zar e interpretar dados, fatos e situações
d)  Receber criti camente os meios de comunicação
e)  Localizar, acessar, selecionar e usar informações acumuladas
f)   Planejar, trabalhar e decidir em grupo

Objetivos Gerais da área de Linguagens

 A área de Língua Portuguesa objeti va levar o aluno a:

a) uti lizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção 
     de textos escritos  de modo a atender as múlti plas demandas sociais;
b) uti lizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando 

sobre as representações construídas em várias áreas do conhecimento;
c) analisar criti camente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliação dos textos;
d) conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, procurando combater o 

preconceito linguísti co;
e) reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado  

e efi ciente na comunicação coti diana, na elaboração artí sti ca e mesmo nas interações 
com pessoas de outros grupos sociais;

f) usar os conhecimentos adquiridos por meio da práti ca de análise linguísti ca para ex-
pandir sua capacidade de monitoração de uso da linguagem, ampliando a capacidade 
de análise críti ca.
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A área de Língua Estrangeira objeti va levar o aluno a:

a) compreender e produzir textos orais, escritos multi modais na língua estrangeira;
b) fruir textos na língua estrangeira;
c) resolver desafi os de compreensão e produção de textos orais, escritos e multi modais;
d) compreender e refl eti r sobre característi cas de gêneros orais, escritos e multi modais 

na língua estrangeira;
e) apropriar-se de recursos linguísti co-discursivos e culturais para compreender e produ-

zir textos orais, escritos e multi modais na língua estrangeira;
f) compreender e valorizar o plurilinguismo, a diversidade sociocultural e a variação 

linguísti ca;
g)  refl eti r sobre a própria aprendizagem.

A área de Artes Visuais objeti va levar o aluno a:

a) Explorar, conhecer, fruir e analisar criti camente práti cas e produções artí sti cas e cul-
turais do seu entorno social e em diversas sociedades, em disti ntos tempos e espa-
ços, dialogando, reconhecendo e problemati zando as diversidades.

b) Compreender as relações entre a Escultura, a Pintura, a Colagem, a Gravura, a Arqui-
tetura, a Moda, o Paisagismo, a Dança, a Música e o Teatro e suas práti cas integradas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das tecnologias de informação e comuni-
cação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições parti culares de produção, na 
práti ca de cada linguagem e nas suas arti culações.

c) Pesquisar e conhecer as matrizes estéti cas e culturais, especialmente as brasileiras, 
sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as.

d) Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignifi -
cando espaços na escola e fora dela.

e) Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, de pesquisa e de criação 
artí sti ca.

f) Estabelecer relações entre os sistemas das artes, a mídia, o mercado e o consumo, 
compreendendo, de forma críti ca e problemati zadora, modos de produção e de cir-
culação das artes na sociedade.

g) Problemati zar questões políti cas, sociais, econômicas, cientí fi cas, tecnológicas e cul-
turais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artí sti cas.

h) Desenvolver a autonomia, a críti ca, a autoria e o trabalho coleti vo e colaborati vo nas 
artes.

i) Construir relações artí sti co-culturais com as comunidades do entorno da escola, nas 
quais se fazem presentes as culturas infanti s, juvenis e adultas.
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j) Inventar e reinventar a sua identi dade e demais identi dades e pertencimentos, prati -
cando formas de entendimento, expressão e experiências nas esferas da sensibilida-
de, da éti ca, da estéti ca e da poéti ca.

 
A área de Educação Física objeti va levar o aluno a:

a) parti cipar de ati vidades corporais, estabelecendo relações equilibradas e construti vas 
com os outros, reconhecendo e respeitando característi cas fí sicas e de desempenho 
de si próprio e dos outros, sem discriminar por característi cas pessoais, fí sicas, se-
xuais ou sociais;

b) adotar ati tudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 
esporti vas, repudiando qualquer espécie de violência;

c) conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de manifestações de cultura 
corporal do Brasil e do mundo, percebendo-as como recurso valioso para a integração 
entre pessoas e entre diferentes grupos sociais;

d) reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando hábitos saudáveis 
de higiene, alimentação e ati vidades corporais, relacionando-os com os efeitos sobre 
a própria saúde e de recuperação, manutenção e melhoria da saúde coleti va;

e) solucionar problemas de ordem corporal em diferentes contextos, regulando e do-
sando o esforço em um nível compatí vel com as  possibilidades, considerando que 
o aperfeiçoamento e o desenvolvimento das competências corporais decorrem de 
perseverança e regularidade e devem ocorrer de modo saudável e equilibrado;

f) reconhecer condições de trabalho que comprometam os processos de crescimento e 
desenvolvimento, não as aceitando para si nem para os outros, reivindicando condi-
ções de vida dignas;

g) conhecer a diversidade de padrões  de saúde, beleza e estéti ca corporal que existem 
nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua inserçãodentro da cultura em que 
são produzidos, analisando criti camente os padrões divulgados pela mídia e evitando 
o consumismo e o preconceito;

h) conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, bem como reivindi-
car locais adequados para promover ati vidades corporais de lazer, reconhecendo-as 
como uma necessidade básica do ser humano e um  direito do cidadão.

Competências Específi cas na área de Linguagens (BNCC)

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de 
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de signifi cação 
da realidade e expressão de subjeti vidades e identi dades sociais e culturais.

2. Conhecer e explorar diversas práti cas de linguagem (artí sti cas, corporais e linguísti cas) 
em diferentes campos da ati vidade humana para conti nuar aprendendo, ampliar suas 
possibilidades de parti cipação na vida social e colaborar para a construção de uma 
sociedade mais justa, democráti ca e inclusiva.

3. Uti lizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e parti lhar informações, expe-
riências, ideias e senti mentos em diferentes contextos e produzir senti dos que levem 
ao diálogo, à resolução de confl itos e à cooperação.

4. Uti lizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
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sável em âmbito local, regional e global, atuando criti camente frente a questões do 
mundo contemporâneo.

5. Desenvolver o senso estéti co para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifesta-
ções artí sti cas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao 
patrimônio cultural da humanidade, bem como parti cipar de práti cas diversifi cadas, 
individuais e coleti vas, da produção artí sti co-cultural, com respeito à diversidade de 
saberes, identi dades e culturas.

6. Compreender e uti lizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
críti ca, signifi cati va, refl exiva e éti ca nas diversas práti cas sociais (incluindo as escola-
res), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhe-
cimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coleti vos.

Competências Específi cas de Língua Portuguesa para o 
Ensino Fundamental

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogê-
neo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de 
identi dades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos dife-
rentes campos de atuação da vida social e uti lizando-a para ampliar suas possibilida-
des de parti cipar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) 
e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multi ssemióti cos que circulam em dife-
rentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fl uência e criti -
cidade, de modo a se expressar e parti lhar informações, experiências, ideias e senti -
mentos, e conti nuar aprendendo.

4. Compreender o fenômeno da variação linguísti ca, demonstrando ati tude respeitosa 
diante de variedades linguísti cas e rejeitando preconceitos linguísti cos.

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o esti lo de linguagem adequados à 
situação comunicati va, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 
nos meios de comunicação, posicionando-se éti ca e criti camente em relação a con-
teúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de senti dos, valores e 
ideologias.

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objeti vos, interesses 
e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho 
etc.).

9. Envolver-se em práti cas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 
senso estéti co para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artí sti -
co-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encanta-
mento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com 
a literatura.

10. Mobilizar práti cas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas di-
gitais para expandir as formas de produzir senti dos (nos processos de compreensão e 
produção), aprender e refl eti r sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.
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Competências Específi cas de Arte para o Ensino Fundamental

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criti camente práti cas e produções artí sti cas e cul-
turais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais bra-
sileiras e de diversas sociedades, em disti ntos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 
dialogar com as diversidades.

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práti cas integradas, in-
clusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comu-
nicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições parti culares de produção, na 
práti ca de cada linguagem e nas suas arti culações.

3. Pesquisar e conhecer disti ntas matrizes estéti cas e culturais – especialmente aquelas 
manifestas na arte e nas culturas que consti tuem a identi dade brasileira –, sua tradi-
ção e manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte.

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignifi can-
do espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artí sti ca.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreen- dendo, de 

forma críti ca e problemati zadora, modos de produção e de circulação da arte na so-
ciedade.

7. Problemati zar questões políti cas, sociais, econômicas, cientí fi cas, tecnológicas e cul-
turais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artí sti cas.

8. Desenvolver a autonomia, a críti ca, a autoria e o trabalho coleti vo e colaborati vo nas 
artes.

9. Analisar e valorizar o patrimônio artí sti co nacional e internacional, material e imate-
rial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.

Competências Específi cas de Educação Física para o Ensino Fundamental

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a orga-
nização da vida coleti va e individual.

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafi os e aumentar as possibilidades 
de aprendizagem das práti cas corporais, além de se envolver no processo de amplia-
ção do acervo cultural nesse campo.

3. Refl eti r, criti camente, sobre as relações entre a realização das práti cas corporais e os 
processos de saúde/doença, inclusive no contexto das ati vidades laborais.

4. Identi fi car a multi plicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estéti ca cor-
poral, analisando, criti camente, os modelos disseminados na mídia e discuti r postu-
ras consumistas e preconceituosas.

5. Identi fi car as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e com-
bater posicionamentos discriminatórios em relação às práti cas corporais e aos seus 
parti cipantes.

6. Interpretar e recriar os valores, os senti dos e os signifi cados atribuídos às diferentes 
práti cas corporais, bem como aos sujeitos que delas parti cipam.

7. Reconhecer as práti cas corporais como elementos consti tuti vos da identi dade cultural 
dos povos e grupos.

8. Usufruir das práti cas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento 
em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.
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9. Reconhecer o acesso às práti cas corporais como direito do cidadão, propondo e pro-
duzindo alternati vas para sua realização no contexto comunitário.

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, gi-
násti cas, esportes, lutas e práti cas corporais de aventura, valorizando o trabalho co-
leti vo e o protagonismo.

Competências Específi cas de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental

1. Identi fi car o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multi cultural, refl e-
ti ndo, criti camente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a 
inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do 
trabalho.

2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias 
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, 
de ampliação das perspecti vas e de possibilidades para a compreensão dos valores e 
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.

3. Identi fi car similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras 
línguas, arti culando-as a aspectos sociais, culturais e identi tários, em uma relação 
intrínseca entre língua, cultura e identi dade.

4. Elaborar repertórios linguísti co-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes 
países e por grupos sociais disti ntos dentro de um mesmo país, de modo a reconhe-
cer a diversidade linguísti ca como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e 
multi modais emergentes nas sociedades contemporâneas.

5. Uti lizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesqui-
sar, selecionar, comparti lhar, posicionar-se e produzir senti dos em práti cas de letra-
mento na língua inglesa, de forma éti ca, críti ca e responsável.

6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na lín-
gua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspecti vas no 
contato com diferentes manifestações artí sti co-culturais.

Objetivos Gerais da área  de Matemática

 A área de Matemáti ca objeti va levar o aluno a:

a) identi fi car  os conhecimentos matemáti cos como meios para compreender e trans-
formar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característi co 
da Matemáti ca, como aspecto que esti mula o interesse, a curiosidade, o espírito de 
investi gação e desenvolvimento da capacidade para resolver problemas;

b) fazer observações sistemáti cas de aspectos quanti tati vos e qualitati vos da realidade, 
estabelecendo inter-relações entre eles, uti lizando o conhecimento matemáti co(arit-
méti co, geométrico, métrico, algébrico, estatí sti co, combinatório, probabilísti co);

c) selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-
-las criti camente;

d) resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolven-
do formas d e raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, analogia, es-
ti mati va e uti lizando conceitos e procedimentos matemáti cos, bem como instrumen-
tos tecnológicos disponíveis;
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e) comunicar-se matemati camente, isto é, descrever, representar e apresentar resulta-
dos com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem 
oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáti cas;

f) estabelecer conexões entre temas matemáti cos de diferentes campos e entre esses 
temas e conhecimentos de outras áreas curriculares;

g) senti r-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáti cos, de-
senvolvendo a auto-esti ma  e a perseverança na busca de soluções;

i) interagir com seus pares de forma cooperati va, trabalhando coleti vamente na busca de so-
luções para problemas propostos, identi fi cando aspectos consensuais ou não na discussão 
de uma assunto, respeitando o modo de pensar de colegas e aprendendo com o grupo.

Competências Específi cas de Matemática para o Ensino Fundamental

1. Reconhecer que a Matemáti ca é uma ciência humana, fruto das necessidades e preo-
cupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 
viva, que contribui para solucionar problemas cientí fi cos e tecnológicos e para alicer-
çar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investi gação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáti cos para com-
preender e atuar no mundo.

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 
Matemáti ca (Aritméti ca, Álgebra, Geometria, Estatí sti ca e Probabilidade) e de outras 
áreas do conhecimento, senti ndo segurança quanto à própria capacidade de cons-
truir e aplicar conhecimentos matemáti cos, desenvolvendo a autoesti ma e a perse-
verança na busca de soluções.

4. Fazer observações sistemáti cas de aspectos quanti tati vos e qualitati vos presentes nas 
práti cas sociais e culturais, de modo a investi gar, organizar, representar e comunicar 
informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las críti ca e eti camente, produ-
zindo argumentos convincentes.

5. Uti lizar processos e ferramentas matemáti cas, inclusive tecnologias digitais disponí-
veis, para modelar e resolver problemas coti dianos, sociais e de outras áreas de co-
nhecimento, validando estratégias e resultados.

6. Enfrentar situações-problema em mú lti plos contextos, incluindo-se situações ima-
ginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prá- ti co-uti litário, expressar 
suas respostas e sinteti zar conclusões, uti lizando diferentes registros e linguagens 
(gráfi cos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras lingua-
gens para descrever algoritmos, como fl uxogramas, e dados).

7. Desenvolver e/ou discuti r projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência 
social, com base em princípios éti cos, democráti cos, sustentáveis e solidários, valori-
zando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos 
de qualquer natureza.

8. Interagir com seus pares de forma cooperati va, trabalhando coleti vamente no plane-
jamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a ques- ti onamentos e na 
busca de soluções para problemas, de modo a identi fi car aspectos consensuais ou 
não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos 
colegas e aprendendo com eles.
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Objetivos gerais da área de Ciências da Natureza

 A área de Ciências da Natureza objeti va levar o aluno a:

a) compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade,   
      como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial 
      com os demais seres vivos e outros componentes do ambiente;
b) compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma ati -

vidade humana, histórica, associada a aspectos de ordem social, econômica, políti ca 
e cultural;

c) identi fi car relações entre o conhecimento cientí fi co, produção de tecnologia e con-
dições de vida, no mundo de hoje em sua evolução histórica, e compreender a tec-
nologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre 
riscos e benefí cios das práti cas cientí fi co-tecnológicas, com embasamento na fí sica, 
química e biologia;

d) compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens individuais e coleti vos 
que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes;

e) formular questões, diagnosti car e propor soluções para problemas reais a parti r de 
elementos da Física, da Química e da Biologia, colocando em práti ca conceitos, pro-
cedimentos e ati tudes desenvolvidos no aprendizado escolar;

f) saber uti lizar conceitos cientí fi cos básicos associados a energia, matéria, transforma-
ção, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida;

g) saber combinar leituras, observações, experimentações e registros para coleta, compa-
ração entre explicações, organização, comunicação e discussão de fatos e informações;

h) valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação críti ca e cooperati va para a cons-
trução coleti va do conhecimento.

Competências Específi cas de Ciências da Natureza para 
o Ensino Fundamental

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conheci-
mento cientí fi co como provisório, cultural e histórico.

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicati vas das Ciências da Natu-
reza, bem como dominar processos, práti cas e procedimentos da investi gação cien-
tí fi ca, de modo a senti r segurança no debate de questões cientí fi cas, tecnológicas, 
socioambientais e do mundo do trabalho, conti nuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democráti ca e inclusiva.

3. Analisar, compreender e explicar característi cas, fenômenos e processos relati vos ao 
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações 
que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, bus-
car respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das Ciências da Natureza.

4. Avaliar aplicações e implicações políti cas, socioambientais e culturais da ciência e de 
suas tecnologias para propor alternati vas aos desafi os do mundo contemporâneo, 
incluindo aqueles relati vos ao mundo do trabalho.
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5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confi áveis e ne-
gociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioam-
biental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.

6. Uti lizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma críti ca, signifi cati va, refl exiva e éti ca.

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreenden- do-se na 
diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos co-
nhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.

8. Agir pessoal e coleti vamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fl exibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza 
para tomar decisões frente a questões cientí fi co-tec- nológicas e socioambientais e a 
respeito da saúde individual e coleti va, com base em princípios éti cos, democráti cos, 
sustentáveis e solidários.

Objetivos gerais da disicplina de Introdução à Metodologia Científi ca

Objeti vos gerais:

 A disciplina tem por objeti vo geral introduzir e capacitar os alunos às etapas, proces-
sos e conhecimentos fundamentais para a pesquisa cientí fi co-acadêmica, para a composição 
de arti gos cientí fi cos e também para sua apresentação oral. Isto é, pretende aprimorar as 
habilidades cogniti vas dos alunos através da instrução sobre como organizar e conduzir uma 
pesquisa, e como apresentar seus resultados na forma de um trabalho de nível acadêmico. 

 Objeti vos específi cos:

a) Capacitar o aluno para identi fi car um problema para sua pesquisa dentro da temáti ca 
estabelecida; como ir do tema aos problemas de pesquisa.

b) Conduzir levantamento bibliográfi co inicial, para construção do projeto de pesquisa, 
estabelecendo critérios de relevância para as obras consultadas.

c) Capacitar o aluno para a construção de um projeto de pesquisa, informando-o dos 
meios e etapas necessárias desta tarefa.

d) Introduzir o conceito, as técnicas de construção e de execução de um cronograma 
adequado. Fomentar a organização dos estudos dos alunos.

e) Apresentar técnicas de leitura e memorização adequadas ao material de nível acadêmico.
f) Estabelecer critérios para a redação de um texto logicamente bem ordenado. 
g) Estabelecer diretrizes para a redação de um arti go cientí fi co, conforme as normas 

estabelecidas pela ABNT.
h) Estabelecer parâmetros para avaliação das fontes consultadas.
i) Capacitar o aluno para a identi fi cação e resolução dos problemas habituais da pesqui-

sa acadêmica, como a reescrita do arti go ou do projeto. 
j) Incenti var a responsabilidade e a criati vidade individual.
k) Incenti var a leitura em língua estrangeira, através da consulta de obras escritas em 

outras línguas, como o inglês ou o espanhol.
l) Aprimorar a escrita de textos argumentati vos e o domínio da gramáti ca da língua por-

tuguesa.
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m) Desenvolver a capacidade de comunicação e apresentação dos resultados do estudo, 
através de uma apresentação para uma banca de avaliadores.

Objetivos gerais da área de Humanidades

 A disciplina de História objeti va levar o aluno a:

a) identi fi car relações sociais no seu próprio grupo de convívio, na localidade, na região 
e no país, e outras manifestações estabelecidas em outros tempos e espaços;

b) situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma multi plicidade de tempos;
c) reconhecer que o conhecimento histórico é parte de um conhecimento interdisciplinar;
d) compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coleti vas;
e) conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos espa-

ços, em suas manifestações culturais, econômicas, políti cas e sociais, reconhecendo 
semelhanças e diferenças entre eles, conti nuidades e desconti nuidades, confl itos e 
contradições sociais;

f) questi onar sua realidade, identi fi cando problemas e possíveis soluções, conhecendo 
formas políti co-insti tucionais e organizações da sociedade civil que possibilitem mo-
dos de atuação;

g) dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de texto, aprendendo a 
observar e colher informações de diferentes paisagens e registros escritos, iconográ-
fi cos, sonoros e materiais;

h) valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade social, considerando cri-
térios éti cos;

i) valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e dos povos como condi-
ção de efeti vo fortalecimento da democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e 
a luta contra as desigualdades.

Competências Específi cas de Humanidades para o Ensino Fundamental

1. Compreender a si e ao outro como identi dades diferentes, de forma a exercitar o res-
peito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.

2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-cientí fi co- -informacional 
com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 
signifi cado no tempo e no espaço, para intervir em situações do coti diano e se posi-
cionar diante de problemas do mundo contemporâneo.

3. Identi fi car, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na so-
ciedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para 
a transformação espacial, social e cultural, de modo a parti cipar efeti vamente das 
dinâmicas da vida social.

4. Interpretar e expressar senti mentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 
outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investi gação das Ciên-
cias Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indiví-
duos e de grupos sociais, seus saberes, identi dades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços va-
riados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços 
variados.
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6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para ne-
gociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos 
e a consciência socioambiental, exercitando a responsa- bilidade e o protagonismo 
voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democráti ca e 
inclusiva.

7. Uti lizar as linguagens cartográfi ca, gráfi ca e iconográfi ca e diferentes gêneros textuais 
e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocí-
nio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simulta-
neidade, sucessão, ritmo e conexão. 

A disciplina de Geografi a objeti va levar o aluno a:

a) conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as 
paisagens, os lugares e territórios se constroem;

b) identi fi car e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em di-
ferentes espaços e tempos, de modo que construa referenciais que possibilitem uma 
parti cipação propositi va e reati va nas questões socioambientais locais;

c) conhecer o funcionamento da natureza em suas múlti plas relações de modo que 
compreenda o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do 
lugar;

d) compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográfi cos estudados 
em suas dinâmicas e interações;

e) compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políti cos, os avan-
ços tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas ainda não usufruí-
das por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em 
democrati zá-las;

f) conhecer e saber uti lizar procedimentos de pesquisa para compreender a paisagem, 
o território e o lugar, seus processos de construção, identi fi cando suas relações, pro-
blemas e contradições;

g) compreender a importância das diferentes linguagens na leitura da paisagem a fi m de 
que interprete, analise e relacione informações sobre o espaço;

h) uti lizar a linguagem gráfi ca para obter informações e representar a espacialidade dos 
fenômenos geográfi cos;

i) valorizar o  patrimônio sociocultural e respeitar a sociodiversidade, reconhecendo-os 
como direitos dos povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia.

Competências Específi cas de Geografi a para o Ensino Fundamental

1. Uti lizar os conhecimentos geográfi cos para entender a interação sociedade/ natureza 
e exercitar o interesse e o espírito de investi gação e de resolução de problemas.

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfi co, reconhe-
cendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os 
seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.

3. Desenvolver autonomia e senso críti co para compreensão e aplicação do raciocínio 
geográfi co na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 
princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e 
ordem.
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4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográ- fi cas e ico-
nográfi cas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 
problemas que envolvam informações geográfi cas.

5. Desenvolver e uti lizar processos, práti cas e procedimentos de investi gação para com-
preender o mundo natural, social, econômico, políti co e o meio técnico-cientí fi co e 
informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) 
para questões que requerem conhecimentos cientí fi cos da Geografi a.

6. Construir argumentos com base em informações geográfi cas, debater e defender 
ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o 
respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.

7. Agir pessoal e coleti vamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fl exibilida-
de, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, 
com base em princípios éti cos, democráti cos, sustentáveis e solidários.

Competências Específi cas de História para o Ensino Fundamental

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanis-
mos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políti cas, econômicas e 
culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e 
intervir no mundo contemporâneo.

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 
processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, polí ti cas, econô-
micas e culturais, bem como problemati zar os signifi cados das lógicas de organização 
cronológica.

3. Elaborar questi onamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a do-
cumentos, interpretações e contextos históricos específi cos, recorrendo a diferentes 
linguagens e mídias, exercitando a empati a, o diálogo, a resolução de confl itos, a coo-
peração e o respeito.

4. Identi fi car interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e po-
vos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criti camente com 
base em princípios éti cos, democráti cos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no 
espaço e seus signifi cados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade 
com as diferentes populações.

6. Compreender e problemati zar os conceitos e procedimentos norteadores da produ-
ção historiográfi ca.

7. Produzir, avaliar e uti lizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 
críti co, éti co e responsável, compreendendo seus signifi cados para os diferentes gru-
pos ou estratos sociais.

Competências Específi cas de Ensino Religioso para o Ensino Fundamental

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos 
e fi losofi as de vida, a parti r de pressupostos cientí fi cos, fi losófi cos, estéti cos e éti cos.

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e fi losofi as de vida, 
suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coleti vidade e da natureza, enquanto expres-
sã o de valor da vida.



60

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e 
viver.

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da políti ca, da 
economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.

6. Debater, problemati zar e posicionar-se frente aos discursos e práti cas de intolerância, 
discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos huma-
nos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

A disciplina de Filosofi a tem os seguintes objeti vos:

Objeti vos gerais:

A parti cipação da fi losofi a no currículo escolar, na etapa do Ensino Fundamental II, tem 
o objeti vo geral de contribuir para a formação moral (construções de valores éti cos funda-
mentais para a coexistência com as diferenças sociais e da conduta responsável em relação 
aos outros e consigo mesmo), políti ca e críti ca do aluno, bem como o objeti vo de promover a 
iniciação do sujeito do processo educati vo nos problemas fi losófi cos e teorias mais fundamen-
tais do campo, preparando-o gradati vamente para o estudo mais aprofundado dos conceitos 
fi losófi cos em questão na etapa do ensino médio. 

 Objeti vos específi cos:

a) Capacitação para um modo especifi camente fi losófi co de formular e propor soluções 
a problemas, nos diversos campos do conhecimento; 

b) Fomentar a capacidade de desenvolver uma consciência críti ca sobre conhecimento, 
razão e realidade sócio-histórico-políti ca;

c) Desenvolver compreensão da importância das questões acerca do senti do e da signi-
fi cação da própria existência e das produções culturais;

d) Desenvolver valores para o convívio social no contexto do Século XXI: tolerância, al-
truísmo, generosidade, respeito, justi ça, honesti dade, polidez, cooperação, amizade, 
lealdade, amor, dentre outros.

e) Desenvolver valores pessoais para o cuidado consigo mesmo e a excelência individual: 
organização, prudência, humildade, autonomia, coragem, autocontrole, perseveran-
ça, temperança (moderação), paciência, dentre outros.

f) Discuti r acerca dos bens disponíveis para a construção da felicidade humana, bem 
como as diferentes concepções de felicidade.

g) Discuti r as emoções e os senti mentos humanos a parti r da Filosofi a e da Psicologia: 
felicidade, amor, raiva, medo, angústi a, ansiedade, inveja. 

h) Fomentar capacidade de relacionar o exercício da críti ca fi losófi ca com a promoção 
integral da cidadania e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa dos 
direitos humanos.

i) Introduzir o aluno às insti tuições e teorias políti cas modernas, através de uma aborda-
gem pluralista.

j) Contribuir para a capacitação para leitura e estudo de textos complexos.
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k) Prover conhecimentos lógico-argumentati vos fundamentais, estabelecendo os parâ-
metros necessários para a construção de um discurso coerente bem como os pressu-
postos da análise lógica de argumentos.

A disciplina de Sociologia tem os seguintes objeti vos:

Objeti vos gerais:

A sociologia no Ensino Médio propõe a problemati zação de questões frente às diferen-
tes realidades sociais, inclusive, na qual o aluno está inserido, buscando com isso, sensibilizá-lo 
frente à complexidade das confi gurações sociais de âmbito local e global. De modo geral, a So-
ciologia irá prover instrumental teórico para a análise dos fenômenos sociais contemporâneos 
de destaque em nosso século, respeitando a pluralidade de perspecti vas sociológicas acerca 
dos mesmos.

Objeti vos específi cos:

a) Entender o ser humano como produtor de conhecimento, de signifi cados simbólicos 
e capaz de realização de projetos e autoconsciência social. 

b) Perceber as relações dialéti cas entre natureza e cultura e entre indivíduo e sociedade. 
c) Compreender os processos de socialização e individualização em mundo caracteriza-

do pela diversidade cultural e desigualdades sociais. 
d) Saber os signifi cados e implicações culturais dos conceitos de Antropocentrismo, et-

nocentrismo e relati vismo cultural. 
e) Entender as identi dades sociais e a memória coleti va de um povo ou grupo social 

como construções culturais. 
f) Compreender as implicações do conceito de raça e etnia na história e suas relações 

com desigualdade social e violência simbólica; 
g) Compreender o papel das ciências sociais como o estudo cientí fi co do social.
h) Instruir acerca da história da Sociologia.
i) Relacionar os conteúdos de Sociologia com as outras ciências humanas, de modo a es-

tabelecer conexões teóricas no senti do de enriquecer a compreensão dos conceitos 
e fenômenos estudados.

Objetivos gerais dos Temas Transversais

 Eleger a construção do saber e a construção dos valores humanos, optar pela práti ca 
da cidadania implica escolher um projeto de trabalho que contemple a questão do conheci-
mento advindo das áreas de estudo mas também o desenvolvimento de capacidades para a 
parti cipação social efeti va no mundo.

No Colégio João Paulo I, ao longo de todo o Ensino Fundamental são desenvolvidos te-
mas – Éti ca; Saúde; Meio Ambiente; Orientação Sexual; Pluralidade Cultural; Trabalho e Con-
sumo – que refl etem problemáti cas e questões importantes da realidade em que o ser huma-
no está inserido.

 Quer a escola posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa edu-
cati va como uma intervenção na realidade . Da mesma forma, pretende tratar os valores não 
apenas como conceitos ideais, mas como objeto possível ao indivíduo, em seu coti diano e em 
suas aprendizagens. Assim sendo, os temas parti cipam de todas as áreas de estudos estão 
incluídos em todos os conteúdos curriculares.
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 A contribuição da escola, portanto, é a de desenvolver um projeto de educação com-
prometi do com o desenvolvimento de capacidades que permitam ao sujeito intervir na reali-
dade para transformá-la, na busca de um mundo mais justo, digno, feliz, humano.

  Objetivos gerais do Ensino Médio

  Na concepção da Lei 9.394/96, o Ensino Médio, parte da educação escolar, “deverá vin-
cular-se ao mundo do trabalho e à práti ca social”. ( Art. 1o § 2o da Lei no 9.394/96).   A formação 
do educando deverá prever o desenvolvimento de valores    e   competências necessárias à 
integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade a que se vincula. 

A Escola, por meio do relacionamento entre os componentes curriculares por ela desen-
volvidos, da ordenação e da sequência dos mesmos, visa a

a) aprimorar o educando enquanto pessoa, incluindo, em sua práti ca, a formação éti ca 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento críti co;

b) preparar e orientar o educando para a sua integração no mundo do trabalho;
c) proporcionar ao educando a compreensão dos fundamentos cientí fi co-tecnológicos 

do processos produti vos, relacionando a teoria com a práti ca no ensino de cada disci-
plina;

d) desenvolver competência para que o educando conti nue aprendendo, de forma au-
tônoma e críti ca, em níveis mais complexos de estudos.

Objetivos  Específi cos

As quatro áreas constantes na Base Nacional Comum prevêem a consti tuição de com-
petências e habilidades que permitam ao educando o desenvolvimento pleno de suas poten-
cialidades.

 A área das Linguagens e Códigos objetiva levar o educando a

a) Consolidar a autonomia em diversas práti cas de linguagem (artí sti cas, corporais e lin-
guísti cas), valorizando-as como possibilidades de autoria na vida pessoal e coleti va;

b) Mobilizar conhecimentos sobre as formas como as manifestações artí sti cas, corporais 
e linguísti cas se estruturam, com vistas a potencializar a criação, a produção e a inter-
pretação das diversas práti cas de linguagem;

c) Analisar valores, interesses, relações de poder e perspecti vas de mundo nas diversas 
práti cas de linguagem e o modo como elas condicionam a vida humana;

d) Usufruir de diversas práti cas de linguagem para enriquecer sua própria formação éti -
ca, sensível, estéti ca e afeti va;

e) Apropriar-se do patrimônio artí sti co, literário e da cultura corporal de moviment o 
compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de disputa por legiti mi-
dade;

f) Interagir de forma éti ca e respeitosa com o outro, compreendendo que a parti cipação 
qualifi cada no debate público se dá mediante argumentação, formulação de propos-
tas e tomadas de decisão com vistas ao interesse comum; 

g) Posicionar-se diante de situações que envolvam as dimensões éti cas, estéti cas e po-
líti cas, arti culando conhecimentos das linguagens com os de outras áreas para com-
preender, sustentar e refutar pontos de vista;
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h) Compreender o uso de diferentes discursos para valorizar e desvalorizar preferências 
culturais, saberes, práti cas e grupos sociais;

i) Mobilizar práti cas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, críti cas, éti cas e estéti cas para expandir as formas de produzir senti dos, apren-
der e refl eti r sobre o mundo.

Competências Específi cas de Linguagens e suas Tecnologias para o 
Ensino Médio

1.  Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práti cas culturais (artí sti -
cas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de 
discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar 
as formas de parti cipação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e 
interpretação críti ca da realidade e para conti nuar aprendendo.

2.  Compreender os processos identi tários, confl itos e relações de poder que permeiam 
as práti cas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias 
e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na de-
mocracia, na igualdade e nos Direitos Humanos, exercitando o autoconhecimento, a 
empati a, o diálogo, a resolução de confl itos e a cooperação, e combatendo preconcei-
tos de qualquer natureza.

3.  Uti lizar diferentes linguagens (artí sti cas, corporais e verbais) para exercer, com au-
tonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coleti va, de forma 
críti ca, criati va, éti ca e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
sável, em âmbito local, regional e global.

4.  Compreender as línguas como fenômeno (geo)políti co, histórico, cultural, social, va-
riável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades 
e vivenciando-as como formas de expressões identi tárias, pessoais e coleti vas, bem 
como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza.

5.  Compreender os processos de produção e negociação de senti dos nas práti cas cor-
porais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e 
identi dades, em uma perspecti va democráti ca e de respeito à diversidade.

6.  Apreciar esteti camente as mais diversas produções artí sti cas e culturais, consideran-
do suas característi cas locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos 
sobre as linguagens artí sti cas para dar signifi cado e (re)construir produções autorais 
individuais e coleti vas, exercendo protagonismo de maneira críti ca e criati va, com 
respeito à diversidade de saberes, identi dades e culturas.

7.  Mobilizar práti cas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, críti cas, criati vas, éti cas e estéti cas, para expandir as formas de produzir sen-
ti dos, de engajar-se em práti cas autorais e coleti vas, e de aprender a aprender nos 
campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coleti va.

A área de Matemática objetiva levar o educando a

a) Aplicar conhecimentos Aplicar conhecimentos matemáti cos em situações diversas, 
na compreensão das demais ciências, de modo a consolidar uma formação cientí fi ca 
geral;

b) Expressar argumentações matemáti cas de forma oral, escrita e gráfi ca, valorizando a 
precisão da linguagem;
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c) Compreender a Matemáti ca como ciência, com linguagem própria e estrutura lógica;
d) Estabelecer relações entre conceitos matemáti cos de Geometria, Grandezas e Medi-

das, Estatí sti ca e Probabilidade, Números e Operações, Álgebra e Funções,bem como 
entre a Matemáti ca e outras áreas do conhecimento;

e) Analisar criti camente os usos da Matemáti ca em diferentes práti cas sociais e fenôme-
nos naturais, para atuar e intervir na sociedade. matemáti cos em situações diversas, 
na compreensão das demais ciências, de modo a consolidar uma formação cientí fi ca 
geral;

f) Desenvolver a autoesti ma e a perseverança na busca de soluções, trabalhandocoleti -
vamente, respeitando o modo de pensar dos/as colegas e aprendendo com eles/as.

g) Usar as tecnologias digitais para descrever e representar matemati camente situações 
e fenômenos da realidade, em especial aqueles relacionados ao mundo do trabalho.

Competências Específi cas de Matemática e suas Tecnologias para o Ensi-
no Médio

1. Uti lizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáti cos para interpretar situa-
ções em diversos contextos, sejam ati vidades coti dianas, sejam fatos das Ciências da 
Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.

2. Propor ou parti cipar de ações para investi gar desafi os do mundo contemporâneo e 
tomar decisões éti cas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas 
sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da 
tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e arti culando conceitos, 
procedimentos e linguagens próprios da Matemáti ca.

3. Uti lizar estratégias, conceitos, defi nições e procedimentos matemáti cos para inter-
pretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando 
a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a 
construir argumentação consistente.

4. Compreender e uti lizar, com fl exibilidade e precisão, diferentes registros de represen-
tação matemáti cos (algébrico, geométrico, estatí sti co, computacional etc.), na busca 
de solução e comunicação de resultados de problemas.

5. Investi gar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 
matemáti cas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, ex-
perimentações e diferentes tecnologias, identi fi cando a necessidade, ou não, de uma 
demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias objetiva levar o educando a

a) Apropriar-se da cultura cientí fi ca como permanente convite à dúvida, reconhecendo-a 
como um empreendimento humano, portanto, histórico e social, e considerando seus 
princípios como sínteses provisórias de uma construção ininterrupta;

b) Mobilizar e relacionar conhecimentos da Biologia, Física e Química para a leitura do mundo;
c) Mobilizar conhecimentos cientí fi cos para emiti r julgamentos e tomar posições a res-

peito de situações e problemas de interesse pessoal e social, relati vos às interações 
da ciência na sociedade;

d) Interpretar e discuti r relações entre a ciência, a tecnologia, o ambiente e a sociedade 
no contexto local e global;
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e) Apreciar ati vidades relacionadas a investi gações cientí fi cas como exercício de fruição 
e formação cultural;

f) Mobilizar e avaliar procedimentos de investi gação, com vistas a propor soluções para 
problemas que envolvem conhecimentos cientí fi cos;

g) Desenvolver senso críti co e autonomia intelectual, apoiando-se em conhecimentos 
das Ciências da Natureza, no enfrentamento de problemas e na busca de soluções, 
visando a atuar na sociedade e na construção da cidadania;

h) Compreender o uso do discurso cientí fi co para valorizar e desvalorizar saberes, práti -
cas e grupos sociais;

i) Fazer uso de modos de comunicação e de interação para aplicação e divulgação de 
conhecimentos cientí fi cos e tecnológicos;

j) Refl eti r criti camente sobre valores humanos, éti cos e morais relacionados à aplicação 
dos conhecimentos cientí fi cos e tecnológicos.

Competências Específi cas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para 
o Ensino Médio

1. Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e re-
lações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coleti vas que aper-
feiçoem processos produti vos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as 
condições de vida em âmbito local, regional e global.

2. Analisar e uti lizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para 
elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos se-
res vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éti cas e responsáveis.

3. Investi gar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento cientí fi co e tec-
nológico e suas implicações no mundo, uti lizando procedimentos e linguagens pró-
prios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas lo-
cais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos 
variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais 
de informação e comunicação (TDIC).

A área das Humanidades objetiva levar o educando a

a) Entender a sociedade como fruto da ação humana que se faz e refaz historicamente;
b) Compreender a relação entre sociedade e natureza como processo criador e trans-

formador do espaço ocupado por homens e mulheres, entendidos também como 
produtos do mesmo processo;

c) Parti cipar de forma qualifi cada no debate público mediante argumentações sustenta-
das nas Ciências Humanas, a formulação de propostas e a tomada de decisões orien-
tadas pelo interesse comum;

d) Desenvolver consciência críti ca sobre sensibilidade, conhecimento e razão, bem como 
sobre as realidades sóciohistóricas, culturais e políti cas;

e) Entender as relações de produção e consumo como potenciais causas, mas também 
consequências de desigualdades sociais, refl eti ndo sobre o papel da ideologia nesse 
contexto.
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f) Conhecer e experimentar procedimentos de análise dos fenômenos sociais, com vis-
tas ao aprimoramento da criti cidade e produção de explicações sobre a realidade e a 
própria existência;

g) Problemati zar mudanças advindas das tecnologias no desenvolvimento e na estrutu-
ração da sociedade, refl eti ndo sobre seus impactos e desdobramentos.

Competências Específi cas de HJumanidades Aplicadas para o Ensino Médio

1. Analisar processos políti cos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a parti r da pluralidade de 
procedimentos epistemológicos, cientí fi cos e tecnológicos, de modo a compreender 
e posicionar-se criti camente em relação a eles, considerando diferentes pontos de 
vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza cientí fi ca.

2. Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, me-
diante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o 
papel geopolíti co dos Estados-nações.

3. Analisar e avaliar criti camente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades 
com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à proposição de alternati vas que respeitem e promovam 
a consciência, a éti ca socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, re-
gional, nacional e global.

4. Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, con-
textos e culturas, discuti ndo o papel dessas relações na construção, consolidação e 
transformação das sociedades.

5. Identi fi car e combater as diversas formas de injusti ça, preconceito e violência, adotan-
do princípios éti cos, democráti cos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos 
Humanos.

6. Parti cipar do debate público de forma críti ca, respeitando diferentes posições e fa-
zendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência críti ca e responsabilidade.
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
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OBJETIVOS
OBJETIVOS DO ESTABELECIMENTO

O Colégio João Paulo I – Unidade Sul tem por fi losofi a conceber a educação em uma 
perspecti va humanizadora e integrar o indivíduo no seu contexto sociocultural para nele interagir.

O processo educacional é eminentemente dinâmico, posto que a formação e a 
elaboração da cultura e do conhecimento, adquirido por meio da informação e da signifi cação 
dessa informação por meio das trocas relacionais individuais, sociais e civis estão em contí nua 
transformação. Visto que mudanças processam-se de forma acelerada, essa transmissão de 
conhecimentos e de valores morais e éti cos deve apresentar um caráter inovador, promovendo 
não apenas uma adaptação do indivíduo às modifi cações, mas também o incenti vando a se 
tornar um elemento interferidor, autor e propulsor da própria cultura.

Para isso, é necessário que o estudante evolua do estágio da consciência mágica para 
o da consciência críti ca, na qual a própria realidade se apresenta como objeto cognoscível 
e o sujeito assume uma posição epistemológica por intermédio da práti ca do diálogo, da 
parti cipação ati va no processo histórico, da refl exão racional, pela revisão contí nua de posições 
e pelo reconhecimento do trabalho como transformador da realidade. 

O Colégio, a parti r dessa concepção fi losófi ca, é um espaço social no qual o construir 
da educação do indivíduo não pode perder de vista as ansiedades e os confl itos inerentes 
à própria transformação fí sica e psicológica por que ele está passando. Faz-se mister, não 
prescindir de objeti vos claros que garantam o desenvolvimento e a aquisição de habilidades 
e competências necessárias ao aprimoramento intelectual, forjadoras de um cidadão críti co e 
autônomo capaz de parti cipar e de interferir na sociedade.

O currículo escolar terá em vista garanti r a universalização do saber, o respeito e a 
tolerância em face da pluralidade de ideias e da liberdade de pensamento, e o fi m maior da 
educação: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualifi cação para o trabalho. Assim sendo, o Colégio assume compromisso com uma 
formação caracterizada pela intencionalidade, sistemati zação e organização de conteúdos e 
ações de ensino que visam à preparação do educando para a construção do conhecimento, à 
responsabilidade, à liberdade, ao trabalho, à solidariedade e à cidadania.
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O Colégio João Paulo I – Unidade Sul tem como fi nalidade propiciar condições para uma 
efeti va educação integral do aluno de acordo com as normas legais vigentes.

OBJETIVOS DOS NÍVEIS

  A Educação Infanti l, primeira etapa da Educação Básica, percebe a criança na sua 
integralidade (aspectos fí sicos, psicológicos, intelectuais e sociais) a parti r de suas vivências 
individuais e coleti vas oportunizadas no seu convívio social. 

O Ensino Fundamental, consti tuído por nove anos, visa a desenvolver no educando 
a capacidade de aprender (aprender a aprender), oferecendo-lhe ferramentas básicas 
necessárias à construção da leitura, da escrita, da interpretação e do cálculo, tornando-o capaz 
de interagir no ambiente social e natural com cidadania, de maneira críti ca e éti ca.

O Ensino Médio, consti tuído por três anos, objeti va capacitar o educando para o 
conhecimento descriti vo e a valorização analíti ca e interpretati va da realidade; a conscienti zação 
de sua posição no mundo; o senti do e a orientação para a sua atuação cultural; a vivência 
comunitária de sua função de construtor do mundo; a preparação adequada ao prosseguimento 
de sua escolaridade no Ensino Superior.

ORGANIZAÇÃO  CURRICULAR
PLANOS DE ESTUDOS

Os Planos de Estudo refl etem a organização curricular do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio e são elaborados pelo Conselho Técnico-Administrati vo (CTA), levando-se em 
consideração sugestões da comunidade escolar, e sendo aprovados pela Mantenedora.

A carga-horária prevista nos planos de estudos atenderá a legislação vigente.

PLANOS DE TRABALHO DO PROFESSOR

Os Planos de Trabalho do Professor, sintonizados com a fi losofi a da Escola, têm por fi nalidade 
nortear e possibilitar a realização de todos os atos pedagógicos escolares. São elaborados pelos 
professores dos componentes curriculares (disciplinas) juntamente com o Coordenador de 
Área do Conhecimento, assessorados pelo Coordenador Pedagógico da etapa. São aprovados 
mediante análise do CTA.

REGIME ESCOLAR
A Escola adota regime anual para a Educação Infanti l e seriado anual para o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio.
O Currículo é organizado tendo presentes o espírito da Lei e as prescrições deste Regimento.

REGIME DE MATRÍCULA
CONDIÇÕES PARA INGRESSO

Para ingresso do aluno em qualquer etapa, em qualquer momento do ano leti vo, deve 
o educando submeter-se a uma entrevista, e seu currículo ser detalhadamente analisado pelo 
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órgão competente da Escola, com vistas a situá-lo no ano ou série correspondente a seu grau 
de conhecimento.

A matrícula em cada ano ou série está condicionada à capacidade e às possibilidades 
da Escola, quer sob o ponto de vista didáti co, quer sob o ponto de vista material. No ato da 
matrícula, dá-se preferência, para o preenchimento das vagas, aos alunos que se enquadram 
na faixa de idade prevista para o ano ou série a que se desti nam.

Os períodos para inscrição à matrícula e para a sua efeti vação obedecem às normas 
estabelecidas pelo CTA. 

Para admissão na Escola são solicitados do aluno os seguintes documentos:
a) certi dão de nascimento ou documento equivalente;
b) histórico escolar, exigido a parti r do 2o ano do Ensino Fundamental.

A Direção de Ensino pode exigir outros documentos que são anualmente fi xados, 
atendendo à determinação legal ou a necessidades surgidas.

A documentação falsifi cada ou rasurada invalida a matrícula e submete o responsável às 
implicações legais.

As matrículas e rematrículas são feitas mediantes requisição à Direção de Ensino e no 
prazo hábil por ela fi xado.

Não há renovação automáti ca de matrícula.
O pedido de transferência pode ser solicitado pelos pais ou responsáveis ou pelo próprio 

aluno, quando legalmente responsável por si.
 

FORMAS DE INGRESSO
          

 A matrícula na Escola compreende:

a) admissão de novos alunos;
b) admissão de alunos por transferência;
c) rematrícula;
d) admissão de alunos independente da escolarização anterior. 

 
A aceitação de transferência de alunos egressos de outras escolas fi ca condicionada à 

existência de vagas no ano ou série e à possibilidade de adaptação ao novo currículo.
Caso o aluno solicite matrícula, ao longo do ano leti vo ou mesmo ao término desse, deve 

apresentar, no ato da matrícula, além do histórico escolar das séries já cursadas, boleti m de 
desempenho, se for o caso, da série em curso. 

Compete à Coordenação Pedagógica assessorar-se, como julgar necessário, para fazer o 
estudo dos documentos apresentados e emiti r parecer sobre a possibilidade de matrícula e de 
estudos de adaptação.

A Escola expede transferência em qualquer época do ano, fornecendo ao aluno a 
documentação necessária à legalização de sua vida escolar.

CONSTITUIÇÃO DE TURMAS
O número máximo e mínimo de alunos por turma é determinado, anualmente, pela 

Direção, observando a capacidade de cada sala de aula, em conformidade com os critérios 
estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação. A composição das turmas  seguirá as 
orientações do Conselho de Classe.
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PROCESSO  PEDAGÓGICO
METODOLOGIA DE ENSINO

A fi nalidade do Projeto Pedagógico da Escola é a de nortear e implementar todos os 
atos da vida escolar. Visa à capacitação do alunado para a realização de ati vidades em todos 
os domínios da ação humana e tem como eixos estruturais o aprender a conhecer, a fazer, a 
viver e a ser.

Da elaboração desse Projeto parti cipam os membros que integram o CTA. O Projeto 
Pedagógico é submeti do à aprovação da enti dade Mantenedora e dado ao conhecimento de 
toda a comunidade escolar.

A ideia impulsionadora é a de que  estudar é aprender a conhecer-se e a se reconhecer 
no outro. Implica um movimento que não abre mão das relações humanas e de todas as 
inter-relações que podem ser estabelecidas no contato com o outro.

Estudar é aplicar a inteligência para saber e, sabendo, ser capaz de criar, transferir conhecimento, 
decidir. Estudar é um processo dinâmico, vivo, atento ao sujeito e à realidade que o cerca.

Estudar é, também, trabalhar. Isso não é tarefa para um simples aluno, mas sim, para 
um estudante: aquele que quer, pensa e age a parti r de sua determinação pessoal. O trabalho 
precisa ser encarado como um componente incorporado à práti ca pedagógica.

A Escola é um nexo entre Educação, Trabalho, Autonomia e Afeto e busca propiciar 
conhecimentos necessários à compreensão do homem em todas as suas dimensões da 
produção material e espiritual. Busca mostrar que o mundo que se conhece é produto do 
trabalho e das relações humanas ao longo da História e, também, desvendar os segredos da 
Ciência aplicados à produção. Atua de forma a que a criança e o jovem possam se enxergar 
como autores da História e capazes de nela interferir mediante sua ação intelectual, social e 
éti ca. A parti r desses pressupostos, a Sociedade de Ensino Comenius lançou os alicerces do 
Colégio João Paulo I - Unidade Sul.

Parti ndo do pressuposto de que é importante preparar o homem por meio de uma 
educação autênti ca, é preciso que o ato de educar, no que se refere a conteúdos, programas 
e métodos, seja adaptado ao fi m que se tem em vista, isto é, permita ao homem se tornar 
sujeito na História. Portanto, a pedagogia deve estar em perfeita consonância com os princípios 
fi losófi cos adotados.

Ao defi nir o papel da escola, os conteúdos de ensino, os métodos e a relação professor-
aluno, aliamo-nos às propostas da Pedagogia Liberal e às da Pedagogia Progressista, que nos 
dizem ser função da insti tuição escolar o compromisso com a cultura, a preparação intelectual 
e éti ca dos alunos, a adequação das necessidades individuais às do meio, sati sfazendo as de 
ambos, a difusão dos conteúdos e a apropriação do saber.

Os conhecimentos e os valores sociais acumulados pelas gerações passadas são 
repassados aos alunos, e as ati vidades desenvolvidas visam a preparar para a vida em 
sociedade. Os conteúdos de ensino veiculados são os culturais e os universais. O signifi cado 
do conhecimento contextualizado e interdisciplinar incenti va o raciocínio e a capacidade de 
aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser o agente de sua trajetória.

Os métodos de ensino são concebidos como uma forma de favorecer a correspondência 
entre os conteúdos e os interesses dos alunos, embasados nos eixos do conhecimento, da 
ação, da vivência e da relação indivíduo e coleti vidade.

Considerando os estágios do pensamento e o processo de desenvolvimento global da 
pessoa, os conteúdos de ensino e as ati vidades são organizados de forma a permiti r uma 
leitura plural da realidade, a respeitar a importância das relações genéricas e específi cas de 
cada objeto de estudo e a garanti r a unidade entre teoria e práti ca.
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Quanto à relação professor-aluno, no Colégio, há o predomínio de uma autoridade – 
a do professor, respaldada no fato de ele ser orientador, catalisador, mediador e facilitador 
das trocas de informações. Quando nos embasamos nesse critério justi fi cador de autoridade, 
não assumimos uma postura autoritária, visto que a afeti vidade permeia as nossas relações 
e não a nossa metodologia, o que reitera nossa opção pela disciplina para o trabalho e para a 
liberdade.

Tendo em vista os pressupostos pedagógicos apresentados, nossos objeti vos específi cos 
almejam propiciar ao educando conhecimento descriti vo da realidade; conscienti zação de 
sua posição no mundo; senti do e orientação para a sua atuação cultural; vivência coleti va 
de sua função de construtor do mundo. Procura-se capacitar o aluno para uma postura 
analíti ca e interpretati va da realidade. Objeti va-se uma formação intelectual que possibilite 
escolhas conscientes de caminhos a ser trilhados, adequados aos seus interesses, apti dões e 
às exigências do mundo social e o acesso aos diversos níveis de estudos superiores, a parti r 
da operacionalização de uma práti ca pedagógica coerente com os valores estéti cos, políti cos 
e éti cos.

Considerando-se a ideia que impulsionou a criação deste Colégio – estudar é aprender 
a conhecer-se, aprender a saber e aprender a trabalhar –, o nosso aluno, ao ingressar na 
Escola, toma conhecimento da função que terá que desempenhar –  a de estudante – e dos 
desdobramentos que essa opção traz consigo em termos de trabalho.

Os alunos da Escola Infanti l e os do 1o ao 4o  ano do Ensino Fundamental, no início do 
ano leti vo, bem como em todas as situações que exigem refl exão acerca do agir em grupo, 
discutem as regras de convivência que organizam sua ação na escola.

A parti r do 5o ano do Ensino Fundamental, o aluno, ao ingressar na Escola, recebe 
um documento no qual estão conti das as normas que orientam o seu agir dentro do 
Estabelecimento. Essas, de forma sucinta, regulam a sua vida escolar.

A Escola mantém um controle das situações inadequadas em que os alunos se envolvem 
por meio de registros individualizados. A Escola contata a família, sempre que necessário, 
para que tenha ciência e colabore a fi m de que ocorra uma mudança de comportamento do 
estudante.

Os materiais uti lizados pelos professores são variados, contudo existe a adoção de livros 
didáti cos criteriosamente selecionados pela Escola. Esse ti po de recurso favorece a organização 
do aluno, do próprio professor e possibilita um controle sistemáti co, por parte da Coordenação 
Pedagógica do trabalho desenvolvido. Biblioteca atualizada, instrumentos de Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC) e Ambientes Colaborati vos de Aprendizagem são alguns dos 
recursos com os quais o aluno conta para enriquecer seu currículo escolar.

A Escola investe no desenvolvimento psicomotor, colocando à disposição de seus alunos 
ati vidades esporti vas, lúdicas e recreati vas, que proporcionam o conhecimento da identi dade 
corporal, de noções espaciais, de preservação da higiene e da saúde, de respeito ao ambiente 
e ao outro.

Os trabalhos de casa e temas são exigências da escola, à medida que favorecem a 
construção dos conceitos, a sistemati zação do aprendizado, a ati vação da memória e a 
organização do trabalho.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A Escola avalia anualmente as metas propostas em seu Plano Global com o objeti vo de 

verifi car em que proporção foram ati ngidas, assim como as eventuais necessidades de ajustes 
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para que estejam de acordo com as aspirações da comunidade em que atua. Os resultados 
da avaliação realizada pelo CTA, com a colaboração dos professores, servem de base para o 
planejamento escolar do ano seguinte.

A avaliação, na Educação Infanti l, é contí nua e realizada mediante acompanhamento 
e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de promoção, mesmo para o 
acesso ao Ensino Fundamental.

A avaliação, no 1o ano do Ensino Fundamental é diagnósti ca, contí nua e realizada 
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de 
promoção. 

A avaliação, a parti r do 2o ano do Ensino Fundamental e no Médio, objeti va a promoção 
e consti tui uma ação contí nua que inclui a observação dos avanços e da qualidade da 
aprendizagem alcançada; é realizada sistemati camente por meio de provas, trabalhos, debates, 
seminários e outros instrumentos adequados a tal fi m.

A avaliação do progresso do aluno, como parte integrante do aperfeiçoamento do 
Currículo da Escola, estabelece como metas:

a) revelar ao professor aspectos do desenvolvimento do aluno a cada momento da 
aprendizagem;

b) ajustar e orientar a intervenção pedagógica para que o aluno aprenda e apreenda da 
melhor forma;

c) proporcionar refl exão contí nua ao professor sobre sua práti ca educati va;
d) moti var o aprendizado, fornecendo aos alunos informações sobre o resultado dos 

trabalhos realizados;
e) oportunizar aos professores meios de avaliar métodos de ensino, livros e outros 

instrumentos do processo educacional;
f) desenvolver o trabalho cooperati vo, aclarar propósitos e proporcionar uma base para 

o melhoramento do Currículo;
g) desenvolver o espírito críti co e ati tudes de autoavaliação, capazes de conduzir a uma 

crescente autodeterminação, esti mulando senti mentos de responsabilidade pessoal 
ao apreciar a efi cácia dos esforços individuais e do grupo.

A avaliação é realizada em função de objeti vos comuns estabelecidos pelo grupo de 
professores da turma, referentes ao conhecimento, a capacidades e a habilidades. 

A avaliação do trabalho escolar será realizada em função dos objeti vos e capacidades 
gerais e específi cas em desenvolvimento.

A avaliação realiza-se de maneira contí nua e cumulati va, para que se possa apreciar o 
desenvolvimento do aluno, em cada momento da aprendizagem.

A avaliação do desempenho do aluno é semestral, feita ao fi nal de cada etapa de trabalho 
e nos Conselhos de Classe, e tem por base o parecer de cada professor, elaborado segundo 
conhecimentos, competências e habilidades demonstrados.

A parti r do 2o ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, como expressão dos 
resultados obti dos na avaliação, são atribuídas notas, em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez 
inteiros), sendo os arredondamentos orientados pela normati zação estatí sti ca. As notas são 
arredondadas para uma casa após a vírgula conforme critério de arredondamento matemáti co. 
É exigido o aproveitamento mínimo de 50% (nota 5,0) em cada componente curricular e a 
média de 6,0 (seis inteiros) em cada área do conhecimento.
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No 1o ano do Ensino Fundamental, a avaliação é feita por Parecer Descriti vo. Do 2o  ao  
4o ano, a nota será composta por provas parciais, testes, trabalhos e exercícios elaborados 
pelos professores das áreas do conhecimento, sendo que os valores a eles atribuídos são os 
seguintes: 40% - testes, trabalhos, temas, e 60% - provas parciais.

Do 5o  ao  9o ano, a nota será composta por provas parciais, testes, trabalhos, temas, 
simulados, exercícios  e provas semestrais elaborados pelos professores das áreas do 
conhecimento, sendo que os valores a eles atribuídos são os seguintes: 50% - provas parciais, 
testes, trabalhos, temas e 50% - provas semestrais.

No Ensino Médio, 1ª a 3ª séries, a nota será composta por provas parciais, provas 
semestrais e trabalhos elaborados pelos professores de cada área do conhecimento, sendo 
que os valores a eles atribuídos são os seguintes: 50% - testes, trabalhos, simulados, temas, 
provas parciais e 50% - provas semestrais. 

Em qualquer etapa, quando houver componentes curriculares (disciplinas) com 
Propostas de Avaliação Diferenciadas, como Produção Textual, Literatura, Educação Física, 
TIC, Artes Visuais e outras, tendo em vista suas peculiaridades, poderão adotar percentuais 
diferenciados, conforme critério do professor, submeti do à aprovação da Coordenação 
Pedagógica.

O aluno estará aprovado ao obter média mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular e seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento. Não se enquadrando 
nos critérios de aprovação ao fi nal de cada semestre, suprirá eventuais difi culdades por meio 
de Estudos de Recuperação desenvolvidos ao longo dos semestres.   

Os componentes curriculares passíveis de recuperação são aqueles com média inferior 
a sete inteiros (7,0).

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO
No Ensino Fundamental, de 1o a 4o ano, realizam-se ati vidades pedagógicas diferenciadas 

que visam à recuperação de conteúdos trabalhados. Elas não implicam modifi cação na nota 
semestral obti da pelo aluno. Não há alteração de notas neste momento do processo. Ao fi nal 
do ano leti vo, considerando o crescimento do aluno ao longo do processo e avaliando seu 
progresso, o Conselho de Classe pode deliberar pela substi tuição de nota inferior a 6,0 no 1o e 
2o semestres. O Conselho de Classe é soberano ao estabelecer os critérios de promoção.

No Ensino Fundamental, de 5o ao 9o ano, as ati vidades pedagógicas diferenciadas que  
visam a recuperação dos conteúdos trabalhados em cada componente curricular são planejadas 
e organizadas em um cronograma, que prevê a realização de uma prova substi tuti va à prova 
semestral. As provas contemplam os conteúdos trabalhados ao longo do semestre. A nova 
média do semestre é calculada da seguinte forma: nota parcial mais a nota da substi tuti va, 
caso o aluno alcance nessa avaliação pontuação maior. A nova média do semestre, após as 
ati vidades de recuperação, é calculada da seguinte forma:

    
Exemplo: 

    (Nota Parcial) 1,0 + (Nota da Prova Semestral) 3,0 = 4,0
    Média do Semestre = 4,0
    (Nota Parcial) 1,0 + (Nota da Prova Substi tuti va) 5,0 = 6,0
    Nova Média do Semestre = 6,0
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Calculada a nova média do semestre, prevalecerá a maior nota.

A média do aluno, em cada componente curricular, ao fi nal do ano leti vo, será calculada 
da seguinte forma:

Média Anual =  0,4*MS1 + 0,6*MS2

O aluno estará aprovado ao obter Média Anual mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular e seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento. Não obtendo média 
mínima de aprovação ao fi nal do ano leti vo, será submeti do a novas ati vidades de recuperação 
sendo necessário alcançar nota mínima de cinco inteiros (5,0) em cada componente curricular 
a ser recuperado e seis inteiros (6,0) na área do conhecimento à qual pertence e não mais será 
considerado o somatório de notas anteriores do referido componente curricular.   

Os componentes curriculares passíveis de recuperação são aqueles com média inferior 
a sete inteiros (7,0).

 
No Ensino Médio, essas ati vidades são planejadas e organizadas em um cronograma. As 

provas de recuperação enfocam os conteúdos em que o aluno não ati ngiu os objeti vos propostos. 
A nova média do semestre é calculada da seguinte forma: há dois pesos diferenciados – 0,4 
(40%) e 0,6 (60%) a serem aplicados à nota do semestre (NS) e à nota da prova de recuperação 
semestral (NRS), sendo o peso 0,4 atribuído à menor nota e o peso 0,6 à maior. A nova média 
do semestre, após as ati vidades de recuperação, é calculada da seguinte forma:

Exemplo: 

1. NS: 5,0.
     NRS: 8,0. 
     
     Nova Média Semestral (NMS) = NS * 0,4 + NRS * 0,6
     NMS = 5,0 * 0,4 + 8,0 * 0,6 = 6,8

2. NS: 5,0.
     NRS: 4,0. 
     
     Nova Média Semestral (NMS) = NS * 0,6 + NRS * 0,4
     NMS = 5,0 * 0,6 + 4,0 * 0,4 = 4,6

 
Aplicados os pesos, se o aluno obti ver NMS inferior à NS, permanece a maior média. No 

caso, a do semestre (NS). 

A média do aluno, ao fi nal do ano leti vo, será calculada da seguinte forma:

Média Anual =  0,4*MS1 + 0,6*MS2

 O aluno estará aprovado ao obter Média Anual mínima de cinco inteiros (5,0) em cada 
componente curricular e seis inteiros (6,0) em cada área do conhecimento. Não obtendo média 
mínima de aprovação ao fi nal do ano leti vo, será submeti do a novas ati vidades de recuperação 
sendo necessário alcançar nota mínima de cinco inteiros (5,0) em cada componente curricular 
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a ser recuperado e seis inteiros (6,0) na área do conhecimento à qual pertence e não mais será 
considerado o somatório de notas anteriores do referido componente curricular.   

Os componentes curriculares passíveis de recuperação são aqueles com média inferior 
a sete inteiros (7,0).

Pode, ainda, a escola oferecer uma nova oportunidade de recuperação após concluído o 
ano leti vo para os alunos de Ensino Fundamental e Ensino Médio reprovados.

Esta oportunidade se dará por meio da prova de recuperação terapêuti ca conti nuada 
(RTC) cujos critérios estão explicitados no Plano Global

Os professores mantêm registro sistemáti co do aproveitamento do aluno. 

Em caso de contestação dos critérios de avaliação, cabe ao aluno ou responsável legal 
recorrer, por meio de documento oferecido pela escola, no prazo de 48h (quarenta e oito 
horas) consecuti vas após a divulgação dos resultados. O recurso será apreciado pelo CTA.

O resultado do recurso será comunicado ao requerente ou ao responsável legal 48h 
(quarenta e oito horas) consecuti vas após o protocolo do documento de recurso na Secretaria 
da Escola.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A avaliação, na Educação Infanti l, é contí nua e realizada mediante acompanhamento 

e registro do desenvolvimento global da criança, sem objeti vo de promoção, mesmo para o 
acesso ao Ensino Fundamental.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

O aluno recebe, ofi cialmente, a comunicação dos seus resultados:

a) após cada avaliação regular;
b) após cada período de estudos de recuperação a que for submeti do.

Os resultados das avaliações referentes ao desempenho do aluno são expressos no 
boleti m escolar.

EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DOS ALUNOS TRANSFERIDOS

Os resultados das avaliações referentes ao desempenho do aluno transferido são 
expressos no Histórico Escolar sem alterar a forma uti lizada na escola de origem.

O aluno transferido ao longo do ano leti vo será classifi cado mediante avaliação feita pela Escola 
que defi na o grau de desenvolvimento e de experiência do candidato e que permita sua inscrição na 
série ou etapa adequada; os resultados obti dos na Escola de origem serão levados em consideração. 
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ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO

A Escola oferece Estudos de Recuperação paralelos ao período leti vo para os casos de 
baixo rendimento escolar.

Os Estudos de Recuperação oferecidos pela Escola, ao longo do período leti vo, para 
os casos de alunos com baixo rendimento na avaliação de cada etapa de trabalho, serão 
desenvolvidos por meio de metodologias diferenciadas, acompanhadas pelo professor. Os 
procedimentos dessas ati vidades de recuperação estão especifi cados no Plano Global da 
Escola.

Pode, ainda, a escola oferecer uma nova oportunidade de recuperação, denominada 
Recuperação Terapêuti ca Conti nuada (RTC) após concluído o ano leti vo; o CTA decidirá 
anualmente o número de componentes curriculares (disciplinas) que poderão ser recuperados 
em RTC e expressará essa informação no Plano Global.

CLASSIFICAÇÃO DO ALUNO

A classifi cação dos alunos nos anos ou nas séries que consti tuem o Ensino Fundamental 
e o Médio pode ser feita:

a) por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na 
própria escola;

b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas, mediante a 
apresentação de Histórico Escolar, tendo em vista o aproveitamento dos estudos 
concluídos com aprovação;

c) independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela 
Escola, para situar o aluno na série compatí vel com sua idade, experiência, nível de 
desempenho e de conhecimento, por meio de processo que inclui entrevista com 
Coordenador Pedagógico ou prova específi ca. Essas ati vidades de avaliação são 
registradas em ata, com as especifi cações necessárias à comprovação do trabalho 
realizado. 

RECLASSIFICAÇÃO DO ALUNO

Os alunos procedentes de outras escolas do País ou do exterior, com organização ou 
regime escolar diferentes daqueles adotados pela Escola são reclassifi cados mediante processo 
de avaliação que consta de entrevista com a Coordenação Pedagógica e prova de verifi cação 
de competências, aplicada por professor habilitado, com a assessoria do Coordenador 
Pedagógico. 

A fi m de reclassifi car o aluno, a Escola considerará a sua idade, seu estágio de 
desenvolvimento e as suas possibilidades de crescimento. Qualquer fl exibilização do processo 
de reclassifi cação por parte da Escola será considerada mera liberdade, não ensejando, sob 
nenhuma hipótese, alteração ou novação dos critérios estbelecidos nesse Regimento. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS CONCLUÍDOS COM ÊXITO

A Escola aproveita estudos feitos com aprovação em insti tuições autorizadas, em cursos 
ou exames supleti vos, mediante a apresentação de certi fi cados ou históricos escolares, 
conforme o caso. 



81

ESTUDOS DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR
  

A adaptação é o processo de atendimento especial oferecido ao aluno matriculado por 
transferência, a fi m de situá-lo no nível dos objeti vos e conteúdos da Escola. 

A adaptação inclui a recuperação de objeti vos, conteúdos e disciplinas não ati ngidos ou 
cursados e a dispensa de estudos já realizados que sejam sufi cientes para o prosseguimento 
dos estudos em seu novo currículo. 

 A adaptação deve ser providenciada a parti r da efeti vação da matrícula.
 O processo de adaptação é orientado pela Coordenação Pedagógica, a quem compete 

assessorar os professores na preparação ao longo do ano leti vo em que o aluno ingressou.

CONTROLE DA FREQUÊNCIA

No Ensino Fundamental e no Médio, a frequência mínima exigida, para aprovação, é de 
75% do total de horas leti vas do ano ou série.

Casos de infrequência são imediatamente comunicados à família.  
O aluno pode ser dispensado da frequência às sessões de Educação Física, de acordo 

com os dispositi vos legais ou a critério do médico responsável.
Os alunos enquadrados na legislação específi ca recebem atendimento especial.
A frequência dos alunos às aulas é registrada no Diário de Classe e transcrita para sua 

fi cha individual, na Secretaria da Escola.

ESTUDOS COMPENSATÓRIOS DE INFREQUÊNCIA

Aos alunos com infrequência superior a 25% das ati vidades escolares programadas a 
Escola poderá oferecer ati vidades compensatórias de infrequência.

As ati vidades complementares compensatórias de infrequência terão a fi nalidade de 
compensar estudos, exercícios ou outras ati vidades escolares dos quais o aluno não tenha 
parti cipado em razão de sua infrequência.

As ati vidades complementares compensatórias de infrequência são presenciais, 
oferecidas sob a forma de aulas, em horário extracurricular, com frequência obrigatória, 
registrada em lista de controle específi ca, na qual se faz menção às datas e ao número de 
faltas a que correspondem.

As ati vidades complementares compensatórias de infrequência deverão ser realizadas 
pelo aluno dentro do período leti vo a que se referem. Ao término dessas ati vidades, o aluno 
deverá realizar ati vidades de avaliação e apresentar aproveitamento escolar de acordo com o 
mínimo para a aprovação estabelecido pela Escola. 

DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR

No Ensino Fundamental e no Médio, os certi fi cados são expedidos em conformidade 
com a legislação vigente. Junto ao certi fi cado, é anexado o Histórico Escolar do aluno.
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

DIREÇÃO

A Direção do Colégio é composta por Diretor, Vice-diretor, Coordenação Pedagógica, 
Serviço de Orientação Educacional, Conselho Técnico-Administrati vo (CTA) e Serviços de Apoio 
Pedagógico.

À Direção, como órgão executi vo da Administração, cabe coordenar e supervisionar 
as ati vidades educacionais, a fi m de que essas aconteçam de acordo com a fi nalidade e os 
objeti vos do Colégio.

O Diretor, cujo mandato é de um ano, é escolhido pelo Conselho Deliberati vo da 
Mantenedora.

O Plano de Trabalho da Direção, cuja fi nalidade é a de nortear e a de implementar todos 
os atos políti co-pedagógicos da Escola, é elaborado pelo CTA e aprovado pela mantenedora. 

São atribuições da Direção, na superintendência dos trabalhos técnico-administrati vos:

a) Criar condições para a integração da família e da comunidade, na totalidade orgânica 
do processo educacional. Tal integração deverá fazer-se presente por meio da 
promoção de festas comemorati vas, palestras, painéis e outras ati vidades que se 
mostrarem convenientes no decorrer do ano leti vo;

b) proporcionar clima de responsabilidade comparti lhada, elaborando com os 
professores e    funcionários o planejamento das ati vidades curriculares. Durante o 
período leti vo, caberá ao diretor organizar reuniões de planejamento, estabelecer 
prioridades, reforçar alternati vas válidas já em uso e eliminar as alternati vas que 
apresentam falhas comprovadas;

c)  resguardar o clima propício à inserção dos alunos na dinâmica comunitária, autorizando 
o funcionamento das associações estudanti s que vierem a funcionar na escola;

d) promover a interação do Grêmio Estudanti l com o regimento escolar, bem como 
apoiar o Grêmio de alunos em suas ati vidades;

e) estender aos órgãos da administração estadual o espírito de coparti cipação, 
estabelecendo o entrosamento previsto em lei, fazendo-se presente em todas as 
solicitações e reuniões promovidas pelos poderes públicos;

f) criar condições necessárias à unidade e à harmonia de trabalho, bem como à sua 
efi ciência, zelando pela fi el execução do regime didáti co, especialmente, no que tange 
ao atendimento aos professores, técnicas de trabalho, observância dos programas e 
calendário escolar; promovendo reuniões de professores por disciplina e série, além 
de propiciar condições para  que os professores parti cipem de cursos de atualização;

g) zelar pelo fi el cumprimento dos dispositi vos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, conhecer os dispositi vos legais e orientar de forma sistemati zada;

h) expedir ordens de serviço que se fi zerem necessárias, encaminhando-as ao 
responsável pelo setor;

i) rubricar todos os livros de escrituração escolar, depois de abertos pelo secretário;
j) decidir, em consonância com a equipe de direção, sobre a justi fi cati va e abono de 

faltas dos professores e funcionários, dentro dos critérios vigentes, encaminhando ao 
competente setor fi nanceiro;
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k) assinar os certi fi cados de conclusão de curso e a correspondência específi ca;
l) supervisionar todos os serviços técnico-administrati vos e propiciar avaliação desses 

serviços;
m) parti cipar das decisões e prerrogati vas específi cas da direção;
n) encaminhar as despesas de pronto pagamento e manter rigoroso controle econômico 

das distribuições de material fornecido pelo estabelecimento; realizar reuniões 
periódicas com o tesoureiro e encarregados de setor;

o) responsabilizar-se pela supervisão de conservação do patrimônio escolar, promovendo 
campanhas com toda a comunidade escolar e realizando a manutenção necessária;

p) abrir e encerrar o livro-ponto dos professores e funcionários em exercício, depois de 
lavrado o termo de abertura pelo secretário;

q) admiti r e demiti r professores e funcionários do estabelecimento, em consonância 
com a equipe  pedagógica e de direção;

r) assinar toda a correspondência específi ca;
s) atender a recomendações, orientações e disposições do Conselho Estadual de 

Educação, tomando conhecimento de todas as suas resoluções e disposições ;
t) coordenar o processo de ingresso do aluno, conceder matrículas e rematrículas e 

cancelar matrículas de alunos; 
u) aplicar penalidades disciplinares aos alunos em consonância com o regimento escolar 

e com o Plano Global da escola;
v) promover o entrosamento entre todos os setores que compõem a escola e a vivência 

cordial entre o corpo docente e discente, serviços e outras enti dades da organização;
w) divulgar a fi losofi a da escola e sua proposta educati va à comunidade;
x) convocar o CTA;
y) arti cular as ati vidades da escola com a Mantenedora para ati ngir os objeti vos 

propostos no Plano Global, em consonância com a fi losofi a expressa pela escola e a 
ação da Mantenedora;

z) cumprir e fazer cumprir o regimento escolar, propiciando que todos tomem 
conhecimento dele e supervisionando o seu cumprimento pelos diversos setores.

O Vice-Diretor, cujo mandato é de um ano, é elemento coparti cipante da Direção e 
substi tuto legal do Diretor, sendo por esse escolhido ao término de cada ano leti vo, estando 
suas atribuições especifi cadas no Plano Global da Escola.

São atribuições do vice-diretor:

a) supervisionar as funções técnico-administrati vo-pedagógicas;
b) parti cipar, elaborar, executar e avaliar o Plano Global da Escola;
c) assessorar o Diretor e substi tuí-lo quando necessário;
d) controlar faltas, frequências e atrasos dos funcionários e professores;
e) comunicar ao Diretor as faltas disciplinares;
f) propor ao Diretor o plano de férias dos funcionários;
g) organizar e apresentar ao Diretor relatórios das ati vidades escolares;
h) organizar o horário de funcionamento da escola;
i) Controlar o cartão-ponto dos funcionários e elaborar a folha de pagamento mensal 

dos professores;
j) manter comunicação direta com a Direção;
k) supervisionar as ati vidades escolares e o funcionamento dos serviços nas dependências 

da escola;
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l) conceder autorização para entrada e saída dos alunos fora dos horários;
m) parti cipar das reuniões pedagógicas;
n) propiciar a harmonia entre a Direção, professores, especialistas e funcionários, pais e 

alunos, promovendo a integração a parti r dos princípios fi losófi cos;
o) promover o funcionamento das ati vidades de apoio ao trabalho dos professores; 
p) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

O Colégio conta com uma equipe de Coordenação Pedagógica, composta por  
Coordenadores Pedagógico, devidamente habilitados, Auxiliares de Coordenação e por 
Coordenadores de Áreas de Conhecimento, escolhidos pelo Diretor, em cujas fi nalidades 
inserem-se todas aquelas que visem à melhor organização do trabalho cooperati vo, destacando-
se as seguintes:

a) opinar sobre assuntos de ordem didáti ca e outras ati vidades de caráter educacional 
que forem realizadas no Estabelecimento;

b) propor as medidas necessárias para a constante atualização do currículo que, após 
a discussão com os professores, é submeti do à Direção e ao Conselho Técnico-
Administrati vo;

c) programar o calendário;
d) oportunizar, no trabalho de coordenação, o clima necessário à fl exibilidade capaz de 

revelar habilidades potenciais dos professores e permiti r ao grupo resolver problemas 
de real interesse de todos;

e) procurar manter a unidade de trabalho, tanto no tratamento de conteúdos, como no 
domínio da classe;

f) estabelecer contatos com os professores de forma sistemáti ca, em sessões de trabalho 
e encontros;

g) proporcionar a assistência técnico-didáti ca que lhe for solicitada;
h) atentar para o uso de técnicas e métodos de trabalho adequados às exigências dos 

alunos nas diferentes faixas de idade, da seriação escolar, dos objeti vos da etapa em 
que se encontram e do Colégio;

i) zelar pela execução do programa, com os objeti vos previstos nas diferentes áreas de 
aprendizagem;

j) realizar levantamentos periódicos do rendimento escolar;
k) levar os professores à convicção de que o programa deve ser de ati vidades e não 

apenas de matérias, iniciando o aluno nas artes do trabalho e do pensamento refl exivo, 
ensinando-o a viver inteligentemente e parti cipar responsavelmente da sociedade;

l) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

.
O Serviço de Orientação Educacional promove o ajustamento do aluno, nas diferentes 

áreas de sua personalidade, visando capacitá-lo ao desenvolvimento da auto-determinação 
e da criati vidade, de modo a que possa, da melhor maneira possível, tornar-se membro 
atuante e valioso na sociedade e elemento integrador na vida do Estabelecimento. Estabelece 
o intercâmbio sistemáti co, com bases cientí fi cas, entre todos os elementos que envolvem o 
aluno – a Escola, a Família e a Comunidade -, em um trabalho constante de valorização da vida 
em todos os seus níveis e de formação de valores éti cos.

O Serviço de Orientação Educacional, ligado à Direção do Estabelecimento, como Serviço 
Especializado, conta com a supervisão de um Orientador Educacional, devidamente habilitado, 
de livre escolha da Direção.
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Dentre as inúmeras fi nalidades, o Serviço de Orientação Educacional da Escola deve 
atender, primordialmente, aos seguintes aspectos:

a) desenvolver, nos alunos, a compreensão de respeito pelo outro, assegurando a 
expressão da personalidade de outrem;

b) esti mular o espírito de criati vidade e de expressão pessoal, a fi m de oportunizar ao 
educando vivência mais  profunda e autênti ca de suas capacidades e responsabilidades;

c) iniciar o aluno nas artes de trabalho e do pensamento refl exivo, ensinando-o a 
movimentar-se adequadamente dentro da sociedade por meio da auto-iniciati va, 
tornando-o apto a encontrar e uti lizar, com objeti vidade, os recursos que a Comunidade 
lhe oferece;

d) atentar para a complexidade da vida no tempo presente, o que leva o Serviço de 
Orientação Educacional a uma ati tude de constante estudo e emprego de técnicas 
que visem à saúde mental do educando, capazes de proporcionar-lhe a necessária 
habilidade de relacionamento consigo mesmo e com outras pessoas, num máximo de 
felicidade, efi ciência e segurança;

e) desenvolver técnicas e processos que permitam a oportuna orientação pré-
profi ssional;

f) colaborar com o professor no seu ajustamento pessoal-profi ssional;
g) estar atento às necessidades da Direção e dos demais elementos da vida comunitária 

da Escola, a fi m de lhes prestar necessária ajuda técnica;
h) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

No Ensino Médio, o SOE desenvolve um trabalho curricular de Orientação Pré-Profi ssional 
ou Vocacional. Esse consiste em propiciar ao aluno testes, debates de temas relati vos ao 
mercado de trabalho da profi ssão de seu interesse, além de, regularmente, o contato com 
profi ssionais das diversas áreas, seja na escola ou em visitas a Universidades. 

COLEGIADO PEDAGÓGICO
O Conselho Técnico-Administrati vo (CTA) é o órgão consulti vo deliberati vo de 

assessoramento da Direção, com a fi nalidade de elaborar o currículo do Colégio e, a parti r de 
sugestões oriundas da comunidade escolar, planejar as ati vidades técnico-administrati vas e 
analisar e determinar as medidas pedagógicas cabíveis ao cumprimento do presente regimento.

O CTA é consti tuído pelo Diretor, Vice-diretor, Orientador Educacional, Coordenador 
Pedagógico e por representantes do corpo docente, conforme legislação vigente.

O presidente do CTA é o Diretor do Colégio.
O Conselho Técnico-Administrati vo reúne-se ordinariamente  a cada trimestre e, 

extraordinariamente, sempre que necessário.
  Os integrantes do Conselho Técnico-Administrati vo são comunicados sobre as datas 

da realização das reuniões ordinárias por meio de circular escrita e com antecedência de uma 
semana.

Compete ao Conselho Técnico-Administrati vo:

a) elaborar o currículo da Escola, segundo os princípios da responsabilidade comparti lhada.
b) assessorar a Direção, no planejamento das ati vidades técnicas;
c) opinar no planejamento das ati vidades administrati vas,  visando à constante 

dinamização do Currículo;
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d) assessorar a Direção nas decisões de assuntos de ordem administrati va, técnica e 
disciplinar, resguardando aquelas que forem da exclusiva alçada da Direção;

e) solicitar a formação de tantos grupos de trabalho quantos se fi zerem necessários, 
tendo em vista o aprimoramento contí nuo do Currículo;

f) cumprir e fazer cumprir o presente regimento.

O registro dos assuntos tratados nas reuniões dá-se em livro específi co de atas. Essas 
atas são redigidas por um secretário eleito a cada reunião.

 O Conselho Técnico-Administrati vo pode convocar outros elementos para parti ciparem 
das reuniões sempre que se fi zer necessário.

ORGANIZAÇÕES DE SEGMENTOS DA 
COMUNIDADE ESCOLAR  

GRÊMIO ESTUDANTIL

 O Grêmio Estudanti l, insti tuição representati va que congrega todos os alunos da Escola, 
tem fi nalidade social, desporti va, cultural, cívica e educacional.

A organização e o funcionamento do Grêmio Estudanti l regem-se por estatuto próprio.

O Grêmio Estudanti l é condicionado aos seguintes aspectos:

a) consti tuir-se a Diretoria de alunos regularmente matriculados no Estabelecimento;
b) restringir-se a ati vidades implícitas em suas fi nalidades;
c) colaborar, dentro de suas possibilidades e iniciati vas, para maior valorização dos 

aspectos de inter-relação e interdependência humana incenti vando as ati vidades 
requeridas pelo convívio e bem-estar da coleti vidade;

d) favorecer o clima de mútua colaboração entre  a Direção, funcionários, professores, 
alunos e famílias, dentro dos princípios de liberdade, tolerância, respeito e valorização 
da vida comunitária;

e) zelar pelo respeito às convicções religiosas, políti cas, de nacionalidade e de raça, 
ressaltando sempre os princípios de solidariedade e respeito à pessoa e aos direitos 
inalienáveis;

f) ter como norma fundamental o zelo pelos deveres decorrentes de sua vida de 
estudante;

g) zelar para que o comportamento cooperati vo do grupo esteja alicerçado nos valores 
democráti cos que o envolvem;

h) cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.
 

A Direção, ouvido o Conselho Técnico-Administrati vo, pode intervir na Diretoria do 
Grêmio Estudanti l, a fi m de exigir o cumprimento dos dispositi vos do presente Regimento.

 O Estabelecimento não se responsabilizará por dívidas ou outros compromissos de 
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ordem fi nanceira assumidos pelo Grêmio Estudanti l.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES

 A Associação de Pais e Mestres do Colégio João Paulo I, P.A.M.P.A, insti tuição 
representati va que congrega todos os professores e pais ou responsáveis pelos alunos da 
Escola, tem fi nalidade social, desporti va, cultural e cívica.

A organização e o funcionamento da P.A.M.P.A regem-se por estatuto próprio.
A Direção, ouvido o Conselho Técnico-Administrati vo, pode intervir na Diretoria da 

P.A.M.P.A, a fi m de exigir o cumprimento dos dispositi vos do presente Regimento.
O Estabelecimento não se responsabilizará por dívidas ou outros compromissos de 

ordem fi nanceira assumidos pela P.A.M.P.A

ORDENAMENTO DO SISTEMA ESCOLAR

PROJETO PEDAGÓGICO
 

O Projeto Pedagógico da Escola é elaborado em consonância com os referenciais 
fi losófi cos insti tucionais. Ele conta com a parti cipação de todos os segmentos da comunidade 
escolar – professores, funcionários, alunos e pais ou responsáveis pelos alunos.

 Sua construção é supervisionada pelo Diretor e pela Coordenação Pedagógica.
 Sua aprovação é efeti vada pelo CTA.

A Escola elabora um Plano Global em consonância com os objeti vos deste Regimento.
O Plano Global de Escola é elaborado por todos os elementos responsáveis pelos 

processos de ensino e de aprendizagem, sob a coordenação da Direção da Escola, sendo 
apreciado pelo Conselho Técnico-Administrati vo.

Na elaboração e execução do Plano Global da Escola, têm-se em conta:

a) as perspecti vas que ditam de ação de toda a vida da Escola;
b) a colocação dos objeti vos específi cos das diferentes áreas, que devem atentar para os 

aspectos de totalidade e funcionalidade do Currículo;
c) a linha de unidade estabelecida pelo Conselho Técnico-Administrati vo;
d) a revisão e reformulação anual do planejamento com a devida justi fi cati va.

O Plano Global contempla a operacionalização das ati vidades previstas a parti r do 
calendário escolar, em consonância com os objeti vos da Escola e a legislação em vigor, bem 
como todas as informações que dão conta da vida escolar.

PLANO DE INCLUSÃO

O Colégio João Paulo I – Unidade Sul entende que se faz necessário garanti r a todos os 
cidadãos, em todas as etapas de sua existência, as condições para que se viva com dignidade, 
com qualidade de desenvolvimento fí sico, psicológico, social e econômico. Por meio de um 
olhar críti co, percebe-se que sociedades bem sucedidas se desenvolvem com acolhimento, 
respeito à diversidade e ao ser em todas as suas dimensões. A Escola, como um espaço de 
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educação, desempenha função essencial nesse cenário e deve oferecer a todos o acesso 
ao conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades que potencializem o 
exercício efeti vo da cidadania.

Nesse senti do, a resolução nº04, de 02 de outubro de 2009, arti go 1º - Para a Para a 
implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os alunos 
com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado 
em salas de recursos multi funcionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado 
da rede pública ou de insti tuições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns 
lucrati vos. Nesse senti do, a Declaração de Salamanca (1994) diz: “Principio fundamental da 
escola inclusiva é o de que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer difi culdades ou diferenças que elas possam ter. Escolas 
inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando 
ambos os esti los e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade à todos 
através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recurso e parceria com as comunidades. Na verdade, deveria existi r uma conti nuidade de 
serviços e apoio proporcional ao contí nuo de necessidades especiais encontradas dentro da 
escola.” A inclusão de alunos com necessidades de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) é dever da escola, mais do que um simples direito da criança e do adolescente.

A a Lei 9394/96 se manifesta:
 
Art. 58º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade esco-
lar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 
atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§º2 O atendimento educacional será feito em classes, escolas, ou serviços especializa-
dos, sempre que, em função das condições específi cas dos alunos não for possível a 
sua integração nas classes comuns do ensino regular.

§3º A oferta de educação especial, dever consti tucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infanti l.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com defi ciência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educati vos e organização específi cos, para 
atender às suas necessidades;

II - terminalidade específi ca para aqueles que não puderem ati ngir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas defi ciências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendi-
mento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 
integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efeti va integração na vida em so-
ciedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competi ti vo, mediante arti culação com os órgãos ofi ciais afi ns, 
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bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artí sti ca, 
intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefí cios dos programas sociais suplementares disponíveis 
para o respecti vo nível do ensino regular.

Observado o exposto, o Colégio João Paulo I – Unidade Sul fundamenta sua práti ca 
pedagógica nos pilares Conhecimento, Trabalho, Afeto e Autonomia e entende que cada 
criança ou adolescente possui suas próprias característi cas e necessidades e promove a 
parti r de práti cas educacionais a integração de todos os seus estudantes com a comunidade 
escolar e busca compreender cada indivíduo para o desenvolvimento de suas habilidades e 
competências. 

Nesse senti do, o Colégio deve atender o aluno com necessidades especiais nos cursos 
de Educação Infanti l (dos 3 aos 5 anos) e no Ensino Fundamental (a parti r dos 6 anos) e no 
Ensino Médio, com objeti vos de inclusão, passando este a integrar o plano de Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) da Escola. O aluno será considerado com necessidades 
especiais e, portanto, integrante do plano de AEE, se e somente se,

1) efeti vada entrevista da família com a equipe direti va, for assinada ata de entrevista e 
do plano de atendimento ao aluno incluído; 

2) for apresentado um laudo de profi ssional legalmente capacitado atestando a viabili-
dade de sua inserção em classes da Educação Básica para que a Escola possa consi-
derar seus níveis de desenvolvimento geral, pessoal e social;

a. na ausência do laudo supracitado, a Escola poderá, por opção própria e se assim en-
tender viável, realizar avaliação diagnósti ca por meio do seu Serviço de Orientação 
Educacional em conjunto com seu Departamento de Psicologia.

3) termo escrito de comprometi mento familiar com acompanhamento paralelo, siste-
máti co e concomitante de serviços de apoio especializados, providenciados pela fa-
mília, para atender às necessidades peculiares do aluno;

4) comprometi mento dos pais, por escrito, em oferecer atendimento educacional es-
pecializado em Centro de Atendimento Educacional Especializado de acordo com as 
necessidades educacionais específi cas orientadas pela equipe pedagógica do Colégio 
João Paulo I.

5) comunicação e entrosamento entre família, serviços de apoio especializados e Colé-
gio visando o acompanhamento e a aprendizagem do educando.

A Escola organiza suas turmas regulares de acordo com o Parecer 56/2006 do Conselho 
Estadual de Educação do RS. Nas turmas de Turno Inverso, com currículo diferenciado, o 
Colégio terá reserva de 1 em cada 5 vagas para alunos que integrem o plano de AEE.

Visto que o plano de AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias 
que eliminem as barreiras para sua plena parti cipação na sociedade e desenvolvimento de 
sua aprendizagem, a Escola deve conta com profi ssionais com formação que os habilita para o 
exercício da docência e formação específi ca para a Educação Especial, como orienta o parecer 
nº 04/2009 do Conselho Nacional de Educação.

A garanti a de acesso, parti cipação e aprendizagem de todos os alunos nas escolas 
contribui para a construção de uma nova cultura de valorização das diferenças. A escola 
reconhece as diferenças dos alunos diante do processo educati vo e busca a parti cipação e o 
progresso de todos, adotando novas práti cas pedagógicas, sendo que, para isso, poderá lançar 
mão de um Currículo Adaptado.
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As adaptações curriculares, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, são defi nidas como: 
[...] possibilidades educacionais de atuar frente às difi culdades de aprendizagem dos 
alunos. Pressupõem que se realize a adaptação do currículo regular, quando neces-
sário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades es-
peciais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de 
ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstân-
cias, as adaptações curriculares implicam a planifi cação pedagógica e as ações do-
centes fundamentadas em critérios que defi nem o que o aluno deve aprender; como 
e quando aprender; que formas de organização do ensino são mais efi cientes para 
o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno. (BRASIL, 2001, p.33)

A terminologia adaptação, pode ser interpretada como fl exibilização, uma vez 
que pressupõe a existência de alterações e/ou modifi cações no processo educacional, 
principalmente no âmbito curricular. Para isso, o currículo deve ser tomado como referência 
na identi fi cação de possíveis alterações em função das necessidades dos alunos. Cabe à equipe 
técnica pedagógica realizar o mapeamento das parti cularidades educacionais da demanda 
educacional que necessita de ajustes no currículo e propor o manejo das condições adequadas 
para que isso ocorra. Isso quer dizer que poderá ser selecionado o conteúdo de cada disciplina 
a ser desenvolvido em um determinado período, poderá haver maior fl exibilização no período 
de avaliação, etc.

Os instrumentos de avaliação serão diferenciados até o 4º ano do Ensino Fundamental, 
mas os objeti vos serão os mesmos, visando à autonomia e aprendizagem dos conteúdos das 
diferentes áreas do conhecimento pelo aluno. 

A expressão do resultado da avaliação que será uti lizada é a padrão da escola, aliada 
ao parecer descriti vo com a discriminação dos objeti vos ati ngidos ou não. Caso o aluno não 
ati nja os objeti vos mínimos, a escola pode solicitar a transferência do aluno de acordo com a 
avaliação da equipe direti va.

De acordo com o Parecer nº 251/2010 do Conselho Estadual de Educação, o Certi fi cado 
de Conclusão de Terminalidade Específi ca no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio será 
acompanhado de Parecer Descriti vo que indicará as competências, habilidades e conhecimentos 
desenvolvidos, elaborado pelos professores das classes comuns e os professores/profi ssionais 
que atuaram no Atendimento Educacional Especializado. O documento descriti vo conterá 
encaminhamento para o prosseguimento da escolarização, para o mundo do trabalho ou para 
alternati vas de atendimento em espaços/insti tuições que reúnam os esforços das políti cas de 
trabalho, assistência social, esportes, cultura e saúde. A expedição do Certi fi cado de Conclusão 
de Terminalidade Específi ca será sempre compromisso da escola em conjunto com a família.

CALENDÁRIO ESCOLAR

O calendário escolar atende ao número de dias leti vos estabelecidos pela legislação, 
às diretrizes emanadas pela Secretaria de Educação e pelo Conselho Estadual de Educação, 
a todos os dispositi vos deste Regimento e às datas festi vas da Escola e àquelas previstas em 
calendário nacional, estadual e municipal.
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NORMAS DE CONVIVÊNCIA
 

As normati zações gerais são explicitadas no Regimento, no Plano Global e na agenda do 
aluno. As normati zações gerais que seguem, têm por objeti vo possibilitar um trabalho coleti -
vo, criati vo, sistemáti co e organizado. A Escola, insti tuição incumbida de ensinar, explicita, por 
meio de tais normas, as possibilidades e os limites de ação de cada aluno, a fi m de facilitar a 
sua relação com todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Sendo as-
sim, é necessário que família e Escola tenham pleno conhecimento dos itens que regem o dia 
a dia do estudante no Colégio João Paulo I - Unidade Sul.

1. Todos devem buscar fortalecer o espírito de coleguismo com todos os demais 
estudantes da Escola.

2.  Os alunos devem evitar brincadeiras inadequadas com colegas e demais membros da 
comunidade escolar.

3.  Agressões verbais ou fí sicas por parte de um aluno a algum membro da comunidade 
escolar, mesmo que nas imediações da Escola, são consideradas faltas gravíssimas. 
Caberá a Escola, em termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas 
neste Regimento.

4.  O aluno deve sentar-se adequadamente em aula.  
5.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, jogar objetos nos colegas ou 

demais membros da comunidade escolar.
6.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, esconder o material dos 

colegas.
7.  Não é permiti do, nem mesmo a tí tulo de brincadeira, jogar objetos pelas janelas. 
8.  O aluno deve dirigir-se educadamente ao professor e aos demais membros da 

comunidade escolar, fazendo uso de linguagem, gestos e tom de voz evidenciadores 
das boas normas de educação.

9.  O aluno deve portar sempre consigo a carteirinha escolar, identi fi cando-se na  
chegada e sempre que lhe for solicitado. No Ensino Médio, a chamada diária poderá 
valer-se desse expediente a fi m de conferir presença ao aluno.

10. Os horários dos períodos devem ser respeitados. O aluno que chegar atrasado 
no primeiro período da manhã ou da tarde só poderá assisti r as aulas mediante 
autorização de um membro da Coordenação, caso o atraso seja justi fi cado pelo 
responsável. O atraso do aluno após o primeiro período, sem justi fi cati va, implica 
comunicado à família. Atrasos e faltas serão comunicados à família periodicamente, 
por meio de relatórios.

11. Não há intervalo entre os períodos, salvo o recreio. Os alunos deverão aguardar o 
professor em sala de aula e colaborar para o pronto início das ati vidades pedagógicas.

12. A saída de sala de aula só ocorrerá em caso de extrema necessidade. Quando isso 
ocorrer, o aluno deve solicitar permissão ao professor, sair e retornar sem prejudicar 
o andamento do trabalho.

13. Ao aluno não cabe a opção de não assisti r às aulas regulares dos turnos. É considerada 
falta grave não permanecer em aula. Caberá a Escola, em termos de advertência, 
adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

14. O aluno que necessitar ausentar-se da escola antes do término dos turnos de aula 
deve trazer permissão por escrito de seu responsável e apresentá-la à Coordenação.

15. Todos devem evitar interromper uma aula de outra turma. Em caso de urgência, 
deverá ser solicitada a algum membro da Coordenação permissão para tal.
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16. Em caso de doença que impossibilite o aluno de estar presente às ati vidades de 
avaliação, atestado médico deve ser encaminhado à Direção em um prazo máximo 
de três dias úteis contados a parti r do retorno do aluno à Escola. O comunicado às 
Coordenações deverá ser com a maior brevidade possível, a fi m de preservar a saúde 
coleti va.

17. Em caso de falta, o aluno deve justi fi cá-la à Coordenação.
18. Em caso de afastamento por vários dias, o aluno deve, com antecedência, comunicar 

à Coordenação.
19. A frequência e a pontualidade são fatores que incidem diretamente no desempenho 

do aluno e devem ser respeitadas.
20. O aluno deve colaborar com o andamento das aulas, evitando conversas ou troca 

de mensagens durante elas, sobretudo ao longo das explanações. A reincidência 
será considerada falta grave, caberá a Escola em termos de advertência adotar as 
medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

21. É expressamente proibido fumar no ambiente escolar.
22. Não é permiti do maquilar-se, pentear-se, fazer as unhas ou perfumar-se durante as 

aulas.
23. É expressamente proibido o uso de qualquer equipamento eletrônico durante as 

aulas, salvo com anuência do professor. A desobediência reincidente será considerada 
falta grave, caberá a Escola em termos de advertência adotar as medidas pedagógicas 
previstas neste Regimento. 

24. Não é permiti da a permanência de pessoas estranhas à comunidade escolar nas 
dependências da escola.

25. O aluno deve zelar pelo patrimônio escolar e moti var os outros para que o façam. 
O dano ao patrimônio escolar será considerado falta grave. Caberá a Escola em 
termos de advertência adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. 
Os responsáveis ressarcirão a Escola.

26. Os alunos devem zelar pela limpeza e pela organização das salas de aula. Será 
considerada falta grave a destruição de materiais expostos em sala de aula ou nas 
dependências da escola. Caberá à Escola, em termos de advertência, adotar as 
medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

27. A escola não se responsabiliza por objetos de valor trazidos pelos alunos, tais como 
joias, dispositi vos eletrônicos de uso pessoal, agasalhos e acessórios de uso pessoal 
ou coleti vo.

28. O material didáti co, de forma limpa e organizada, deve estar sempre em aula 
conforme o horário dos componentes curriculares.

29. As tarefas solicitadas devem ser entregues na data determinada pelo professor.
30. Esta escola considera a “cola” em provas uma fraude, assim como o plágio em 

qualquer trabalho escolar. O aluno que incorrer nessa grave falta terá a prova reti rada 
e lhe será atribuída nota zero. Além disso, caberá à Escola, em termos de advertência, 
adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento.

31. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou a uti lização 
de qualquer ti po de drogas dentro da Escola ou o uso em suas imediações e em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento e 
comunicar as autoridades competentes.

32. A adulteração de qualquer documento público ou parti cular com o objeti vo de 
obter vantagem para si ou para outrem ou mesmo para prejudicar terceiro, consti tui 
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crime de falsidade ideológica e não será tolerado sob qualquer hipótese. Esta falta 
considerada gravíssima será assumida integralmente pelo autor e seus responsáveis 
legais.

33. O aluno reprovado não tem sua rematrícula assegurada no seguinte ano leti vo.
34. É vedado ao aluno o acesso às salas dos professores, do SOE, da Direção, do SSE e das 

secretarias sem prévia autorização.
35. A escala e o uso das quadras esporti vas são determinados pelas Coordenações e 

devem ser rigorosamente cumpridos.
36. A biblioteca e os laboratórios são uti lizados pelos professores e alunos, à medida 

de sua necessidade, nos turnos de aula. Naqueles em que não há aula, a biblioteca 
está à disposição dos alunos para pesquisas e estudo. É imprescindível por razões de 
segurança a obediência às normas de operação destes espaços.

37. As regras de cortesia devem ser rigorosamente observadas em todos os ambientes 
da escola e fora dela.

38. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou o manejo 
de armas de fogo e armas brancas dentro da Escola, em suas imediações ou em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. A 
reincidência será automati camente comunicada às autoridades competentes.

39. A qualquer membro da comunidade escolar é proibido o porte ou o manejo de 
explosivos ou fogos de arti fí cio dentro da Escola, em suas imediações ou em 
ati vidades extracurriculares. Tal falta é considerada gravíssima e caberá à Escola, em 
termos de advertência, adotar as medidas pedagógicas previstas neste Regimento. A 
reincidência será automati camente comunicada às autoridades competentes.

40. O Bullying, como previsto na Lei 13.185 de 6 de novembro de 2015, é considerado 
falta gravíssima, caberá à Escola, em termos de advertência, adotar as medidas 
pedagógicas previstas neste Regimento.

41. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a uti lização, sem a 
devida autorização, do nome, da marca (fi gurati va ou nominati va), dos símbolos 
ou de qualquer identi fi cação direta do Colégio em qualquer campanha, evento, 
propaganda, mídia virtual ou promoção dentro ou fora da Escola.

42. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a promoção de jogos, 
listas, coletas, rifas, ati vidades recreati vas ou excursões sem a prévia autorização da 
Coordenação responsável.

43. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar o comércio, escambo 
ou a publicidade de produtos ou serviços nas dependências do Colégio sem a prévia 
autorização da Coordenação responsável.

44. Não é permiti do a qualquer membro da comunidade escolar a realização de protestos 
ou propagandas politi co-parti dárias ou religiosas no ambiente escolar ou em nome 
da Escola.

45. Qualquer tolerância por parte da Escola será considerada mera liberdade, não 
ensejando, em qualquer hipótese, alteração ou novação às normas de convivência 
aqui estabelecidas.WW

Tentados todos os recursos de orientação, advertência e recuperação, por parte da Escola, 
serão passíveis de medidas pedagógicas, uma vez estabelecido o necessário entrosamento com 
os pais ou responsáveis e ouvido o Conselho Técnico–Administrati vo, os alunos que infringirem 
as normas do presente Regimento ou aquelas que as necessidades da Escola ditarem à Direção.  
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Qualquer medida pedagógica a que o aluno seja submeti do será registrada em sua fi cha 
individual.

O aluno incluído em tais medidas pedagógicas poderá realizar ati vidades outras que 
não as previstas em calendário escolar, submeti das à discussão e à deliberação do CTA e 
devidamente registradas. 

O membro da comunidade escolar que transgride as normas de convivência por faltas 
disciplinares graves ou gravíssimas é passível das seguintes medidas pedagógicas: 

1 - advertência oral ou escrita para que se pronuncie e exerça o direito ao contraditório;
2 - noti fi cação aos responsáveis das irregularidades cometi das pelo indivíduo com a 

solicitação da presença dos responsáveis;
3 - suspensão de até 3 dias leti vos com tarefas escolares ou com ati vidades pedagógicas 

orientadas pela Escola, quando após apresentar sua versão dos fatos não conseguir apresentar 
desculpas e compromisso em ata de que os fatos não mais se repeti rão;

4 - transferência do aluno que não cumpre as normas de convivência da Escola, 
caracterizada pela reincidência em transgressões consideradas graves ou gravíssimas.

Quando houver falta grave ou gravíssima e o aluno ou responsáveis se negarem  a assinar 
termo de compromisso de ajustamento de conduta afi m de assegurar a não reincidência, a 
transferência será compulsória em face que:

1 - a escola forma cidadãos para atuar nos diversos segmentos da sociedade e o egresso 
de seus cursos deve apresentar equilíbrio e comportamento éti co para exercer dignamente 
sua função social;

2 - o aluno e os responsáveis ao realizar sua matrícula declaram estar de acordo com as  
normas de convivência que devem ser seguidas e das medidas que são exaradas quando não 
observadas.  

CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pela Direção e apreciados pelo CTA.
Quaisquer ati vidades não previstas no calendário escolar, a serem realizadas pela escola, 

estão sujeitas à aprovação e à autorização da Direção, ouvidos os órgãos competentes.
A Legislação de Ensino que modifi que disposições deste Regimento tem aplicação 

imediata e automáti ca.

REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO ESCOLAR

Por necessidade ou conveniência do Ensino e da Mantenedora, este Regimento pode ser 
modifi cado pela Direção, apreciado pelo Conselho Técnico-Administrati vo e por ele aprovado.

AUSÊNCIAS EM PROVAS

O aluno que não comparecer em alguma avaliação formal (PP1, PP2, PS1, PP3, PP4 ou 
PS2), poderá recuperar a nota desta avaliação de acordo com o seguinte critério:
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1) Sendo a falta por moti vo de doença, devidamente comprovada com atestado médico, 
o aluno deverá fazer a avaliação subsequente acumulando os pontos da avaliação perdida. 
Exemplo: Perdendo a prova PP1, com valor de 2,5 pontos, o aluno realizará a prova PP2 valendo 
5,0 pontos (2,5 da PP1 + 2,5 da PP2).

2) Sendo a falta sem moti vo justi fi cado, por exemplo uma viagem de lazer, a parti cipação 
em um festi val de música, o aluno deverá realizar a prova de recuperação semestral, sendo 
feito o cálculo da nota de acordo com o valor da nota perdida. Esta prova de recuperação terá 
valor para a prova perdida e como recuperação semestral caso o aluno, após refeito o cálculo 
da nota perdida, não tenha obti do aprovação de acordo com os critérios da Escola.


