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TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Art. 1º - O Colégio Murialdo, sito à Avenida 7 de Setembro, 2438, na cidade de Araranguá – 

SC,– RS, fundado pelos religiosos Josefinos de Murialdo em 5 de março de 1955, tem sua 

organização administrativa, técnica e disciplinar regida pelo presente Regimento Escolar. 

   

Art. 2° - O Instituto Leonardo Murialdo é a entidade mantenedora da instituição educacional, 

de propriedade particular, dirigido pelos religiosos Josefinos de Murialdo, associação civil, 

autônoma, de direito privado, com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, 

filantrópica, de caráter educativo cultural, beneficente, de assistência social e promoção 

humana, com seus atos constitutivos originários registrados no Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas da Comarca de Caxias do Sul “Oficial Plínio Backendorf”, estatuto 

atualizado e ali registrado sob o número 2.796, Livro A:12,  à folha 10, processo 25.199, em 

23 de agosto de 2010. 

 

Art. 3º - A Instituição tem sua origem como Ginásio Nossa Senhora Mãe dos Homens, 

fundado em 7 de março de 1955; Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, Portaria 

428/MEC de 6/11/1967 e Portaria 166/MEC de 11/7/1969; Escola de Recuperação Murialdo, 

Básico I, Decreto 7976/SEE de 20/5/1969; Ginásio Nossa Senhora Mãe dos Homens, básico 

II, Portaria 216/MEC de 13/3/1970; Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, integrante do 

CICIAR, cursos autorizados pelos pareceres 203/1972, 236/1973 e 233/1974 do CEE e 

aprovados pelo Decreto 139/SEE de 20/2/1974; Escola Murialdo, Portaria E/0320 de 

5/1/1981; Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, Portaria 123/1989, de 20/4/1989, 

autorizando o funcionamento do Ensino Médio e Educação Geral; Colégio Murialdo, Parecer 

CEDB N° 063 de 22/8/2000.  

 

Art. 4º - O Colégio mantém a Educação Básica nas seguintes modalidades: 

a) Educação Infantil; 

b) Ensino Fundamental; 
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c) Ensino Médio. 

Parágrafo Único – O Ensino Fundamental de Nove Anos, seguindo a legislação vigente, foi 

introduzido em 2007 com o 1º Ano, sendo que o ciclo até o 9º Ano foi atingido em 2015. 

 

Art. 5º - O Colégio Murialdo, para fins desse Regimento, recebe a designação apenas de 

Colégio. 

 

  

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

SEÇÃO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 6º - O Colégio assume os fins propostos pelo Plano Nacional de Educação e, busca 

aplicar os mesmos, através de um Projeto Educativo iluminado pelos ideais educacionais de 

São Leonardo Murialdo: a Pedagogia do Amor - Educação do Coração. Como escola 

católica que é, cultiva o intelecto, a capacidade de julgar corretamente, a formação ética, o 

cuidado com o meio ambiente e a valorização do patrimônio cultural das gerações 

passadas, a capacidade de aplicar o senso crítico e o discernimento entre o bem e o mal, 

colaborando com as forças sociais comprometidas com a responsabilidade social e a 

construção de uma sociedade justa e fraterna. 

 

§ 1º. O Colégio Murialdo se define como confessional católico. E o que o define como 

“católico” é a sua referência a Jesus Cristo como paradigma de interpretação da realidade. 

Jesus Cristo e seu Evangelho são os fundamentos do Projeto Pedagógico.  

 

§ 2º. O Colégio é uma comunidade educativa que atua com o espírito de “bem unida 

família”, pautando-se pela liberdade e pelo respeito, equipe esta socialmente responsável e 

profissionalmente capacitada, aberta ao diálogo interno e com as diversas culturas, 

facilitadora do processo ensino-aprendizagem. 

 

§ 3º. O Colégio é um espaço educativo onde o aluno é cidadão que conhece e exerce seus 

direitos e deveres assumindo gradativamente suas responsabilidades frente ao mundo, à 
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sociedade e à família. Prepara o aluno para conviver com o mundo moderno e suas 

divergências no campo ético e sócio-político-econômico. 

 

 

SEÇÃO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 7º - O Colégio propõe-se a: 

a) inserir os alunos numa comunidade educativa, integrada por eles, seus educadores, 

pais ou responsáveis; 

b) ajudar os alunos a percorrerem um caminho de construção pessoal da cidadania 

ética, do ser crítico, de alguém solidário, sujeito amante da verdade e da justiça, 

profissional competente e ser de espiritualidade; 

c) participar de um processo de formação de pessoas abertas ao Transcendente, 

instigadas a buscar novos significados para suas existências e para o mundo; 

d) preparar o aluno para a convivência e uso consciente do meio ambiente natural; 

e) usar as novas tecnologias como recursos didáticos, facilitando a aprendizagem e 

desenvolvendo a criatividade e a autonomia. 

 

CAPÍTULO III 

DOS NÍVEIS DE ENSINO 

 

Art. 8º - São objetivos da Educação Infantil: 

a) favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos espiritual, físico, 

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

e facilitando a construção de sua autonomia; 

b) desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

c) descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e 

bem estar; 

d) estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social; 
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e) estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo, aos poucos, a 

articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade 

e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

f) utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 

às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 

compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos, e 

avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva; 

g) oferecer condições que permitam ao educando desenvolver as capacidades de 

observação, reflexão, ação e integração social, num espírito de solidariedade 

humana e de responsabilidade ambiental; 

h) conhecer as diversas manifestações culturais, valorizando as diversidades; 

i) oferecer educação integral às crianças complementando a ação da família, da 

comunidade e da sociedade, desenvolvendo a capacidade crítica, criativa, 

autonomia, socialização e senso comunitário; 

j) viver a “Educação do Coração” como princípio da “Pedagogia do Amor”; 

k) proporcionar atividades que desenvolvam aspectos, tais como: habilidades para uma 

convivência saudável, desenvolvimento das potencialidades sensório-motor, 

inteligência emocional e socioafetivas, funções simbólicas e cognitivas, a expressão 

verbal, plástica e corporal; 

l) iniciar o processo de alfabetização; 

m) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família” e o senso de solidariedade. 

 

Art. 9º - São objetivos do Ensino Fundamental: 

a) auxiliar no desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita, do raciocínio lógico-matemático e o interesse 

científico; 

b) proporcionar ao educando as condições necessárias ao desenvolvimento integral e 

harmônico de suas potencialidades, com vistas à realização pessoal e à formação 

de competências e habilidades para chegar a ser um “bom cristão e honesto 

cidadão”; 

c) despertar a compreensão do ambiente natural e social, da cultura, da tecnologia, das 

artes e dos valores, nos quais se fundamentam os princípios de uma vida 

equilibrada, justa, saudável e sustentável; 
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d) oportunizar espaços para despertar e facilitar o desenvolvimento dos saberes, 

capazes de projetar os alunos para o protagonismo, no processo de transformação 

científico-tecnológico para uma sociedade eticamente sustentável; 

e) praticar a “Educação do Coração”, decorrência da “Pedagogia do Amor”, buscando 

desenvolver espírito de respeito, de boas maneiras e, especialmente, de 

solidariedade e responsabilidade para com aqueles que vivem em situação de 

vulnerabilidade. 

f) fortalecer os vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social; 

g) favorecer a conscientização sobre dados da realidade, apresentando uma escala de 

valores que permita julgar a mesma numa visão cristã; 

h) desenvolver harmoniosamente as funções sensório-perceptivo-motoras que habilitam 

a aprendizagem, dando condições para a descoberta de tendências e aptidões; 

i) capacitar para a comunicação eficiente; 

j) oferecer oportunidades de afirmar-se mediante o exercício de iniciativas, 

responsabilidades e atividades básicas, que despertem para a vivência  da 

cidadania, empreendedorismo, o respeito, a conservação e o uso consciente dos 

recursos naturais; 

k) conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como o 

de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada 

em diferenças culturais, de classe social, crenças, gênero, etnia ou outras 

características sociais e individuais; 

l) utilizar as diferentes linguagens (verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e 

corporal) como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação; 

m) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família” e senso de solidariedade. 

 

Art. 10 – São objetivos do Ensino Médio: 

a) consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

possibilitando o prosseguimento nos estudos e no processo de construção da 

individualidade e prática de cidadania consciente; 

b) promover a formação integral do educando, oferecendo ferramentas que o auxiliem 

para ser capaz de se integrar no contexto como agente de transformação, cidadão 
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ético, responsável, solidário, amante da verdade e da justiça, profissional 

competente e ser de espiritualidade; 

c) despertar para a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos econômicos e sociais, relacionando a teoria com a prática na 

aprendizagem; 

d) oferecer subsídios que tornem o educando capacitado para enfrentar com sucesso 

as provas e exames de classificação e seleção, em nível local e nacional; 

e) proporcionar ao aluno instrumentos que a cultura contemporânea tem a oferecer na 

forma de tecnologias, informações, conhecimentos, conceitos e valores, com vistas a 

analisar, recriar e atuar sobre a realidade; 

f) oferecer condições necessárias para construção, reconstrução e produção crítica do 

conhecimento, visando à apropriação dos princípios científicos; 

g) situar o aluno de forma consciente e crítica, à luz da razão, do coração, da ciência e 

da fé, para atuar como agente da verdade, da justiça, da solidariedade e respeito ao 

meio ambiente em favor da transformação social; 

h) oferecer recursos técnico-pedagógicos capacitando o aluno para o mundo do 

trabalho e para o prosseguimento de estudos no Ensino Superior; 

i) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família” e senso de solidariedade. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 

SEÇÃO I 

DA FORMA DE GESTÃO 

 

Art. 11. O Colégio Murialdo – Araranguá tem como sua prática de gestão, o sistema de 

Gestão Integrada que busca integrar os vários processos, atividades ou necessidades da 

instituição. 

 

Art. 12. O Sistema de Gestão Integrada, além de buscar a descentralização do poder 

empodeirando os diversos setores institucionais, trata de reunir o conjunto de diversos 

elementos administrativo-pedagógicos, interrelacionando e tornando os mesmos interativos, 

preocupados em estabelecer políticas e objetivos administrativo-pedagógicos 

compartilhados, bem como, visa traçar estratégias para atingi-los. 
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Art.13. O Sistema de Gestão Integrada do Colégio tem como função avaliar o quotidiano 

dos serviços da instituição, analisar projetos, propor inovações no campo administrativo e 

pedagógico da instituição. 

 

Art. 14. O Sistema de Gestão Integrada do Colégio, além de integrar as mais diversas 

atividades institucionais, se apresenta como uma instância de consulta e proposições para 

as tomadas de decisão da Instituição representada pelo seu Corpo Diretivo. 

 

Art. 15. Compõem o Sistema de Gestão Integrada os representantes dos Serviços da 

Organização Administrativa, bem como, os Serviços da Organização Didático-Pedagógica, a 

saber: 

a) Direção; 

b) Vice-Direção; 

c) Administrativo-Financeiro; 

d) Secretaria; 

e) Coordenação Pedagógica; 

f) Coordenação de Esportes; 

g) Serviço de Orientação Educacional; 

h) Serviço de Orientação Disciplinar. 

 

Art. 16. O Sistema de Gestão Integrada reúne-se sempre que convocado pela Direção.  

 

SEÇÃO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 17 – A Organização Administrativa do Colégio, fundamentada no Sistema de Gestão 

Integrada, é o setor encarregado de garantir o pleno funcionamento dos diversos setores de 

apoio às atividades pedagógicas do mesmo. 

 

Art. 18 – A organização administrativa tem por objetivos: 

a) planejar, organizar, executar, controlar e avaliar as atividades escolares; 

b) disciplinar as relações entre as subestruturas escolares; 

c) assegurar a utilização adequada de recursos; 

d) zelar pelo funcionamento dos instrumentos, equipamentos, ambientes e móveis; 
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e) definir e detalhar os objetivos da Escola. 

 

Art. 19– O Colégio assim se organiza administrativamente: 

a) Direção; 

b) Vice-Direção; 

c) Administrativo-Financeiro; 

d) Recursos humanos; 

e) Coordenação Pedagógica; 

f) Coordenação de Esportes; 

g) Coordenação Pólo Unopar; 

h) Secretaria; 

i) Recepção; 

j) Monitoria; 

k) Higienização; 

l) Manutenção. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA DIREÇÃO 

 

Art. 20. A Direção do Colégio é exercida por profissional qualificado, nomeado pela 

Mantenedora, o Instituto Leonardo Murialdo, com mandato indeterminado.  

 

Art. 21. Cabe ao Diretor: 

a) assegurar o funcionamento regular do Colégio conduzindo a gestão nos seus 

aspectos técnico-pedagógicos, econômicos, administrativos, jurídicos e sociais; 

b) garantir a identidade murialdina e a fidelidade à missão institucional; 

c) assegurar a aplicação da proposta pedagógica contida no “Projeto Pedagógico” da 

Rede de Colégios Murialdo; 

d) participar das atividades de elaboração do Planejamento e do Calendário Escolar 

acompanhando os processos de execução e avaliação; 

e) promover a integração colégio-família-comunidade; 

f) informar sistematicamente a Mantenedora sobre o funcionamento do Colégio; 

g) representar o Colégio perante os órgãos de ensino, bem como, repartições públicas; 
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h) cumprir e fazer cumprir as diretrizes e normas propostas pelos órgãos competentes 

na área da educação em seus diversos níveis, bem como, os dispositivos deste 

Regimento; 

i) contratar ou dispensar pessoal para o exercício das funções exigidas pelo Colégio; 

j) convocar e presidir reuniões dos diversos setores, bem como, das equipes da 

Organização Administrativa e Pedagógica; 

k) emitir e endossar documentos de crédito, inclusive cheques bancários, juntamente 

com o coordenador financeiro; 

l) presidir a Comissão de Bolsas de Estudo; 

m) assinar Históricos Escolares, Certificados e outros documentos expedidos pelo 

Colégio; 

n) tomar medidas de emergência em situações não previstas neste Regimento, 

comunicando imediatamente às autoridades competentes; 

o) autorizar compras, auxílios financeiros voltados à capacitação dos profissionais, 

ausências ou substituições; 

p) representar o Colégio junto aos Conselhos Municipal e Estadual de Educação  e aos 

órgãos oficiais, em matéria referente à organização, funcionamento e ampliação do 

ensino. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA VICE-DIREÇÃO 

 

Art. 22 – O Cargo de Vice-Diretor é exercido por pessoa qualificada, designada pela 

Mantenedora com a função de auxiliar o Diretor no exercício de suas funções, bem como, 

substituí-lo em casos de ausência ou impedimento do mesmo. 

 

 

SUBSEÇÃO III 

DO SERVIÇO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Art. 23 – O Serviço de Apoio à Administração Geral sob a responsabilidade de profissional 

qualificado, designado pela Mantenedora, tem por finalidade dar apoio à administração e 

compreende a administração do pessoal, o apoio financeiro, o apoio patrimonial e os 

serviços auxiliares.  
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Parágrafo Único – A coordenação do Serviço de Apoio à Administração Geral está a cargo 

de um religioso do Instituto Leonardo Murialdo. 

 

Art. 24 – Compete ao Serviço de Apoio à Administração Geral: 

a) agir como equipe integrada às demais equipes do Colégio, com o compromisso de 

contribuir para o entendimento e atendimento das necessidades da comunidade 

educativa; 

b) elaborar a previsão orçamentária anual, juntamente com a Direção, a Planilha de 

Custos, bem como, os balanços anuais e balancetes mensais;  

c) movimentar os recursos financeiros, emitir e endossar documentos de crédito, 

cheques bancários, de forma isolada ou conjunta, de acordo com o teor do 

substabelecimento de poderes conferido pela Mantenedora e garantir que os 

mesmos sejam gerenciados com competência, ética, lisura e transparência, 

colocando-os a serviço da missão institucional; 

d) garantir à Comunidade Educativa conforto, segurança e a instalação de ambiente 

físico que retrate o espírito e o estilo da Rede de Educação Murialdo; 

e)  participar do compromisso de fazer da gestão dos recursos humanos fator de 

grande contribuição da qualidade, produtividade, integração e motivação de toda a 

Comunidade Educativa; 

f) manter organizado o arquivo administrativo, de modo que toda a documentação 

esteja sempre em ordem e atualizada; 

g) controlar o recebimento de todas as parcelas das anuidades escolares; 

h) informar à Diretoria da Mantenedora os elementos ou dados referentes à 

escrituração administrativa e contábil, bem como, outras solicitações da mesma 

referentes a esse setor; 

i) contribuir para que o imóvel do Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens  e, por  

conseguinte, do Colégio, patrimônio do Instituto Leonardo Murialdo, colocado a 

serviço dessa Instituição de Ensino, seja preservado garantindo sua manutenção e 

fidelidade às metas no contexto da missão educativa; 

j) garantir a atualização da rede, dos equipamentos e dos programas ligados às novas 

tecnologias da informação e comunicação, bem como a  sua segurança; 

k) responsabilizar-se pelos serviços e equipamentos de segurança do Colégio; 

l) atualizar constantemente o imobilizado patrimonial. 

 



P á g i n a  | 14 

 

Parágrafo Único – O processamento contábil é executado pela Mantenedora através de 

sua equipe de profissionais. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA GESTÃO DE PESSOAS - RH 

 

Art. 25 – A função do setor de Gestão de Pessoas dentro do Colégio é desenvolver 

estratégias e programas para a gestão de pessoas que possibilitem a implementação de 

ações que contribuam de forma eficaz e eficiente com os objetivos do Colégio. 

 

Art. 26 – São competências do setor da Gestão de Pessoas : 

a) elaborar e manter atualizado o organograma da instituição representando as 

relações hierárquicas da mesma ou a sua distribuição de setores, unidades 

funcionais e cargos, bem como, a comunicação entre eles;  

b) captar, desenvolver e manter motivados talentos, possibilitando uma junção entre os  

objetivos dos educadores e os da empresa; 

c) mapear constantemente as especificidades dos cargos na instituição, fornecendo 

subsídios para os processos de Recrutamento e Seleção, Avaliação de Desempenho 

e Plano de Carreira; 

d) assessorar o corpo docente e funcionários nas relações sociais, nas suas 

expectativas e ideais profissionais, bem como, enquanto realização de pessoas 

humanas; 

e) proporcionar oportunidade de crescimento tanto à instituição quanto aos educadores 

estimulando-os ao desenvolvimento de qualidades e aptidões para um crescente 

aperfeiçoamento institucional e profissional; 

f) oportunizar o desenvolvimento de habilidades técnicas aos educadores do Colégio; 

g) recrutar, entrevistar, avaliar e propor à Direção candidatos para preenchimento de 

vagas na instituição; 

h) realizar a entrevista e comunicar ao corpo docente e funcionários os desligamentos 

que a Direção considerar necessários para o bom desempenho da missão 

institucional. 

i) coordenar ações de avaliação institucional a partir dos usuários da mesma, sejam 

eles alunos, pais, professores e funcionários, inclusive, ouvindo também a 

comunidade externa; 
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j) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

 

SUBSEÇÃO V 

DA SECRETARIA 

 

Art. 27 – A Secretaria do Colégio está a cargo de profissional habilitado, contratado pela 

Direção, sendo o órgão encarregado da execução das atividades de escrituração escolar, 

organização de arquivo e expediente. 

 

Art. 28 – São atribuições do(a) Secretário(a): 

a) planejar, coordenar e implementar os trabalhos pertinentes à documentação e 

escrituração escolar; 

b) manter atualizado o Calendário de Aulas no programa on line de diários de classe;  

c) organizar o arquivo de modo a preservar os documentos escolares e atender 

eficazmente qualquer pedido de informação ou esclarecimentos de interessados ou 

da Direção; 

d) assinar, juntamente com o Diretor, as atas, abertura e encerramento de livros e a 

documentação elaborada pela Escola na expedição de transferências, declarações 

de conclusões de anos/séries e diplomas, históricos ou certificados de conclusão de 

cursos, com suas devidas especificações; 

e) redigir e expedir a correspondência relativa à vida escolar do aluno ou às atividades 

de responsabilidade do setor submetendo-as, antes, à assinatura do Diretor; 

f) encaminhar aos órgãos competentes os dados ou informações solicitados; 

g) incinerar documentos de Secretaria seguindo orientações da legislação própria; 

h) desempenhar suas atribuições com a consciência e a ética exigidas pela sua função, 

mantendo-se alinhada com os princípios e os valores institucionais; 

i) compor a Comissão de Bolsas de Estudo; 

j) integrar-se na Comunidade Educativa de forma ativa e comprometida com a equipe 

de profissionais, com seu crescimento, bem como, com a participação em reuniões, 

cursos, encontros e outros eventos; 

k) disponibilizar às famílias orientações para uso e senhas de acesso ao Portal do 

Colégio e do Sistema de Ensino; 
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l) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

SUBSEÇÃO VI 

DA RECEPÇÃO E DA TELEFONIA 

 

Art. 29 – O Colégio mantém serviço de Recepção e Telefonista encarregados de controlar o 

acesso ao estabelecimento, bem como, a comunicação com o público interno e externo. 

 

Art. 30 – Compete ao serviço de Recepção e Telefonista: 

a) apresentar-se ao trabalho de forma adequada às diretrizes da Escola, não medindo 

esforços para exercer com satisfação e alegria suas incumbências; 

b) atender às demandas do público externo quando da busca de informações ou no 

desejo de que providências sejam tomadas sobre casos específicos; 

c) encaminhar e dar retorno às pessoas que buscam diálogo com agilidade e eficiência 

de informações; 

d)  agendar  compromissos da Direção, dos Serviços e das Coordenações; 

e) controlar a entrada e saída das pessoas nos ambientes internos da instituição; 

f) receber e anunciar aos setores  a chegada de pessoas previamente agendadas, bem 

como, de outras que buscam contato com nossos profissionais. 

g) receber, distribuir e fazer ligações telefônicas; 

h) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

 

SUBSEÇÃO VII 

DA MONITORIA 

 

Art. 31 – O serviço de Monitoria do Colégio tem por função garantir que alunos, educadores 

e outros usuários do Colégio tenham nos ambientes escolares, assegurada sua integridade 

física, bem como, o clima favorável e necessário para o desempenho da função institucional, 

isto é, a educação. 
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Parágrafo único - Os ambientes escolares de responsabilidade deste serviço são: pátio 

interno, áreas de acesso ao prédio escolar, praça de alimentação, banheiros, campo de 

futebol, quadras de esporte e parque infantil. 

 

Art. 32 – O serviço de Monitoria tem como competências: 

a) garantir o bem-estar e a segurança interna dos usuários da instituição; 

b) assegurar a organização e a ordem nos fluxos de entrada e saída dos alunos quando 

do início e do encerramento das atividades diárias de ensino; 

c) comunicar ao serviço de Recepção a presença de pessoas estranhas na sua área de 

trabalho; 

d) abrir e fechar acessos ao prédio da instituição através de seus vários setores, 

conforme orientações do seu superior imediato; 

e) manter limpo e organizado o pátio interno do Colégio; 

f) garantir a ordem, o respeito e a disciplina junto ao pátio, aos banheiros nos 

ambientes do Colégio; 

g) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

 

SUBSEÇÃO VIII 

DA HIGIENIZAÇÃO 

 

Art. 33 – O Colégio mantém em seus serviços a Equipe de Higienização que tem como 

metas manter sempre limpos e higienizados os ambientes do mesmo. 

 

Art. 34 – O serviço de Higienização tem como competências: 

a) apresentar limpas e prontas, para mais uma jornada escolar, as salas de aula a cada 

novo dia letivo; 

b) zelar pela aparência, limpeza e higiene do ambiente escolar; 

c) garantir limpeza e higienização dos banheiros do Colégio, ao menos duas vezes por 

dia, disponibilizando sabonete líquido, papel higiênico e papel toalha aos usuários; 

d) manter organizadas e limpas as salas especializadas ou de apoio pedagógico do 

Colégio; 

e) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 
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SUBSEÇÃO IX 

DA MANUTENÇÃO 

 

Art. 35 – O serviço de Manutenção do Colégio tem como principal justificativa de sua 

existência a necessidade de garantir o perfeito funcionamento físico de todas as unidades 

da instituição, seus equipamentos e móveis. 

 

Art. 36 – São competências do serviço de Manutenção: 

a) executar os serviços de reformas de acordo com as orientações da Direção; 

b) acompanhar os técnicos que prestam serviço na área de informática, de elétrica e 

eletrônica, de segurança e outros. 

c) manter os móveis e equipamentos em condições favoráveis ao desenvolvimento de 

suas funções, bem como, substituí-los ou garantir a sua recuperação; 

d) zelar pela boa apresentação da estrutura física do Colégio, mantendo conservadas e 

em pleno funcionamento quadras, banheiros, praça de alimentação, pátio, pinturas, 

iluminação, sistema hidráulico e rede de esgotos, elevadores, jardins, portas, 

cortinas e janelas; 

e) solicitar e acompanhar profissionais de órgãos públicos que emitam  avaliações e 

autorizações para questões de higiene, limpeza, segurança predial e saneamento; 

f) fazer contatos com os fornecedores e prestadores de serviço nesta área específica 

da manutenção e reformas, seguindo orientações da Direção; 

g) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

 

SEÇÃO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

Art. 37 – A Organização Didático-Pedagógica é o setor do Colégio encarregado de oferecer 

ao corpo docente e discente apoio, assistência e recursos pedagógicos, técnicos e 

materiais, a fim de dinamizar e otimizar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Art. 38 – A Organização Didático-Pedagógica tem por competências: 

a) garantir a execução do Projeto Educativo institucional; 

b) acompanhar o desenvolvimento das atividades pedagógicas; 
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c) disponibilizar recursos pedagógicos que auxiliem na garantia da qualidade de ensino; 

d) manter abertura ao diálogo com os alunos especialmente no que se refere ao 

processo ensino-aprendizagem; 

e) investir na formação da equipe docente na busca dos indicadores de qualidade do 

serviço prestado pela instituição. 

 

Art. 39 – O Colégio assim se organiza didático-pedagogicamente:  

a) Coordenação Pedagógica; 

b) Auxiliar de Coordenação; 

c) Serviço de Orientação Educacional; 

d) Serviço de Orientação Disciplinar; 

e) Serviço de Orientação Espiritual; 

f) Coordenação de Esportes; 

g) Serviço de Biblioteca; 

h) Psicologia Escolar; 

i) Serviço Social. 

 

SUBSEÇÃO I 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Art. 40 – A Coordenação Pedagógica é o serviço do Colégio encarregado do planejamento 

e das orientações das atividades pedagógicas no intuito de dar unidade e qualificar o 

processo ensino-aprendizagem. 

 

Art. 41  – São competências da Coordenação Pedagógica: 

a) assessorar a Direção no que se refere ao fim último da instituição; 

b) garantir a programação de conteúdos que proporcione ao educando um 

embasamento teórico da cultura contemporânea, da linguagem e das novas 

tecnologias; 

c) assessorar o corpo docente para o fiel, eficaz e eficiente desempenho de sua função; 

d) contribuir para o alinhamento dos professores com os princípios e valores da Rede 

Murialdo de Colégios; 

e) integrar-se na comunidade educativa, no espírito e vivência da “bem unida família”, 

comprometendo-se com o crescimento da mesma; 



P á g i n a  | 20 

 

f) liderar a elaboração, execução e avaliação constante do Planejamento Pedagógico, 

dos Planos de Estudo, Planos de Trabalho e Planos de Aula, bem como,  dos 

Projetos Plurianuais da instituição; 

g) conferir a elaboração dos instrumentos avaliativos aprovando-os para a impressão; 

h) acompanhar o mercado e as diferentes ofertas de produtos tecnológicos sugerindo-

os à Direção como ferramentas para que os educadores aumentem a qualidade de 

ensino; 

i) ouvir e manter diálogo com os pais em questões que possam orientar os mesmos na 

metodologia de acompanhamento dos estudos dos filhos; 

j) coordenar o trabalho dos professores quanto à profundidade e sequência dos 

conteúdos, os pré-requisitos para os mesmos, à metodologia para a aprendizagem 

destes, bem como, às atividades interdisciplinares; 

k) garantir o acesso dos alunos a este serviço para que, com a “Educação do Coração” 

se favoreça a presença de um clima agradável para o exercício da aprendizagem; 

l) planejar e coordenar as reuniões pedagógicas em concordância com a Direção; 

m) garantir a elaboração das atas de Conselho de Classe coletando as assinaturas dos 

presentes. 

n) ouvir e manter diálogo com os professores, percebendo suas necessidades, 

dificuldades e solicitações e encaminhando as solicitações à Direção quando isso se 

fizer necessário. 

o) ser uma “ponte” no relacionamento ensino-aprendizagem, entre professor e aluno, 

para que o processo ocorra com tranquilidade e respeito de ambas as partes, 

apontando falhas ou méritos e indicando soluções quando for preciso. 

p) dialogar com os pais, orientando-os para busca de uma aprendizagem mais eficiente 

dos filhos, quando estes demonstrarem pouco ou insuficiente aproveitamento, 

reforçando a ideia de que para que a aprendizagem seja plena é necessária a 

parceria da família com o cumprimento de tarefas e a organização dos tempos de 

estudo também em casa. 

q) redigir ata, tratando de orientações para aprendizagem, por ocasião de convocação 

de pais e ou responsáveis, apresentando-lhes a mesma e coletando suas 

assinaturas como forma de aumentar a corresponsabilidade e o comprometimento; 

r) coordenar e realizar o processo de agendamento para avaliação de segunda 

chamada, inscrições para aulas de reforço escolar, aulas-passeio de turmas e 

outros; 
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s) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA AUXILIAR DE COORDENAÇÃO 

 

Art. 42 – O serviço de Auxiliar de Coordenação se coloca como suporte técnico para a 

Coordenação Pedagógica. 

 

Art. 43 – Compete ao serviço de Auxiliar de Coordenação: 

a) atender aos alunos que adoecem ou se acidentam prestando o devido atendimento e 

encaminhar ao atendimento especializado com anuência dos pais; 

b) disponibilizar aos professores os recursos pedagógicos disponíveis e assessorá-los 

quanto ao seu uso; 

c) acompanhar, através dos ambientes internos, a entrada e saída das turmas de 

alunos nos seus horários específicos; 

d) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

SUBSEÇÃO III 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Art. 43 – A Orientação Educacional é um serviço do Colégio que se dispõe a orientar 

famílias, alunos e educadores propiciando aprendizagem, compromisso com os estudos, 

comportamentos adequados, boas atitudes, limites, ética e respeito no ambiente escolar. 

 

Art. 44 – São competências da Orientação Educacional: 

a) apoiar a Coordenação nos casos de necessidade de substituição de professores; 

b) verificar as condições de higiene, limpeza e funcionalidade das dependências do 

Colégio e informar aos setores, quando necessário, à Direção; 

c) acompanhar e monitorar os alunos nos momentos das trocas de aulas; 

d) chamar pais, recebê-los e buscar alternativas em conjunto que favoreçam a 

aprendizagem dos filhos;  

e) redigir atas, tratando de questões disciplinares ou de orientações para aprendizagem 

por ocasião de convocação de pais e ou responsáveis, apresentando-lhes a mesma 
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e coletando suas assinaturas como forma de aumentar a corresponsabilidade e o 

comprometimento; 

f) oferecer oportunidades aos educandos e seus responsáveis para que reflitam e 

sejam orientados quanto ao projeto de vida, opção vocacional, profissional e 

religiosa, exercício da cidadania, estudos e conduta; 

g) encaminhar a especialistas das áreas específicas da saúde casos que considerar de 

necessidade para o bom desenvolvimento físico, emocional e mental dos alunos; 

h) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

SUBSEÇÃO IV 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DISCIPLINAR 

 

Art. 45 – São competências do Serviço de Orientação Disciplinar: 

a) orientar alunos aos professores quanto às regras e procedimentos especificados no 

Regimento e no “Guia da Família”; 

b) acompanhar os alunos nos intervalos, nas horas da entrada e saída, zelando pela 

conduta e segurança dos mesmos, orientando-os quando houver necessidade; 

c) autorizar a entrada e saída de alunos quando em atrasos ou com saídas 

antecipadas; 

d) acompanhar junto com a Coordenação Pedagógica os casos de alunos com número 

significativo de faltas  ou atrasos; 

e) levar ao conhecimento da Coordenação Pedagógica e da Direção os casos de 

conduta inadequada dos alunos, bem como as intervenções aplicadas previstas no 

“Guia da Família”; 

f) auxiliar na divulgação de comunicados ou orientações do Colégio; 

g) atender aos professores em sala de aula, quando solicitado; 

h) informar à Direção, ou na ausência desta, a Coordenação Pedagógica  e aguardar 

orientações da mesma, sempre que se tratar de casos com medidas coercitivas da 

liberdade que impliquem em suspensão ou cancelamento de matrícula; 

i) orientar, fiscalizar e fazer cumprir as “normas” do Colégio contidas no “Guia da 

Família”; 

j) manter atualizado o registro eletrônico das ocorrências ou orientações disciplinares; 

 

 



P á g i n a  | 23 

 

SUBSEÇÃO V 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL 

 

Art. 46 – O Serviço de Orientação Espiritual, planeja e executa as atividades de 

espiritualidade do Colégio. 

 

Art. 47 – Compete ao Serviço de Orientação Espiritual: 

a) contribuir para que todas as pessoas, integrantes da Comunidade Educativa, vivam 

em permanente processo de evangelização; 

b) estimular cada pessoa ligada ao Colégio para seu crescimento da fé, mediante o 

anúncio e aprofundamento da mensagem cristã; 

c) apoiar a formação e a existência de grupos de jovens na proposta da pastoral juvenil 

escolar estimulando os mesmos ao seu protagonismo; 

d) oferecer e motivar alunos, professores, pessoal administrativo e pais para a 

participação em eventos voltados para o cultivo da espiritualidade; 

e) estimular e acompanhar o desenvolvimento de projetos de solidariedade capazes de 

gerar uma cultura de responsabilidade social; 

f) auxiliar na programação e execução das atividades espirituais de início e final de ano 

envolvendo os alunos, na Semana Santa, do Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de 

São Leonardo Murialdo, Festa de Natal e outros eventos que envolvam a dimensão 

da mística e da espiritualidade; 

g) programar atividades que envolvam as questões da espiritualidade com as turmas de 

alunos do Ensino Médio, através de Manhãs de Formação, Retiros,  encontros de 

humanização; 

h) participar na elaboração, execução e avaliação do planejamento escolar; 

i) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

                                                  SUBSEÇÃO VI 

DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES 

Art. 48 – A Coordenação de Esportes está a cargo de um profissional de Educação Física a 

quem compete: 

a) coordenar as atividades esportivas e recreativas do Colégio elaborando calendários, 

planilhas, bem como, organizando as atividades extraclasse do setor; 
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b) assumir como responsabilidade sua o zelo pelo patrimônio esportivo do Colégio, 

desde bolas, redes, uniformes etc... 

c) acompanhar o desenvolvimento das atividades de Educação Física no que diz 

respeito ao uso de materiais, bem como, de espaços e ambientes do Colégio; 

d) envolver os pais do Colégio na participação enquanto apoio e incentivo aos seus 

filhos quando da realização de atividades esportivas; 

e) organizar junto aos pais e professores confraternizações através do esporte e lazer; 

f) participar das reuniões que envolvem o Desfile Cívico e coordenar as atividades de 

preparação para o mesmo, bem como, garantir a boa performance do Colégio  nas 

vias públicas; 

g) buscar a participação de representação do Colégio em jogos, torneios ou 

campeonatos dentro do município ou junto aos demais municípios; 

h) garantir espaço físico e tempo para treinamento das equipes que representam o 

Colégio nas diversas competições; 

i) apresentar, anualmente, orçamento para ser vinculado à Planilha de Custos do  

Colégio. 

j) representar ou fazer-se representar em eventos que envolvam os esportes da área 

escolar em seus mais diversos âmbitos; 

k) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

Art. 49 – Os alunos do Colégio que estiverem envolvidos com atividades esportivas em dias 

de provas ou quaisquer tipos de avaliação recebem orientação do Coordenador de Esportes 

no sentido de que: 

a) apresentem atestado fornecido pelo professor daquela atividade esportiva, no prazo 

de 48 horas, que comprove sua participação.  

b) agendem suas avaliações junto aos Auxiliares de Coordenação. Estas avaliações 

acontecem semanalmente, em dia e horário a ser definido e comunicado; 

c) em caso de ausência nesta nova oportunidade de avaliação resulta em nota zero. 
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SUBSEÇÃO VII 

DA BIBLIOTECA 

 

Art. 50 – O serviço da Biblioteca Olavo Bilac deve estar sob a responsabilidade de um (a) 

bibliotecário(a) devidamente regularizado no Conselho Regional de Biblioteconomia, 14ª 

região, e tem por finalidade oferecer suporte ao processo de ensino aprendizagem 

constituindo-se em centro de incentivo à leitura e orientação à pesquisa para toda a 

comunidade escolar. 

 

Art. 51 – Ao serviço de Biblioteca compete: 

a) atender professores, alunos e ex-alunos, funcionários administrativos e de apoio 

desta unidade escolar, comunidade local e educadores de forma geral, realizando 

consultas, empréstimos, renovações e devoluções. Atender aos alunos em suas 

expectativas e necessidades no que concerne à leitura e à pesquisa; 

b) interagir com o Projeto Político Pedagógico a escola, elaborando, executando e 

avaliando programações específicas dos serviços de biblioteca, buscando, sempre 

que possível, articular com os demais setores do Colégio; 

c) dotar a comunidade educativa com um acervo adequado aos interesses de estudo e 

lazer, como incentivo ao hábito e ao prazer pela leitura e a formação de novos 

conhecimentos; 

d) manter intercambio com a Rede de Bibliotecas Escolares, em especial com a Rede 

de bibliotecas Murialdo de Educação; 

e) registrar o acervo, na Base de Dados Biblivre, de acordo com as regras de 

catalogação AACR2 e de Classificação CDD (Classificação Decimal de Dewey), 

permitindo a livre pesquisa aos usuários; 

f) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

SUBSEÇÃO VIII 

DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

Art. 52 – O Colégio coloca a serviço de seus alunos os Laboratórios de Informática, 

coordenados por profissional habilitado, e se propõe, com esse serviço, oferecer 

ferramentas de apoio ao corpo docente e discente em favor do processo ensino-

aprendizagem. 
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Art. 53 – São competências do serviço de Laboratórios de Informática: 

a) assumir a responsabilidade de garantir o pleno funcionamento dos equipamentos do 

laboratório e seus softwares; 

b) planejar e organizar as atividades, por turma, através de cronogramas de trabalhos a 

serem realizados no laboratório, levando em conta o conteúdo programático da 

disciplina e outros considerados importantes para a formação do estudante; 

c) organizar, catalogar e controlar as remessas de material ou equipamentos recebidos 

para o laboratório; 

d) ocupar espaços das reuniões pedagógicas no sentido de estabelecer uma relação 

integrada entre este serviço e aquele da sala de aula;  

e) manter a articulação com os núcleos: pedagógico, direção e de apoio administrativo; 

f) propor orçamento anual para ser integrado à Planilha de Custos do Planejamento  do 

Colégio; 

g) apresentar à Direção, relatório semestral das atividades desenvolvidas; 

h) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 

 

 

SUBSEÇÃO IX 

DO LABORATÓRIO DE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA 

 

Art. 54 – O laboratório de Física, Química e Biologia oferece aos educandos e educadores 

espaço para a realização de observações e experimentos, a fim de facilitar a aprendizagem. 

Parágrafo Único - O responsável pelo Laboratório de Física, Química e Biologia é um 

professor da área e tem como atribuições preservar o ambiente e seus equipamentos e 

fazer levantamento de necessidades apresentando-as à Direção. 

 

SUBSEÇÃO X 

DOS RECURSOS DA TECNOLOGIA 

 

Art. 55 – O Colégio oferece à comunidade escolar os Recursos da Tecnologia Educacional, 

a fim de facilitar o caminho metodológico para o ensino e a aprendizagem. 

§ 1º - Constam dos recursos da tecnologia, entre outros, o uso de computadores com 

acesso aos sistemas de Internet, o site do Colégio e sua atualização constante, a 
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disponibilização do sistema Wireless, as lousas interativas, computadores e projetores 

multimídia, sistema de informação integrada. 

§ 2º - Os responsáveis pelo setor dos Recursos da Tecnologia estão atentos ao que o 

mercado oferece, apresentam sugestões, organizam e dinamizam os mesmos em 

função de uma melhor qualidade da aprendizagem. 

 

SUBSEÇÃO XI 

DO MINIAUDITÓRIO 

 

Art. 56 – O serviço do Miniauditório põe à disposição da comunidade escolar, interna e 

externa, um ambiente que auxilie nas atividades das artes cênicas, da educação artística, 

festivais, reuniões, seminários e assembleias. 

§ 1º - O responsável pelo Serviço de Miniauditório é o Auxiliar de Coordenação. 

 

SUBSEÇÃO XII 

DAS ÁREAS PARA ATIVIDADES FÍSICAS 

 

Art. 57 – As áreas destinadas para a realização de atividades físicas são: campo de futebol, 

pista de atletismo, pista para salto à distancia, quadras cobertas, miniginásio, sala de dança, 

sala de capoeira, parques infantis. 

 

SUBSEÇÃO XIII 

DO SERVIÇO DE REPROGRAFIA 

 

Art. 58 – O Colégio possui o Serviço de Reprografia para o atendimento interno. 

 

Art. 59 – Compete ao Serviço de Reprografia: 

a) garantir a reprodução dos instrumentos avaliativos em apoio aos professores com a  

autorização da Coordenação Pedagógica; 

b) separar, contar, grampear e entregar estes materiais nas salas de aula e manter 

atualizado o número de cópias realizadas para cada professor, mediante solicitação 

da Coordenação Pedagógica; 

c) acompanhar o uso dos miniauditórios através dos agendamentos realizados; 

d) promover a Pedagogia do Amor através da Educação do Coração, vivenciando os 

princípios de uma “bem unida família”. 
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Art. 60 – Compete ao Serviço de Reprografia atender os alunos do Colégio, em horário a 

ser definido em conjunto com a Direção, que necessitem do atendimento de fotocópias e ou 

afins; 

 

SEÇÃO IV 

DO CONSELHO ESCOLAR 

 

Art. 61 – O Colégio tem em sua estrutura organizacional o Conselho de Classe. 

 

Art. 62 – O Conselho de Classe é uma instância do Colégio com a missão de garantir a 

qualidade do ensino e da proposta pedagógica. 

      § 1º - O Conselho de Classe é presidido pelo Diretor que pode delegar a presidência e a 

condução dos trabalhos à Coordenação Pedagógica. 

      § 2º - O Conselho de Classe é composto pelos Professores, Coordenadores 

Pedagógicos, Orientadores Educacionais. 

      § 3º - O Conselho de Classe se reúne ordinariamente, de acordo com o Calendário 

Escolar, e em caráter extraordinário quando convocado pelo Diretor ou pela maioria 

simples de seus membros. 

      § 5º - As reuniões do Conselho de Classe são registradas em Ata e suas decisões são 

soberanas quanto à Aprovação ou Reprovação de Alunos. 

 

Art. 63 – São atribuições do Conselho de Classe: 

a) avaliar o rendimento da classe, ou turma, e propor ações que visem aumentar cada 

vez mais o grau de aprendizagem e participação dos alunos na descoberta do 

conhecimento; 

b) avaliar os processos de disciplina, de interação entre os membros da classe e o 

corpo docente e funcionários; 

c) buscar alternativas de solução aos desafios que se apresentam nas exigências 

próprias do processo ensino-aprendizagem; 

d) homologar o parecer conclusivo e decidir sobre a Aprovação ou Reprovação do 

aluno; 

e) aprofundar a reflexão e propor estratégias da “Pedagogia do Amor – Educação do 

Coração” junto aos alunos com dificuldades de convivência e aprendizagem; 
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 SEÇÃO V  

DOS PRINCÍPIOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL  

DOS DIREITOS E DEVERES DOS SEGMENTOS QUE COMPÕEM A ESCOLA 

 

SUBSEÇÃO I 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art.  64   -   Compõem o Corpo Docente todos os professores em exercício no Colégio.  

Art. 65 - O Corpo Docente, além de outras funções previstas em legislação, tem as 

seguintes competências: 

a) desenvolver uma proposta pedagógica que, além da prerrogativa da instrução 

técnica, eduque na perspectiva da formação de pessoas críticas, criativas, solidárias 

e politizadas, capazes de atuar como agentes transformadores da realidade pessoal, 

familiar e contextual; 

b) dirigir sua atividade profissional através dos dispositivos legais que regem a 

educação no país, facilitando a proposta de educação dialética transformadora, 

libertadora e solidária através dos princípios cristãos sobre o mundo e sobre a vida; 

c) assumir posturas de inter-relação com seus alunos baseadas na Pedagogia do Amor 

– Educação do Coração –, exercendo o princípio da “firmeza com doçura”; 

d) elaborar e executar anualmente o Plano de Estudos de acordo com o componente 

curricular que lhe é confiado; 

e) elaborar e executar trimestral ou semanalmente o Plano de Trabalho, informando 

conteúdos abordados, atividades propostas e datas da aplicação dos instrumentos 

de avaliação; 

f) registrar presenças e ausências de seus alunos, em planilha específica,  conforme 

seu horário de aula e orientação da instituição;  

g) entregar, conforme Calendário de Dias Letivos, todos os registros à Coordenação 

Pedagógica; 

h) garantir que as ações pedagógicas atinjam os objetivos propostos de forma 

interdisciplinar; 

i) atuar como professor Conselheiro de Classe quando escolhido ou indicado pelas 

classes de alunos; 

j) participar da elaboração do Planejamento Escolar; propondo inovações, corrigindo 

distorções e garantindo a manutenção da missão institucional; 
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k) exercer atividades de orientação de estudos, recuperações ou outros instrumentos 

diferenciados do trabalho pedagógico mediante processos alicerçados nos termos da 

legislação específica e deste Regimento Escolar; 

l) ser profissional qualificado, honesto e transparente, ético e socialmente 

comprometido com o Projeto Educativo da Rede de Colégios Murialdo e que busca 

aprimoramento constante; 

m) participar de cursos, seminários e encontros oferecidos para seu aperfeiçoamento 

pessoal e profissional; 

n) conhecer e dominar as novas tecnologias oferecidas pela instituição e fazer uso das 

mesmas em suas atividades; 

o) desenvolver trabalhos integrados com os pais ou responsáveis, informando-os e 

orientando-os sobre o desenvolvimento do aluno e registrando dados de interesse ao 

processo educativo; 

p) executar e manter atualizados os registros relativos às suas atividades e fornecer 

informações técnicas, conforme as normas e orientações recebidas; 

q) fornecer à Coordenação Pedagógica relação de material pedagógico e de consumo 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades; 

r) participar das atividades cívicas, culturais e educativas da comunidade escolar; 

s) formar com seus pares uma equipe na vivência da “bem unida família”; 

t) informar ao serviço de Orientação Educacional, situações de inobservância das 

normas de convivência, bem como, as infrequências de alunos e possíveis 

vitimizações de violência doméstica;  

u) cumprir e fazer cumprir o “Guia da Família”. 

v) adotar a postura de sempre falar bem de sua instituição, de sua equipe de trabalho, 

bem como, dos seus colegas, procurando orientar os membros da comunidade 

escolar, para que busquem, nos setores específicos, as melhores soluções para 

suas dúvidas ou argumentações. 

 

Art. 66 – São direitos do Corpo Docente: 

a) valer-se de técnicas pedagógicas e das novas tecnologias para a realização de seu 

trabalho; 

b) solicitar à Direção do Colégio, através do serviço da Coordenação Pedagógica, 

cursos de capacitação; 

c) participar dos Conselhos de Classe; 

d) aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 



P á g i n a  | 31 

 

e) solicitar orientação e apoio da Coordenação Pedagógica e demais setores da 

instituição; 

f) ter intervalo entre aulas, garantido tempo para lanche ou descanso; 

g) ter condições favoráveis ao desenvolvimento de sua atividade. 

 

Art. 67 – É vedado ao Corpo Docente: 

a) utilizar a aula para tratar de assuntos não pertinentes à sua matéria ou que 

contrariem os princípios e valores institucionais; 

b) adotar livros ou outros materiais sem a prévia autorização da Coordenação 

Pedagógica; 

c) aplicar sanções aos alunos, exceto as advertências orais; 

d) adotar atitudes e comportamentos que prejudiquem a programação ou o rendimento 

escolar, que firam os bons costumes e  que sejam contrários ao Projeto Pedagógico 

da Rede de Colégios Murialdo; 

e) organizar campanhas, mobilizações, excursões, festas, promoções financeiras ou 

qualquer outra atividade semelhante, sem autorização expressa da Direção; 

f) tomar atitudes ou utilizar vocabulário inadequado à atividade escolar; 

g) faltar às aulas de forma a prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos e 

o bom nome do Colégio; 

h) dispensar alunos antes do término do período de aula; 

i) discriminar alunos em razão de suas convicções religiosas, políticas, nacionalidade, 

cor, gênero, capacidade intelectual, condição social ou ritmo próprio de 

aprendizagem. 

Parágrafo Único – Aos Docentes, quando incorrerem em desrespeito, negligência ou 

revelarem incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem, cabem as 

penas disciplinares previstas na legislação vigente. 

 

SUBSEÇÃO II 

DOS FUNCIONÁRIOS 

 

Art. 68   – São Funcionários do Colégio os trabalhadores da instituição não relacionados no 

Corpo Docente. 

 

Art. 69 – Além das funções e obrigações decorrentes da legislação pertinente, são 

atribuições dos Funcionários: 
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a) assumir integralmente as responsabilidades e deveres de suas competências e suas 

funções; 

b) cumprir seu horário de trabalho, reuniões e períodos de permanência no Colégio; 

c) manter com seus colegas atitudes de respeito, ética, transparência e colaboração 

nos princípios do trabalho em equipe conforme a proposta da “bem unida família”; 

d) estar atento às necessidades da comunidade escolar no que diz respeito às suas 

funções, garantindo agilidade e eficácia em suas ações; 

e) adotar a postura de sempre falar bem de sua instituição, de sua equipe de trabalho, 

bem como, de seus colegas, procurando orientar os membros da comunidade 

escolar, para que busquem, nos setores específicos, as melhores soluções para 

suas dúvidas ou argumentações ;  

f) atender às solicitações de serviços e encaminhamentos sempre que os mesmos 

venham  de acordo com a hierarquia organizacional; 

g) zelar pelo bom atendimento ao público e pela ordem, conservação e manutenção de 

aparelhos, móveis e ambientes do Colégio. 

Parágrafo Único – Aos Funcionários, quando incorrerem em desrespeito, negligência ou 

revelarem incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem, cabem as 

penas disciplinares previstas nas Políticas do Setor de Psicologia Organizacional ou 

na legislação vigente. 

 

Art. 70 – Além dos direitos garantidos pela legislação específica, são assegurados aos 

Funcionários: 

a) o direito ao respeito e às condições condignas de trabalho; 

b) solicitar à Direção do Colégio cursos de capacitação; 

c) ter condições favoráveis ao desenvolvimento de sua atividade; 

d) solicitar orientação e apoio do responsável pelo seu setor ou, dependendo da 

situação, junto aos demais setores da instituição; 

e) o direito de recurso à autoridade superior; 

f) o direito a um ambiente de trabalho no estilo da “bem unida família”. 
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SEÇÃO VI 

DOS DIREITOS E DEVERES 

DOS ALUNOS E SEUS RESPONSÁVEIS 

 

Art. 71 – Os pais ou responsáveis pelos alunos, como participantes do processo educativo, 

têm direito à informação sobre sua vida escolar, bem como, o direito de apresentar 

sugestões e críticas quanto ao processo educativo, principalmente através das reuniões de 

entrega de resultados trimestrais, reuniões da Associação de Pais e Mestres e reuniões ou 

eventos diversos que acontecem no Colégio. 

 

Art. 72 – Os alunos, além do que já é previsto em legislação maior, têm direito a: 

a) a formação educacional adequada e em conformidade com os currículos 

apresentados no Plano de Estudos; 

b) ao respeito à sua pessoa por parte de toda a comunidade escolar; 

c) a encontrar um ambiente limpo, arejado e confortável para a prática educacional; 

d) a conviver de forma sadia com seus colegas; 

e) a comunicar-se de forma harmoniosa e compreensiva com seus educadores; 

f) a encontrar-se com a Direção, Coordenação, Orientação e demais Serviços do 

Colégio, sempre que necessário; 

g) a eleger Representantes de Classe e Professor Conselheiro de Turma. 

 

Art. 73 – Os alunos, além do que dispõe a legislação pertinente, têm o dever de: 

a) participar de todas as atividades no Colégio ou fora do ambiente escolar (saídas de 

estudo, visitas, atividades esportivas, recreativas e culturais);  

b) respeitar professores, funcionários, colegas, assim como os princípios e valores 

institucionais sendo cordiais, educados e respeitando as normas de convivência 

estabelecidas por este Regimento e pelo Guia da Família; 

c) zelar pela ordem, conservação e limpeza do prédio e demais instalações do Colégio, 

incluindo as áreas externas e internas, o mobiliário, os materiais didáticos e outros, 

responsabilizando-se pelos danos causados e ressarcindo o Colégio por prejuízos 

que a ele possa causar; 

d) zelar pelo silêncio e pela tranquilidade no horário de aula e em todos os ambientes 

internos; 
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e) ser assíduo e pontual, trajar o uniforme, apresentar o material necessário para a 

execução de atividades escolares (inclusive a agenda escolar);  

f) envolver-se e esforçar-se para obter o melhor desempenho possível nas atividades 

pedagógicas, culturais e esportivas previstas no Calendário Escolar;  

g) ser ético, transparente e correto na execução de tarefas escolares e 

extracurriculares; 

h) respeitar a Lei Federal de nº 13.185/2015, que orienta toda a comunidade educativa 

a participar de ações  que  tenham por finalidade o Combate ao Bullying; 

i) respeitar a Lei Estadual de nº 14.363, de 25 de janeiro de 2008, que determina que 

os aparelhos celulares deverão estar obrigatoriamente desligados durante as aulas.  

j) apresentar justificativa de seus pais ou responsáveis, na agenda, para ausentar-se 

do Colégio.  

k) conhecer, observar e atender ao regime disciplinar instituído nesse Regimento, além 

das orientações específicas estabelecidas no Projeto Pedagógico e no “Guia da 

Família”.  

 

Art. 74 – O não cumprimento das obrigações e a incidência em faltas disciplinares, 

estabelecidas através de normas de gestão e convivência, poderão acarretar ao aluno as 

sanções de advertência verbal, advertência escrita (registro em ata), afastamento 

temporário da sala de aula, comunicado aos pais com Registro em Ata e transferência 

compulsória. 

     § 1º - Todas as medidas disciplinares serão tomadas obedecendo-se o disposto no artigo 

anterior, e respeitando-se o direito a: 

a) ampla defesa; 

b) recurso a órgãos superiores, quando for o caso; 

c) assistência dos pais ou responsáveis, quando o aluno for menor de 18 anos de 

idade, em casos de afastamento temporário da sala de aula ou transferência 

compulsória; 

d) continuidade dos estudos no mesmo, ou em outro estabelecimento de ensino. 

     § 2º - A transferência compulsória será sempre utilizada como medida extrema, após 

serem esgotados os recursos pedagógicos e ouvidos todos os interessados: Direção, 

Coordenação, Professor Conselheiro da Turma e Responsável pelo aluno. 

      § 3º - Toda a medida disciplinar aplicada ao aluno será comunicada aos pais ou 

responsáveis. 
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TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

 

CAPÍTULO I 

DO NÍVEL E DAS ETAPAS DE ENSINO 

 

Art. 75 – O Colégio Murialdo ministra, em regime anual, a Educação Básica, com as 

seguintes etapas: 

a) Educação Infantil; 

b) Ensino Fundamental; 

c) Ensino Médio. 

 

Art. 76  – A Educação Infantil é dividida em tres níveis de Ensino. 

    § 1º - O Calendário Escolar do Ensino Fundamental e do Ensino Médio é o mesmo para a 

Educação Infantil com, no mínimo, 800 horas anualmente. 

    § 2º - As faixas etárias da Educação Infantil são assim definidas:  

I - Pré-Escola I: a completar 4 anos de 01/04 a 31/12;  

II - Pré-Escola II: a completar 4 anos até 31/03; 

III – Pré-Escola III: a completar 5 anos até 31/03. 

     § 3º - O período de funcionamento da Educação Infantil é no turno da tarde. 

 

Art. 77 – O Ensino Fundamental tem a duração de nove anos, conforme legislação em 

vigor.  

     §1º - O Ensino Fundamental tem, no mínimo, 800 horas anualmente. 

     §2º - Os alunos do Ensino Fundamental são organizados por anos, faixa etária, sem 

distinção de sexo, credo, raça ou cor. 

     §3º - O 1º Ano do Ensino Fundamental I destina-se a alunos com seis anos de idade 

completados até 31 de março. O Ensino Fundamental compreende: 

a) Ensino Fundamental I – 1º ao 5º Ano; para alunos dos seis até, no máximo, doze 

anos de idade, respectivamente;  

b) Ensino Fundamental II – 6º ao 9º Ano; para alunos de, no máximo, treze a 

dezesseis anos de idade, respectivamente. 

      §4º - Os alunos que não atenderam aos critérios estipulados no parágrafo 3º alínea a 

desse regimento, deverão ser matriculados na Educação Infantil. 
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      §5º - O Ensino Médio destina-se a alunos concluintes do Ensino Fundamental e com 

idade de, no máximo, 17 a 20 anos, de idade, respectivamente. 

 

Art. 78 – O Ensino Médio tem duração mínima de 2.400 horas de atividades escolares e é 

desenvolvido em três séries anuais. 

       § 1º - Os alunos do Ensino Médio são organizados por séries e classes, sem distinção 

de sexo, credo, raça ou cor. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CURRÍCULOS E DOS PROGRAMAS 

 

Art. 79 – O Colégio Murialdo segue a legislação vigente em seus níveis municipal, estadual 

e nacional para a elaboração e execução de seus currículos, de acordo com a Base 

Nacional Comum. 

 

Art. 80 – A Educação Infantil tem em seus componentes curriculares as seguintes 

normativas: 

a) acesso às diferentes formas de representação e de linguagens: gestual, corporal, 

plástica, oral, escrita, musical e lúdica; 

b) oportunidade de vivenciar situações de seriação necessárias para a formação de 

níveis de generalização, indispensáveis ao pensamento matemático; 

c) oferta de atividades voltadas para o desenvolvimento das noções de tempo e 

espaço, vinculadas ao cotidiano, com os costumes, com a história e com o 

conhecimento geográfico construído na relação entre os homens e a natureza; 

d) oportunidade de poder observar a natureza e dar explicações aos fenômenos para 

compará-los com aquelas propostas pela ciência; 

e) vivência de grupos, descoberta das normas e das regras necessárias para uma 

convivência social; 

f) oferta de momentos lúdicos e recreativos que possibilitem descobrir, criar, inventar e 

imitar. 

 

Art. 81 – Os currículos do Ensino Fundamental e Médio compreendem todas as atividades 

educacionais a serem desenvolvidas e serão organizadas de acordo  com a Base Nacional 

Comum com o propósito de atingir os fins e o objetivo do Colégio Murialdo. 
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Art. 82 – Os conteúdos transversais farão parte dos currículos em seus diversos níveis, a 

fim de oportunizar que os alunos desenvolvam suas capacidades de conhecer, respeitar e 

discernir, possibilitando o exercício da liberdade responsável e da autonomia construtiva. 

 

Art. 83 – A carga horária mínima de cada Componente Curricular é estabelecida pela Matriz 

Curricular, respeitando as normas vigente. 

 

Art. 84 – A proposta dos currículos e dos Planos de Estudos de cada ano ou série decorrerá 

das orientações da Mantenedora, da Direção, dos serviços técnico-pedagógicos e da 

legislação vigente. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Art. 85 – O Instituto Leonardo Murialdo, entidade mantenedora do Colégio Murialdo, define 

a proposta pedagógica e os diversos perfis da educação para a Rede Murialdo de Educação 

através do documento “Projeto Educativo Murialdo”.  

 

Art. 86 -  O Projeto Pedagógico é elaborado e produzido com a participação de toda a 

comunidade educativa, onde se definem a identidade e as intenções da Instituição, servindo 

de referência para todas as ações implemnetadas pelo Estabelecimento de Ensino. 

 

Art. 87 – O “Projeto Pedagógico” é elaborado, sob a coordenação da Mantenedora, pelos 

gestores das escolas, corpo técnico, educadores, pais e alunos  da Rede Murialdo de 

Educação e contempla: 

I. os Cenários do Mundo Atual; 

II. os Fundamentos da Educação do Colégio Murialdo, apresentando as Concepções 

Fundamentais da Educação Cristã e os Perfis da Escola, do Educador, do Estudante, 

da Avaliação e da Disciplina; 

III. os Fundamentos Epistemológicos; 

IV. a matriz curricular; 

V. os Projetos Didáticos Permanentes; 

VI. os Projetos Setoriais: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação Especial Inclusiva, contendo o objetivo, metodologia, avaliação, habilidades 

e competências. 
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CAPÍTULO III 

DOS PLANOS DE ESTUDO 

Art. 88 – Os Planos de Estudo constituem a base para a organização do Plano de Trabalho 

docente e serve para preservar a integridade e a coerência do Projeto Político Murialdo. 

Eles sistematizam o componente curricular nas grandes áreas e constituem-se em 

instrumento para a ação docente, tornando-se um referencial para que o professor possa 

planejar, significar, concretizar e avaliar o curriculo e a prática pedagógica. 

Parágrafo Único – Os Planos de Estudos são avaliados constantemente. As eventuais 

alterações devem ter a anuência da Mantenedora, vigorando a partir do ano letivo 

seguinte. 

 

Art. 89 – Os Planos de Estudo de cada nível de Ensino oferecidos pelo Estabelecimento 

constam de:  

I. Relação dos componentes curriculares com decorrentes áreas de estudo definidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais, distribuídos pelas séries, com atribuição da 

respectiva carga horária; 

II. Relação dos componentes curriculares de livre escolha do Estabelecimento de 

Ensino, constituindo a parte diversificada, distribuídos pelos anos, com atribuição 

das respectivas cargas horárias; 

III. Explicitação das competências, dos objetivos e da amplitude de cada componente 

curricular. 

  

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E 

DO APROVEITAMENTO ESCOLAR 

 

Art. 90 – A avaliação do aproveitamento escolar do aluno é um processo global, contínuo, 

cumulativo e sistemático com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, bem como, com exigências mínimas consideradas como necessárias aos 

conhecimentos, competências e habilidades presentes em cada componente curricular, que 

visa: 

I. constatar o nível de desenvolvimento alcançado pelo aluno em face aos objetivos 

propostos no Plano de Estudos; 
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II. auxiliar o aluno e o docente na reflexão conjunta sobre a realidade e na seleção das 

formas apropriadas para dar continuidade ao processo de ensino e 

aprendizagem; 

III. colaborar para que o aluno desenvolva as suas potencialidades e a autonomia como 

sujeito da própria educação; 

IV. desenvolver um nível progressivo de consciência sobre seu modo de ser, pensar e 

agir, através do processo de auto-avaliação. 

 

Art. 91 – Centrada em indicadores de desempenho, através do uso de diferentes 

instrumentos, a avaliação leva em conta os aspectos qualitativos no que se refere: 

I. ao desenvolvimento de competências e habilidades; 

II. ao nível de compreensão do aluno em relação a uma determinada área do 

conhecimento e das operações mentais utillizadas na sua construção; 

III. aos comportamentos que revelem o domínio das competências básicas para 

prosseguir seus estudos; 

IV. às relações interpessoais; 

V. às atitudes que expressem os valores cristãos; 

VI. à formação de hábitos saudáveis. 

 

Art. 92 –  A avaliação é um indicador que orienta o professor e lhe permite retomar, avançar 

ou redimensionar o processo ensino-aprendizagem face as propostas educacionais da 

instituição. 

 

Art. 93 –  Na avaliação são utilizados diferentes instrumentos, levados em consideração as 

características das áreas de conhecimento e as possibilidades de expressão do aluno. 

 

Art. 94 –   Do ponto de vista do aluno, a avaliação possibilita perceber as conquistas obtidas 

ao longo do processo e desenvolver a consciência do próprio conhecimento e a regulação 

dos processos de construção do conhecimento. 

 

Art. 95 –   Do ponto de vista do docente, a avaliação serve para analisar e compreender as 

estratégias de aprendizagens utilizadas pelos alunos, bem como acompanhar, comunicar e 

promover feedback individualizado aos alunos e afirmar, (re)orientar e regular as ações 

pedagógicas. 
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Art. 96 –   Os resultados das avaliações são semestrais (Educação Infantil) e trimestrais 

(Ensino Fundamental e Ensino Médio) e emitidos aos pais através da entrega    de Parecer 

Descritivo ou Boletim de Desempenho. 

 

Art. 97 – No decorrer das atividades pedagógicas, docente e discente avaliam o processo 

de ensino e aprendizagem, localizando e interpretando as falhas e buscando a melhor forma 

de saná-las. 

 

Art. 98 – As estratégias e instrumentos avaliativos, em relação aos tempos e movimentos de 

ensinar e aprender, são diversificados, diferenciados, coerentes e adequados, de forma a 

garantir a qualidade da educação. 

 

SEÇÃO I 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Art. 99 – Na Educação Infantil, a avaliação do desenvolvimento escolar do aluno é global e 

contínua, com base no acompanhamento, observação e registro das atividades 

desenvolvidas pelos alunos, sendo seus resultados comunicados aos pais ou responsáveis, 

semestralmente e sempre que necessário. 

 

Art. 100 – O resultado da avaliação do desenvolvimento do aluno é expresso através de 

Parecer Descritivo. 

 

Art. 101 – Na Educação Infantil a promoção do aluno é automática, ao final do ano letivo. 

 

SEÇÃO II 

DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DO ENSINO FUNDAMENTAL II  E ENSINO MÉDIO 

 

Art. 102 – No 1º e 2º Ano do Ensino Fundamental I a avaliação é trimestral e diagnóstica, 

voltada para o acompanhamento do desenvolvimento do aluno, em seu processo de 

alfabetização de forma contínua e sistemática, expressa através de Parecer Descritivo. 

Parágrafo Único – Conforme orientação do MEC, recomenda-se que os alunos não sejam 

retidos. 
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Art. 103 – Do 2º Ano do Ensino Fundamental I até a 3º Série do Ensino Médio o Colégio 

apresenta, através do Boletim Escolar trimestral, o resultado da avaliação aos pais ou 

responsáveis, ou ao próprio aluno desde que autorizado formalmente pelos pais ou 

responsáveis via agenda escolar. 

 

Art. 104 – A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental I até a 3º Série do Ensino Médio, os 

resultados da avaliação são registrados por meio de notas numa escala de 0,0 (zero) a  10,0 

(dez), aceitando-se apenas um dígito após a vírgula, por componente curricular. 

  

§ 1º - As condições para a promoção ao ano seguinte do aluno do 3º Ano do Ensino 

Fundamental I até o aluno de 3ª série do Ensino Médio são determinadas pelas 

competências evidenciadas durante o ano letivo, considerando-o aprovado ou não 

aprovado de acordo com a legislação vigente. 

 

§ 2º - É aprovado, ao final do ano letivo, o aluno que obtiver, no mínimo, a média 7,0 

(sete), cujo cálculo é obtido por meio da soma do resultado de cada trimestre dividido 

por 3 (três), conforme a fórmula: 

 

      (1º trim.) + (2º trim.) + (3º trim.)  

_________________________       =  ≥ 7,0 

3 

 

SEÇÃO III 

DOS ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO E AVALIAÇÃO DE SEGUNDA CHAMADA 

 

Art. 105 – Os Estudos de Recuperação ocorrem de forma continua e processual, sendo 

dirigidos a todos os alunos durante o processo de ensino e aprendizagem no trimestre. 

  

Art. 106 –   A cada trimestre o professor poderá realizar de uma a três avaliações em 

formato de trabalho, conforme sua grade de aulas. Será aplicada também uma prova, e 

antes do término de cada trimestre uma avaliação com o conteúdo cumulativo do período, 

para todos os alunos, denominada prova trimestral. 

 
Segue quadro demonstrativo do cálculo para média trimestral: 
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ABA 1 ABA 2 ABA 3 ABA 4 

TRABALHOS PROVA PROVA 
TRIMESTRAL 

CONSELHO 
DE CLASSE 

TRABALHO 1 TRABALHO 2 TRABALHO 3 PROVA 1   
2 PONTOS 

  
PONTOS MÉDIAS DOS TRABALHOS   

  MÉDIA TRABALHOS + PROVA = MÉDIA DAS AVALIAÇÕES 

                          2 
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES + PONTOS RECUPERAÇÃO + PONTOS CONSELHO = NOTA FINAL 

 

Art. 107 – Art. 107 – O resultado da Prova Trimestral será somado à média e terá o valor 

máximo de 02 (dois) pontos, conforme percentual de acertos. 

    

Nota de 0 a 10 Correspondente em pontos 

3,0% a 4,9% 0,5 

5,0% a 6,9% 1,0 

7,0% a 8,9% 1,5 

9,0% a 10% 2,0 

 

At. 108 – Em caso de falta em dia de avaliação de primeira chamada, é oferecida uma nova 

oportunidade ao aluno: avaliação de segunda chamada. Esta avaliação só será aplicada 

quando solicitada pelo responsável, no prazo de até 48 horas, junto a Secretaria. 

§ 1º - COM ÔNUS: O ônus implica o pagamento de um valor específico para cada nível 

de ensino, destinado à elaboração e aplicação de nova avaliação.  

§ 2º -  As avaliações de 2ª chamada serão reagendadas conforme Calendário Escolar, 

no turno inverso ao do aluno, com horário a ser definido. 

§ 3 º - A ausência na avaliação de 2ª chamada resulta em nota zero.  

 

SEÇÃO IV 

DOS RESULTADOS E PROVAS FINAIS 

 

Art.109 – É considerado aprovado o aluno que: 

 I – demonstrar, através de avaliação feita pelo Colégio, seu grau de desenvolvimento e 

experiência, permitindo-lhe prosseguir os estudos em fase compatível com o resultado 

obtido, de acordo com as normas legais do sistema; 

 II – obtiver aproveitamento igual ou superior a 7,0 (sete), no período letivo e frequência 

mínima de 75% do total de horas letivas.  
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Art. 110 – É responsabilidade do Professor o registro de nota, frequência, descrição de 

conteúdos desenvolvidos por componente curricular, no diário de classe ou diário on line, de 

acordo com o Calendário Escolar. 

 

Art. 111 – Cabe aos Professores a elaboração do Parecer Descritivo semestral e individual, 

quando o aluno matriculado for da Educação Infantil. O aluno do 1° ano do Ensino 

Fundamental terá avaliação através do Parecer Descritivo trimestral e individual. 

 

Art. 112 – É responsabilidade do professor  o registro trimestral e final, via Portal  Murialdo, 

dos resultados das avaliações e faltas de cada aluno em cada turma e disciplina. 

 

Art. 113 – É de responsabilidade da Secretaria do Colégio a impressão dos resultados em 

forma de Boletim de Desempenho que serão entregues aos Pais e ou Responsáveis. 

 

Art. 114 – Os boletins e os pareceres descritivos não retirados até a data prevista, serão 

entregues aos alunos, mediante autorização escrita dos pais na agenda escolar. 

 

Art. 115 – Aos alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental I e 3ª série do Ensino Médio e que, 

no final do ano letivo não tenham atingido a média 7,0 (sete) no ano em algum componente 

curricular, o Colégio oferece nova oportunidade para atingir os objetivos propostos através 

de uma Prova Final. 

 

Art. 116 – A Prova Final que será aplicada aos alunos que não obtiveram a média 7,0 (sete)  

no ano em algum componente curricular, terá o valor 10,0 (dez). 

 

Art. 117 – Para obter aprovação, é necessário que o aluno evidencie melhoria no processo 

de ensino aprendizagem demonstrando, por meio dos instrumentos de avaliação, o domínio 

das competências básicas  que garantam média aritmética simples de, no mínimo, 5,0 

(cinco) : resultado obtido tomando a média anual (MA) multiplicada por dois, mais a nota 

obtida na prova final (PF), divididas por três , em cada componente curricular, conforme a 

fórmula: 

                                                      (MA x 2) + (PF) 
___________________     ≥ 5,0 

                                                                 3 
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Art. 118 – Para a Prova Final os alunos recebem orientações dos professores sobre os 

conteúdos a serem avaliados. A listagem de conteúdos a serem avaliados, são 

disponibilizados aos alunos nos biombos, murais de sala de aula. 

 

Art. 119 – A Prova Final é oferecida conforme data divulgada no Calendário Escolar.  

 

Art. 120 – O não comparecimento no dia e hora estabelecidos para a realização da 

Avaliação Final implica na perda do direito a ela, salvo casos amparados em legislação 

específica. 

 

Art. 121 – Após a entrega dos resultados finais, a Prova Final ficará arquivada na Secretaria 

do Colégio Murialdo. Sendo que o responsável pelo aluno poderá solicitar revisão desta, 

através de solicitação por escrito na Secretaria, no prazo máximo de 24 horas a partir da 

data de entrega desses resultados. 

 

Art. 122 – As revisões das provas finais serão feitas mediante agendamento com  a 

presença do professor do componente curricular e Coordenação Pedagógica. E, caso a 

família do aluno opte por indicar um professor do componente de sua confiança, o mesmo 

terá acesso a prova mediante presença nesta reunião. 

 

Art. 123 – O resultado desta revisão será registrado em ata própria que será assinada pelos 

presentes e será arquivada na Secretaria.   

 

Art. 124 – Cabe ao resposável pelo aluno ou ao próprio aluno, se maior de idade, o ônus 

administrativo financeiro advindos da revisão de prova quando solicitada a presença de um 

professor da confiança da família.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS FORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 125 -  A matrícula do aluno ou sua renovação é efetuada pelos pais ou responsáveis, 

observado o Calendário e as normas estabelecidas pelo Colégio e a assinatura do contrato 

de prestação de serviços educacionais. 

     § 1º - A idade mínima para matrícula na Educação Infantil Pré-escolar I é de 4 (quatro) 

anos de idade a serem completados até o dia 31 de dezembro do ano em curso; 



P á g i n a  | 45 

 

     § 2° - Pré-escolar II a completar 4 (quatro) anos até 31/03; 

     § 3° - Pré-escolar III a completar 5 (cinco) anos até 31/03. 

     § 4° - No Ensino Fundamental I a idade para alunos do 1° ano é de 6 (seis) anos de 

idade, a serem completados até o dia 31 de março do ano em curso. 

 

Art. 126 – A matrícula para candidatos interessados em ingressar no Colégio Murialdo 

segue os itens seguintes:  

I. entrega de Histórico Escolar em duas vias da escola de procedência, exceto na 

Educação Infantil; 

II. fotocópia da Certidão de Nascimento ou fotocópia da Carteira de Identidade; 

III. preenchimento do Requerimento de Matrícula; 

IV. assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

V. carteira de vacinação para alunos de Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental I; 

VI. CPF ou RG do responsável; 

VII. comprovante de residência; 

VIII. para os alunos da 1ª Série do Ensino Médio, apresentar o Certificado de Conclusão 

de Ensino Fundamental; 

Parágrafo Único - A freqüência em sala de aula só será permitida aos alunos devidamente 

matriculados. 

 

Art. 127 – O Colégio adota o sistema de classificação seguindo os seguintes critérios: 

I. por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano ou a série 

anterior  no Colégio; 

II. por transferência, para alunos provenientes de outras escolas do país ou exterior; 

III. mediante avaliação feita pelo Colégio para alunos sem comprovação de estudos 

anteriores, observadas as exigências específicas da série e do curso.  

Parágrafo Único: no caso do item II e a critério do Conselho de Classe, o aluno pode ser 

submetido a exames de adaptação, quando houver distância entre os componentes 

curriculares e o da escola de origem. 

 

Art. 128 – A reclassificação do aluno em ano mais avançado é feita mediante processo de 

avaliação com participação do Conselho de Classe e, nos casos do Ensino Fundamental I, 

pelos Conselhos de Turma. 



P á g i n a  | 46 

 

      § 1º - O Colégio Murialdo não realiza Reclassificação para os alunos matriculados no 1º 

Ano do Ensino Fundamental I. 

 

     § 2º - O Colégio pode reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no país e no exterior, verificando os conhecimentos 

de base nacional comum. 

      § 3º - A reclassificação do aluno, com base na proposta pedagógica do Colégio, ocorrerá 

desde que: 

I. seja uma proposta apresentada pelo professor ou professores do aluno, com base 

em resultados de avaliação diagnóstica; 

II. seja solicitada pelo próprio aluno ou seu responsável mediante requerimento 

dirigido ao Setor de Coordenação Pedagógica do Colégio. 

      § 4º - São procedimentos de reclassificação:  

a) provas sobre os componentes curriculares da base nacional comum; 

b) uma redação em Língua Portuguesa; 

c) parecer do Conselho de Classe e Série sobre o grau de desenvolvimento e 

maturidade do candidato para cursar a série ou ano pretendidos; 

d) parecer conclusivo da Coordenação Pedagógica. 

      § 5º - Os resultados da avaliação reclassificatória, justificativas e procedimentos 

adotados constarão em ata lavrada em livro próprio, assinada pela Coordenação 

Pedagógica, Secretária, Professores envolvidos no processo e, os responsáveis pelo 

aluno. 

 

Art. 129 – Para os alunos que já são do Colégio, a reclassificação acontece até o final do 1º 

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

em qualquer época do período letivo. 

 

Art. 130 – Caberá ao Conselho de Classe estabelecer, sempre que necessário, os devidos 

procedimentos para: 

I. matrícula, classificação e reclassificação de alunos; 

II. estudos e atividades de recuperação; 

III. avaliação de competências.  

 

CAPÍTULO VII 

DO APROVEITAMENTO DOS ESTUDOS E DA ADAPTAÇÃO 
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Art. 131 – O aluno proveniente de outro Colégio tem seus estudos aproveitados, quando os 

componentes curriculares ou atividades já concluídas tiverem, em conteúdo ou duração, 

desenvolvimento idêntico, equivalente ou superior aos estudos pretendidos. 

 

Art. 132 – O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial conforme legislação 

específica, quanto ao aproveitamento de estudos e adaptação. 

 

Art. 133 – O aluno do Ensino Fundamental e Ensino Médio, proveniente de outra escola, é 

submetido à adaptação de estudos, quando a carga horária, componentes curriculares e 

conteúdos programáticos estiverem ausentes ou insuficientes, sendo que, o Colégio 

proporciona os ajustes necessários ao acompanhamento do novo currículo, sob a 

orientação da Coordenação Pedagógica. 

    § 1º - O processo de adaptação do aluno será feito a fim de permitir o atendimento 

mínimo das propostas curriculares legais e às exigências fixadas no Plano de Estudos  

em relação ao seu currículo pleno. 

   § 2º - A adaptação de estudos acontece através de um ou mais instrumentos 

metodológicos como aulas regulares, trabalhos, pesquisas, testes, projetos, ou outro 

modo, sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados neste Regimento. 

    § 3º - Cabe ao Secretário Escolar a análise da matriz curricular do aluno transferido, 

especificando à Coordenação a carga horária a ser cumprida em cada componente 

curricular. 

     § 4º - O Colégio Murialdo dá conhecimento ao aluno, por ocasião de sua matrícula, das 

eventuais adaptações a que estará sujeito. 

     § 6º - A análise e a decisão sobre os casos de adaptação e aproveitamento de estudos 

são registrados em ata própria e os resultados da avaliação de adaptação constam 

nos registros do aluno e do Colégio sendo comunicado aos interessados. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO AVANÇO DOS ESTUDOS 

 

Art. 134 – O Colégio, excepcionalmente, pode promover um aluno em qualquer época do 

ano, quando perceber sua potencialidade, seu progresso nos estudos e suas condições de 

ajustamento a períodos mais adiantados. 
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Art. 135 – O avanço de estudos no Ensino Fundamental e Ensino Médio somente se realiza 

de acordo com o Regimento e cumpridos os seguintes requisitos: 

I.  matrícula em uma série/ano ou etapa da Educação Básica, exceto o primeiro ano 

do Ensino Fundamental I e a 3ª série do Ensino Médio; 

a) a promoção do aluno para o ano seguinte poderá acontecer apenas durante o 

1º trimestre do ano letivo; 

b) a possibilidade de o aluno ser promovido excepcionalmente é  proposta pelos 

professores e submetida à apreciação do Conselho de Classe, a fim de que 

este possa ou não referendá-la; 

c) a avaliação do aluno pelo Conselho de Classe, ou pelos professores da classe, 

engloba todos os componentes curriculares, competências e habilidades 

previstas para o período em curso. 

II. para certificado de conclusão do Ensino Médio: 

a) indicação por um professor do aluno, matriculado no Colégio pelo período 

mínimo de um ano, e avaliação pelo Conselho de Classe; 

b) aproveitamento com média igual ou superior a 80% (oitenta por cento) na 

escala de notas, englobando todos os componentes curriculares, competências 

e habilidades previstas para a 3ª série do Ensino Médio e aprovação pelo 

Conselho de Classe. 

    § 1º - A deliberação do Conselho de Classe é registrada em Ata e constará no Histórico 

Escolar do aluno. 

    § 2º - Os procedimentos pedagógicos, adotados em caráter excepcional, e os resultados 

obtidos nas avaliações do aluno, indicado para avanço dos estudos, são registrados 

em instrumentos próprios e comunicados aos pais ou responsáveis. 

     § 3º - Nos casos especiais de equivalência de estudos é ouvida a 15ª Gerência de 

Ensino. 

 

Art. 136 – Quando a decisão colegiada é favorável à promoção do aluno e este vier a 

frequentar a etapa seguinte de seus estudos, não é computado como falta o período em que 

o mesmo frequentou a série, ano ou etapa anterior. 

 

CAPÍTULO IX 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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Art. 137  - O Colégio Murialdo oportunizará aos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação o acesso à educação escolar e ao 

desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, adaptando o currículo de acordo 

com a metodologia de ensino. Também oferecerá recursos didáticos diferenciados e 

instrumentos de avaliação adequados ao desenvolvimento desses educandos. 

§ 1º - Para fins de constatação das características descritas no caput deste artigo, caberá 

aos pais ou responsáveis pelos alunos com necessidades especiais, apresentar ao 

serviço de Coordenação Pedagógica ou Orientação Educacional do Colégio, laudo 

biopsicossocial do aluno, podendo ainda o Colégio Murialdo requisitar documentos 

complementares, caso entenda necessário. 

 

§ 2º - A não observância pelos pais ou responsáveis pelos alunos com deficiência, da 

documentação solicitada pelo Colégio Murialdo, para avaliação dos mesmos, acarretará 

na perda da vaga do aluno. 

 

     § 3º - Respeitado o número de vagas por turma, de acordo com a legislação vigente, o 

Colégio Murialdo oferece a matrícula de alunos com deficiência, transtornos globais ou 

altas habilidades/superdotação, por nível, Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, sendo facultado ao mesmo, limitar o número das vagas disponíveis, de 

acordo com suas possibilidades estruturais, pedagógicas e administrativas; 

 

§ 4º - Existindo a demanda de alunos com deficiência, superiores ao número de vagas 

disponíveis, o Colégio Murialdo,  observando-se os critérios estruturais, pedagógicos e 

administrativos, poderá a seu exclusivo critério criar novas turmas; 

 

§ 5º - A contratação de segundo professor ou profissional equivalente, dependerá da 

prévia apresentação do laudo biopsicossocial e da avaliação realizada pelos 

profissionais devidamente habilitados do Colégio Murialdo, podendo, se for o caso, 

valer-se a instituição de serviços de terceiros por ela contratados, para complementar 

referida avaliação. 

 

Art. 138 – O Colégio Murialdo oportunizará a todos os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação atendimento especial e 

diferenciado. Cabe ao professor responsável pela matéria, de acordo com planejamento 
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juntamente com a coordenação pedagógica, elaborar material específico de estudo, tarefas 

e avaliações.  

 

 

Art. 139 - Cabe ao professor elaborar um plano de atendimento especial  de cada aluno 

com deficiência. Este plano deve ser articulado com os demais professores do ensino 

regular assegurando o atendimento das especificidades educacionais de cada educando. As 

avaliações para estes alunos poderão ser realizadas em sala de atendimento especial, com 

duração diferenciada, respeitando sempre as habilidades pessoais. 

 

Art. 140 - O atendimento educacional especializado integrará a proposta pedagógica da 

escola e envolverá a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos 

alunos. 

 

Art. 141 – A fim de empreender as transformações necessárias para que essa educação 

inclusiva aconteça, o Colégio também orientará a família do educando para que  busque por  

serviços especializados tais como: psicomotor, fonoaudiológico e outros, visando o 

desenvolvimento das potencialidades desses alunos.  

 

Art. 142 - A avaliação de desempenho escolar do aluno na inclusão, deve ser realizada 

como processo dinâmico, considerando o conhecimento prévio e o nível atual do 

desenvolvimento do aluno, as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma 

ação pedagógica processual e formativa que analisa o seu desempenho em relação ao seu 

progresso individual, devendo prevalecer na avaliação os aspectos qualitativos que 

indiquem as intervenções pedagógicas do professor.  

 

Art. 143 - A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deverá contemplar as 

adequações de instrumentos e procedimentos que atendam à diversidade dos alunos.  

     § 1º - Para garantir o atendimento diferenciado, através de atividades e também da 

avaliação, o Colégio Murialdo registrará todos os casos de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em ata específica 

com a presença dos pais e ou responsáveis. 

     § 2º - O registro do aproveitamento desses alunos na documentação escolar dar-se-á 

sob as mesmas condições dos demais alunos da escola: boletim de desempenho e, ou 

parecer descritivo.  
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     § 3º - Todos os casos de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação terão suas avaliações e devidos resultados realizados de 

forma equilibrada com suas potencialidades, considerando seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

 

CAPÍTULO X 

DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 144 – O Colégio faz o controle sistemático da frequência dos alunos às atividades 

escolares, através dos Diários de Classe físico e on line (Portal Murialdo). 

   § 1º - Para os alunos matriculados no Ensino Fundamental I ao Ensino Médio, é 

necessária a frequência mínima de 75% das aulas para a promoção do aluno ao final 

do ano. O controle será efetuado sobre o total de horas letivas. Caso a frequência 

fique abaixo desse limite, o aluno estará automaticamente reprovado. 

   § 2º - Para os alunos matriculados na Educação Infantil, é necessária a frequência mínima 

de 60% das aulas para a promoção do aluno ao final do ano. O controle será efetuado 

sobre o total de horas letivas. 

   § 6º - Nos casos de infrequência escolar, a Coordenação Pedagógica deve entrar em 

contato com o responsável pelo aluno. Caso a infrequência permaneça, deve ser 

preenchida a uma declaração, a qual deve ser protocolada no Conselho Tutelar a que 

pertence a Instituição.  

 

Art. 145 -  O aluno incapacitado da presença às aulas, amparado por legislação especial 

receberá tratamento de acordo com a mesma legislação. 

 

Art. 146 -  O controle de frequência é feito a partir do início do ano letivo, conforme 

Calendário Escolar.  

 

Art. 147 - É dispensado da prática (e não da teoria) das aulas de Educação Física o aluno 

que: 

I. cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas diárias, sendo obrigatória a 

apresentação de carteira de trabalho; 

II. apresentar atestado médico; 

III. ter prole. 
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Parágrafo Único - A avaliação do aluno dispensado da prática de educação física será feita 

por meio de trabalhos escritos trimestrais, propostos pelo professor.  

 

TÍTULO III 

DO REGIME ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 

 

Art. 148 –  O ano letivo tem a duração de, no mínimo, duzentos dias letivos. 

Parágrafo Único -  O dia letivo consta de, no mínimo, quatro horas de trabalho escolar 

efetivo e a semana consta de vinte horas. 

 

Art. 149 – O ano letivo será dividido em três trimestres, como etapas de trabalho educativo, 

atendidas as disposições da lei, de acordo com o Calendário Escolar, anualmente elaborado 

pela Direção e Coordenação Pedagógica e aprovado pelos professores. 

Parágrafo Único -  O Calendário Escolar é fixado e divulgado pela Direção da Escola, em 

consonância com a legislação vigente. 

 

CAPÍTULO II 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 150 – O Colégio realiza a transferência de alunos de acordo com a legislação em vigor 

e pode expedi-la em qualquer época do ano, quando o responsável pelo aluno a solicitar, ou 

quando o mesmo fizer tal pedido desde que com mais de dezoito anos de idade. 

 

Art. 151 – O Colégio expede os documentos de transferência no prazo de trinta dias. 

Parágrafo Único - O Colégio fornece ao interessado uma declaração provisória, com 

validade de trinta dias, contendo os dados necessários para orientar a instituição 

educacional de destino do aluno egresso, sempre que se tratar da impossibilidade de 

fornecer de imediato os documentos definitivos. 

 

Art. 152 – As transferências são recebidas durante o ano letivo, reservando-se ao Colégio o 

direito de aceitar o aluno de acordo com a série/ano pretendida. 
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CAPÍTULO III 

DA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 

 

Art. 153 – O Colégio Murialdo expede Históricos Escolares, Certificados de Conclusão de 

Curso, de Terminalidade Específica e de Estudos Parciais, bem como de Etapas, observada 

a legislação em vigor.  

 

Art. 154 – Anualmente são fornecidos Certificados de Conclusão do Ensino Fundamental II 

e do Ensino Médio.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA  

 

Art. 155 – É importante salientar que não se pretende com tais normas, inibir o 

desenvolvimento da criatividade e nem a participação dos alunos nas aulas; nosso objetivo 

é estimular sua participação pró-ativa, baseada no princípio do respeito ao próximo, 

auxiliando na formação moral e disciplinar dos alunos. 

 

Art. 156 – O Colégio Murialdo é um lugar de convivência e, como em casa, é necessário o 

estabelecimento de normas, baseado no princípio do respeito ao próximo para facilitar o 

convívio. Desta forma, alunos, professores e toda comunidade educativa devem: 

I. respeitar seus educadores, colegas, funcionários, assim como seus valores 

morais e culturais; 

II. respeitar o espaço físico e bens materiais do Colégio colocados à sua disposição. 

Em caso de prejuízos ou danos materiais do Colégio ou de objetos de propriedade 

de colegas, funcionários ou professores, a família fica obrigada a proceder com 

sua indenização; 

III. zelar pela limpeza e conservação do patrimônio do Colégio; 

IV. zelar pelo silêncio e tranquilidade no horário de aula em qualquer ambiente 

interno. 

 

Art. 157 – O Colégio não pode medicar nenhum aluno, a não ser com solicitação por escrito 

da família, acompanhada do medicamento e receituário médico. 
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Art. 158 –. O Colégio oferece o seguro educacional para todos os seus alunos. Ele cobre 

acidente escolar ou residencial. 

 

Art. 159 – É orientado que se traga apenas o material escolar solicitado pelo Colégio. 

Portanto, para evitar a perda, extravio ou danificação de objetos pessoais dos alunos, não é 

conveniente trazer para o Colégio materiais de grande valor ou que não tenham sido 

requisitados. Em caso de perda, extravio ou danificação, o Colégio fica desobrigado ao seu 

ressarcimento ou indenização.  

 

Art. 160 – No início da 1ª aula será permitido atraso máximo de 5 (cinco) minutos. Após 

isso, o aluno deverá aguardar a 2ª aula em local determinado pela Orientação Disciplinar. O 

atraso na 1ª aula será tolerado até no máximo 3 (três) vezes no mês. A partir do 4º atraso, o 

aluno terá sua entrada permitida somente com o acompanhamento dos pais ou 

responsáveis. 

 

Art. 161 – Nos intervalos das aulas, das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, que são marcados por um sinal sonoro, os professores realizam a troca de sala de 

aula. Após a entrada do professor em sala de aula, não é permitida a entrada do aluno 

retardatário. As reincidências serão comunicadas aos responsáveis. Estes alunos somente 

serão autorizados a entrar em sala de aula acompanhados pelos Orientadores Educacional 

e Disciplinar. 

 

Art. 162 – A saída da sala, durante a aula será permitida apenas com a autorização dos 

professores. 

 

Art. 163 – Os passeios pedagógicos acontecem a partir do estudo de cada turma. Assim, os 

pais são avisados com antecedência sobre custos e roteiros. O aluno só participará de 

passeios pedagógicos mediante autorização por escrito do responsável. Caso o passeio 

seja para outra cidade, também é necessária a apresentação de documento original 

(certidão de nascimento/identidade) do aluno. 

 

Art. 164 – O Colégio deverá ser notificado via agenda, pelo responsável, caso o aluno 

eventualmente necessite sair antes do horário regular. Quando o aluno precisar ser retirado 

por uma pessoa não autorizada os pais ou responsáveis devem comunicar ao Colégio com 

antecedência. 
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Art. 165 – Os alunos que se dirigem ao Colégio em benefício da participação em aulas ou 

eventos programados, participarão dos mesmos seguindo as normas e orientações da 

Escola; eles jamais serão encaminhados pelo Colégio de volta para suas casas em qualquer 

circunstância, fora do horário estabelecido exceto em casos de desrespeito às autoridades 

competentes, ou indisciplina de graves conseqüências. Porém, o Colégio tomará tal medida 

mediante comunicado aos pais ou, inclusive, solicitando a presença dos mesmos.  

 

Art. 166 – É vetado ao aluno ausentar-se do Colégio sem que esteja devidamente 

autorizado pela família ou pela Coordenação Pedagógica, Coordenação Disciplinar ou 

Orientação Educacional. O aluno que sair sem prévia autorização estará sujeito ao 

afastamento das aulas por um dia ou mais. Caso este aluno tenha avaliação ou 

apresentação de atividade neste dia, ele poderá realizar essas atividades e, após, deverá 

permanecer na biblioteca. 

 

Art. 167 – Por medidas de segurança, organização e disciplina, o uniforme escolar é de uso 

obrigatório em todos os anos/séries, desde Educação Infantil até o Ensino Médio, e em 

todas as atividades do Colégio. 

 

Art. 168  – Para evitar perda do uniforme, sugerimos que os responsáveis coloquem o nome 

do aluno, bordado ou escrito com caneta para tecido. O Colégio não se responsabilizará por 

uniformes extraviados. 

 

Art. 169 – Caso o aluno compareça ao Colégio sem o uniforme e sem justificativa em 

agenda, o mesmo permanecerá em local determinado pela Coordenação até que o 

responsável pelo mesmo traga o uniforme. Mesmo com justificativa, é proibido o uso de 

shorts, camisetas de clube de futebol, regatas e blusas decotadas. 

 

Art. 170 – O mapeamento da sala de aula é da responsabilidade do professor conselheiro 

da turma e é estabelecido em consenso pelo conjunto de docentes.  

 

Art. 171 – O aluno deve ocupar o lugar que lhe for destinado no mapa da sala. Quando, 

eventualmente, um dos professores permitir ou determinar a troca de lugares, o aluno 

deverá retornar ao seu lugar de origem, antes do início da aula seguinte. Casos especiais 

que envolvam problemas de saúde serão analisados mediante atestado médico. 
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Art. 172 – A agenda escolar é entregue no primeiro dia de aula sendo de uso obrigatório 

durante todo o ano escolar, pois é um meio de comunicação entre Escola e Família. É de 

fundamental importancia preencher a folha de identificação do aluno, inclusive com a 

assinatura dos pais ou responsáveis. 

 

Art. 173 – Na busca por oferecer postura e ambiente favoráveis à aprendizagem escolar, é 

vetado aos alunos: 

I. atrapalhar e tumultuar a aula; 

II. ocupar-se em sala de aula com atividades alheias às mesmas; 

III. utilizar material não solicitado às atividades escolares como celular, máquina digital, 

ipod, mp3 e outros. Ocorrendo este fato, o aluno deverá entregar o material ao 

professor ou orientador do Colégio sempre que lhe for solicitado. O material será 

entregue diretamente aos pais ou responsáveis; 

IV. utilizar-se de qualquer material dos colegas, sem o consentimento dos mesmos; 

V. usar de meios fraudulentos quando da realização das avaliações ou atividades. 

Constatada a ocorrência, terá sua avaliação ou atividade, zerada parcial ou 

totalmente, a critério do professor. 

VI.  praticar atos que prejudiquem as atividades escolares, que sejam contrários aos 

bons costumes ou excedam os limites de segurança, de boa conduta e de respeito, 

em sala de aula ou fora dela;  

VII.  divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do Colégio, de 

professores, de alunos ou de funcionários, por qualquer meio de comunicação, sem 

a autorização da Direção; 

VIII.  apelidar, xingar, discriminar ou expor às situações embaraçosas, colegas, 

professores, funcionários ou qualquer outra pessoa; 

IX.  danificar o patrimônio do Colégio e pertences dos colegas, professores e 

funcionários. Todo dano causado deverá ser ressarcido pelo responsável, sem 

isenção da punição que lhe for imposta; 

X.  falsificar a assinatura de professores, pais ou responsáveis; 

XI.  portar ou fazer uso de cigarros, bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, 

fósforos, isqueiros;  

XII.  promover, incentivar ou participar de agressões ou brigas, dentro da instituição ou 

em seu entorno; 
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XIII.  ter atitudes incompatíveis com o adequado comportamento social, no interior, na 

frente ou nas imediações do estabelecimento, ou quando estiver uniformizado, ou 

ainda quando estiver na ida e vinda ao Colégio; 

XIV.  permanecer nas dependências do Colégio fora de seu horário de aula com 

comportamento desrespeitoso ou que prejudique o andamento das atividades da 

instituição. 

 

Art. 174 – Quando o comportamento do aluno estiver em desacordo com as orientações 

presentes neste Regimento, fica o mesmo e seus responsáveis legais cientes de que 

estarão sujeitos às sanções determinadas pelo Colégio.  

 § 1º Nos casos em que a falta grave for cometida por grupo de alunos ou o causador 

da falta for ocultado pelo grupo, as sanções poderão ser aplicadas a todos os integrantes 

desse grupo, na mesma medida, a critério do Serviço de Orientação Disciplinar - SOD, com 

ciência da Direção.   

§ 2º Naquelas situações em que não houver prova material do ato considerado como 

falta grave cometida pelo aluno, mas apenas o testemunho visual de um professor ou 

funcionário, esse testemunho, uma vez apurado como verdadeiro, será considerado 

suficiente para a determinação da devida sanção.

Art. 175 - Tratando-se de descumprimento das normas do Colégio, o aluno estará sujeito 

aos seguintes procedimentos: 

1. Advertência verbal. 

2. Advertência por escrito registrada em ata. 

3. Afastamento temporário da sala de aula: o aluno fica afastado da sala de aula de 

um a cinco dias. 

4. Termo de Compromisso: aplicado pela Coordenação Pedagógica e pelo Serviço 

de Orientação Disciplinar, na presença dos pais e do aluno, com ciência da Direção. 

5. Transferência da matrícula: realizada pela Coordenação Pedagógica, Serviço de 

Orientação Educacional, Serviço de Orientação Disciplinar e pais do aluno. 

 

Art. 176 – Do detalhamento dos procedimentos, com os alunos, em caso de 
descumprimento das normas. 
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           § 1º -  Quando um aluno for retirado da sala de aula pelo professor devido à conduta 

inconveniente, este será encaminhado ao Serviço de Orientação Disciplinar, que efetuará 

um dos procedimentos listados acima, dependendo da gravidade da infração. 

§ 2º  - Em caso de afastamento temporário da sala de aula, o aluno desenvolverá no 

ambiente escolar, conforme for determinado, as atividades orientadas pelos seus 

professores.   

            § 3º - Poderão ser ultrapassadas quaisquer etapas previstas nas sanções, 

dependendo da gravidade da infração. 

            § 4º-  A transferência de matrícula será sempre utilizada como medida extrema, após 

esgotados os recursos pedagógicos e ouvidos todos os interessados: Direção, 

Coordenação, Conselheiro da Turma, Professores e Responsáveis. 

            § 5º  Todos os procedimentos que dizem respeito ao aluno serão registrados no 

Serviço de Orientação Educacional e Disciplinar. 

 

Art. 177 – Serão consideradas faltas ou ocorrências disciplinares graves, entre outras: 

I.  reincidência na indisciplina; 

II.  agressão física ou verbal a qualquer pessoa, nas dependências do Colégio e 

em seu entorno; 

III.  prática de brincadeiras inadequadas ou de consequências imprevisíveis 

(empurrar, derrubar, bater, jogar objetos ou outros); fazer comemorações não 

autorizadas, usando materiais inapropriados (ovos, farinha, água, tinta e 

outros); 

IV.  faltar às aulas intencionalmente, ficando nas imediações do Colégio; 

V.  estimular colegas a faltas coletivas; 

VI.  desacato aos professores ou funcionários; 

VII.  falsificação de documentos ou assinaturas; 

VIII.  colocar apelidos pejorativos, discriminar ou expor a situações vexatórias, 

expressar ou tomar atitudes que indiquem ameaça de danos físicos, morais e 

psicológicos (Bullying) dentro do Colégio, nas imediações ou em diferentes 

canais de mídia;  

IX.  dano ao patrimônio do Colégio; 

X.  saída do Colégio sem permissão; 

XI.  uso (ou fazer referência a), sem a devida autorização, do nome, da marca, 

dos símbolos do Colégio para qualquer tipo de evento, propaganda, mídia 
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virtual, campanha ou promoção, mesmo quando fora das dependências do 

mesmo;  

XII.  trazer para o Colégio, sem autorização, objetos propícios à realização de 

brincadeiras ou atos de agressão e vandalismo; 

XIII.  apossar-se de objetos ou valores de terceiros ou do Colégio sem a devida 

autorização; 

XIV.  consumir ou estimular o consumo, portar, distribuir, comercializar ou 

enaltecer bebidas alcoólicas, fumo ou drogas ilícitas dentro do Colégio ou nas 

suas imediações; 

XV.  discriminar ou ofender colegas ou professores por raça, credo, gênero, 

posição social, cultural ou qualquer outra razão, bem como fazer uso de 

símbolos, palavras ou gestos que ofendam os mesmos. 

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 178 – A Secretaria da Escola, ouvida a Direção, pode incinerar os documentos 

escolares de valor transitório após prévia e fiel transcrição dos dados de interesse para a 

mesma Secretaria, de acordo com a legislação vigente. 

 

Art. 179 – O Colégio Murialdo pode firmar convênios ou estabelecer parcerias com 

empresas ou instituições para complementação do processo educativo, desde que seja 

assegurada a unidade curricular, obedecidos os seguintes critérios: 

I.   ética e competência comprovadas da entidade com a qual se pretende conveniar; 

II. Atuar em sua área específica em alinhamento com princípios e valores do Colégio 

Murialdo; 

III. atuação em consonância com a proposta pedagógica do Colégio. 

 

Art. 180 – Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pela Direção do Colégio, 

consultando-se sempre que necessário, o Presidente da Mantenedora e o órgão competente 

da Secretaria Estadual de Educação, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 181 – A este Regimento anexam-se, automaticamente, as alterações que se fizerem 

necessárias e as disposições legais emanadas da legislação específica, após aprovação do 

órgão competente. 
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Art. 182 – Faz parte também o Guia da Família do Colégio Murialdo. 

 

Art. 183 – Setor Psicologia Educacional 

Colabora para a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e 

educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas relações interpessoais e nos 

processos intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões política, econômica, social e 

cultural. Realiza pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagógica individual ou em 

grupo. Participa também da elaboração de planos e políticas referentes ao Sistema 

Educacional, visando promover a qualidade, a valorização e a democratização do ensino.  

Atividades que desenvolve: 

1 - Colabora com a adequação, por parte dos educadores, de conhecimentos da 

Psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis.  

2 - Desenvolve trabalhos com educadores e alunos, visando a explicitação e a superação 

de entraves institucionais ao funcionamento produtivo das equipes e ao crescimento 

individual de seus integrantes.  

3 - Desenvolve, com os participantes do trabalho escolar (pais, alunos, diretores, 

professores, técnicos, pessoal administrativo), atividades visando a prevenir, identificar e 

resolver problemas psicossociais que possam bloquear, na escola, o desenvolvimento 

de potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania consciente.  

4 - Elabora e executa procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-

aluno, em situações escolares específicas, visando, através de uma ação coletiva e 

interdisciplinar a implementação de uma metodologia de ensino que favoreça a 

aprendizagem e o desenvolvimento.  

5 - Planeja, executa e/ou participa de pesquisas relacionadas a compreensão de processo 

ensino-aprendizagem e conhecimento das características Psicossociais da clientela, 

visando a atualização e reconstrução do projeto pedagógico da escola, relevante para o 

ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem, com a 

finalidade de fundamentar a atuação crítica do Psicólogo, dos professores e usuários e 

de criar programas educacionais completos, alternativos, ou complementares.  

6 - Participa do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas 

educacionais, concentrando sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos 

processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, 

bem como participa da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e 

práticas educacionais implementados.  
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7 - Desenvolve programas de orientação profissional, visando um melhor aproveitamento 

e desenvolvimento do potencial humano, fundamentados no conhecimento psicológico e 

numa visão crítica do trabalho e das relações do mercado de trabalho.  

8 - Diagnostica as dificuldades dos alunos dentro do sistema educacional e encaminha, 

aos serviços de atendimento da comunidade, aqueles que requeiram diagnostico e 

tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transceda a 

possibilidade de solução na escola, buscando sempre a atuação integrada entre escola 

e a comunidade. 

9 - Supervisiona, orienta e executa trabalhos na área de Psicologia Educacional. 

 

 

Art. 184 – Este Regimento Escolar entra em vigor, a partir da data de sua aprovação. 

 

Araranguá, 20 de dezembro de 2018. 

 

Pe. Vilcionei Baggio 

Diretor 


