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REGIMENTO ESCOLAR 
 

COLÉGIO CIMAN 
 

TÍTULO I 
 

DA ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DA IDENTIFICAÇÃO 
 
Art. 1º – O Colégio CIMAN, fundado em 26 de março de 1997, está localizado na SHC 
/ AOS Entre Área 1/4 Lote 08 – Octogonal – DF e é mantido pela Associação 
Educacional do Planalto Central, com finalidade educativa, sediada no SHC / AOS 
Entre Área 1/4 Lote 08 – Área Octogonal Sul, Brasília, DF, fundada em 1° de julho de 
2003, registrada no cartório de 3º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob o nº 3597 – 
Livro A5 – CNPJ  05.781.304/001-57. 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS FINS E OBJETIVOS 
 
Art. 2º – O Colégio CIMAN, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do aluno, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 
Art. 3º – Objetivos do estabelecimento: 
 
I. proporcionar ao aluno o desenvolvimento das suas potencialidades, 

possibilitando sua identificação com o meio social e o prosseguimento de 
estudos; 

II. proporcionar ao aluno o aprimoramento como ser humano, a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

III. desenvolver no aluno a capacidade de aprender e compreender o ambiente 
natural e social; 

IV. proporcionar ao aluno aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de 
habilidades, formação de atitudes e valores e compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos; 

V. proporcionar ao aluno condições para o desenvolvimento como ser humano, 
capacitando-o para o trabalho e o exercício da cidadania. 

 
 
 



 

 

2 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

SEÇÃO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO 
 
Art. 4º – A estrutura administrativa do estabelecimento é constituída de: 
 
I. Direção; 
II. Secretaria; 
III. Serviços Técnico-Pedagógicos; 
IV. Serviços Técnico-Administrativos e de Apoio. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA DIREÇÃO 
 
Art. 5º – A Direção é o órgão técnico responsável pelo planejamento, a 
coordenação e o controle das diretrizes pedagógicas e administrativas do 
estabelecimento. 
 
Art. 6º – A Direção é constituída por um diretor legalmente habilitado e contratado 
pela mantenedora. 
 
Parágrafo único – A Direção pode designar tantos assistentes quantos forem 
necessários ao desempenho de suas atividades. 
 
Art. 7º – São atribuições do Diretor: 
 
I. elaborar juntamente com o corpo docente a Proposta Pedagógica do 

estabelecimento; 
II. cumprir e fazer cumprir as leis de ensino, as determinações das autoridades 

competentes bem como o Regimento Escolar; 
III. orientar, coordenar, dirigir e supervisionar as atividades didático-pedagógicas, 

delegando competências quando necessário; 
IV. representar o estabelecimento ou fazer-se representar em atos públicos de 

caráter cívico, cultural ou social; 
V. convocar e presidir reuniões de interesse do estabelecimento, inclusive as do 

Conselho de Classe; 
VI. deferir requerimentos de matrículas e renovação de matrículas; 
VII. assinar e expedir documentação escolar; 
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VIII. proceder a abertura e o encerramento dos livros de escrituração escolar; 
IX. elaborar, promover e divulgar o calendário escolar assegurando o cumprimento 

dos dias letivos e das horas-aulas estabelecidas; 
X. indicar à Mantenedora especialistas, docentes e funcionários para contratação; 
XI. informar aos pais e responsáveis sobre a freqüência e o desempenho dos alunos; 
XII. autorizar as atividades extraclasse; 
XIII. supervisionar os serviços da Secretaria; 
XIV. zelar pela disciplina e aplicar sanções nos termos deste Regimento; 
XV. oferecer condições satisfatórias, por meio de instalações e equipamentos 

necessários para o trabalho do pessoal docente e administrativo; 
XVI. articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da 

escola com a sociedade; 
XVII.  exercer as demais atribuições inerentes à sua função. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA SECRETARIA 

 
Art. 8º – A Secretaria é o órgão diretamente ligado à Direção e está encarregada da 
execução das atividades de expediente, escrituração escolar e arquivo do 
estabelecimento. 
 
Art. 9º – A Secretaria está a cargo de profissional devidamente qualificado e 
legalmente habilitado ou autorizado pelo órgão competente, indicado pelo Diretor e 
contratado pela Entidade Mantenedora. 
 
Parágrafo único – O Secretário Escolar é auxiliado no desempenho de suas funções 
por profissionais contratados pela Mantenedora, de acordo com as necessidades do 
setor. 
 
Art. 10 – São atribuições do Secretário Escolar: 
 
I. planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da Secretaria; 
II. organizar e manter atualizado o arquivo de leis, regulamentos, ordens de serviços, 

circulares, pareceres, portarias, resoluções e outros documentos; 
III. analisar e encaminhar para deferimento documentos relativos à efetivação de 

matrículas, submetendo-as à apreciação do Diretor; 
IV. organizar e controlar os diários de classe; 
V. preparar pastas individuais de alunos, professores e especialistas com os 

documentos necessários; 
VI. escriturar livros de registros e atas; 
VII. atender a pedidos de informação, respeitando o sigilo profissional, no que se 

refere aos documentos de sua guarda; 
VIII. coletar dados, escriturar e arquivar os registros escolares de forma segura e 

especializada; 
IX. prestar informações ao público; 
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X. manter atualizado o registro de fichas individuais, freqüências, boletins e notas 
obtidas pelos alunos; 

XI. conhecer e aplicar a legislação vigente ligada ao ensino, na área de sua 
competência; 

XII. expedir e assinar, juntamente com o Diretor, certificados, diplomas, transferências 
e demais documentos escolares; 

XIII. comunicar periodicamente aos alunos dados relativos ao seu aproveitamento 
escolar e à sua freqüência; 

XIV. elaborar relatórios conforme determinação da Direção; 
XV. avaliar as atividades da Secretaria e planejá-las com base nos resultados; 
XVI. distribuir tarefas aos seus auxiliares; 
XVII. assistir às reuniões do Conselho de Classe, quando convocado; 
XVIII.  praticar os demais atos inerentes à sua função. 
 
Art. 11 – O Secretário Escolar, em suas ausências ou impedimentos, será substituído 
por profissional legalmente habilitado ou autorizado pelo órgão competente e 
contratado pela Entidade Mantenedora. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 
 
Art. 12 – Os serviços técnico-pedagógicos têm por finalidade proporcionar assistência 
e recursos pedagógicos necessários para a eficiência do processo de ensino e de 
aprendizagem, sendo constituídos por: 
 
I. Serviço de Orientação Educacional – SOE; 
II. Serviço de Orientação Pedagógica – SOP; 
III. Núcleo de Ética e Cidadania – NEC; 
IV. Serviço de Biblioteca. 
 
Art. 13 – O Serviço de Orientação Educacional – SOE objetiva proporcionar assistência 
ao educando, visando ao desenvolvimento integral e harmonioso de suas 
potencialidades, promovendo o seu ajustamento pessoal e social, realizando o 
aconselhamento profissional e vocacional, em cooperação com professores, família e 
comunidade. 
 
Parágrafo único – A função de Orientação Educacional é exercida por profissional 
devidamente habilitado, conforme dispositivos legais vigentes, indicado pelo Diretor e 
contratado pela Entidade Mantenedora. 
 
Art. 14 – São atribuições do Orientador Educacional: 
 
I. sistematizar e coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e 

habilidades do aluno, a partir das suas potencialidades; 
II. acompanhar alunos com dificuldades de aprendizagem; 
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III. planejar as atividades da sua área tendo em vista o ajustamento pessoal, social e 
profissional do educando; 

IV. coordenar o processo de informação educacional e profissional com vistas à 
orientação vocacional; 

V. sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a 
especialista, quando houver necessidade de assistência especial; 

VI. sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao 
conhecimento global do educando; 

VII. participar do processo de caracterização da clientela escolar; 
VIII. participar do processo de avaliação e de recuperação dos alunos; 
IX. participar do processo de integração escola-família-comunidade; 
X. participar das reuniões de Conselho de Classe, fornecendo informações básicas 

do educando, sobre aspectos que influenciam o rendimento escolar; 
XI. pesquisar e coletar dados referentes aos interesses e preferências dos alunos com 

vistas ao planejamento curricular na oferta de novos cursos; 
XII. auxiliar o educando na preparação para o trabalho, desenvolvendo, juntamente 

com os professores, atividades afins; 
XIII. exercer as demais atribuições inerentes à sua função. 
 
Art. 15 – O Serviço de Orientação Pedagógica – SOP, tem por objetivo promover o 
contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e de aprendizagem. 
 
Art. 16 – O Serviço de Orientação Pedagógica está a cargo de profissional 
qualificado, contratado pela Entidade Mantenedora. 
 
Art. 17 – São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
 
I. promover o contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e de 

aprendizagem; 
II. coordenar e acompanhar o plano de trabalho dos professores; 
III. selecionar, juntamente com os professores, a substituição dos livros e outros 

materiais didáticos; 
IV. supervisionar o processo pedagógico; 
V. auxiliar na elaboração dos conteúdos programáticos; 
VI. acompanhar o processo de verificação do rendimento escolar e a elaboração 

de provas e testes; 
VII. proporcionar aos professores condições de trabalho produtivo; 
VIII. elaborar, juntamente com os professores, planos de recuperação de estudos para 

os alunos com rendimento insuficiente; 
IX. incentivar e encaminhar os professores na participação de cursos, congressos e 

seminários, para a sua especialização e aperfeiçoamento; 
X. participar do plano de integração escola e comunidade; 
XI. participar do processo de seleção de professores para fins de contratação; 
XII. elaborar, juntamente com a Direção, horários, cronograma de avaliação e 

recuperação; 
XIII. analisar conteúdos, provas e testes, sugerindo mudanças quando necessário; 
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XIV. participar das reuniões convocadas pela Direção, inclusive as do Conselho de 
Classe; 

XV. promover e coordenar reuniões pedagógicas relativas à sua área de atuação; 
XVI. exercer as demais atribuições inerentes à sua função. 
 
Art. 18 – A Coordenação Pedagógica pode ser composta por tantos profissionais 
quantos forem necessários para o desenvolvimento da Proposta Pedagógica do 
estabelecimento. 
 
Art. 19 – O Núcleo de Ética e Cidadania – NEC tem por finalidade promover ações 
que favoreçam a formação de pessoas éticas e que exerçam verdadeiramente sua 
cidadania. 
 
Art. 20 – O Núcleo de Ética e Cidadania está a cargo de um profissional qualificado, 
contratado pela Entidade Mantenedora, com as seguintes atribuições: 
 
I. organizar celebrações, programações e encontros; 
II. elaborar as atividades de formação; 
III. promover reflexões; 
IV. orientar o conteúdo ministrado nas aulas de Ética e Cidadania. 
 
Art. 21 – A Biblioteca constitui-se em centro de leitura, orientação e pesquisa para a 
comunidade escolar. 
 
Art. 22 – O Serviço de Biblioteca está a cargo de profissional habilitado contratado 
pela Entidade Mantenedora.  
 
Art. 23 – São atribuições do responsável pela Biblioteca: 
 
I. elaborar e executar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, 

submetendo-o previamente à apreciação da direção; 
II. organizar o acervo existente; 
III. atender às solicitações da Direção, da Coordenação e de professores e alunos, 

assistindo-as na realização de pesquisas bibliográficas; 
IV. organizar e elaborar normas de controle para o empréstimo de livros; 
V. zelar pela conservação e a atualização do acervo; 
VI. selecionar e indicar material bibliográfico para aquisição, considerando a 

clientela do estabelecimento; 
VII. manter o ambiente favorável à permanência e à tranqüilidade das pessoas no 

recinto; 
VIII. elaborar relatório anual de suas atividades; 
IX. promover e manter intercâmbio com Bibliotecas e Centros de Documentação; 
X. exercer as demais atribuições inerentes à sua função. 
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SEÇÃO V 
 

DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DE APOIO 
 
 
 
Art. 24 – Os Serviços Técnico-Administrativos e de apoio constituem recursos humanos, 
financeiros, didáticos e físicos, que auxiliam e apóiam o processo educacional e estão 
diretamente subordinados à Entidade Mantenedora. 
 
Art. 25 – Os serviços técnico-administrativos e de apoio são constituídos de: 
 
I. Contabilidade; 
II. Centro de Informática; 
III. Mecanografia; 
IV. Almoxarifado; 
V. Serviços Gerais; 
VI. Cantina. 
 
Parágrafo único – Os serviços técnico-administrativos e de apoio ficam a cargo de 
profissionais contratados pela Entidade Mantenedora ou de firmas especializadas, sob 
a forma de prestação de serviços. 
 
Art. 26 – A Contabilidade é o setor responsável por gerir a movimentação financeira 
do estabelecimento, assegurando o cumprimento das obrigações sociais vigentes, o 
controle do pagamento das mensalidades escolares, a organização da folha de 
pagamento e folha de ponto e a contratação ou demissão legal do pessoal docente, 
técnico-administrativo e pedagógico, indicados pela Entidade Mantenedora. 
 
Art. 27 – O Centro de Informática tem a finalidade de assegurar e garantir a 
informatização dos serviços pedagógicos e administrativos. 
 
Art. 28 – A Mecanografia tem a finalidade de assegurar a qualidade dos serviços de 
reprodução de provas, exercícios, avisos, circulares, documentos escolares, ofícios e 
cartas. 
 
Art. 29 – O Almoxarifado é o setor responsável por receber e armazenar material de 
expediente, fazer pedidos de compra de materiais necessários às atividades do 
estabelecimento. 
 
Art. 30 – O setor dos Serviços Gerais é responsável pela conservação e a manutenção 
do prédio e de suas dependências, cuidando dos aspectos de limpeza, higiene, 
conserto ou substituição de material danificado. 
 
Art. 31 – O serviço da Cantina tem a finalidade de oferecer lanches e refeições, 
respeitando as normas de limpeza e higiene estabelecidas pelos órgãos competentes. 



 

 

8 

CAPÍTULO IV 
 

DA ESTRUTURA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

SEÇÃO I 
 

DO NÍVEL E DAS ETAPAS DE EDUCAÇÃO E DE ENSINO E OBJETIVOS 
 
Art. 32 – O Colégio CIMAN ministra a Educação Básica nas seguintes etapas: 
I. Educação Infantil compreendendo: 

a) Creche (Maternal I e II); 
b) Pré-Escola (Jardim I e II); 

II. Ensino Fundamental (1ª a 8ª série, com oito anos consecutivos em regime anual 
seriado); 

III. Ensino Fundamental (1º ao 9º ano, com nove anos consecutivos em regime 
anual seriado); 

IV. Ensino Médio (1ª a 3ª série, com três anos consecutivos em regime anual 
seriado). 

 
Art. 33 – O Ensino Fundamental com duração de 8 (oito) e de 9 (nove) anos é 
oferecido de forma progressiva e contempla para o 1º ano do Ensino Fundamental de 
9 (nove) anos, matrículas para crianças com 6 anos de idade completos ou a 
completar, conforme legislação vigente. 
 
Art. 34 – Na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, será oferecida a 
Creche para crianças de até três anos de idade; e a pré-escola para crianças de 
quatro e cinco anos de idade. 
  
Art. 35 – Constituem objetivos da Educação Infantil: 
 
I. promover a socialização da criança enriquecendo suas experiências; 
II. desenvolver as potencialidades visando à formação integral do aluno e de sua 

personalidade; 
III. propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento físico, psicológico, 

intelectual e social do educando; 
IV. estimular a formação de hábitos e atitudes saudáveis; 
V. incentivar o desenvolvimento, a consolidação e a construção do conhecimento 

pela própria criança, propondo e facilitando o seu processo de interação com o 
meio ambiente; 

VI. utilizar variadas formas de expressão oral que facilitem a exploração do meio 
físico e social; 

VII. familiarizar os alunos com os computadores e outros equipamentos eletrônicos; 
VIII. fortalecer a autoconfiança e a auto-estima; 
IX. oportunizar o desenvolvimento das potencialidades, explorando a sensibilidade 

artística. 
 



 

 

9 

Art. 36 – O Ensino Fundamental, com a duração mínima de 8 (oito) ou de 9 (nove) 
anos consecutivos, visa à formação básica do aluno preparando-o para a vida em 
sociedade e para ingressar em algum curso de nível médio. Serão resguardados os 
direitos de continuidade dos estudos aos estudantes matriculados no Ensino 
Fundamental com duração de 8 (oito) anos, em processo de extinção progressiva, a 
partir de 2007, bem como a convivência de seu plano curricular com o plano 
curricular do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, em processo de implantação 
gradativa. 
 
Art. 37 – Constituem objetivos do Ensino Fundamental: 
 
I. criar e garantir condições para o processo da escrita e da leitura e a 

compreensão dos conhecimentos; 
II. favorecer a interação com a linguagem oral e escrita em situações do 

cotidiano, explorando a capacidade de comunicação; 
III. desenvolver a capacidade de aprender tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
IV. possibilitar a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
V. desenvolver a capacidade de aprendizagem tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
VI. fortalecer os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social; 
VII. habilitar para o prosseguimento de estudos. 
 
Art. 39 – Constituem objetivos do Ensino Médio: 
I. preparar o aluno para o trabalho e para o exercício da cidadania, de modo 

que ele seja capaz de adaptar-se com flexibilidade às novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

II. possibilitar ao educando a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico; 

III. favorecer a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
componente curricular. 

 
 

SEÇÃO II 
 

DO CURRÍCULO 
 
Art. 40 – O currículo do Colégio CIMAN é constituído de uma Base Nacional Comum, 
que se refere ao conjunto de conteúdos mínimos das áreas de conhecimento 
articulados aos aspectos da vida cidadã, e de uma Parte Diversificada, que envolve 
conteúdos complementares de acordo com as características regionais, locais e 
culturais. 
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Art. 41 – A Base Nacional Comum e a Parte Diversificada se integram e se 
fundamentam nos princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, visando à 
formação básica e profissional e ao prosseguimento de estudos. 
 
Art. 42 – Os currículos adotados compõem a Proposta Pedagógica e norteiam as 
atividades didático-pedagógicas do estabelecimento. 
 
Parágrafo único – São assegurados, na organização curricular, o relacionamento, a 
ordenação lógica e a seqüência dos estudos dos diversos níveis, garantindo eficiência, 
produtividade e qualidade. 
 
Art. 43 – Os currículos adotados em todos os níveis de ensino são oferecidos de 
acordo com as seguintes diretrizes: 
 
I. a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
II. promoção da prática do desporto educacional, da expressão artística como 

elemento de auto-realização, da comunicação pelo domínio prático da língua, 
do conhecimento da língua estrangeira e o domínio do raciocínio lógico 
operativo, pelo conhecimento dos fundamentos das ciências da natureza e do 
aprimoramento dos aspectos éticos, políticos, sociais e filosóficos, que 
oportunizam a base necessária para a articulação de uma vida cidadã e 
participativa. 

 
Art. 44 – Nos Ensinos Fundamental e Médio são relevantes os estudos sobre o trabalho, 
objetivando desenvolver no aluno o respeito e o interesse pelo processo de produção, 
o conhecimento de sua importância para a vida em sociedade e a descoberta de 
aptidões que facilitem uma opção posterior adequada a uma habilitação profissional. 
 
Art. 45 – No Ensino Fundamental, os temas que visam à preparação do aluno para o 
trabalho fazem parte do elenco dos temas transversais desenvolvidos e integrados aos 
conteúdos programáticos dos componentes curriculares. 
 
Art. 46 – Para os Ensinos Fundamental e Médio, o Colégio CIMAN pode organizar 
classes que reúnam alunos de diferentes anos e de equivalentes níveis de 
adiantamento para a oferta do ensino de Língua Estrangeira, Educação Física e outros 
componentes curriculares em que tal solução se aconselhe. 
 
Art. 47 – Para o desenvolvimento e o aprimoramento de alguns componentes 
curriculares, o Colégio CIMAN pode entrosar-se com instituições de reconhecida 
idoneidade, com vistas à complementaridade de estudos mediante assinatura de 
convênios de reciprocidade. 

 
 
 
 
 



 

 

11 

SEÇÃO III 
 

DA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E DA  
VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 
Art. 48 - A avaliação no Colégio CIMAN compreende: 
I. a observação do desenvolvimento da criança na Educação Infantil; 
II. a verificação do rendimento escolar nos demais níveis de ensino oferecidos pelo 

estabelecimento, realizada por meio de: 
a) trabalhos programados individualmente ou em grupo; 
b) leituras orientadas; 
c) pesquisas bibliográficas e de campo; 
d) participação ativa do aluno em seminários e debates; 
e) provas escritas, orais e dissertações; 
f) outras formas de verificação que se mostrarem mais adequadas aos objetivos 

propostos. 
 
Art. 49 – A verificação do rendimento escolar do aluno compreende a avaliação do 
aproveitamento, sob a responsabilidade do professor de cada componente curricular. 
 
Art. 50 – A avaliação do aproveitamento escolar visa a determinar em que medida os 
objetivos educacionais foram atingidos em termos do desenvolvimento do aluno nos 
aspectos físico, intelectual, emocional e social, expressa em aquisição de habilidades 
intelectuais e psicomotoras e na formação de atitudes. 
 
Art. 51 – É vedada a atribuição de nota “zero” ao aluno que apresente média de 
freqüência e aproveitamento insuficientes, exceto em casos de ausência injustificada 
às avaliações. 
 
Art. 52 – É concedida ao aluno a oportunidade de fazer prova a título de 2ª 
chamada, mediante os seguintes motivos: 
 

a) atestado médico; 
b) morte na família; 
c) núpcias; 
d) impedimentos de natureza religiosa, reconhecidos em público; 
e) prestação de serviço militar; 
f) convocação para atividades cívicas, judiciais e civis. 

 
Parágrafo único – A justificativa da ausência deverá ser comunicada até 48 (quarenta 
e oito) horas após a aplicação da prova. 
 
Art. 53 – A ausência do aluno à 2ª chamada implicará na atribuição da nota “zero” 
correspondente àquele instrumento de avaliação. 
 
Art. 54 – A promoção do aluno é feita regularmente ao final de cada período letivo, 
de acordo com o regime de sua matrícula. 
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Art. 55 – Na Educação Infantil, a avaliação é global e contínua, realizada pela 
observação direta do progresso do aluno, nas atividades específicas de cada 
período, levando-se em consideração seu desenvolvimento biopsicosocial, suas 
diferenças individuais e abrangendo a formação de hábitos e atitudes. 
 
§  1º – Na avaliação, serão considerados aspectos de: 

a) aptidão intelectual; 
b) equilíbrio emocional; 
c) desenvolvimento de habilidades congnitivas. 

 
§ 2º – O resultado do processo avaliativo é expresso pelo relatório individual 
apresentado aos pais, ao longo e ao final do período letivo. 
 
Art. 56 – No primeiro ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, a avaliação é 
realizada por meio da observação do desempenho do aluno considerando seu 
desenvolvimento biopsicosocial e suas diferenças individuais, abrangendo a formação 
de hábitos e atitudes. 
 
Parágrafo único – O resultado do processo avaliativo é expresso por meio de relatório 
individual apresentado aos pais, ao longo e ao final do período letivo. 
 
Art. 57 – A partir do segundo ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, a 
avaliação do aproveitamento escolar do aluno é expressa por meio da escala de 
notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), em cada componente curricular.  
 
Art. 58 – O Colégio CIMAN adota os seguintes procedimentos de avaliação: 
 
I. A1 (avaliação um), mensalmente, em cada componente curricular; 
II. A2 (avaliação dois), bimestralmente, em cada componente curricular. 
 
Parágrafo único – Na avaliação um (A1), além da prova, o professor poderá aplicar 
outras formas de avaliação. 
 
Art. 59– A média bimestral é calculada pela média aritmética das avaliações A1 e 
A2 do respectivo bimestre. 
 
Art. 60 – A média mínima para aprovação por cada componente curricular é 6,0 
(seis). 
 
Art. 61 – A média final é calculada por meio da fórmula 
 

  
10

M4B.3M3B.3M2B.2M1B.2
Mf

+++
=  em que: 

 
a) Mf = média final; 
b) M1B.2 = média do 1º bimestre multiplicada por dois; 
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c) M2B.2 = média do 2º bimestre multiplicada por dois; 
d) M3B.3 = média do 3º bimestre multiplicada por três; 
e) M4B.3 = média do 4º bimestre multiplicada por três. 

 
Art. 62 – Os alunos que obtiverem Mf (média final) menor de 6,0 (seis) serão 
submetidos à recuperação final. 
 
Art. 63 – A média, após a recuperação final, é calculada pela fórmula 
 

 
2

NrMf
M

+
=   em que: 

 

a) M = é a média após a recuperação; 
b) Mf = média final dos quatro bimestres; 
c) Nr = nota da recuperação. 

 
Parágrafo único – Os alunos que obtiverem M (média) igual ou superior a 6,0 (seis) 
serão considerados aprovados. 
 

SEÇÃO IV 
 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 
 
Art. 64 – Os alunos do Colégio CIMAN (e apenas nesse caso) que não obtiverem M 
(média) igual ou superior a 6,0 (seis) em até dois componentes curriculares serão 
promovidos para a série seguinte, de acordo com o regime de Progressão Parcial. 
 
Art. 65 – O Colégio CIMAN admite a Progressão Parcial para o aluno matriculado no 
regime de estudos seriado anual do Ensino Fundamental de 8 (oito anos), a partir da 5ª 
série, do Ensino Fundamental de 9 (anos), a partir do 6º ano, e do Ensino Médio, a partir 
da 1ª série, ficando sujeito aos critérios previstos neste Regimento. 
 
Art. 66 – O regime de Progressão Parcial admite que o aluno seja promovido dentro 
de um mesmo nível ou etapa de educação e ensino para período mais adiantado, 
com dependência em até dois componentes curriculares. 
 
Art. 67 – A Progressão Parcial é oferecida sob a forma de curso intensivo entre 
períodos letivos, ou concomitante com os estudos regulares dos alunos, por meio de 
aulas presenciais na proporção de 75% e de trabalhos dirigidos correspondendo a 25% 
da carga horária exigida no componente curricular. 
 
Art. 68 – Não será permitida a Progressão Parcial ao aluno da 8ª série do Ensino 
Fundamental de 8 (oito) anos e do 9º ano do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos 
para a 1ª série do Ensino Médio, bem como para o aluno matriculado na 3ª série do 
Ensino Médio, ficando o mesmo sujeito à repetição do ano. Também não será 
permitida a Progressão Parcial no ano de ingresso do aluno no Colégio CIMAN. 
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Parágrafo único – Os resultados da Progressão Parcial são registrados em atas, no livro 
próprio, e comunicado aos responsáveis por meio de boletim. 
 

SEÇÃO V 
 

DA RECUPERAÇÃO 
 
Art. 69 – A recuperação destina-se ao atendimento de alunos com aproveitamento 
insuficiente, sendo oferecida nas seguintes modalidades: 
I. contínua, paralela ao desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, no decorrer do ano letivo, assim que identificado o baixo 
rendimento e as dificuldades do aluno; 

II. final, realizada após o término do ano letivo. 
 
Art. 70 – O resultado da recuperação final é registrado em ata própria e comunicado 
aos pais ou responsáveis por meio do boletim escolar/ficha individual do aluno. 
 

SEÇÃO VI 
 

DO AVANÇO DE ESTUDOS 
 
Art. 71 – É permitido o avanço de estudos para o aluno do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio, exceto para o primeiro ano do Ensino Fundamental, atendendo aos 
seguintes requisitos: 

 

I.    atendimento às diretrizes curriculares nacionais; 
 

II. indicação por um professor de sua turma; 
 

III.     aprovação da indicação pelo Conselho de Classe; 
 

IV.    verificação da aprendizagem. 
 

 Parágrafo único: Para concessão de certificado de conclusão de Ensino Médio, além 
do previsto nos incisos I, II e III do caput, devem ser atendidos os seguintes requisitos 
mínimos para a verificação de aprendizagem: 

 

a) estar cursando a 3ª série do Ensino Médio; 
 

b) ter cursado neste Estabelecimento pelo menos 2 (dois)  bimestres       da série 
em que ele se encontra; 

 

c) ter obtido aproveitamento igual ou superior a 80% (oitenta por      cento), da 
escala de notas ou menções, em cada componente    curricular do Ensino 
Médio já cursado na 3ª série;  

 

d) realizar avaliação das competências e habilidades construídas    por meio de 
conteúdos programáticos, ainda não cursados,    previstos para o Ensino Médio, 
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com média global ou superior a    80% (oitenta por cento) na escala de notas 
ou menções. 

 
Art. 72 – A promoção de que trata o Artigo 71 deve ser registrada em ata própria e 
transcrita no histórico escolar do aluno. 
 

SEÇÃO VII 
 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DA ADAPTAÇÃO 
 
Art. 73 – O aproveitamento de estudos e a adaptação far-se-ão pela análise da 
documentação de comprovação de escolaridade apresentada e requerida por 
ocasião da matrícula ou em qualquer época do ano. 
 
Parágrafo único – Na falta da documentação que comprove os estudos a serem 
aproveitados, o pai ou o responsável poderá requerer a aplicação do “Exame de 
Classificação”, devendo o aluno demonstrar aproveitamento igual ou superior a 6,0 
(seis) na escala de notas adotada pelo estabelecimento. 
 
Art. 74 – O aproveitamento de estudos e a adaptação são concedidos após análise 
de compatibilidade e equivalência dos estudos realizados conforme a Base Nacional 
Comum. 
 
Art. 75 – Cabe à Direção do Colégio CIMAN designar professores de áreas afins para 
analisar os casos específicos de aproveitamento de estudos e de adaptação e decidir 
sobre os mesmos. 
 
Art. 76 – Os créditos concedidos em decorrência do aproveitamento de estudos são 
registrados na ficha individual do aluno, com a respectiva carga horária prevista no 
currículo do curso. 
 
Art. 77 – O aluno proveniente de outra escola é submetido a adaptação de estudos 
quando a carga horária, os componentes curriculares ou os conteúdos programáticos 
são incompatíveis, propiciando-se, então, os ajustamentos necessários e o 
acompanhamento ao novo currículo. 
 
Art. 78 – A adaptação de estudos é realizada em forma de complementação 
quando se verifica a ausência de componentes curriculares que compõem a Base 
Nacional Comum ou quando a carga horária for considerada insuficiente para o 
cumprimento do currículo mínimo fixado em âmbito nacional. 
 
Art. 79 – A adaptação de estudos é feita mediante trabalhos, pesquisas e projetos, 
sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados neste Regimento. 
 
Parágrafo único – O aluno deverá concluir os estudos de adaptação de qualquer dos 
componentes curriculares ou ano a que estiver sujeito, até o término dos estudos do 
nível de ensino que estiver cursando. 
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Art. 80 – A análise e a decisão sobre a adaptação de estudos são registradas em ata 
própria e os resultados, na ficha individual do aluno, devendo esses ser comunicados 
aos pais ou responsáveis. 
 
Art. 81 – Considerar-se-á aprovado na adaptação o aluno que obtiver 
aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) no componente curricular. 
 

SEÇÃO VIII 
 

DA SELEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E OUTROS MATERIAIS DE ENSINO 
 
Art. 82 – A seleção, a adoção e a substituição de livros e outros materiais de ensino 
são efetuadas pelos professores, sob a orientação do Coordenador Pedagógico e do 
Diretor, obedecidos os seguintes critérios: 
 
I. adequação à proposta pedagógica; 
II. atualização técnico-científica; 
III. nível sócio-econômico do aluno. 
 
Parágrafo único – Cabe ao responsável pelo aluno providenciar a aquisição do 
material didático de uso pessoal a ser utilizado no decorrer do ano letivo. 
 
 

TÍTULO II 
 

DO REGIME ESCOLAR 
 

CAPÍTULO I 
 

DO ANO LETIVO 
 
Art. 83 – O ano letivo terá duração de no mínimo 200 (duzentos) dias de efetivo 
trabalho escolar, totalizando 800 (oitocentas) horas relógio, o que é divulgado à 
comunidade no ato da matrícula. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DA MATRÍCULA 
 
Art. 84 – As matrículas novas e a renovação de matrículas são realizadas no período 
previsto no calendário escolar mediante instrumento próprio assinado pelos pais ou 
responsáveis e pelo aluno maior de idade, em  que estes declaram aceitar as normas 
regimentais do Colégio CIMAN. 
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Art. 85 – O Colégio CIMAN aceita matrícula em qualquer época do ano, desde que 
exista vaga e o aluno atenda às exigências legais quanto à faixa etária e à 
documentação necessária previstas neste Regimento. 
 
Art. 86 – As matrículas são deferidas pelo Diretor e seu controle é de responsabilidade 
da Secretaria. 
 
Art. 87 – O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial de acordo com 
legislação específica. 
 
Art. 88 – Não é permitida a matrícula no 4º bimestre de alunos sujeitos a estudos de 
recuperação final. 
 
Art. 89 – Para a matrícula inicial no ensino fundamental de (9) nove anos, o aluno 
deve ter a idade mínima de seis anos, completos ou a completar, conforme legislação 
vigente. 
 
§    1º – Até o ano letivo de 2010, é resguardado o direito de continuidade de estudos 
a crianças que concluírem a educação infantil, independentemente da idade 
prevista no caput. 
 
§  2º – A falta da certidão de nascimento não se constituirá em impedimento à 
aceitação da matrícula inicial no ensino fundamental, devendo a instituição 
educacional orientar quanto aos procedimentos para aquisição do documento, ou 
providenciá-lo por conta própria”. 
 
§   3º – Os alunos com sete anos (7 anos) completos ou a completarem esta idade no 
início do ano letivo, e que já cursaram o Jardim III, terão direito a matrícula no 2º ano 
do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
 
Art. 90 – Pode matricular-se no Ensino Fundamental, de acordo com a legislação 
vigente, o aluno que não dispuser de documentação escolar, sendo sua admissão 
feita mediante a aprovação em exame de classificação, com o objetivo de 
posicionar seu nível de aprendizagem. 
 
Art. 91 – A matrícula pode ser vedada segundo as normas emanadas pela Direção, 
ouvidos os serviços competentes. 
 
Art. 92 – A matrícula pode ser cancelada em qualquer época do ano, por solicitação 
do pai ou responsável ou do aluno maior de idade. 
 
Art. 93 – Os documentos em língua estrangeira, quando apresentados para efeito de 
matrícula, devem ser acompanhados da respectiva tradução, feita por órgão 
competente. 
 
Art. 94 – No ato da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos: 
I. Para Educação Infantil: 
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a) cópia da certidão de nascimento; 
b) 3 fotos 3 x 4; 

 
II. Para o Ensino Fundamental: 

a) cópia da certidão de nascimento; 
b) 3 fotos 3 x 4; 
c) histórico escolar original; 
d) ficha individual de transferência, quando for o caso. 

 
III. Para o Ensino Médio: 

a) cópia da certidão de nascimento; 
b) 3 fotos 3 x 4; 
c) histórico escolar original; 
d) declaração de transferência; 
e) certificado de conclusão do Ensino Fundamental (cópia). 

 
 

CAPÍTULO III 
 

 DA TRANSFERÊNCIA 
 
Art. 95 – O Colégio CIMAN efetua a transferência do aluno em qualquer época do 
ano, quando requerida pelo pai ou responsável ou pelo aluno maior de idade. 
 
Art. 96 – O Colégio CIMAN aceita transferência de alunos oriundos de outras escolas, 
dependendo da existência de vagas. 
 
§   1º – Cabe à Direção decidir sobre a aceitação ou não de transferência em razão 
da época de adaptações, de idade cronológica, de estudos realizados não 
compatíveis que venham causar dificuldades ao aluno no acompanhamento 
curricular. 
 
§   2º – Para a aceitação da transferência, os pais ou responsáveis, ou o aluno maior 
de idade, devem apresentar os documentos exigidos para a matrícula, além de 
informações sobre programas, livros e outros materiais de ensino quando solicitados. 
 
Art. 97 – No caso de transferência de aluno proveniente do exterior, podem ser 
aproveitados os estudos realizados, segundo as normas legais. 
 
Art. 98 – A efetivação e o controle de transferência estão a cargo da Secretaria. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS 
 
Art. 99 – O Colégio CIMAN expede certificados observada a legislação em vigor. 
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Art. 100 – Os Certificados de Conclusão do Ensino Médio são registrados nos termos da 
legislação em vigor e encaminhados ao órgão competente, para publicação da 
relação nominal dos concluintes. 
 
 

TÍTULO III 
 

DO CORPO DOCENTE E DOS ESPECIALISTAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DO CORPO DOCENTE 
 

Art. 101 – Os professores constituem o corpo docente composto de profissionais 
legalmente habilitados e contratados pela Entidade Mantenedora na forma da 
legislação trabalhista. 
 
Parágrafo único – O corpo docente é constituído de acordo com as necessidades dos 
níveis de ensino mantidos pelo Colégio CIMAN. 
 
Art. 102 – Além dos direitos e garantias previstos pela legislação trabalhista, o Colégio 
CIMAN assegura aos professores: 
  
I. tratamento, remuneração e acolhimento condigno; 
II. autonomia dentro da sala de aula respeitados as finalidades e os objetivos da 

ação educativa do estabelecimento; 
III. condições plenas de participação do processo educativo; 
IV. oportunidade de participação em encontros e cursos tendo em vista seu 

aperfeiçoamento; 
V. participação no planejamento das atividades didático-pedagógicas e da 

escolha de livros e outros materiais de ensino; 
VI. praticar os demais atos inerentes à sua função. 
 
Art. 103 – Além das obrigações expressas na legislação trabalhista, constituem deveres 
dos professores: 
 
I. participar da elaboração do projeto pedagógico; 
II. zelar pela aprendizagem dos alunos; 
III. estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
IV. ministrar as horas-aulas estabelecidas pelos dias letivos, além de participar 

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

V. colaborar e participar das atividades de articulação da escola com as famílias e  
a comunidade; 

VI. propiciar aos alunos o desenvolvimento de competências e habilidades; 
VII. reconstruir constantemente seus conhecimentos; 
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VIII. conhecer e aplicar recursos e inovações tecnológicas; 
IX. assumir o papel de catalisador do processo de ensino e de aprendizagem; 
X. manter com os colegas e demais funcionários do estabelecimento um 

relacionamento de respeito, amizade e solidariedade, contribuindo para uma 
convivência harmoniosa e feliz; 

XI. cumprir as normas estabelecidas como elemento mediador no processo de 
construção contínua; 

XII. tratar com igualdade todos os alunos sem distinção de etnia, credo religioso, 
convicção política e filosófica; 

XIII. planejar, orientar e avaliar o trabalho educativo de modo a colaborar para que o 
Colégio CIMAN possa atingir seus objetivos; 

XIV. zelar pela disciplina de sua classe e pelo aproveitamento escolar de seus alunos, 
mantendo sempre um clima de harmonia e tranqüilidade; 

XV. comunicar aos alunos, pais e responsáveis os critérios de avaliação adotados; 
XVI. manter atualizados os registros escolares de sua responsabilidade; 
XVII. exercer os demais atos inerentes à sua função. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS ESPECIALISTAS 
 
Art. 104 – O corpo de especialistas é constituído por Diretor, Orientador Educacional, 
Coordenador Pedagógico, profissionais legalmente habilitados e contratados pela 
Entidade Mantenedora. 
 
Art. 105 – São direitos dos especialistas: 
 
I. acolhimento e tratamento condignos; 
II. oportunidades de aperfeiçoamento e atualização; 
III. condições satisfatórias para o desempenho de sua função; 
IV. autonomia de ação inerente ao cargo, desde que respeitadas as finalidades da 

ação educativa do estabelecimento. 
 
Art. 106 – Constituem deveres dos especialistas: 
 
I. assiduidade e pontualidade; 
II. manutenção e atualização dos registros e fichários dos respectivos serviços; 
III. participação nas reuniões; 
IV. zelar pelo sigilo quanto ao material de informação; 
V. acatar as decisões da Mantenedora bem como os dispositivos deste Regimento. 
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CAPÍTULO III 
 

DO CONSELHO DE CLASSE 
 
Art. 107 – O Conselho de Classe é o colegiado com o objetivo de avaliar e deliberar 
sobre o rendimento e o comportamento dos alunos. 
 
§  1º – Deverão participar do Conselho de Classe o diretor ou seu representante, o 
orientador educacional, os coordenadores pedagógicos e os professores da turma. 
 
§  2º – O Conselho de Classe, se necessário, poderá convocar representante de 
alunos, pais ou responsáveis e outros professores que atuam no estabelecimento. 
 
Art 108 – Compete ao Conselho de Classe: 
 
I. avaliar e deliberar sobre o rendimento observando sempre a predominância dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 
II. analisar os resultados de avaliação, aproveitamento, assiduidade e participação 

referentes às suas possibilidades individuais; 
III. identificar os alunos que apresentam rendimento escolar insuficiente, propondo 

soluções que visem ao melhor desempenho; 
IV. deliberar sobre o encaminhamento do aluno aos estudos de recuperação; 
V. verificar o alcance dos objetivos educacionais analisando a adequação de 

métodos e técnicas didáticas e o desenvolvimento dos conteúdos significativos; 
VI. opinar sobre o regimento disciplinar e sua aplicação; 
VII. analisar os procedimentos e os critérios adequados na verificação do rendimento 

escolar do aluno, com vistas à coerência de ações entre os professores; 
VIII. criar condições para que os professores e os especialistas avaliem sua atuação no 

processo educativo por meio da análise dos resultados obtidos pela turma. 
 
Art. 109 – O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente ao fim de cada bimestre, 
podendo ser convocado extraordinariamente quando necessário. 

 
 

TÍTULO IV 
 

DO CORPO DISCENTE 
 

CAPÍTULO I 
 

DA CONSTITUIÇÃO E DIREITOS DO CORPO DISCENTE 
 
Art. 110 – Os alunos compõem o corpo discente do estabelecimento e a eles é 
assegurado: 
 
I. respeito a sua dignidade independentemente de etnia, cor, sexo, condição 

social, convicção política, crença religiosa e nacionalidade; 
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II. assistência didático-pedagógica, visando ao seu desenvolvimento global e 
harmônico; 

III. ambiente favorável para o desenvolvimento de suas potencialidades e 
habilidades; 

IV. orientação educacional e vocacional; 
V. exercício da função de representante, quando for o caso; 
VI. oportunidades para participar de promoções sociais, culturais e desportivas do 

estabelecimento; 
VII. participação em reuniões de Conselho de Classe quando convocados; 
VIII. informações atualizadas dos resultados alcançados; 
IX. utilização das instalações e equipamentos, desde que autorizada pela Direção. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DOS PADRÕES DE DESEMPENHO 
 

Art. 111 – De acordo com os fins e os objetivos educacionais estabelecidos neste 
regimento, espera-se do aluno: 
 
I. desenvolvimento de habilidades adequadas à idade; 
II. raciocínio e capacidade de comunicação que lhe proporcionem integração 

com o meio ambiente; 
III. desenvolvimento de hábitos e atitudes coerentes com as normas da sociedade; 
IV. desenvolvimento da capacidade de aprender mediante o domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo; 
V. fortalecimento dos vínculos familiares, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância em que se assenta a vida social; 
VI. compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos 

relacionando teoria e prática; 
VII. aprimoramento como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
VIII. colaboração com a Direção do estabelecimento quanto à conservação das 

instalações, dos equipamentos e do mobiliário escolar; 
IX. participação ativa e interessada no processo de ensino e de aprendizagem, nas 

festividades escolares e nas eleições para representantes de turma; 
X. comparecimento assíduo e pontual a todas as atividades escolares. 
 
Art. 112 – É vedado ao aluno: 
 
I. promover, sem prévia autorização da Direção, qualquer atividade política, 

cultural, religiosa ou recreativa em nome da escola; 
II. ausentar-se do estabelecimento durante o expediente escolar, sem autorização 

da Direção; 
III. provocar algazarras nos pátios, nas dependências e nas imediações do colégio; 
IV. ocupar-se, durante as aulas, de atividades que não sejam inerentes ao tema; 
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V. praticar, dentro ou nas proximidades do colégio, atos ofensivos à moral e aos 
bons costumes; 

VI. promover vendas, coletas e campanhas dentro do colégio sem autorização da 
Direção; 

VII. portar e usar substâncias tóxicas e bebidas alcoólicas dentro do estabelecimento; 
VIII. agredir fisicamente ou moralmente colegas, professores e demais funcionários; 
IX. usar de meios ilícitos na realização de provas e trabalhos; 
X. danificar dependências ou objetos pertencentes ao colégio, pelo que será 

responsabilizado; 
XI. fumar e namorar nas dependências do colégio; 
XII. portar ou introduzir revistas, livros, fotografias ou impressos de moral duvidosa; 
XIII. impedir colegas de participarem das atividades escolares ou incitá-los à 

ausência; 
XIV. alimentar-se e mascar chiclete em sala de aula; 
XV. ausentar-se da sala sem autorização do professor; 
XVI. permanecer na cantina durante o horário de aula; 
XVII. trazer para o colégio aparelhos sonoros e telefone celular; 
XVIII.  trazer para o colégio armas e materiais cortantes, inflamáveis ou explosivos; 
XIX. desviar ou apossar-se de objetos alheios. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 

Art. 113 – O Colégio CIMAN incentiva os alunos quanto ao regime de autodisciplina, 
tornando-os co-responsáveis pelo processo educativo, bem como o interesse pelo 
exercício consciente da cidadania, por meio da prática da democracia. 
 
Art. 114 – O evidenciamento de atitudes socialmente indesejáveis e/ou a transgressão 
às normas regimentais e disciplinares por parte dos alunos podem ser objeto das 
seguintes sanções, atendendo às recomendações da PROEDUC: 
 
I. advertência oral; 
II. advertência escrita; 
III. suspensão temporária das atividades escolares; 
IV. transferência por inadaptação ao regimento escolar. 
 
§   1o – Cabe ao professor proceder a aplicação de advertência oral. 
 
§  2o – A sanção de transferência por inadaptação é aplicada em última instância, 
depois de esgotados os meios disponíveis que visem à adaptação do aluno. 
 
§   3o – A aplicação das sanções não seguem necessariamente a ordem estabelecida, 
podendo ser alterada em função da gravidade do caso. 
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§   4º – Quando da aplicação da sanção prevista no item III, com perda de provas ou 
trabalhos que venham a prejudicar a avaliação, o aluno terá direito de realizá-los 
posteriormente. 
 
Art. 115 – Quando da aplicação das sanções, o Colégio CIMAN garante ao aluno o 
amplo direito de defesa. 
 
Art. 116 – As sanções aplicadas ao aluno e o atendimento a ele dispensado são 
registrados em instrumento próprio. 
 
 

TÍTULO V 
 

DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES 
 
Art. 117 – O Colégio CIMAN admite a criação de instituições escolares, com a 
finalidade de concorrerem para o maior êxito do processo educativo, desde que 
observadas as leis de ensino e respeitadas as disposições deste Regimento. 
 
Parágrafo 1º – Na hipótese do artigo acima, as instituições escolares que vierem a 
funcionar no estabelecimento terão seus estatutos próprios aprovados pela maioria 
absoluta dos respectivos associados e homologados pela Direção. 

 
TÍTULO VI 

 
DA ASSISTÊNCIA AOS ALUNOS 

 
Art. 118 – O Colégio CIMAN visa a criar condições satisfatórias ao rendimento escolar e 
ao desenvolvimento integral do aluno. 
 
Art. 119 – O envolvimento e o comprometimento da família com o processo de 
aprendizagem dos filhos fortalecem as atitudes positivas e contribuem para o sucesso 
da ação educativa do estabelecimento. 
 
 

TÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 

Art. 120 – Os alunos matriculados no Ensino Fundamental com duração de 8 (oito) anos 
têm garantido seu direito de concluir os estudos no regime em que foram iniciados, 
bem como será assegurada a eles a convivência de seu plano curricular original com 
o plano curricular do Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos, em 
processo de implantação gradativa. 
 
Art. 121 – A oferta do Ensino Fundamental com duração de 8 (oito) anos será extinta 
progressivamente até a implantação total do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 
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Art. 122 – O aluno que comprovadamente ficar impossibilitado de freqüentar as aulas 
pode requerer atendimento domiciliar com estudos orientados por intermédio do pai 
ou do responsável, que deve se encarregar, junto ao Serviço de Orientação 
Pedagógica, de repassar os programas de estudos. 
 
Art. 123 – O Colégio CIMAN favorece as relações de entrosamento e 
intercomplementaridade com outros estabelecimentos de ensino ou instituições 
sociais, de acordo com as orientações da Entidade Mantenedora, firmando convênios 
para estágio supervisionado ou para cessão de instalações físicas em complemento 
do processo de ensino e de aprendizagem entre as partes. 
 
Art. 124 – Os documentos de valor transitório podem ser incinerados após um prazo 
mínimo de 10 (dez) anos e mediante prévia e fiel transcrição dos dados pela 
Secretaria, observada a legislação pertinente. 
 
Art. 125 – Os alunos incapacitados fisicamente, os portadores de afecções e gestantes 
são dispensados da prática de Educação Física e receberão tratamento especial de 
acordo com o que dispõe a legislação específica. 
 
Art. 126 – O presente Regimento é amplamente divulgado na comunidade escolar por 
ocasião da matrícula e durante o período letivo. 
 
Art. 127 – A Direção do Estabelecimento pode baixar atos normativos visando a 
disciplinar a organização, a estrutura e o funcionamento dos diferentes serviços, 
obedecidos aos dispositivos regimentais. 
 
Art. 128 – A Direção pode propor às autoridades competentes a reforma deste 
Regimento, no seu todo ou em parte, sempre que a realidade escolar recomende a 
iniciativa. 
 
Art. 129 – Os casos omissos neste Regimento são resolvidos pela Direção, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
Art.130 – O Regimento Escolar entra em vigor nos termos da publicação do ato legal 
de aprovação emanado pelo órgão competente. 
 

 
Brasília, 29 de abril de 2010. 


