
Direitos e Deveres dos Alunos

Direitos dos Alunos

Ÿ Ser respeitado em sua individualidade.
Ÿ Receber a educação e o ensino que constituem as nalidades e objetivos 

da Escola, nos termos do Regimento Escolar.
Ÿ Ter assegurado todos os direitos como pessoa humana.
Ÿ Usufruir de ambientes que possibilite o aprendizado.
Ÿ Poder desenvolver sua criatividade.
Ÿ Poder ser ouvido em suas observações e sugestões.
Ÿ Ter seus trabalhos escolares devidamente avaliados e/ou comentados.
Ÿ Participar da atividade de recuperação, ajustamento pedagógico em 

função de suas necessidades especícas.
Ÿ Utilizar as instalações e dependências da Escola que lhe forem 

necessárias, nas formas e nos horários para isso reservados.
Ÿ Tomar conhecimento das notas e frequências obtidas.

Deveres dos Alunos 

Ÿ  Frequentar pontualmente as aulas.
Ÿ  Apresentar-se devidamente uniformizado todos os dias da semana, 

inclusive no projeto Turismo Pedagógico (trabalhos de campo e visitas 
monitoradas).

Ÿ  Comparecer pontualmente às aulas (com todo o material de uso 
individual, coletivo e livros), avaliações e outras atividades preparadas e 
programadas (projetos e eventos) pela Escola.

Ÿ  Realizar com pontualidade a execução de trabalhos, exercícios, provas e 
demais atividades escolares; quando entregue, após, a data marcada as 
atividades poderão ter os pontos reduzidos de acordo com o critério do 
Professor.

Ÿ  Para saídas antecipadas, apresentar à Supervisão solicitação escrita, 
assinada e com cópia do documento de identidade do responsável.

Ÿ  Ocupar e respeitar o mapeamento designado pelo Professor 
Referência/Padrinho/Madrinha da turma.

Ÿ  Respeitar e tratar com civilidade Direção, Supervisão, Educadores e 
demais funcionários da Escola, bem como, os colegas e convidados.



Ÿ  Manter a limpeza e conservação das instalações, dependências, 
materiais, móveis, utensílios e maquinários, ressarcindo a Escola dos 
prejuízos que causar, ressalvados os casos decorrentes do uso normal.

Ÿ Participar das comemorações, festas cívicas, Turismo Pedagógico 
(Trabalhos de Campo e Visitas Monitoradas) e demais eventos.

Ÿ Incumbir-se das obrigações e atender as convocações que lhes forem 
atribuídas pela Direção e Educadores.

Ÿ Respeitar a propriedade alheia.
Ÿ Justicar sua ausência, a Supervisão por escrito, e assinado pelos Pais 

e/ou Responsáveis.
Ÿ Cuidar, diariamente, da higiene pessoal.
Ÿ Zelar pelo patrimônio (paredes, cortinas, mobiliário em geral, 

computadores, Telas Digitais, Ipad, carteiras, cadeiras, etc).

É vetado ao Aluno

Ÿ De acordo com a Lei 4734, Fica proibido o uso de telefones celulares, 
walkmans, diskmans, Ipods, MP3, MP4, tablets fones de ouvido e/ou 
bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas fotográcas, nas 
salas de aulas, salas de bibliotecas e outros espaços de estudos, por 
alunos e professores, salvo com autorização do estabelecimento de 
ensino, para ns pedagógicos.

Ÿ Referir-se aos outros com apelidos, gestos, palavras inadequadas e/ou 
agressões físicas que ram a sua integridade moral e dos amigos 
(Bullying).

Ÿ · Filmar, fotografar ou gravar áudios sem autorização por escrito da 
Direção.

Ÿ Manifestar-se nas Mídias Sociais, expondo os estudantes ou qualquer 
prossional da Escola. 

Ÿ Comparecer à Secretaria nos horários de aula.
Ÿ Retirar-se do estabelecimento sem permissão prévia dos Pais e/ou 

Responsáveis. A autonomia de liberação é somente da Supervisão e 
Direção.

Ÿ Permanecer no pátio ou nos corredores durante o horário das aulas. 
Exceto quando as mesmas estiverem sendo ministradas ao ar livre, no 
pátio, na quadra ou em outro ambiente.



Ÿ Utilizar métodos ilícitos (tentativa de cola) ou similares durante as provas. 
O aluno que for abordado em tentativa de cola não terá direito a avalição 
de segunda oportunidade. As provas rasuradas ou com uso de corretivos 
perdem o direito de revisão. 

Ÿ Lanchar durante o horário de sala de aula.
Ÿ Entrar ou sair da sala sem permissão do Educador.
Ÿ Assinar indevidamente, rasurar ou adulterar documentos.
Ÿ Usar bolas fora do horário de Educação Física e sem a escala devida da 

Turma. 
Ÿ Apresentar trabalhos copiados na íntegra da Internet ou do colega.
Ÿ Promover lanches coletivos, Amigo Oculto, organizar, divulgar ou vender 

ingressos para festas ou eventos sem a autorização prévia da escola.
Ÿ Fazer apologia ao preconceito racial, social, sexual e religioso na 

Escola.
Ÿ Acessar redes sociais e sites de relacionamentos (youtube, facebook, 

whatsapp, chats ,msn e snapchat) no laboratório de Informática e Salas de 
Multimídia da Escola.

Ÿ Vir de bicicleta para a Escola, pois não há espaço adequado para 
estacioná-la.

Ÿ Mascar chicletes na Escola.
Ÿ Namorar nas dependências e entorno da Escola.
Ÿ Promover qualquer tipo de venda na Escola.
Ÿ Fazer uso de jogos de azar, baralhos e ans.
Ÿ Manter dentro das dependências do estabelecimento livros, revistas, 

impressos, gravuras, desenhos, escritos ou eletrônicos/ digitais de 
qualquer gênero impróprio aos bons costumes.

Ÿ Utilizar-se ou apoderar-se, sem autorização, de qualquer material de 
propriedade da Instituição, dos Educandos ou Funcionários.

Ÿ Vir alcoolizado ou trazer bebidas alcoólicas, fazer uso de cigarro, 
substâncias químicas de natureza inalantes, depressoras e psicotrópicas 
para dependências e eventos/projetos da Escola, mesmo que o aluno 
seja maior idade.

Ÿ Gravar desenhos ou sinais grácos nas paredes, piso ou quaisquer partes 
da ESCOLA.

Ÿ Promover tumulto dentro ou nas imediações da Escola.



Ÿ Praticar, nas dependências da Escola, atos atentatórios à moral e aos 
bons costumes: agressão verbal e física aos alunos e funcionários da 
Escola.

Ÿ Praticar assédio dentro da Escola aos alunos, funcionários e 
prestadores de serviços.

Ÿ Utilizar chinelos, shorts, minissaia, bonés e qualquer adorno para cabeça 
como bandanas, tocas e outros nas dependências escolares, projeto 
Turismo Pedagógico (Trabalho de Campo e Visita Monitorada) e eventos.

Ÿ Trazer ou usar dentro das dependências escolares  recipientes que 
contenham  qualquer tipo de gás, explosivos ou objetos cortantes. 

Ÿ Utilizar objetos cortantes e/ou perfurantes e pontiagudos nas 
dependências e imediações da Escola. 

Descumprimento das Normas

Ÿ A aplicação de medidas aos alunos que descumprirem as normas de 
convivência estabelecidas será individualizada e proporcional à 
gravidade da infração; aplicarão as seguintes medidas:

Ÿ Orientação verbal ao aluno.
Ÿ Advertir e repreender oralmente e comunicar também por escrito os Pais 

e/ou Responsáveis.
Ÿ Suspender o aluno de todas as atividades da Escola conforme o 

Regimento Escolar.
Ÿ Firmar Termo de Compromisso entre os responsáveis e a Instituição, 

condicionando a permanência do aluno ao cumprimento do que for 
acordado por ambas as partes.

Ÿ Veto à matrícula para o próximo ano letivo.
Ÿ Transferência compulsória – de acordo com a Legislação Educacional 

vigente.
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