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REGIMENTO ESCOLAR

TÍTULO I

Da Organização da Instituição Educacional

CAPÍTULO I

Da Identificação

Art. 1o A Escola das Nações, fundada em 1º de setembro de 1980, possui Campus Sede

situado no SHIS QI 21, Área Especial, Conjunto C1, Lago Sul – Distrito Federal, para a

oferta de Ensino Fundamental e Ensino Médio e Campus II situado no SMDB, Conjunto

19, Lote 2, Casa A, Lago Sul – Distrito Federal, para a oferta de Educação Infantil e do 1º

ano do ensino fundamental.

Art. 2o A Escola das Nações é mantida pela Associação Cidadão do Mundo - Centro de

Educação e Cultura, uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, entidade

com fins educacionais, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, registrada sob o n.o

420, Livro A-2, do Cartório do 2o Ofício de Registros e Títulos, com CNPJ no

00.580.852/0001-03, com sede na QI 21, Área Especial, Conjunto 1, Lago Sul – Distrito

Federal.

Art. 3º A organização administrativa e pedagógica da Escola das Nações está

disciplinada em conformidade com os princípios constitucionais e as leis e normas

educacionais vigentes no território brasileiro, pelos estatutos da entidade mantenedora,

credenciada internacionalmente pela AdvancED e pela Southern Association of Colleges

and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI) e filiada à

Association of American/International Schools in South America (AASSA), à Association of

American Schools in Brazil (AASB), à Northwest Evaluation Association (NWEA), à The

College Board (SAT/PSAT), à K12 Online Education e à The Academy for International

School Heads (AISH).

§ 1º A Escola das Nações além da subordinação às leis e normas educacionais

brasileiras é fiscalizada pela SACS (Southern Association of Colleges and Schools),
entidade que é sediada dos Estados Unidos da América do Norte e, a quem compete
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acompanhar o desenvolvimento das ações acadêmicas e administrativas para fins de

credenciamento, renovável a cada 5 (cinco) anos, perante o sistema de ensino daquele

país.

§ 2º A Escola das Nações é filiada à AASSA (Associação das Escolas da América

do Sul), entidade que congrega todas as demais escolas internacionais e americanas,

sediadas em território brasileiro e promove, organiza e financia, reuniões semestrais, para

troca de informações e experiências entre os Diretores.

Capítulo II

Dos fins e objetivos

Art. 4º A Escola das Nações proporciona ao educando uma visão de mundo apoiada em

princípios morais, éticos e espirituais que pressupõem a unidade entre os povos, a livre

investigação da verdade, a igualdade entre os homens e mulheres e a busca de

excelência por meio de uma educação transformadora, inspirada nesses princípios e em

consonância com a legislação educacional brasileira, oferece Educação Básica, bilíngue

(Português e Língua Estrangeira Moderna - Inglês), tendo por objetivos:

I- assegurar ao educando, a formação indispensável para o exercício da

cidadania, levando-o à manifestação plena do seu potencial, de modo a ser

capaz de se adaptar, com flexibilidade, às transformações do mundo atual;

II- desenvolver no educando a capacidade de aprender a solucionar problemas

em atividades que incentivem valores de cooperação, cortesia, honestidade

e justiça, dos quais depende o avanço da civilização;

III- atender alunos de diferentes nacionalidades, por meio do ensino bilíngue

(Português e Língua Estrangeira Moderna - Inglês), propiciando-lhes

condições de aprender a respeitar e a apreciar outros países além do seu

próprio país, adquirindo uma visão ampliada de mundo;

IV- propiciar a convivência e o domínio de novas tecnologias, entendendo-as

como alternativas de benefícios e avanços na construção do conhecimento e

nas relações entre as pessoas e o meio ambiente;
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V- fundamentar uma cultura humanística, artística, científica e tecnológica por

meio do aprofundamento dos seguintes eixos estruturais da educação:

aprender a aprender, a conhecer, a fazer, a conviver e a ser.

Capítulo III

Do Planejamento, Controle e Avaliação Institucional

Art. 5º A Escola das Nações, com o propósito de manter a qualidade de seus serviços,

pedagógico e administrativo, promove anualmente a Pesquisa de Satisfação que envolve

toda comunidade escolar, pais, professores, funcionários e alunos participam da

avaliação, contribuindo, assim, para as melhorias necessárias da prática pedagógica.

 

Art. 6º Com o objetivo de manter sua excelência acadêmica, os alunos do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio da Escola das Nações participam de avaliações externas

nas línguas portuguesa e inglesa, AVALIA, MAP, Prova Brasil, simulados e avaliações

internas e diagnósticas, periodicamente.

 

Art. 7º Os alunos da Escola das Nações participam de concursos de redação, Olimpíadas

da Matemática e Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).

 

Art. 8º O preparo acadêmico e a formação integral dos alunos da Escola das Nações é

avaliada pelo índice de alunos aprovados em universidades federais e particulares, além

das universidades estrangeiras.

Capítulo IV

Da Estrutura Administrativa e Pedagógica

Art. 9º. A organização administrativa da Escola das Nações é constituída de:

I - Direção;

II -  Secretaria Escolar;

III -  Serviços Técnicos - Pedagógicos;

IV -  Serviços Técnicos - Administrativos e de Apoio.
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Seção I

Da Direção

Art.10. A direção da Escola das Nações é composta por:

I – Direção Executiva;

II – Direção Pedagógica.

Subseção I

Da Direção Executiva

Art.11. A Direção Executiva gerencia e coordena todas as atividades administrativas e

pedagógicas da Escola das Nações.

Art.12. O Diretor Executivo, profissional qualificado, contratado pela Entidade

Mantenedora, com mandato inicial de dois anos, renovável ou não, de acordo com

decisão da Mantenedora.

Art. 13. O regime de trabalho do Diretor Executivo está sujeito à legislação trabalhista e

será regulado por contrato individual, na forma da Lei.

Art. 14. São atribuições do Diretor Executivo:

I - apresentar relatório anual das atividades da Escola das Nações à Entidade

Mantenedora;

II - receber, informar, despachar e assinar documentos de ordem administrativa,

dando-lhes adequado encaminhamento;

III - autorizar o processo de contratação e dispensa de professores, especialistas

de educação e demais funcionários da Escola das Nações;

IV - avaliar o desempenho do pessoal que lhe é subordinado;

V - convocar o corpo discente, docente e administrativo, para participar de

reuniões, quando necessário;
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VI - fixar de acordo com as necessidades da Escola das Nações o horário de

trabalho dos funcionários;

VII - representar oficialmente a Escola das Nações junto ao SINEPE (Sindicato

das Escolas Particulares), ou indicar representante;

VIII - representar oficialmente a Escola das Nações em atos públicos e nas

relações com outros órgãos e instituições;

IX - supervisionar os atos administrativos referentes aos serviços auxiliares e à

ordem disciplinar na Escola das Nações;

X - participar da elaboração do Projeto Pedagógico da Escola das Nações, em

conjunto com a comunidade escolar;

XI - promover a integração escola – família - comunidade;

XII - propor estratégias de participação dos alunos, dos professores e dos pais,

no desenvolvimento e melhoramento do processo educativo da Escola das

Nações;

XIII - assegurar condições favoráveis para a obtenção de resultados positivos no

processo educativo;

XIV - apresentar orçamento anual da Escola das Nações;

XV - apoiar comunidades carentes;

XVI - cumprir e assegurar o desenvolvimento dos princípios filosóficos da FÉ

BAHÁ’Í no processo educativo da Escola das Nações;

XVII - cumprir e fazer cumprir as disposições da legislação de ensino vigente e as

deste Regimento Escolar.

XVIII -desempenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XIX - desempenhar outras tarefas afins que estejam dentro de sua área de

competência.

XX – aplicar penalidades disciplinares aos professores e funcionários da Escola

das Nações, em conformidade com a legislação trabalhista e normas deste

Regimento;

XXI – aplicar medidas educacionais aos alunos, em conjunto com a Direção

Pedagógica, em caso de infração às normas deste Regimento, em

conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente;

XXII – vetar qualquer tipo de atividade planejada, no recinto escolar, por alunos,

professores e funcionários, que possa por em risco a integridade física,
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psicológica ou moral dos membros da comunidade escolar, ou da

idoneidade moral da Instituição.

Subseção II

Da Direção Pedagógica

Art. 15. A Direção Pedagógica está sob a responsabilidade de um profissional legalmente

habilitado, contratado pela Entidade Mantenedora, que gerencia e coordena as atividades

pedagógicas da Escola das Nações e responde diretamente ao Diretor Executivo.

Art. 16. São atribuições do Diretor Pedagógico:

I - cumprir e fazer cumprir as leis de ensino vigente, as determinações legais

das autoridades competentes, bem como o presente Regimento;

II - cumprir e assegurar o desenvolvimento dos princípios filosóficos da FÉ

BAHÁ’Í no processo educativo da Escola das Nações;

III- representar oficialmente a Escola das Nações junto aos outros órgãos e

instituições educacionais;

IV - assinar os documentos expedidos pela Escola das Nações;

V - analisar os pedidos de matrícula, deferindo ou indeferindo-os;

VI - coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico da Escola das Nações,

envolvendo a comunidade escolar;

VII - participar do processo seletivo de professores, especialistas e assistentes de

classe e encaminhar para contratação;

VIII - receber, dar informações e despachos, encaminhando-os às autoridades

competentes;

IX -. presidir reuniões do Conselho de Classe e dar encaminhamento às decisões

tomadas;

X - supervisionar a assiduidade da equipe docente e técnico pedagógico, nos

termos da Lei;

XI - promover a integração escola – família - comunidade;
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XII - propor estratégias de participação dos alunos, dos professores e dos pais,

no desenvolvimento do processo educativo da Escola das Nações;

XVIII- promover e participar de seminários, palestras, grupo de estudos, etc.,

visando à atualização e renovação de métodos e processos educacionais;

XIV - intermediar junto à Direção Executiva a aquisição de recursos pedagógicos

necessários ao desenvolvimento da Proposta Pedagógica;

XV - analisar, em parceria com a Secretária Escolar, os currículos dos alunos

transferidos para a Escola das Nações e indicar os casos de adaptação

curricular e aproveitamento de estudos;

XVI - elaborar, cumprir e divulgar o calendário escolar, após a aprovação do órgão

competente;

XVII - desempenhar outras tarefas afins dentro de sua área de competência.

Art.17. O Diretor Pedagógico é designado pelo Diretor Executivo e sua aprovação

submetida ao Conselho de Administração, para mandato de dois anos, renovável ou não.

Art.18. O regime de trabalho do Diretor Pedagógico está sujeito à legislação trabalhista e

será regulado por contrato individual, na forma da Lei.

Seção II

Da Secretaria Escolar

Art. 19. A Secretaria Escolar, sob a responsabilidade de profissional legalmente

habilitado, contratado pela Entidade Mantenedora, é o setor encarregado da execução de

atividades de expediente, escrituração escolar, arquivo e correspondência escolar do

aluno.

§ 1º As normas de funcionamento e estrutura da Secretaria Escolar, são fixadas

pela Direção de acordo com a legislação em vigor.

§ 2º O Secretário Escolar, em suas ausências ou impedimentos, é substituído por

profissional legalmente habilitado contratado pela Entidade Mantenedora e

autorizado pelo órgão competente.
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Art. 20. São atribuições do Secretário Escolar:

I - cumprir e fazer cumprir as determinações da Direção;

II - proceder e examinar o processo de ingresso dos alunos, transferências e

cancelamentos de matrícula, bem como o registro dos fatos escolares;

III - redigir, assinar e expedir, juntamente com a Direção, a documentação oficial

da Escola das Nações;

IV - registrar sistematicamente os fatos relativos à vida escolar do aluno e

arquivar os documentos que os comprovam;

V - manter organizado e atualizado o serviço de escrituração escolar e de

arquivo;

VI - lavrar e subscrever atas e termos, procedendo ao registro da vida escolar

dos alunos, mantendo-o atualizado, fidedigno e completo;

VII - escriturar os livros, fichas e demais documentos que se refiram as notas e

médias dos alunos, efetuando os cálculos para apuração dos resultados e

divulgando-os aos interessados;

VIII - supervisionar e fiscalizar os serviços de arquivo de modo a assegurar o

cumprimento da legislação em vigor, preservando a autenticidade da vida

escolar do aluno;

IX - organizar o arquivo inativo, promovendo a guarda de documentos, papéis e

livros encerrados de acordo com a legislação;

X - comunicar à Direção qualquer irregularidade verificada nos livros e

documentos referentes ao corpo docente, discente e técnico-administrativo;

XI - preparar listas de chamada dos alunos, segundo os critérios estabelecidos

pela Escola das Nações;

XII - preparar relatórios, mapas de frequências, estatísticas e questionários

exigidos pela legislação em vigor e pela Direção;

XIII - responder pela regularidade e autenticidade dos registros da vida escolar

dos alunos;

XIV - eliminar os documentos escolares, após o seu devido registro em livro

próprio e de acordo com a legislação em vigor;

XV - expedir em tempo hábil, documentos relativos à vida escolar dos alunos, de

acordo com a legislação em vigor;
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XVI - empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XVII - exercer as demais atribuições inerentes à sua função.

Seção III

Dos Serviços Técnico-Pedagógicos

Art. 21. Os Serviços Técnico-Pedagógicos são os seguintes:

I - Serviço de Coordenação Pedagógica;

II - Serviço de Orientação Educacional.

Subseção I

Do Serviço de Coordenação Pedagógica

Art.22. A Coordenação Pedagógica da Escola das Nações é responsável por prestar

orientação técnico-pedagógica aos professores, supervisionar o desenvolvimento dos

planos de ensino, manter a unidade da ação pedagógica e acompanhar o processo

escolar do educando.

Art.23. Integram a Coordenação Pedagógica da Escola das Nações os seguintes

profissionais:

I -  coordenador da Educação Infantil;

II - coordenador do Ensino Fundamental – (1º ao 5º ano);

III - coordenador do Ensino Fundamental – (6ª ao 9º ano) e do Ensino Médio.

Art. 24. São atribuições dos integrantes da Coordenação Pedagógica:

I - elaborar o plano da Coordenação Pedagógica, submetendo-o à apreciação da

Direção, antes do início do período letivo;

II - participar da programação das atividades técnico-pedagógicas da Escola das

Nações, controlando e avaliando sua execução;
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III - orientar e coordenar a programação básica de ensino com vistas à sua

eficiência e qualidade;

IV - orientar e apoiar os professores na busca de solução dos problemas

pedagógicos;

V - participar da avaliação dos novos alunos, propondo a turma que seja mais

adequado a seu perfil;

VI -   participar da seleção dos livros e demais materiais didáticos;

VII - propor e coordenar as atividades curriculares necessárias ao bom

entrosamento entre aluno, escola e comunidade;

VIII - orientar e analisar, tecnicamente os instrumentos de avaliação de ensino e

orientar a sua aplicação;

IX - supervisionar e auxiliar os professores e seus assistentes no planejamento e

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas;

X - participar da elaboração, execução, avaliação da Proposta Pedagógica;

XI - elaborar horário para professores e assistentes, considerando a integração

com as demais áreas;

XII - propor medidas referentes ao aperfeiçoamento do processo

ensino-aprendizagem;

XIII - coordenar a programação e execução das atividades de recuperação;

XIV - participar do Conselho de Classe, elaborando ata das reuniões;

XV - dar encaminhamento às decisões do Conselho de Classe;

XVI - providenciar substituição em caso da ausência de professor;

XVII - elaborar relatório bimestral das atividades desenvolvidas e empenhar-se em

cumprir os objetivos e finalidades da Escola das Nações;

XVIII - exercer as demais atribuições inerentes à sua função.

Subseção II

Do Serviço de Orientação Educacional

Art. 25. Os orientadores da Escola das Nações são contratados pela Entidade

Mantenedora, oferecem aconselhamento educacional a pessoas e grupos e prestam

auxílio aos alunos.
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Art. 26. Os orientadores da Escola das Nações trabalham para promover o

desenvolvimento escolar, pessoal e social e utilizam entrevistas, sessões de orientação e

diferentes métodos para avaliar e aconselhar os estudantes.

Art.  27. São atribuições dos responsáveis pela Orientação Educacional:

I - prestar serviços de orientação e suporte educacional de acordo com a faixa

etária com as necessidades de desenvolvimento dos alunos em todos os

segmentos;

II - ajudar alunos, pais e professores a lidar melhor com crises e emergências;

III- promover o crescimento e o desenvolvimento social, emocional e mental dos

estudantes;

IV- ajudar pais e professores a responder a questões relacionadas ao

crescimento e ao desenvolvimento dos alunos;

V- ajudar alunos a desenvolver habilidades de comunicação e estudo;

VI- ajudara organizar, registrar e liderar reuniões de Conselho de Classe;

VII- prestar diversos serviços, ajudando os alunos a se conhecer melhor e a

adquirir habilidades efetivas de organização e resolução de conflitos;

VIII- encaminhar discentes a especialistas externos;

IX- observar e monitorar estudantes com dificuldades, interagindo com

especialistas e adaptando estratégias para ajudar os alunos a se tornar

aprendizes melhores;

X- preparar discentes para transição da educação infantil para o ensino

fundamental, e do ensino fundamental para o ensino médio, trabalhando

com professores, pais e demais profissionais da Escola das Nações;

XI- promover sessões de orientação de acordo com as necessidades

identificadas;

XII- agendar reuniões com os pais e ou responsável legal para obter informações

específicas sobre o histórico do aluno de acordo com a necessidade;

XIII- avaliar os alunos e propor estratégias para promover ajustes positivos;

XIV- dar suporte à Política Disciplinar da Escola das Nações.
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Art. 28. Para atingir os objetivos acima e atender às demandas de cada etapa, a Escola

das Nações disponibiliza o serviço de orientador educacional para a Educação Infantil,

para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.

Seção IV

Dos Serviços Técnicos, Administrativo e de Apoio

Art. 29. Os serviços Técnicos, Administrativo e de Apoio são constituídos por:

I -   Biblioteca Escolar;

II -  Departamento Administrativo Financeiro;

III -  Supervisão Disciplinar;

IV - Departamento de Tecnologia da Informação (TI);

V - Programa de Alimentação Escolar.

Art. 30. Os Serviços Técnicos, Administrativo e de Apoio prestam suporte ao corpo

docente e discente, fornecendo-lhes recursos pedagógicos para a dinamização e

otimização do processo ensino aprendizagem.

Subseção I

Da Biblioteca Escolar

Art. 31. A Biblioteca Escolar, sob a responsabilidade de profissional habilitado, contratado

pela Entidade Mantenedora, constitui-se em centro de leitura, orientação e pesquisa para

os alunos e comunidade escolar, durante o horário de funcionamento da Escola das

Nações.

Art. 32. O acervo da Biblioteca Escolar é formado por material impresso e digital,

adquirido pela Escola das Nações, por doações de outras instituições e por terceiros,

devidamente catalogado conforme normas oficiais.
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Art. 33. As normas da Biblioteca Escolar disciplinam sua organização, funcionamento e

atribuições.

Parágrafo único - As normas da Biblioteca Escolar são elaboradas por uma comissão

designada pelo Diretor Executivo e integrada pelo Bibliotecário, Diretor Pedagógico e

representante do Corpo Docente.

Art. 34. São atribuições do Bibliotecário:

I - elaborar e executar a programação das atividades da Biblioteca Escolar,

mantendo-a articulada com as demais áreas;

II - incentivar e orientar as consultas bibliográficas;

III - assegurar a adequada organização e funcionamento da Biblioteca Escolar;

IV - zelar pelo acervo bibliográfico, mantendo-o em elevado padrão de

organização;

V - controlar e avaliar as atividades programadas nas feiras do livro;

VI - elaborar propostas para aquisição de livros didáticos, culturais, científicos e

periódicos, a partir das necessidades indicadas pelo pessoal administrativo,

técnico, docente e discente;

VII - manter intercâmbio com Bibliotecas e Centros de Documentação para a

atualização do acervo bibliográfico, impresso e digital.

Subseção II

Do Departamento Administrativo Financeiro

Art. 35. A área responsável pelo Departamento Administrativo Financeiro da Escola das

Nações tem como objetivos o planejamento, execução, controle e avaliação das

atividades administrativas e de recursos humanos, de prestação de serviços de apoio

administrativo, econômico e financeiro.

Art. 36. Os Serviços prestados do Departamento Administrativo Financeiro são

constituídos por atividades administrativas, recursos humanos, compras, alimentação
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escolar, reprografia, supervisão disciplinar, departamento de comunicação, limpeza,

conservação e manutenção das instalações.

Art. 37. Os serviços do Departamento Administrativo Financeiro são gerenciados por um

profissional qualificado, contratado pela Entidade Mantenedora, que supervisiona a

execução das atividades pertinentes aos diversos setores administrativos.

Art. 38. São atribuições do responsável pelo Departamento Administrativo e Financeiro:

I- coordenar as compras de materiais pedagógicos, de expediente e de uso

geral da Escola das Nações;

II- coordenar a guarda e expedição de materiais de uso na Escola das Nações;

III- coordenar os serviços de manutenção da rede de computadores e de

suporte aos usuários;

IV- coordenar os serviços de telefonia e de telecomunicações;

V- coordenar os serviços de reprografia da Escola das Nações;

VI- administrar contratos de seguro de saúde, de vida, veículos, de instalações e

demais contratos inerentes à Escola das Nações;

VII- administrar contratos de prestadores de serviços da Escola das Nações;

VIII- assinar pedidos e cheques de compra de materiais, serviços e contratos em

nome da Escola das Nações;

IX- responder legalmente pela Escola das Nações junto a órgãos do Distrito

Federal e Federais;

X- recepcionar responsáveis por alunos, avaliando as dificuldades econômicas

e financeiras para quitação das parcelas mensais, negociando débitos

vencidos e/ou formalizando e cancelando contrato de prestação de serviços

entre as partes;

XI- responder pelo cálculo das parcelas de mensalidades, apresentando-o aos

responsáveis por alunos, quando solicitado;

XII- controlar mensalmente a frequência de pessoal, entrada de material,

almoxarifado, fluxo de caixa, pagamentos efetuados e recebidos;

XIII- elaborar juntamente com o Diretor Executivo o Plano de Orçamento Anual

da Escola das Nações;
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XIV- realizar o controle orçamentário, justificando as variações;

XV- coordenar as atividades contábeis, fiscais e legais;

XVI- estabelecer diretrizes e normas específicas, de acordo com a legislação

vigente;

XVII- responder pela escrituração e atualização dos livros fiscais e contábeis,

exigidos por Lei;

XVIII- apresentar à Direção e à Entidade Mantenedora balancetes, demonstrativos

financeiros e balanços patrimoniais;

XIX- distribuir e acompanhar as atividades dos empregados sob sua gerência;

XX- dar suporte administrativo e financeiro a todas as áreas da Escola das

Nações;

XXI- empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XXII- representar os interesses da Escola das Nações junto ao SINEPE -

Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal,

quando indicado pelo Diretor Executivo;

XXIII- representar os interesses da Escola junto a Justiça de Trabalho, Ministérios

da Previdência e Assistência Social do Trabalho;

XXIV- coordenar e controlar as atividades de administração de pessoal da Escola

das Nações;

XXV- coordenar o registro e manutenção de livros e documentos legais conforme

legislação pertinente;

XXVI - zelar pela aplicação da legislação trabalhista em vigor;

XXVII - registrar a frequência dos professores e demais funcionários;

XXVIII - controlar a entrega de vale-transporte;

XXIX- encaminhar ao Departamento Administrativo e Financeiro as informações

necessárias para elaboração das folhas de pagamento dos professores e

demais funcionários, bem como as alterações necessárias;

XXX- manter controle das informações que comprovam a qualificação do pessoal

docente e técnico-administrativo da Escola das Nações;

XXXI- empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XXXII- cumprir as normas internas de funcionamento da Escola das Nações;

XXXIII- exercer as demais atribuições inerentes à sua função.
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Subseção III

Da Supervisão Disciplinar

Art. 39. Os Serviços da Supervisão Disciplinar têm por finalidade: a ordem, a disciplina e

a segurança do Corpo Discente no ambiente escolar.

Art. 40. A Supervisão Disciplinar sob a responsabilidade de um funcionário administrativo,

contratado pela Entidade Mantenedora, presta assistência ao corpo docente e discente,

no que se refere ao aspecto disciplinar da Escola das Nações.

Art. 41. São atribuições do responsável pela Supervisão Disciplinar:

I- cumprir as determinações da Orientação Educacional;

II- zelar pela ordem disciplinar dos alunos;

III- informar à Orientação Educacional os casos de infração da ordem

disciplinar;

IV- controlar e comunicar à equipe pedagógica o cumprimento dos horários

escolares (atrasos, ausências e saídas antecipadas dos alunos);

V- não permitir saídas de alunos da Escola das Nações antes do término do

horário escolar, sem autorização da Orientação Educacional e dos pais, por

escrito;

VI- usar de solicitude, moderação e delicadeza no trato com os alunos,

dispensando-lhes a necessária assistência;

VII- auxiliar na realização de solenidades, festas escolares, semanas de provas

e demais atividades;

VIII- supervisionar a permanência dos alunos na Escola das Nações, após o

horário regular das aulas;

IX- empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações.
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Subseção IV

Do Departamento de Tecnologia da Informação (TI)

Art. 42. O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) é responsável pelo uso de

tecnologia em todos os segmentos da Escola das Nações – planejamento, suporte aos

professores na utilização de sistemas acadêmicos.

Art. 43. O Departamento de Tecnologia da Informação (TI) presta assistência aos

professores no desenvolvimento de projetos que exigem o emprego de tecnologia

educacional.

Art. 44. Orienta os alunos quanto ao uso de seus dispositivos para conexão segura à

internet na Escola das Nações, presta suporte e orientação quanto ao uso de programas

de informática na produção de seus trabalhos escolares e ao uso de tecnologia em geral.

Art. 45. O Departamento de Tecnologia (TI) apoia os Serviços Técnicos, Administrativo e

de Apoio e a Direção da Escola das Nações no sentido de melhor utilização dos recursos

de informática, uso de softwares diversos, digitalização de documentos e geração de

informações para tomadas de decisão e/ou acompanhamento via planilhas, gráficos,

relatórios com informações acadêmicas e gerenciais.

Subseção V

Do Programa de Alimentação Escolar

Art. 46. O Programa de Alimentação Escolar, sob a coordenação de um profissional

habilitado em Nutrição, é responsável pela compra e estoque de gêneros alimentícios,

elaboração de cardápios e produção da alimentação da Escola das Nações.

Art. 47. O Programa de Alimentação Escolar é composto por Nutricionista, Cozinheiro,

Chefe e Auxiliares de Cozinha.
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Art. 48. São atribuições do Nutricionista:

I- organizar e supervisionar o serviço de Alimentação Escolar;

II- dimensionar as necessidades de pessoal;

III- treinar pessoal;

IV- planejar o cardápio balanceado, que atenda às necessidades nutricionais e

características especiais dos alunos;

V- planejar a compra de mercadorias necessárias para a execução do cardápio

e controlar o estoque dos gêneros alimentícios;

VI- promover a formação de hábitos saudáveis de alimentação dos alunos;

VII- realizar trabalhos individuais e coletivos de Educação Nutricional;

VIII- assegurar a limpeza e organização do setor;

IX- cumprir e fazer cumprir as determinações legais vigentes para o setor;

X- cumprir as demais atribuições inerentes à sua função.

Art. 49. O Cozinheiro, o Chefe e os Auxiliares de Cozinha são responsáveis por

supervisionar a elaborações dos pratos, e coordenar as atividades da cozinha, bem como,

vigiar o controle de conservação das matérias primas para assegurar a qualidade do

serviço prestado.

TÍTULO II

Da Organização da Vida Escolar

Capítulo I

Dos Níveis, Etapas de Educação e Ensino e Objetivos

Art. 50. A Escola das Nações oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino

Médio, atendendo crianças de nacionalidades brasileira e estrangeira, por meio do ensino

bilíngue (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna - Inglês), em regime anual,

com jornada especial de 7 horas diárias de permanência na Escola das Nações e com

calendário escolar específico.
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Art. 51. A Educação Infantil, com duração de 4 anos, tem por objetivo promover o

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e

psicomotor, respeitando seus interesses e suas necessidades, e cumprindo as funções de

educar e cuidar e está estruturada em período integral, conforme faixa etária dos alunos:

I –  Maternal II (Nursery II): a partir de 2 anos de idade;

II – Maternal III (Nursery III): a partir de 3 anos de idade;

III – Jardim I (Pre-Kinder): a partir de 4 anos de idade;

IV – Jardim II (Kindergarten): a partir de 5 anos de idade.

Art. 52. O Ensino Fundamental, com duração de 9 anos, tem por objetivo proporcionar ao

educando as condições necessárias ao desenvolvimento integral e harmônico de suas

potencialidades, com vistas à realização pessoal, ao exercício da cidadania e à

preparação para o mundo do trabalho, sendo composto por:

I – Ciclo Sequencial de Alfabetização – CSA, composto pelos três anos iniciais do

ensino fundamental;

II – 4º e 5º ano: anos iniciais;

III – 6º ao 9º ano: anos finais.

Art. 53. O Ensino Médio, com duração de três anos, compreende a 1a, 2a e 3a séries e

tem por objetivo a formação integral do educando, propiciando-lhe uma base de

conhecimentos mais aprofundados que lhe permita o adequado prosseguimento de

estudos em grau superior, em áreas condizentes com seus interesses e aptidões e/ou sua

preparação para o mundo do trabalho, visando, ainda, o seu aprimoramento como pessoa

humana, por meio da formação ética e do desenvolvimento da autonomia intelectual e do

sentimento crítico.

Art. 54. O Calendário Escolar é fixado pela Direção da Escola das Nações, em

consonância com a legislação vigente, apresentado ao órgão próprio do Sistema de

Ensino para apreciação e, posterior, divulgação à comunidade escolar, no prazo previsto.
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Art. 55. As aulas previstas somente podem ser suspensas em decorrência de situações

que justifiquem tal medida, ficando sujeitas a reposições para o devido cumprimento do

ano letivo.

Art. 56. O ano letivo só pode ser encerrado quando for cumprido o mínimo de duração

para o ano letivo, em termos de dias e horas, fixados no Calendário Escolar.

Art. 57. O ano letivo é dividido em quatro períodos denominados etapas, para fins de

planejamento e avaliação.

Art. 58. Em qualquer época poderão ser organizadas classes de Segunda Língua ou

Língua Adicional (ESL e ou PSL) para alunos de diferentes anos/séries e nacionalidades,

com equivalente nível de conhecimento desses idiomas, conforme explicitado na Proposta

Pedagógica.

Capítulo II

Da Proposta Pedagógica

Art. 59. A Proposta Pedagógica define a identidade da Escola das Nações como escola

bilíngue – inspirada na filosofia da FÉ BAHÁ’Í, que tem por objetivo formar cidadãos do

mundo, livres de preconceitos, tolerantes a diferentes religiões, culturas e etnias.

 

Art. 60. Como fundamentos norteadores para a prática educativa (missão e objetivos), a

Escola das Nações adota uma organização pedagógica, curricular e processos de

avaliação.

Capítulo III

Do Currículo

Art. 61. O currículo da Escola é desenvolvido em período integral, bilíngue (português e

inglês), com o propósito principal de formar cidadãos do mundo, por meio da aquisição e

produção de conhecimentos voltados para a organização do pensamento em sua
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dimensão criadora, contribuindo desse modo, para o desenvolvimento pessoal e social do

educando.

Seção I

Educação Infantil

Art. 62. O Currículo para a Educação Infantil é bilíngue (Língua Portuguesa e Língua

Estrangeira Moderna - Inglês), possui um caráter instrumental e didático sendo que a

construção do conhecimento se processa de maneira integrada e global, havendo

inter-relações nos âmbitos pessoal e social, a serem trabalhados pelas crianças.

Seção II

Ensino Fundamental

Art. 63. O Currículo do Ensino Fundamental, bilíngue (Língua Portuguesa e Língua

Estrangeira Moderna - Inglês), contempla a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada

inclui Língua Estrangeira Moderna - Inglês, Língua Estrangeira Moderna - Espanhol e

Educação Moral e Cidadania Global em consonância com as necessidades dos alunos e

com as demandas da sociedade atual, são trabalhados temas transversais, com uma

perspectiva para o trabalho educativo no sentido de desenvolver a capacidade dos alunos

de interagir e transformar a realidade.

Seção III

Ensino Médio

Art. 64. O Currículo do Ensino Médio, bilíngue (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira

Moderna - Inglês), inclui obrigatoriamente a Base Nacional Comum, além da Parte

Diversificada, ambas organizadas por Áreas do Conhecimento (Linguagens, Matemática,

Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e articuladas de forma interdisciplinar e

transdisciplinar.

24



Seção IV

Da Educação Especial

Art. 65. O Currículo da Educação Especial, bilíngue (Língua Portuguesa e Língua

Estrangeira Moderna - Inglês), é adaptado pelo Núcleo de Apoio Pedagógico que oferece

suporte aos alunos.

Art. 66. A Escola das Nações conta com um o Núcleo de Apoio Pedagógico que oferece

suporte aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem e/ou deficiências.

Art.67. O objetivo do Núcleo de Apoio Pedagógico é oferecer acessibilidade do

aprendizado aos alunos com deficiência dentro do ambiente regular de sala de aula,

facilitando assim sua inclusão no ambiente escolar e melhorando as possibilidades de

sucesso acadêmico no alcance de todo seu potencial.

Art. 68. São atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico:

I- organizar e participar de reuniões em equipe para planejar e avaliar as

estratégias educacionais necessárias para atender o aluno;

II- Mediar encontros entre profissionais externos e a equipe pedagógica da

Escola das Nações, tais como: psicólogos, fonoaudiólogos, e

psicopedagogos e demais profissionais que acompanham os alunos;

III- desenvolver o PEI – Plano Educacional Individual que descreve metas

individualizadas e acomodações curriculares;

IV- conduzir e supervisionar a implementação do PEI – Plano Educacional

Individual.

Capítulo IV
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Da Avaliação de Aprendizagem, da Promoção e dos Registros dos Resultados

Art. 69. A avaliação tem como objetivo principal, promover a melhoria do aprendizado e

do aprendiz, levando em consideração os objetivos e finalidades da educação e a filosofia

da Escola das Nações, fazendo-se necessária, portanto, que seja processual, sistemática,

contínua, investigativa e se realize em um contexto de interação professor-aluno, voltada

para o processo de construção do conhecimento e promoção pessoal do aluno.

Art. 70. Quando formativa, identifica conhecimentos e situações, acompanha e

implementa melhorias; quando somativa toma decisões para apuração do rendimento e

aproveitamento do aluno, que será de contexto, em sala de aula; quando processual,

relaciona objetivos, metodologias, conteúdos e diferentes recursos de avaliação.

Art. 71. O Cômputo de frequência na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no

Ensino Médio é feito por dias letivos.

Art. 72. É considerado aprovado quanto à assiduidade o aluno que obtiver frequência

igual ou superior a 75% do total de dias letivos, computados os exercícios domiciliares

amparados por lei.

Art. 73. A frequência às aulas e demais programações escolares é obrigatória ao aluno e

registrada diariamente pelos professores em documento próprio.

Art. 74. A avaliação do aproveitamento escolar, processada no decorrer do ano letivo, é

registrada no Diário de Classe e nas Fichas Individuais dos alunos e o resultado final em

ata própria.

Art. 75. Os resultados do rendimento escolar são comunicados aos alunos, pais ou

responsáveis, por meio de instrumento próprio, ao término de cada etapa e no final do

ano letivo.

Seção I
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Da Avaliação na Educação Infantil

Art. 76. A Educação Infantil compreende o acompanhamento e o registro do processo de

aprendizagem das crianças, a qualidade das interações estabelecidas e o processo de

desenvolvimento das suas experiências.

Art. 77. Na Educação Infantil o desenvolvimento do aluno é registrado em ficha

cumulativa de observação sob a forma de Relatório descritivos e menções:

I - Alcança Excelência – 9,0 a 10,0;

II - Atende o Padrão – 7,0 a 8,9;

III - Em Desenvolvimento – 6,0 a 6,9;

IV - Necessita de Aperfeiçoamento – 0,0 a 5,9.

Art. 78. Na Educação Infantil o aluno é promovido automaticamente, ao final do ano

letivo, de acordo com a faixa etária.

Seção II

Da Avaliação no Ensino Fundamental

Art. 79. A avaliação do rendimento escolar do aluno do Ensino Fundamental compreende

as avaliações do aproveitamento e a apuração da assiduidade em cada componente

curricular.

Parágrafo único. A avaliação qualitativa, preponderante sobre a quantitativa, é feita

segundo critérios definidos pela equipe técnico-pedagógica e docente, aprovados pela

Direção Executiva e Pedagógica.

Art. 80. O processo de avaliação dos alunos no CSA e Fundamental consiste:

I - observação diária pelos professores, do crescimento pessoal e social do aluno,

por meio da observação de seus hábitos e atitudes individuais e coletivas;

II - trabalhos individuais ou coletivos de pesquisa;
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III - observações sistemáticas das atividades de laboratórios ou de salas

ambiente;

IV - avaliação formativa, somativa e sistemática tais como, provas formais,

objetivas, subjetivas, testes, trabalhos em grupo, tarefas domiciliares e demais

atividades de cunho pedagógico;

V - portifólio de avaliação do ensino-aprendizagem, elaboração e desenvolvimento

de projetos, auto-avaliação do aluno.

Art. 81. Os resultados da avaliação de cada componente curricular são expressos

numericamente por nota, variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), composta por diferentes

tipos de avaliação desenvolvidas durante toda etapa. Essas avaliações são norteadas

pelos indicadores preestabelecidos anualmente.

Parágrafo único. Os indicadores são parâmetros que revelam os resultados de um

determinado componente curricular que servem como diagnóstico, apresentando o nível

de desempenho dos alunos, norteando as decisões pedagógicas em todos aspectos da

atividade acadêmica para os docentes e que são apresentados por meio de menções:

I -  Alcança Excelência – 9,0 a 10,0;

II - Atende o Padrão – 7,0 a 8,9;

III - Em Desenvolvimento – 6,0 a 6,9;

IV - Necessita de Aperfeiçoamento – 0,0 a 5,9.

Seção III

Da Avaliação no Ensino Médio

Art. 82. A avaliação do rendimento escolar do aluno do Ensino Médio compreende as

avaliações do aproveitamento e a apuração da assiduidade em cada componente

curricular.

Art. 83. As avaliações são estruturadas de acordo com habilidades e aptidões

específicas no currículo.
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Art. 84. No Ensino Médio, os resultados da avaliação de cada referência são expressos

numericamente por notas que variam de 0,00 (zero) a 10,0 (dez).

Art. 85. Cabe ao professor elaborar, aplicar e julgar os processos de avaliação,

supervisionados pelo Diretor Pedagógico e pelos Coordenadores Pedagógicos.

Art. 86. Os instrumentos de avaliação, depois de aplicados e corrigidos, são

apresentados aos alunos para conhecimento e revisão dos conteúdos, permitindo que

alunos, professores, pais e administradores acompanhem o desenvolvimento de

habilidades e aptidões dos estudantes.

Art. 87. Os instrumentos e as técnicas de ensino que complementam a avaliação incluem

os seguintes aspectos:

I - avaliações diagnósticas, formativas, somativas e contextualizadas como testes

formais, objetivos e subjetivos, quizzes e trabalhos em grupo;

II - observação diária sistemática do desempenho do aluno;

III - portfólios de avaliação;

IV - trabalho individual;

V - pesquisa em grupo;

VI - projetos;

VII – autoavaliação;

VIII - atividades pedagógicas diversificadas.

Art 88. A média final do aluno, ao término do ano letivo, é calculada de acordo com a

seguinte formula:

MF = MS1 + MS2 = média final, sendo:

2

MS1 = NE1 + NE2 = média do primeiro semestre;

2

MS2 = NE3 + NE4 = média do segundo semestre;

2

MF = média do final;

MS1 = média do primeiro semestre;
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MS2 = média do segundo semestre;

NE1 = nota da primeira etapa;

NE2 = nota da segunda etapa;

NE3 = nota da terceira etapa;

NE4 = nota da quarta etapa.

Parágrafo único. A média mínima para aprovação é 6,0 (seis) por componente curricular,

considerando que para aprovação, é necessária, também, frequência mínima de 75%

(setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, computados os exercícios

domiciliares amparados por lei.

Art. 89. É vedada ao aluno a antecipação de provas por qualquer justificativa.

Art. 90. Ao aluno que não realizar, na data prevista, as provas das etapas, é dada outra

oportunidade de realizá-las, em 2a chamada (prova substitutiva), mediante apresentação

de justificativa por escrito à Direção até 2 dias letivos após a data da prova, que deve se

enquadrar nas seguintes justificativas:

I -   luto em família por morte de pai, mãe, irmãos e avós;

II -   moléstia ou exames de laboratórios comprovados com atestado médico;

III -  impedimento por motivos religiosos;

IV - outros casos caberá à Direção decidir pela concessão ou não do direito à prova

de 2ª chamada.

Art. 91. A revisão dos instrumentos de avaliação, pode ocorrer:

I - por iniciativa do aluno ou seu responsável, por meio de requerimento dirigido à

Coordenação Pedagógica;

II - no período de até 3 (três) dias úteis, contados a partir da divulgação do

resultado obtido pelo aluno.

Art. 92. A revisão é feita por 3 (três) professores, especialmente designados pela

Coordenação Pedagógica, sob os seguintes critérios:
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I - a Comissão Examinadora atribui nota justificada após análise realizada;

II - a nota obtida pelo aluno, se maior, substitui a anterior;

III - não é alterado o critério de valores atribuídos às questões formuladas;

IV - da decisão da Comissão Examinadora não cabe recurso.

Seção IV

Da Avaliação na Educação Especial

Art. 93. A avaliação, em suas diversas formas, é fundamental para entender as

necessidades individuais e grupais com base no desempenho dos alunos em indicadores

específicos.

Art. 94. A avaliação dos alunos com necessidades educacionais especiais é elemento

fundamental para subsidiar a aprendizagem e assessorar o acompanhamento da

escolarização desses alunos nas classes comuns. 

Art. 95. A avaliação não pode restringir-se às suas condições de desenvolvimento

bio-psico-social, mas também deve estabelecer o seu potencial de aprendizagem,

inclusive o nível de competência curricular desse aluno, tendo como referência a proposta

curricular do ano onde está matriculado.

Art. 96. São utilizados diferentes instrumento e metodologia para avaliar os alunos com

necessidades educacionais especiais, tais como, material pedagógico, projetos

adaptados, observações, trabalhos em grupos, avaliações orais, utilização de recursos

audiovisuais e tecnológicos.

Art. 97. As metas educacionais de cada aluno são determinadas no PEI que estabelece a

adequação curricular, visando o desenvolvimento social, emocional e acadêmico.

  

Capítulo V

Da Recuperação
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Art. 98. O aluno com Média final inferior a 6,0 (seis) em qualquer componente curricular é

submetido ao Conselho de Classe, que delibera sobre sua promoção ou o encaminha à

Recuperação Final.

Art. 99. A recuperação, mediante programação específica sob a responsabilidade do

professor, supervisionada pela Coordenação Pedagógica, destina-se ao atendimento de

alunos com aproveitamento insuficiente, sendo oferecida nas seguintes modalidades:

I - contínua, quando paralela ao processo ensino-aprendizagem, a qualquer

momento de cada etapa, assim que identificado o baixo rendimento escolar do

aluno e com o objetivo de recuperar o conteúdo;

II - final, quando realizada após os resultados das avaliações da quarta etapa, em

data estipulada pela equipe pedagógica da Escola das Nações.

Art. 100. A nota após Recuperação Final (RF) é a média aritmética entre a Média Final

(MF) e a Nota da Recuperação Final (NRF), como mostra a fórmula abaixo:

MFAR = Média Final após Recuperação Final = MF + RF, onde:

2

RF = Recuperação Final

MF = Média Final

§ 1º. Será considerado aprovado, o aluno que obtiver após a recuperação final,

Média Final igual ou superior a 6,0 (seis), não admitindo arredondamento de

fração.

§ 2º. Os resultados das recuperações são registrados em ata própria e na ficha

individual do aluno.

Capítulo VI

Processos Especiais de Avaliação

Art. 101. São procedimentos pedagógicos utilizados pela instituição com objetivo de

ajustar o aluno ao currículo vigente.
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Art. 102. São considerados processos especiais de avaliação:

I – aproveitamento de estudos;

II – adaptação de estudos;

III – progresso parcial com dependência;

VI – avanço de estudos.

Seção I

Do Aproveitamento de Estudos

Art. 103. Procedimento pedagógico que permite creditar estudos de igual ou equivalente

valor formativo realizados com aproveitamento, desde que tenha capacitado o aluno em

determinados componentes curriculares para fins de continuidade de estudos, mediante

apresentação de documentação escolar que comprove a autenticidade e regularidade dos

estudos.

Parágrafo único. O aluno procedente do exterior recebe tratamento especial, conforme

legislação específica, quanto ao aproveitamento de estudos.

Art. 104. Cabe à Direção juntamente com os professores de áreas afins, analisar os

casos específicos de aproveitamento de estudos e decidir sobre os mesmos.

Art. 105. A análise e decisão sobre o aproveitamento de estudos são registradas em ata

própria, devendo estes ser comunicados aos pais ou responsáveis e ao aluno, se maior

de idade.

Art. 106. A efetivação da matrícula nessa condição segue criteriosamente o procedimento

da legislação vigente.

Seção II

Da Adaptação de Estudos
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Art. 107. Procedimento pedagógico a que o aluno proveniente de outra instituição é

submetido, sob a orientação da direção, quando for necessário, para ajustamento e o

acompanhamento do novo currículo e da nova matriz curricular, sob a orientação da

Escola das Nações.

Art. 108. Cabe à Direção juntamente com os professores de áreas afins, analisar os

casos específicos de adaptação e decidir sobre os mesmos.

Art. 109. A adaptação de estudos é feita mediante aulas regulares, trabalhos

individuais/grupo, pesquisas, projetos, sendo obedecidos os critérios de avaliação fixados

neste Regimento.

Art. 110. A análise e decisão sobre adaptação de estudos são registradas em ata própria

e os resultados na Ficha Individual, devendo estes ser comunicados aos pais ou

responsáveis e ao aluno, se maior de idade.

Seção III

Da Classificação

Art. 111. Procedimento utilizado pela Escola das Nações para efetivar matrícula, sem

comprovante de escolarização anterior, em qualquer ano/série/etapa conforme normas

regimentais:

I – aplicação de avaliações diagnósticas;

II – entrevista com candidato e família;

III – registro em Ata.

Seção IV

Da Progressão Parcial com Dependência

Art. 112. A Escola das Nações não adota a progressão parcial com dependência.
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Seção V

Da Equivalência de Estudos

Art. 113. Processo pelo qual se estabelece a correspondência entre os estudos

realizados no exterior e os correlatos previstos pela estrutura educacional brasileira, bem

como os estudos realizados no próprio país.

Art. 114. É competência da Escola das Nações efetivar a equivalência de estudos do

candidato.

Seção VI

Do Avanço de Estudos

Art. 115. O avanço de estudos, para anos ou séries subsequentes do Ensino

Fundamental e do Ensino Médio, dentro da mesma etapa, pode ser realizado na Escola

das Nações.

Parágrafo único. É vedado aos estudantes o avanço de estudos visando à conclusão da

educação básica.

Capítulo VII

Da Terminalidade Específica e Prosseguimento de Estudos
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Art. 116. A Escola das Nações emite certificado de escolaridade denominado

terminalidade específica do Ensino Fundamental ao aluno que, após esgotadas as

possibilidades de aprendizagem previstas na legislação não obter as competências de

pleno domínio da leitura, da escrita e o do cálculo, previstas nessa etapa de ensino.

Parágrafo único. O certificado de escolaridade denominado terminalidade específica é

fundamentado em avaliação pedagógica registrada de forma descritiva, incluindo as

competências alcançadas pelo aluno.

Art. 117. A Escola das Nações emite histórico escolar de terminalidade específica, que

contempla:

I - parecer descritivo alicerçado no PEI – Plano de Atendimento Educacional

Individualizado, com as principais competências e habilidades alcançadas

pelo aluno;

II - descritivo do nível de aprendizagens de leitura, escrita e cálculo, as

aprendizagens funcionais da vida prática e habilidades para o convívio social;

III -   tempo de permanência na etapa de ensino;

IV – o documento de terminalidade é mantido no dossiê do aluno na secretaria

escolar.

Art. 118. Para alunos que apresentam altas habilidades ou superdotação é facultada a

conclusão do ano/série regular em menor tempo, nos termos da legislação vigente,

permitida a aceleração ou avanços de estudos progressivos, sem prejuízo da ordem

pedagógica do curso correspondente, com emissão obrigatória de conclusão do curso

para fins de certificação.

TITULO III

Do Regimento de Funcionamento Escolar

Capítulo I

Do Ano Letivo
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Art. 119. O ano letivo tem o início das aulas previsto para o final do mês de julho ou início

do mês de agosto e o término para o mês de junho, independente do ano civil tem

duração mínima de 200 (duzentos) dias letivos.

Capítulo II

Da Matrícula

Art. 120. A matrícula ou sua renovação é feita na época prevista no Calendário Escolar,

mediante instrumento próprio, com a concordância dos pais ou responsáveis ou pelo

aluno, se maior de idade, onde declara(m) aceitar as normas regimentais.

Art. 121. A Escola das Nações pode aceitar matrícula em qualquer época do ano letivo,

desde que exista vaga e o aluno atenda as exigências legais quanto à faixa etária e

documentação necessária, previstas neste Regimento;

Art. 122. As matrículas ou sua renovação são deferidas pela Direção e seu controle é de

responsabilidade da Secretaria Escolar;

Art. 123. A apresentação de laudo médico ou relatório de avaliação diagnóstica para fins

de precisão no encaminhamento de adequação curricular e enturmação adequada é de

responsabilidade dos responsáveis legais, no entanto, não é impeditivo de matrícula.

Art. 124. O laudo médico ou relatório diagnóstico deve considerar:

I -  fatores ambientais, pessoais, psicológicos e socioemocionais;

II - os impedimentos nas funções e nas estruturas corporais;

III - a limitação no desempenho das atividades;

IV - restrição de participação, dentre outros aspectos que se julgar pertinente.

Art. 125. As Escola das Nações ao identificar a necessidade de atendimento

especializado durante o curso do período letivo, participa aos responsáveis legais a
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necessidade de acompanhamento de profissionais externos com objetivo de garantir o

desenvolvimento pleno do aluno.

Parágrafo único. A distribuição por turma dos alunos com comprometimento físico e

cognitivo é feita em conformidade com o § 1° do art. 12 da Resolução nº 1/2017 - CEDF.

Art. 126. No ato da matrícula devem ser apresentados os seguintes documentos:

I - para a Educação Infantil:

a)  cópia da Certidão de Nascimento;

b)  1 (uma) foto 3x4 (recente);

c)  cópia do Cartão de Vacina;

d) comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (Lei nº 4379 de 8/07/2009).

II - para o Ensino Fundamental:

a) cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

b) 1 (uma) foto 3x4 (recente);

c) histórico escolar original ou Declaração Provisória – DEPROV;

d) comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (Lei nº 4379 de 28/07/2009).

III - para o Ensino Médio:

a) cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade;

b) 1 (uma) foto 3x4 (recente);

c) histórico escolar original ou Declaração Provisória – DEPROV;

d) cópia do Comprovante de quitação com o Serviço Militar, quando for o caso;

e) comprovante de tipagem sanguínea (Lei nº 4379 de 28/07/2009);

f )  cópia do Título de Eleitor.

Art. 127. A matrícula pode ser cancelada, em qualquer época do ano, quando solicitada

pelo aluno, se maior de idade, ou pelo seu responsável legal, por meio de requerimento

próprio.
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Art. 128. Excepcionalmente, são aceitas matrículas fora da faixa etária, prevista na

legislação vigente, após análise feita pela Direção, ouvidos os pareceres da Orientação

Educacional e da Coordenação Pedagógica.

Art. 129. A Escola das Nações aceita alunos fora do período de matrícula, desde que haja

vagas.

§ 1º Cabe à Direção decidir sobre a aceitação ou não da matrícula em razão de

época, de adaptações necessárias, de faixa etária, de estudos realizados não

compatíveis, que venham causar dificuldades ao aluno no acompanhamento

curricular.

§ 2º Os pais e/ou responsáveis ou o aluno, se maior de idade, devem apresentar os

mesmos documentos exigidos para a matrícula e informar sobre programas, livros

estudados e outros materiais de ensino, quando solicitados.

Capitulo III

Da Transferência

Art. 130. A transferência para outra instituição educacional é requerida pelos pais ou

responsáveis ou pelo aluno, quando for maior de idade, por meio de formulário próprio

entregue na Secretaria Escolar, em qualquer época do ano.

Art. 131. A Secretaria Escolar fica responsável pelo controle e expedição das

transferências dos alunos.

Capitulo IV

Da Expedição dos Documentos Escolares

Art. 132. A Escola das Nações expede certificados aos seus alunos que concluírem o

Ensino Fundamental e Médio, nos termos da legislação em vigor.
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Art . 133. A Escola das Nações encaminha relação nominal dos concluintes do Ensino

Médio ao órgão competente da Secretaria de Estado de Educação, para publicação no

Diário Oficial do Distrito Federal.

TÍTULO IV

Dos Participantes do Processo Educativo

Capítulo I

Da Constituição do Corpo Docente

Art. 134. O Corpo Docente é constituído por professores devidamente habilitados,

admitidos mediante critério de seleção e contratados pela Entidade Mantenedora na

forma da lei.

Art. 135. São atribuições do professor:

I - planejar as atividades escolares, ministrar aulas com qualidade, orientar e

avaliar o processo ensino-aprendizagem, utilizando métodos atualizados e

visando formação integral dos alunos;

II -   cooperar na elaboração e cumprimento do Projeto Pedagógico;

III - tratar com igualdade todos os alunos sem distinção de etnia, credo religiosos,

convicção política ou filosófica;

IV - colaborar na formação integral dos alunos, dando-lhes por meio de palavras,

atitudes e ações, exemplos de elevado padrão de sociabilidade, e

responsabilidade no cumprimento do dever;

V - participar de atividades e reuniões pedagógicas/conselhos de classe sempre

que convocado;

VI - ser assíduo e pontual às aulas e demais atividades pedagógicas;

VII - registrar a frequência dos alunos, o conteúdo programático ministrado e digitar

as notas de cada etapa no sistema de rede da escola das Nações;
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VIII - comentar com os alunos os instrumentos de avaliações aplicados fornecendo-

lhes os critérios adotados nas correções e devolvendo-lhes, dentro do prazo

previsto, os trabalhos corrigidos com valores atribuídos;

IX - encaminhar à Secretaria Escolar, dentro do prazo previsto, o resultado das

avaliações;

X -   manter atualizados os registros escolares;

XI - comunicar e justificar em tempo hábil, suas ausências à coordenação, bem

como encaminhar os Planos de Trabalho para serem ministrados em sua

ausência;

XII - apresentar-se de acordo com padrões condizentes com o ambiente escolar;

XIII - colaborar com os Serviços de Orientação Educacional e de Coordenação

Pedagógica nos assuntos que envolvam o aluno e processo

ensino-aprendizagem;

XIV comparecer às solenidades e comemorações, bem como as reuniões do

corpo docente, sempre que convocado;

XV - sugerir à Coordenação Pedagógica, proposta para aquisição de livros para a

biblioteca;

XVI - atender as normas estabelecidas pela Direção;

XVII - empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XVIII - cumprir as disposições deste Regimento.

Art. 136. Além dos previstos na legislação do trabalho, o professor tem direito a:

I - tratamento e acolhimento condignos, por parte da Direção, funcionários,

alunos, pais e/ou responsáveis;

II - autonomia dentro da sala de aula, em consonância com as normas e

filosofia da Escola das Nações;

III - oportunidade de participação em seminários, encontros, palestras e outros,

para seu contínuo aperfeiçoamento e atualização;

IV - dispor de condições satisfatórias para o desenvolvimento de suas

atividades.

Art. 137. É vedado ao professor:
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I - ministrar ou sugerir aulas particulares aos próprios alunos, exceto em casos

especiais, autorizados pela Direção;

II - ocupar-se com assuntos estranhos à aula;

III- ferir a individualidade dos alunos no que diz respeito às suas convicções

religiosas e políticas, à sua nacionalidade e cor, à sua capacidade intelectual

e condição social;

IV - retirar-se da sala de aula antes do término da aula;

V - modificar nota ou pontos atribuídos ao aluno, sem a necessária justificativa

apresentada ao aluno e à Coordenação Pedagógica;

VI - vender livros, apostilas, bem como arrecadar qualquer importância em

dinheiro no interior da Escola das Nações, sem autorização prévia da

Direção;

VII - fazer uso do telefone celular em sala de aula, bem como acessar sites não

autorizados pela política interna da Escola das Nações incluindo redes

sociais;

VIII - faltar sem justificativa e não apresentar atestado médico;

IX - entregar fora do prazo determinado solicitações de notas, planejamentos e

demais materiais solicitados pela Secretaria Escolar e Coordenações.

Art.138. A Escola das Nações oferece de acordo com a necessidade apoio de um

assistente/monitor/estagiário para as turmas do Maternal II (Nursery II) ao 5º ano do

ensino fundamental.

Art. 139. São atribuições do assistente / monitor / estagiário de classe:

I - participar do planejamento das atividades pedagógicas;

II - auxiliar o professor nas atividades pedagógicas de apoio ao aluno;

III- substituir o professor titular nas suas ausências, desde que assistido pela

Coordenação;

IV - ser fluente no idioma inglês e/ou outro qualquer;

V - supervisionar as atividades extraclasse;

VI - empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

VII - ser graduado ou estar cursando licenciatura em quaisquer áreas afins de

educação.
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Capítulo II

Dos Profissionais da Educação Especial

Art.140. A Escola das Nações conta com um profissional habilitado em pedagogia

preferencialmente com especialização em Educação Especial.

Art.141. São atribuições do Núcleo de Apoio Pedagógico:

I- confeccionar material pedagógico;

II- acompanhar dos alunos durante os períodos de recreio e almoço;

III- ler os enunciados nos momentos de avaliação;

IV - observar em sala de aula;

·   V - dar atendimento pedagógico individualizado;

VI - adaptar a sala de aula de acordo com a orientação médica.

Capítulo III

Da Constituição dos Especialistas

Art. 142. Os serviços especializados têm por objetivo proporcionar condições para o

desenvolvimento integral do aluno, promovendo sua integração à escola, à família e à

comunidade.

Art. 143. O orientador educacional integra o Corpo de Especialista em Educação.

Art. 144. São direitos do Especialista em Educação, além dos previstos na legislação do

trabalho e do ensino:

I - receber tratamento e acolhimento condignos, por parte da Direção,

funcionários, professores, alunos, pais e/ou responsáveis;

II - dispor de autonomia no desenvolvimento do seu trabalho, em consonância

comas normas e filosofia da Escola das Nações;

III - dispor de condições satisfatórias para o desempenho de suas funções;
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IV- participar de seminários, encontros, palestras e outros, para seu contínuo

aperfeiçoamento e atualização.

Art. 145. São deveres dos Especialistas em Educação, além dos previstos na lei

trabalhista:

I- cumprir os dispositivos deste Regimento;

II- tratar os demais membros da equipe, professores, alunos, pais e

responsáveis, com respeito e igualdade;

III- cumprir os seus horários de trabalho, participando de reuniões e das

atividades escolares;

IV- empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações.

Art. 146. É vedado aos Especialistas em Educação:

I- envolver o nome da Escola das Nações em manifestações contrárias à sua

finalidade educativa;

II- fazer proselitismo religioso ou político-partidário;

III- vender livros, apostilas, bem como arrecadar qualquer importância em

dinheiro no interior da Escola das Nações, sem autorização prévia da

Direção.

Art. 147. Os Serviços da Orientação Educacional esta subordinado à Direção Pedagógica

e sob a responsabilidade de profissional habilitado na área de Orientação Educacional.

Parágrafo único. Compete à Direção Executiva designar o profissional para coordenar as

atividades deste Setor.

Art. 148. São atribuições do responsável pelos serviços de Orientação Educacional:

I- planejar e implementar o serviço de Orientação Educacional;

II- elaborar o plano de atividade do setor, submetendo-o à apreciação da

Direção Executiva, antes do início do período letivo;

III- coordenar o processo de sondagem de interesses, atitudes e aptidões do

educando;
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IV- proceder a levantamentos e estudos visando o desenvolvimento de ações

junto aos alunos que apresentem problemas escolares, encaminhando-os

conforme o caso, a serviços especializados;

V- participar dos Conselhos de Classe e apresentar subsídios que possibilitem

uma interpretação mais precisa do processo de aprendizagem e formação

do aluno;

VI - identificar os fatores que interferem no rendimento escolar e propor medidas

alternativas de solução;

VII- fornecer ao corpo docente informações que permitam um melhor

conhecimento dos seus alunos, visando a uma atuação mais eficiente e

eficaz;

VIII- realizar atividades com pais, professores e alunos, na área de sua

competência profissional;

IX - realizar atividades de orientação vocacional/profissional, visando à escolha

consciente do educando, no que se refere à continuidade dos estudos e

opção profissional;

X- preparar os alunos para eleição dos seus representantes de turma;

XI- manter registro atualizado das ações educativas realizadas;

XII- apresentar relatório bimestral ou quando solicitado, das atividades deste

setor;

XIII- empenhar-se no cumprimento dos objetivos e finalidades da Escola das

Nações;

XXIV- exercer as demais atribuições inerentes à sua função.

Capítulo IV

Do Conselho de Classe

Art. 149. É um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa para fins

didático-pedagógicos constituído pelos professores da respectiva turma, com a

participação dos Coordenadores Pedagógicos, do Orientador Educacional e do Diretor

Pedagógico, que presidirá suas reuniões.
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§ 1º Devem participar do Conselho de Classe como membros eventuais, alunos

representantes de turma, para estudo de determinados casos.

§ 2º No seu impedimento, o Diretor Pedagógico designa um coordenador

pedagógico para presidir o Conselho de Classe.

§ 3º A reunião do Conselho de Classe é secretariada por um coordenador

pedagógico, que lavra a ata em instrumento próprio.

Art. 150. Compete ao Conselho de Classe:

I- analisar o rendimento escolar dos alunos a partir dos resultados da

avaliação, da apuração de sua assiduidade, dos aspectos

sóciocomportamentais e dos indicativos de suas potencialidades;

II- analisar e emitir parecer conclusivo, quando consultado pelo Diretor;

III- identificar os alunos que apresentam rendimento escolar superior ou

insuficiente, propondo soluções que visem ao seu melhor ajustamento;

IV- deliberar sobre o encaminhamento do aluno a estudos de recuperação e

sobre sua aprovação ou reprovação;

V- verificar o alcance dos objetivos educacionais, analisando a adequação dos

métodos e técnicas didáticas ao desenvolvimento das competências e

habilidades previstas no currículo da Escola das Nações;

VI- analisar os procedimentos e os critérios utilizados na verificação do

rendimento     escolar do aluno, com vistas a intervenções necessárias;

VII - deliberar sobre a transferência, cancelamento da matrícula ou expulsão

imediata do aluno por comprovada inadaptação ao regime da Escola das

Nações, quando o ato for aconselhável para a melhoria do desenvolvimento

do aluno, da garantia de sua segurança ou de outros, com a consequente

rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais.

Parágrafo único – A deliberação prevista no inciso VII acima é adotada quando as

demais medidas disciplinares previstas neste Regimento não produzirem o efeito

desejado ou quando a gravidade da conduta assim recomendar e deve ser adotada por

maioria absoluta dos componentes do Conselho de Classe, em sessão convocada para

este exclusivo fim, onde o aluno tem direito de ampla defesa.
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Art. 151. A decisão de avanço de estudos do aluno pelo Conselho de Classe, quando

discordante do parecer do professor, além de registrada em ata será acompanhada pelo

registro das notas, anteriormente efetuadas pelo professor no Diário de Classe.

Art. 152. O Conselho de Classe reúne-se, ordinariamente, ao final de cada Etapa,

podendo ser convocado extraordinariamente pelo Diretor Pedagógico, sempre que

necessário.

Capítulo V

Da Constituição do Corpo Discente

Seção I

Dos Direitos e Deveres do Corpo Discente

Art. 153. O Corpo Discente é constituído pelos alunos da Escola das Nações de acordo

com os dispositivos do presente Regimento.

Art.154. Ao Corpo Discente são asseguradas às condições necessárias ao

desenvolvimento de suas potencialidades e o exercício dos seguintes direitos:

I- ser respeitado em sua dignidade como pessoa independente de sua

convicção religiosa, política, ou filosófica, grupo social, etnia e nacionalidade;

II- requerer recurso de defesa sempre que, comprovadamente, se julgar

prejudicado;

III- ter oportunidade para o desenvolvimento de suas capacidades e

potencialidades;

IV- ser assistido pelos professores e especialistas em educação, visando sua

melhor integração e aprendizagem;

V- organizar e participar de agremiações e campanhas de caráter cultural,

científico, social e desportivo, desde que aprovados pela Direção;

VI- votar e ser votado para representante de turma e outras agremiações

escolares;
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VII- recorrer dos resultados das avaliações de desempenho escolar, sempre que

se sentir prejudicado, por meio de petições dirigidas ao coordenador

pedagógico;

VIII- apresentar sugestões ou solicitações relativas ao desenvolvimento das

atividades escolares.

Seção II

Dos Padrões de Desempenho

Art. 155. À luz dos fins e objetivos educacionais estabelecidos neste Regimento, espera-

se do aluno:

I - aprendizado baseado na investigação, reflexão, coleta de informações,

estudo e experiências que proporcionam a ampliação de conhecimentos

bem como o desenvolvimento e a aplicação de habilidades;

II - conhecimento organizado em torno de principais conceitos e ideias da área

de estudo por meio de diferentes meios e tecnologias;

III - aprendizado de forma mais eficiente, partindo do que já sabem para

construir novos conhecimentos, tendo conexão com o que já viveram ou

compreenderam;

IV – aprendizado por meio da reflexão e da metacognição;

V - aprendizado por meio de diferentes formas e estilos, capacitados a serem

expostos a diversas atividades multissensoriais;

VI - aquisição de aprendizado relacional. Quando há conexão entre aluno e

professor, o discente trabalha com mais afinco e dedicação e,

consequentemente, alcança resultados mais significativos;

VII - aprendizado profundo e duradouro para aplicar o conhecimento e a

bagagem cultural em novas situações;

VIII - aprendizado para processos sociais, aprimorado por meio de oportunidades

frequentes de debate, discussão, colaboração, criação e aplicação;

X- aprendizado por meio de feedback. A avaliação deve ser regular e

estruturada de forma a permitir que feedbacks específicos orientem os

alunos na construção de significado;
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XI - aprendizado por meio de múltiplas oportunidades de prática em ambientes

positivos, sem riscos e respeitosos, em que sucesso e erros, acompanhados

de novas tentativas, sejam aceitos de forma segura;

XII - domínio pleno de mais de um idioma em nível de proficiência acadêmica,

possibilitando uma consciência metalinguística e uma valorização de

diferentes perspectivas culturais, além de processos intelectuais criativos.

Art. 156. Constituem-se padrões de desempenho social e escolar do aluno os seguintes

comportamentos:

I- tratar com cordialidade e respeito os colegas, professores e demais

funcionários da Escola das Nações;

II- usar o uniforme designado pela Escola das Nações;

III- ser assíduo, dedicado e pontual no trabalho escolar;

IV- receber condignamente as autoridades escolares e visitantes;

V- comparecer às comemorações cívicas, às solenidades e reuniões, quando

convocado;

VI - cooperar para a boa conservação dos móveis, equipamentos e materiais da

Escola das Nações, concorrendo também para a manutenção de boas

condições de asseio do prédio e suas dependências;

VII - conservar o patrimônio de Escola das Nações, ficando sob responsabilidade

dos pais ou responsáveis ressarcir os prejuízos causados;

VIII - devolver, em tempo hábil, os livros que retirar da Biblioteca;

IX - participar de forma responsável e ativa de todo o processo educativo;

X- trazer consigo o material necessário à aula;

XI - cumprir os padrões de desempenho social contidos neste Regimento e nas

normas internas da Escola das Nações.

Art. 157. Os seguintes itens são vedados aos alunos e estão sujeitos à aplicação das

medidas disciplinares listadas no arts°.166 a 170.

I - não conformidade com as normas relativas ao uso do uniforme completo.

II - recusar a fazer ou completar as atividades de sala de aula;

III- não atender, ou atender inadequadamente, às instruções de um funcionário

do sistema escolar;
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IV- ausência não autorizada da sala de aula ou da Escola por um período do

dia;

V - uso não autorizado de propriedade escolar ou pessoal;

VI - uso de celulares o de outro tipo de aparelho eletrônico, durante as aulas,

sem permissão do professor;

VII     demonstração de afeto não adequada ao ambiente;

VIII     perturbação no ônibus durante um passeio;

IX - acesso aos computadores da Escola das Nações, ou mudança de

informações neles contidas, sem autorização, ou para propósitos não

apropriados ao ambiente escolar;

X - uso de linguagem ou manifestações obscenas;

XI - Intimidação de colegas;

XII - bullying;

XIII -   agressão física;

XIV -  desrespeito aos professores e aos demais funcionários da Escola das

Nações;

XV - desonestidade ou cola;

XVI - plágios ou cópia do trabalho de outro;

XVII - desrespeito à limpeza das dependências da Escola das Nações;

XVIII - roubo;

XIX - vandalismo/ dano à propriedade;

XX - posse,venda e/ou uso de produtos de fumo;

XXI - posse de drogas ilegais ou bebidas alcoólicas.

.

Subseção I

Da Educação Infantil

Art. 158. A Escola das Nações propicia aos alunos oportunidades para vivenciar os

papéis sociais e aprender a se relacionar uns com os outros, com respeito às regras e aos

procedimentos para uma convivência harmônica.
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Art. 159. O Programa Disciplinar da Escola das Nações segue os princípios de justiça e

de igualdade e incentiva que todos os membros da comunidade escolar pratiquem as três

regras de ouro: a responsabilidade, a gentileza e o respeito.

Art. 160. Para os alunos da Educação Infantil temos como princípio o trabalho próximo

com a família do educando, por meio de reuniões, palestras e oficinas.

Subseção II

Do Ensino Fundamental

Art. 161. O dia a dia escolar propicia uma série de situações que, se bem-aproveitadas,

podem gerar grande aprendizado no aspecto dos relacionamentos interpessoais e das

habilidades na resolução de conflitos.

Art. 162. A esse respeito, quando precisarem de ajuda, os alunos contam com uma rede

de apoio e deverão procurar aconselhamento e assistência:

I - do professor;

II - dos monitores / assistentes;

III - da orientadora educacional;

IV - dos coordenadores e coordenadores assistentes.

Art. 163. Em casos de comportamentos inadequados, ou de dificuldades emocionais não

solucionadas no âmbito da sala de aula, o estudante será encaminhado ao assistente da

coordenação, ao coordenador ou à orientadora educacional do segmento correspondente,

que dará a assistência necessária.

Art. 164. O coordenador assistente aplicará as medidas necessárias de acordo com a

natureza da situação.

Art. 165. Cada situação é analisada levando-se em conta o contexto em que ocorreu, a

idade e a maturidade do aluno, a conduta propriamente dita e a reincidência do

comportamento.
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Art. 166. Medidas disciplinares que podem ser aplicadas em casos de comportamento

inadequado:

I - advertência oral - Conversa com coordenador, assistente ou orientadora

educacional (incluindo reflexões baseadas nos valores e virtudes ensinados

na Escola das Nações, aplicação de consequências lógicas e naturais, ou

ajuda para usar estratégias de resolução de conflitos, desenvolvimento de

habilidades sociais, reflexões baseadas nos valores e nas virtudes

trabalhados na Escola das Nações);

II - advertência, por escrito, que deve retornar assinado pelos pais e o ou

responsável legal no prazo de 24 horas;

III - reunião com os pais e ou responsável legal, documentada e assinada;

IV - contrato-disciplinar feito com o aluno e pais e ou responsável legal;

V - suspensão de no máximo 3 (três) dias letivos, e ou com atividades

alternativas na Escola das Nações;

VI - cancelamento ou não renovação da matrícula.

Art. 167. As medidas disciplinares são cuidadosamente aplicadas e têm como objetivo

principal promover a reflexão do aluno a respeito do seu comportamento e das

consequências no meio em que vive.

Art. 168. As advertências visam a comunicar ao pai/responsável o comportamento do

filho e sinalizam a necessidade de um trabalho de parceria Escola-Família.

Art. 169. Em situações consideradas mais graves, será convocado um comitê disciplinar

composto por: orientador educacional, coordenador assistente, coordenador, Diretor

Pedagógico e Diretor Executivo.

Art. 170. Após análise, o caso será levado ao Conselho de Classe para decisão final, que

poderá levar à expulsão e ou cancelamento de matrícula.

Art. 171. A orientadora educacional pode determinar assistência especializada,

extraescolar, para alunos que apresentem dificuldades emocionais ou de aprendizagem,
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bem como aplicar tarefas que ajudem o estudante a desenvolver habilidades sociais, de

cooperação e que promovam a autodisciplina.

Subseção III

Do Ensino Médio

Art. 172. É estritamente proibido aos discentes o uso ou ter em sua posse, fumo, drogas

e álcool nas dependências e nas imediações da Escola das Nações.

Art. 173. A proibição se estende aos ônibus escolares e aos espaços em que ocorram

atividades organizadas e supervisionadas pela Escola das Nações.

Art. 174. A violação dessa norma resulta em sérias medidas disciplinares, inclusive

expulsão.

I - a utilização de fumo pelo aluno resulta em suspensão e solicitação de

encontro com os pais/responsáveis e, se repetida, leva à expulsão;

II - a utilização de drogas e/ou álcool pode acarretar expulsão.

Art. 175. Demonstrações de afeto em público, como beijar colegas ou sentar no colo de

pessoas, não são consideradas apropriadas à área escolar nem às atividades promovidas

pela Escola das Nações, como eventos, festas e excursões.

Art. 176. O aluno que descumprir as normas vigentes recebe advertência oral de

qualquer professor, assistente, monitor ou coordenador sendo encaminhado à orientadora

educacional.

Seção III
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Do Regime Disciplinar – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

Art. 177. Pela transgressão às normas do presente Regimento e por medida de ordem

educativa, a fim de que sejam preservados os princípios filosóficos que norteiam a Escola

das Nações, quais sejam, respeito, justiça, cortesia, tolerância e responsabilidade, o aluno

é passível das seguintes medidas disciplinares:

I - advertência oral - Conversa com coordenador, assistente ou orientadora

educacional (incluindo reflexões baseadas nos valores e virtudes ensinados

na Escola das Nações, aplicação de consequências lógicas e naturais, ou

ajuda para usar estratégias de resolução de conflitos, desenvolvimento de

habilidades sociais, reflexões baseadas nos valores e nas virtudes

trabalhados na Escola das Nações);

II - advertência, por escrito, que deve retornar assinado pelos pais e o ou

responsável legal no prazo de 24 horas;

III - reunião com os pais e ou responsável legal, documentada e assinada;

IV acordo feito com o aluno e pais e / ou responsável legal, para melhoria

disciplinar;

V - suspensão de no máximo 3 (três) dias letivos, com atividades alternativas

preferencialmente na Escola das Nações;

VI - cancelamento ou não renovação da matrícula;

VII - transferência por inadaptação a Escola das Nações.

§ 1º A medida disciplinar prevista no inciso II, deste artigo é agravada, em caso de

reincidência.

§ 2º O aluno que sofrer a medida disciplinar prevista no inciso V tem direito à

reposição dos instrumentos de avaliação realizados no período de suspensão, bem

como a participação em estudos de recuperação.

§ 3º A medida disciplinar prevista nos incisos VI, e VII serão aplicadas pelo

Conselho de Classe.

§ 4º Toda medida disciplinar a partir do inciso II é comunicada, por escrito, ao pai

ou responsável, registrada e arquivada pelo Orientador Educacional.
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§ 5º É dado a Escola das Nações o direito de deliberar as medidas disciplinares, a

serem aplicadas em caso específico, de acordo com o Regimento e as normas

internas da Escola das Nações.

Art. 178. A Escola das Nações garante ao aluno amplo direito de defesa, quando da

aplicação das medidas disciplinares.

TÍTULO V

Das Instituições Escolares

Art. 179. A Escola das Nações assegura a livre organização dos estudantes nos termos

da legislação vigente.

TÍTULO VI

Da Assistência ao Educando e da Seleção, Adoção e Substituição de Livros e
Outros Materiais de Ensino

Art. 180. A assistência ao educando é feita por meio de uma ação integrada dos diversos

setores da Escola das Nações, abrangendo, entre outros, os aspectos de saúde física e

psicológica.

Art. 181. A Mantenedora da Escola das Nações pode contratar profissional habilitado ou

firmar convênio com instituições médicas credenciadas, para prestação de serviços, como

também, contar com prestação de serviço voluntário.

Art. 182. A Escola das Nações conta com um Posto de Enfermagem sob a

responsabilidade de um profissional legalmente habilitado em enfermagem, contratado

pela Entidade Mantenedora, com vista a atender prontamente os casos de emergências,

e garantir ao aluno os primeiros socorros.
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Parágrafo único. A enfermaria conta com tantos técnicos de enfermagem, quantos forem

necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

Art. 183. Os aspectos de ordem psicológica e problemas de aprendizagem são atendidos

por meio da ação preventiva pelo Serviço de Orientação Educacional- SOE e

comunicados aos responsáveis.

Art. 184. A seleção e substituição de livros e outros materiais de ensino são efetuadas

pelos professores, sob a orientação do Coordenador Pedagógico e da Direção Executiva

e Pedagógica da Escola das Nações.

Art. 185. Os critérios para a escolha dos livros didáticos levam em consideração a sua

adequação metodológica, atualização técnico-científica, qualidade literária e didática,

correção e precisão dos conceitos, adequação à filosofia, princípios e objetivos da Escola

das Nações.

Art. 186. Em caso de substituição de professores durante o ano letivo, não há troca de

livros didáticos ou de materiais de ensino.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 187. As solenidades, festas de formatura e viagens de confraternização, embora de

livre iniciativa dos alunos, sujeitam-se à prévia autorização da Direção Executiva, para

avaliação e permissão da realização dos eventos.

Art. 188. A Mantenedora da Escola das Nações é responsável pela contratação de

pessoal e prestador de serviços.

Art. 189. Aos alunos incapacitados fisicamente, portadores de afecções, bem como

gestantes e aqueles dispensados da prática de Educação Física, é dado tratamento

especial de acordo com a legislação em vigor.
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Art. 190. Observada a legislação pertinente, as turmas de Educação Física podem ser

organizadas por aptidão física ou, em grupos, para realização de atividades de diferentes

modalidades esportivas.

Art. 191. Quando houver interesse ou necessidade, pode a Escola das Nações firmar

convênio com outros estabelecimentos e instituições, de acordo com a legislação

pertinente, sendo respeitados os critérios de avaliação e a unidade curricular previstos

neste Regimento.

Art. 192. A Escola das Nações atualiza, anualmente, o Manual dos pais e alunos que tem

como objetivo informar direitos e deveres da comunidade escolar, de acordo com este

Regimento.

Art. 193. O presente Regimento pode sofrer alterações, quando a necessidade da Escola

das Nações e da legislação brasileira assim o exigir.

Art. 194. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Direção de acordo

com a legislação vigente.

Art. 195. A Escola das Nações pode proceder à eliminação de documentos, conforme as

orientações legais.

Art. 196. O presente Regimento e a Proposta Pedagógica devem estar à disposição de

toda a comunidade escolar.

Art. 197. A Escola das Nações é responsável pela ampla divulgação deste Regimento na

comunidade escolar.

Art. 198. Este Regimento entra em vigor, nos termos da publicação do ato legal de

aprovação emanado pelo órgão competente.

Brasília – DF, 12 de dezembro de 2017.
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