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 DO ALUNO 

O Regimento Interno do Colégio Fera – Infantil, Fundamental e Médio prevê os direitos e deveres 

dos alunos, as proibições, as sanções a que estão sujeitos, bem como informações pertinentes 

ao bom andamento das atividades do Colégio. 

O Regimento Interno se constitui num dos desdobramentos previstos no Regimento Escolar, além 

de decisões estabelecidas pelo Conselho Escolar da Escola. 

 

 1. DOS DIREITOS. 
 
Além daqueles que lhe são outorgados por toda a legislação aplicável, constituirão direitos dos 

alunos: 

I – tomar conhecimento, no início do ano letivo, do presente regimento; 

 

II – ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação nem preferências; 

III – ser respeitado por professores, funcionários e colegas, sem discriminação de credo 

religioso, de convicção política, de raça, de cor e de gênero; 

IV – utilizar os serviços e dependências escolares de acordo com as normas vigentes; 

 

V – solicitar orientação em suas dificuldades, dos diversos setores do Colégio, especialmente de 

coordenadores e professores, bem como ser ouvido em suas queixas e reclamações; 

VI – tomar conhecimento, mediante boletins online ou outras formas de comunicação, de sua 

frequência escolar, tendo acesso a trabalhos e provas corrigidos e avaliados e vistados em 

sala; 

VII – solicitar encaminhamento à Coordenação Pedagógica sempre que julgar necessário; 

VIII – requerer prova de 2° chamada segundo o cronograma estabelecido pelo Colégio, 

efetuando pagamento de taxa no valor de R$30,00 por disciplinas; 

IX - receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados, após vistadas as provas 

o aluno levará a mesma para casa; 

X - reunir-se a seus colegas para organização de agremiações e campanhas de cunho educativo 

nas condições estabelecidas ou aprovadas pela Direção da escola; 

 

 XI – recorrer do resultado das avaliações no prazo máximo de 72 horas de dias úteis de sua 

divulgação, efetuando pagamento de taxa no valor de R$50,00; 

 

XII – requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior de idade, ou 

por pai ou responsável, quando menor. 

 

 2. DOS DEVERES. 
 
Constituirão deveres do aluno, além daqueles previstos na legislação e normas de ensino 



3 

aplicáveis: 

 

I – atender às determinações dos diversos setores do Colégio, nos respectivos âmbitos de 

competência; 

II – comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 
 
Obs: O aluno Ensino Fundamental II e Médio deverá estar nas dependências do Colégio até o 

horário do início da aula (7h30min no período da manhã e 13h35min MED no período da tarde) 

sendo-lhe permitido tolerância de 5 minutos, quando então assistirá à segunda aula e 

subsequentes, no limite de três no bimestre. 

O aluno Educação Infantil e Fundamental I deverá estar nas dependências do Colégio até o 

horário do início da aula (13h) sendo-lhe permitido tolerância de atraso, quando então deverá se 

apresentar na recepção com o responsável para ser encaminha até a sala, e fica de 

responsabilidade do professor até o término (17h15min). 

III – comparecer devidamente uniformizado às aulas e as atividades oficiais promovidas pela 
escola; 
 

IV – comparecer ao Colégio sempre munido do material correspondente às aulas do dia, 

mantendo-o em ordem e pronto para ser usado; 

V – tratar com respeito professores, funcionários e colegas; 

 

VI – participar de todas as atividades programadas e desenvolvidas pelo Colégio; 

VII – cooperar na manutenção da higiene e conservação das instalações escolares;  

VIII - executar tarefas designadas pela coordenação e pelos professores; 

IX – usar de probidade na execução de provas e outras atividades escolares;  

X – permanecer no recinto escolar da primeira à última aula ou atividade; 

XI – responsabilizar-se pelo próprio material e bens pessoais, ficando ciente de que o Colégio 

não assumirá tal responsabilidade em nenhuma hipótese; 

XII – indenizar pelo prejuízo, em caso de danos materiais ao estabelecimento ou a objetos de 

propriedade de colegas, funcionários ou professores; 

XIII – cumprir as disposições deste Regimento no que lhe couber. 
 

 3. DAS ESPECIFICIDADES. 
 
É vedado ao aluno: 
 

I – ausentar-se do Colégio, em horário escolar, sem expressa autorização da coordenação ou 

direção; 

II – ocupar-se durante a aula com trabalhos estranhos às atividades desenvolvidas pelo 

professor; 
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III – entrar na sala e sair dela, durante a aula, bem como nos intervalos de aulas, com 

exceção do intervalo oficial; 

 
Obs: Eventuais problemas de saúde que ensejem saída excepcional da sala deverão ser 

comunicados à coordenação. 

IV – jogar papéis, copos, latas, etc., prejudicando a limpeza do ambiente; 
 

V – portar baralhos e jogos de cartas em geral ou fazer uso delas dentro do estabelecimento ou 

em suas proximidades; 

VI – trazer ao Colégio estilete, armas brancas ou de fogo, ou qualquer objeto que possa ferir 

alguém ou danificar o patrimônio da Escola; 

VII – namorar nas dependências do Colégio; 
 

VIII – fazer-se acompanhar de pessoas estranhas ao Colégio, em suas dependências internas; 

IX – danificar bens patrimoniais do Colégio ou de colegas, sob pena de indenização; 
 

X – promover rifas, jogos, excursões, festas, churrascos, coletas, listas de pedidos, campanhas 

ou vender artigos de quaisquer espécies sem autorização prévia da direção; 

XI – promover ou participar de algazarras ou brigas dentro do Colégio ou em suas imediações; 

XII – participar de atos de indisciplina coletivos ou ofensivos à moral e ao pudor; 
 

XIII – divulgar, por qualquer meio de comunicação, assuntos ou imagens que envolvam diretores, 

coordenadores, professores, funcionários, enfim, a escola, sem prévia autorização; 

XIV – fumar cigarros de qualquer espécie, cachimbo, charutos, narguile ou ingerir bebidas e 

outros produtos que causem dependência química ou psíquica, ou provoquem danos à saúde 

individual e coletiva; 

XV- portar material que represente perigo para a saúde, segurança e integridade física, moral e 

psíquica sua ou de outrem; 

XV I – trazer ao Colégio material de qualquer natureza, estranho às atividades escolares; 

 
XVII – trazer para as dependências do Colégio palmtops, notebooks, netbooks, MPs, IPODs, 

IPADs, agendas eletrônicas e assemelhados, e, ou qualquer tipo de equipamento sonoro, 

eletrônico, ou não, que não tenha relação com itens de aprendizado ou que não tenha sido 

solicitado por um dos colaboradores do Colégio; 

Obs: Na hipótese de descumprimento da norma, o Colégio não se responsabilizará pela perda, 
furto, roubo, ou qualquer dano causado aos equipamentos descritos. XVIII – É EXPRESSAMENTE 
PROIBIDO: 
-portar e utilizar o celular durante as aulas e as provas; 
 
-usar capuz e gorro no momento da aula, bem como boné em dias de provas; 
 
-alimentar-se durante as aulas, trazer chimarrão ou garrafas térmicas; 
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Obs: Contudo o aluno deve trazer sua própria garrafa de água. 
 
XVIII - gravar nas paredes, pisos, carteiras e demais equipamentos, escritos ou desenhos. 

 

4. ENTRADA DOS ALUNOS. 

 Recomendamos aos Pais e Responsáveis que não se atrasem na entrega de seu filho 

para o início das aulas, evitando o prejuízo no andamento do trabalho escolar e na 

motivação para o início do dia de atividades escolares. 

 Em caso de atraso solicitamos que os alunos sejam entregues aos auxiliares e inspetores 

no portão de entrada do Colégio. 

5. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. 
Pedimos aos Responsáveis, durante a entrega e retirada do aluno, que, nas primeiras semanas 

de aulas, mantenham contato estreito com a Coordenação, definindo suas necessidades e 

demais solicitações para também divulgarmos todas as orientações a respeito.  

6. JUSTIFICATIVAS, SOLICITAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DE SAÍDA. 

 Solicitamos aos senhores que realizem todas as suas comunicações por escrito na agenda 

escolar ou via e-mail. Não serão aceitos papeis avulsos. Pedimos que anexem qualquer 

tipo de comunicação sempre na agenda do aluno. 

 Conscientes dos imprevistos da vida moderna como: atrasos, saídas antecipadas, bem 

como ausências, solicitamos que justifiquem o motivo através da agenda escolar (caso 

necessário, encaminhar Atestado Médico à Secretaria) ou e-mails. 

 No caso da impossibilidade dos pais em retirar seus filhos, solicitamos que tal medida seja 

comunicada por escrito à Coordenação, devendo constar na comunicação o nome e o 

R.G. da pessoa que a fará e os respectivos dias. 

7. SAÍDAS ANTECIPADAS. 

 O Colégio não se responsabilizará pelo aluno após os horários de saída da Escola ou de 

saída antecipada, solicitada pelos Pais. 

 O aluno, dispensado das aulas por solicitação dos senhores pais, não poderá permanecer 

nas dependências do Colégio. 

 As saídas antecipadas, antes do término do dia letivo, principalmente em vésperas de 

realização de provas e feriados, além de prejudicarem a aprendizagem do aluno, 

tumultuam as aulas. 

 Caso haja extrema necessidade de saída do aluno, o responsável deverá solicitar, por 

escrito, na agenda escolar ou por e-mail. 

 AS SOLICITAÇÕES PARA SAÍDAS FEITAS POR TELEFONE NÃO SERÃO ATENDIDAS. 

8. ATRASOS. 

 A tolerância para atrasos na primeira aula é de 5 (cinco) minutos. Após esse período, o 

aluno deverá aguardar o início da 2ª aula. 

 Os atrasos de entrada na 2ª aula não poderão exceder o limite de 03 (três) atrasos 

bimestrais / 12 (doze) atrasos anuais. 

 Após o 3º atraso bimestral, o aluno será impedido de assistir às aulas do dia, não podendo 

permanecer na Escola. 

 A incidência de entradas atrasadas poderá levar à suspensão do aluno das aulas. 

 Não é permitida a entrada após a 2ª aula, a não ser em casos excepcionais, a critério da 

Coordenação. 

 Haverá controle sobre os atrasos e os mesmos serão comunicados por escrito ou e-mail 

aos responsáveis. 



6 

 As entradas com atrasos, por motivo justo, somente serão autorizadas pela Coordenação 

Pedagógica. 

9. ATRASOS NAS AULAS INTERMEDIÁRIAS. 

 O aluno deverá respeitar os horários dos intervalos, não permanecendo nos corredores e 

aguardando o professor dentro da sua sala de aula. O aluno que não estiver em sala, na 

troca das aulas, assumirá a falta na disciplina. 

 O aluno que se atrasar para a aula após o intervalo, ficará fora da sala de aula. 

 O aluno que não entrar após os intervalos entre as aulas poderá ser suspenso caso não 

apresente motivo justo para o atraso ou permanência no pátio ou demais locais da Escola. 

 O aluno que se atrasar para a última aula do dia não poderá sair da Escola antes do horário 

previsto. 

10. APÓS O HORÁRIO DAS AULAS. 

 A permanência do aluno na Escola após o horário das aulas está condicionada às 

atividades escolares (grêmio, trabalhos, pesquisas, plantões de dúvidas, atividades 

esportivas, recuperação paralela, etc). Para os alunos que permanecerem sem atividade 

será cobrada hora extra no valor de R$19,00 até as 17 horas e R$24,00 após as 17 

horas. 

 A Escola não se responsabilizará pelo controle de saída dos alunos que estiverem fora 

de seu turno escolar ou das atividades programadas pela Escola. 

 Haverá uma tolerância de 15 minutos no horário da saída dos alunos. 

 As situações excepcionais deverão ser tratadas diretamente com a Coordenação 

Pedagógica. 

11. CONTATOS TELEFÔNICOS. 

 O Colégio não fornecerá endereços ou telefones de seus alunos, funcionários e 

professores sob qualquer alegação, respeitando assim o direito de privacidade dos 

mesmos. 

 A atualização de endereço, telefones e-mails na Secretaria é a garantia de uma 

comunicação rápida entre a Escola e a família, deve ser realizada pelos responsáveis 

sempre que houver mudanças. 

 Quando o aluno efetuar ligação telefônica do Colégio para a sua residência, solicitamos 

que os familiares entrem em contato com a Coordenadora Pedagógica para serem 

informados sobre a situação e a procedência do pedido feito. 

 Sugerimos que o aluno não traga seu aparelho celular na Escola, visto que esta 

transmite todos os recados necessários para pais e alunos. 

 Fica terminantemente proibido o uso do aparelho celular durante as aulas ou mantê-lo 

ligado durante as mesmas. Caso isso ocorra, o aparelho permanecerá com a 

Coordenadora e somente será devolvido pessoalmente aos Responsáveis pelo aluno. 

12. MEDIDAS DE SUGURANÇA – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA. 

A segurança de nossos alunos é uma das nossas maiores preocupações. Sendo assim, o aluno 

só sairá acompanhado pelos pais, responsáveis ou pessoa devidamente autorizada. 
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 O aluno só será autorizado a sair desacompanhado da Escola após a devolução da 

Ficha de Autorização de Saída (entregue no ato da matrícula). A mesma deve ser 

devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis do aluno. 

 Nas demais circunstâncias, o responsável pelo aluno deverá enviar, antecipadamente, 

autorização por escrito assinada e contatar o Colégio previamente. 

 O aluno somente será retirado por outra pessoa, que não a determinada, mediante 

autorização por escrito dos Pais ou Responsáveis e apresentação do documento de 

identidade da pessoa que vier apanhá-lo. Pedimos muita atenção a este item para 

evitarmos possíveis contratempos. 

 Depois que os alunos forem deixados pelos responsáveis ou condutores de transporte 

escolar, deverão encaminhar-se para dentro da escola, não sendo permitido que 

permaneçam na calçada. 

 A fim de resguardar nossos alunos, a Escola decidiu manter os portões fechados após o 

horário de entrada e saída. Assim, não será permitida a permanência de Pais ou 

Responsáveis dentro da Escola durante o período das aulas. 

 Recomendamos que evitem a permanência prolongada dentro dos veículos na porta da 

Escola; 

Obs: Em nenhuma hipótese, o aluno será entregue a pessoa desconhecida da Direção da 

Escola que venham retirá-lo sob qualquer pretexto. Em caso de não solicitação escrita e 

devidamente autorizada, o aluno não sairá do Colégio. 

 

13. DIREITOS E DEVERES – PAIS DE ALUNOS. 

São deveres dos Pais ou Responsáveis: 

Justificar, por escrito, sempre na agenda, assinando e datando a justificativa nos seguintes 

casos: 

 falta do filho às aulas do dia; 

 pedido de saída antecipada do filho; 

 pedido de dispensa do uso de transporte escolar na entrega e retirada, quando o aluno 

fizer uso do transporte escolar; 

 autorização da retirada do aluno em casos específicos; 

 apresentação do Atestado Médico (original), em casos necessários, e esse deverá ser 

entregue em mãos para Coordenação do Colégio; 

 

Obs: o colégio não se responsabilizará por atestados e ou documentos enviados por e-mails 

ou entregues para terceiros que não sejam a Coordenação Pedagógica. 

Recomendamos: 
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 A verificação diária da agenda escolar e visto (nesta serão enviadas todas as 

comunicações, além das anotações de origem pedagógica e disciplinar); 

 Verificação do e-mail deixado na escola no ato da matrícula; 

 Enviar seus filhos à Escola com uniforme completo; 

 Observar as atividades escolares e avaliações para acompanhar adequadamente o 

aproveitamento escolar do aluno; 

 Entregar a documentação exigida pela Escola para a efetivação da matrícula; 

 Participar continuamente das reuniões pedagógicas e atividades escolares; 

 Incentivar e apoiar seu(s) filho(s) em todas as atividades escolares e extra curriculares; 

 Manter postura adequada e atitudes de respeito com quaisquer funcionários da Escola, 

pois não será tolerado qualquer ato de agressão verbal ou física. 

 Pagar pontualmente os encargos educacionais e mensalidades escolares, de acordo 

com o estipulado pela Escola e acordado no ato da matrícula. A falta deste pagamento 

compromete e desvaloriza o trabalho educacional de toda nossa Equipe. 

 

São direitos dos Pais ou Responsáveis: 

 Ser recebido e assistido pela Equipe Técnico - Pedagógica para esclarecimentos da vida 

escolar do aluno (pedagógica e disciplinar) sempre com horário prévio agendado; 

 Participar da vida escolar de seus filhos de forma consciente, participativa, construtiva e 

disciplinada; 

 Ser tratado com respeito e solicitude, tendo o diálogo necessário a qualquer questão 

como instrumento das boas relações humanas; 

 Receber os documentos, certificados ou diplomas a que tiver direito, desde que não haja 

impedimento legal ou disciplinar. 

 

14. ATENDIMENTO INDIVIDUAL E REUNIÕES. 

O atendimento individualizado é de extrema importância, abrangendo o contato íntimo, 

estabelecendo e definindo as questões pertinentes a cada aluno. Conforme a natureza da 

informação ou da dificuldade, solicitamos aos senhores que agendem o horário e a data de 

sua entrevista com antecedência com a Coordenação, via telefone, e-mail ou agenda. 

Contamos com a sua colaboração. 

Informamos que o atendimento da Coordenação Pedagógica aos Pais e Responsáveis será 

realizado somente com horário previamente marcado. 

A Coordenação Pedagógica também poderá solicitar reuniões de urgência, caso considere 

necessária a presença de Pais e Responsáveis na Escola. 
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 Informamos que a presença de terceiros durante a reunião não será permitida. Apenas 

os responsáveis deverão participar da reunião. Em casos especiais, a Escola poderá 

definir outra conduta. 

Intuito das Reuniões 

Os Pais ou Responsáveis pelos alunos serão recebidos ou convocados para 

esclarecimentos sobre a vida escolar do aluno, recebendo auxílio da Equipe Técnico-

Pedagógica visando à solução de problemas disciplinares e pedagógicos apresentados pelo 

aluno. 

Reuniões com Psicólogos e Especialistas 

A troca de informações e dados sobre o aluno, fornecidos por especialistas, abrangendo e 

ampliando o conhecimento sobre cada caso, auxilia decisivamente a Escola em seu trabalho 

na formação do aluno. Sendo assim, a Escola poderá convocar tal profissional, 

individualmente ou na presença dos Pais. 

Reuniões com a Direção 

Conforme a natureza da informação ou da dificuldade, os senhores pais de alunos poderão 

solicitar reunião diretamente com a Direção. 

As entrevistas serão previamente marcadas e realizar-se-ão em dia e horário pré-

determinados. Nestas reuniões deverão participar apenas os responsáveis do aluno. 

Reuniões Pedagógicas 

 As reuniões serão informadas com antecedência, via e-mail ou bilhetes entregues aos 

alunos; 

 Esses são momentos extremamente importantes para que o professor e o grupo de pais 

abordem assuntos pedagógicos relacionados a cada série. Os Pais deverão tratar 

assuntos específicos nas reuniões individuais com a Coordenação. 

 Esclarecemos que o horário de abertura e fechamento dos portões acontecerá 

pontualmente. 

 É imprescindível sua pontualidade nas reuniões. 

 

 15.DAS SANÇÕES. 
 
I - Pelo não cumprimento de seus deveres e pelas transgressões, os alunos estarão sujeitos às 

seguintes sanções: 

- advertência verbal; 
 

- advertência escrita; 
 
-    suspensão de todas as atividades escolares;  

Observações: 
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a) as sanções serão registradas em fichas de ocorrências disciplinares; 
 

b) os pais e ou responsáveis serão notificados da advertência escrita e da suspensão; 
 

c) quando o aluno tiver como punição a suspensão das atividades escolares, se houver avaliação 

no período da suspensão, não haverá avaliação substitutiva: ele terá nota 0 (zero) na avaliação; 

d) em caso de dano ao patrimônio, além das sanções previstas, haverá obrigatoriedade de 

ressarcimento pecuniário pelo dano causado. Em sendo o dano causado coletivamente pela 

classe, não aparecendo responsável individual, o ressarcimento também será coletivo, rateado 

entre todos os alunos; 

e) na hipótese de transgressão aos itens VI, XVI, XVII e XVIII, além das sanções previstas, os 

equipamentos e materiais serão retidos no Colégio e somente entregue aos pais e ou 

responsáveis; 

f) três chegadas tarde no bimestre ensejarão suspensão. Casos excepcionais serão avaliados 

pela coordenação e ou direção; 

g) quanto à falta de uniforme, o aluno não entrará em sala de aula, ficando na Biblioteca ou sala 

de estudos, com atividade extraclasse até o final das aulas, salvo se o uniforme for providenciado 

em tempo hábil pelos responsáveis; 

 

h) na falta do material escolar, aplicam-se as determinações do item (g); 

 

i) na falta ou em casos em que o aluno perder a carteirinha de identificação, deverá solicitar junto 

à Secretaria a confecção de outra via, mediante pagamento de taxa no valor de R$20,00 (vinte 

reais). 

j) casos omissos ao presente regimento serão encaminhados ao Conselho Escolar do Colégio 

para julgamento. 

 

 16. DA AVALIAÇÃO. 
 
Os alunos serão avaliados, durante o ano letivo, com a utilização de técnicas e instrumentos 

diversificados, de forma contínua, permanente e cumulativa, para que o professor possa estudar 

e interpretar os dados da aprendizagem e de seu próprio trabalho, com as finalidades de 

acompanhar e aperfeiçoar o processo da aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus 

resultados e atribuir-lhes valor, expressando a totalidade do aproveitamento escolar, tomado na 

sua melhor forma no Conselho de Classe. 

A média de aprovação é 7,0 (sete vírgula zero). 

No caso dos alunos da Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental I dar-se-á a avaliação 
através de pareceres. 
 
Conforme prevê o inciso V, artigo 24 da lei n° 9394/96, para os casos de baixo rendimento escolar 

(abaixo da média), haverá a obrigatoriedade de estudos de recuperação bimestral. Essa 

recuperação será avaliada e a nota obtida deverá substituir, em caso de êxito, a nota anterior; 

desde que somada e dividida à MB. 
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Segundo artigo 8° da Del. 007/99 do Estado do Paraná, a avaliação do ensino de Educação 

Física e de Arte deverá adotar procedimentos próprios, visando ao desenvolvimento formativo e 

cultural do aluno. 

Parágrafo único. A aprendizagem de que se trata este artigo deverá levar em consideração a 

capacidade individual, o desempenho do aluno e sua participação nas atividades realizadas. 

Toda a avaliação realizada será aferida de 0 a 10,0, sempre depois do processo avaliativo 

completo conforme Regimento Geral do Colégio. 

 

17.FREQUÊNCIA. 
 

I – Será obrigatória a frequência às aulas e a todas as atividades escolares, sendo 

apurada do primeiro ao último dia do ano letivo. 

 

II – Terão freqüência facultativa às atividades de Educação Física, conforme Decreto-Lei 

n°69.459/71: 

a) os alunos maiores de 30 anos de idade; 
 

b) os amparados pelo Decreto n°1.044/69, Lei n° 6.202/75 e Lei Federal n° 7.692/88, mediante 

laudo médico fornecido por órgão oficial; 

c) os alunos do curso noturno que exerçam atividades remuneradas em jornada igual ou 

superior a 06 (seis) horas; 

d) os alunos que estiverem prestando serviço militar na tropa; 
 

e) a aluna que tenha prole. 
 

III – O aluno dispensado da prática de Educação Física de acordo com o previsto no artigo 

anterior, deverá, para efeito de avaliação, frequentar as aulas e incumbir-se de tarefas solicitadas 

pelo professor em substituição às atividades práticas. 

 

 18.DO UNIFORME. 

O uniforme escolar facilita a organização e a identificação dentro e fora do Colégio, oferecendo 

maior segurança e proteção aos nossos alunos. É de uso OBRIGATÓRIO.  

 O uso do uniforme escolar é obrigatório em todas as atividades escolares. 

Consequentemente o aluno só poderá participar das atividades da escola se estiver 

devidamente uniformizado, incluindo atividades aos sábados, contraturnos, exposições, 

passeios, aulas de recuperação e provas substitutivas. 

 amisetas promocionais do pré-vestibular e outras que tiverem o logotipo do Colégio Fera 

também serão aceitas. 

 Sem o uniforme completo, o aluno será advertido. 

 Calça jeans (exceto para o Ensino Médio MED), camisetas sem ser do uniforme, 

agasalhos coloridos (preferencialmente preto), chinelos, rasteirinhas, bonés e gorros não 

constituem uniforme e não serão aceitos pela Escola. 
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 O cuidado com o uniforme é de total responsabilidade do aluno. Esclarecemos que as 

peças do uniforme deverão possuir obrigatoriamente a identificação do aluno. O uniforme 

que não possuir identificação será considerado “sem dono”. 

 No caso de perda de qualquer peça, o responsável deverá pessoalmente procurar nos 

“achados e perdidos” durante o ano. Os uniformes não identificados serão doados para 

Instituições Carentes. 

 Aos alunos do Ensino Médio MED será liberado o uso da calça jeans (azul) para o 

uniforme escolar, porém salientamos que: 

  O uso da camiseta, do uniforme continua obrigatório. 

 O uso do blusa não dispensa o uso da camiseta do uniforme. 

 A calça jeans deverá ser escura, sem rasgos ou remendos e comprida. 

 Nas aulas de Educação Física, o uso da camiseta, calça escolar ou bermuda do uniforme 

e tênis continua obrigatório. É necessário que as meninas estejam com os cabelos 

presos. 

 As meninas não poderão utilizar calças baixas ou saias, de forma que a barriga fique de 

fora e os meninos não poderão utilizar calças que deixem suas roupas íntimas à mostra. 

 Durante as aulas de Educação Física, o aluno poderá trazer uma troca de camiseta, 

desde seja do uniforme escolar. 

 O não cumprimento das normas acima acarretará na impossibilidade do aluno 

permanecer na Escola. 

 A Escola não se responsabilizará por questões referentes a lavagens, trocas e danos 

relacionados ao uniforme escolar. 

 

19.DO ALUNO BOLSISTA. 

 

O Regimento Interno do Colégio Fera prevê os direitos e deveres dos alunos, as proibições, as 

sanções a que estão sujeitos, bem como informações pertinentes ao bom andamento das 

atividades internas do Colégio. Acrescido a esse Regimento, o Colégio Fera estabelece uma 

política específica para o aluno denominado “bolsista”, não excluindo as suas obrigações para o 

Regimento Geral do Aluno. 

O Regimento interno dos alunos bolsistas se constitui em mais um dos desdobramentos do 

Regimento Escolar, além de decisões estabelecidas pelo Conselho Escolar do Colégio Fera. 

 
Definição  

O(a) aluno (a) bolsista é aquele (a) aluno(a) que tem tratamento especial pela bonificação do 

quesito mensalidade junto à Secretaria do Colégio Fera em percentual resultante de Concurso 

de Bolsa de Estudos e alunos, assim denominados, remanescentes de critérios anteriores ao 

presente ano letivo. Os critérios são definidos pelo Conselho Escolar. 
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Dos direitos 

Além daqueles que lhe são outorgados por toda legislação aplicável, constituirão direitos dos 

alunos os mesmos direitos arrolados no Regimento Interno do aluno do Colégio. 

Dos deveres 

 
Constituirão deveres do aluno, além daqueles previstos na legislação e normas de ensino 

aplicáveis, os mesmos direitos arrolados no Regimento Interno do aluno do Colégio Fera: 

I – tirar nota igual ou superior à média das disciplinas da série matriculada por bimestre, sob 

pena de perder o “status” de aluno bolsista na reincidência no bimestre subsequente. 

II – não ser advertido por escrito pela Direção do Colégio por casos de prática de indisciplina, 

sob pena de perder o “status” de aluno bolsista na reincidência. 

III – contribuir voluntariamente para o bom andamento das atividades curriculares e 

extracurriculares do Colégio, sobretudo se for convocado para tal empreendimento, sob pena de 

perder o “status” de aluno bolsista na reincidência. 

Restrições 

 
São vedados ao aluno todos os itens arrolados no Regimento Geral do Aluno, conforme redação 

no item RESTRIÇÔES. 

 

Das sanções 

 
Os mesmos itens arrolados no item DAS SANÇÕES no Regimento Geral do Aluno, acrescimento 

do item 15 deste. 

 

Da Frequência 

 
Os mesmos itens arrolados no item DA FREQUÊNCIA no Regimento. 
 
Do Uniforme 

 
O uso do uniforme é obrigatório: o aluno deverá apresentar-se às aulas, e ou outras atividades, 

uniformizado de acordo com as condições estabelecidas pelo Colégio. 

 

20. ALUNOS OUVINTES. 
 
a) por qualquer modalidade, estarão sujeitos a todas as normas aplicadas no Colégio. 
 
 

21.DA SAÚDE. 

Preocupados em atender individualmente cada aluno, procuramos atender cada caso 

individualmente, quando se tratar de laudos e atestados. A Ficha de Saúde (entregue no ato da 

matrícula Educação Infantil e Ensino Fundamental I) deve ser preenchida corretamente. No 

caso de perda ou alterações, solicitar nova via para maiores esclarecimentos. 
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 Nos casos de ocorrências das seguintes patologias: convulsões, epilepsias, diabetes, 

hemofilia, distúrbios hemorrágicos, cardíacos e alérgicos, ressaltamos a importância do 

pai ou responsável na Escola, posicionando-se quanto à conduta a ser tomada para uma 

possível assistência e controle, assim proporcionando o devido conforto, segurança e 

auxílio nas eventuais situações. 

 Conforme orientação do Conselho Regional de Enfermagem - COREN, a Escola não 

poderá administrar qualquer tipo de medicamento que não esteja descriminado e 

assinado pelo médico responsável, na Ficha de Saúde do aluno (entregue no ato da 

matrícula). 

 Informamos que é proibida a entrada de alunos que apresentem doenças transmissíveis, 

infecciosas e viróticas, ou qualquer situação que venha a prejudicar os demais alunos. 

Teremos toda a atenção com o aluno adoentado, enviando o material escolar necessário 

para a prática de suas atividades, conforme a natureza do problema e solicitação dos 

pais feita em tempo hábil. 

Obs: A escola se reserva o direito de solicitar atestado médico para liberar o retorno as 

atividades escolares do aluno que apresentar qualquer problema de saúde e ou doença 

relacionado a contagio para os demais. 

 os pais devem comunicar à Coordenação e ou Direção se há necessidade de atendimento 

especial, se o aluno toma algum medicamento controlado. 

 a escola não tem remédio de nenhuma espécie. Se o aluno se queixar de algum problema 

de saúde, a família será contatada e decidirá que providencia deve ser tomada. 

Obs: A família traz o remédio para o aluno ou a família vem buscar o aluno no Colégio. 

 

22.DA DISPOSIÇÃO DAS TURMAS. 

Na Educação Infantil, conforme dispõe o Parecer CEED nº 398/2005, item 5, a faixa etária de 0 a 

2 anos, até 05 crianças por professor, podendo este número ser ampliado para até 10 crianças, 

desde que o professor conte com a assistência de um auxiliar cuja formação mínima seja a de 

Ensino Médio. Na faixa etária de 3 anos, até 15 crianças por professor e a partir de 4 anos, até 20 

crianças por professor. 

 

23. COMUNICADOS E CIRCULARES. 

A boa comunicação é essencial em qualquer situação, assim sendo a Escola considera que 

o envio de  e-mails e a leitura por parte dos Pais são imprescindíveis para a realização de 

nosso trabalho. 

É fundamental que tenhamos certeza do recebimento dos comunicados enviados pela 

Escola à Família. Assim solicitamos aos senhores a colaboração permanente em relação à 

devolução de quaisquer comunicados enviados pela Escola, retornando os respectivos 

protocolos após a ciência de seu conteúdo, assinados e datados (no caso de agenda) para 

um possível controle. 

Os comunicados relacionados às questões comportamentais serão sempre repassados por 

e-mail deverão e solicitado a presença dos pais caso a Coordenação julgue necessário. 



15 

 

24. DA AGENDA ESCOLAR. 

 É fornecida pelo Colégio em bom estado (do Nível II ao 7º ano - com a capa padronizada), sem 

folhas dobradas ou arrancadas. Solicitamos aos senhores que estejam com nomes e 

diariamente no material escolar do aluno, para melhor comunicação com a Escola. 

 Solicitamos que observem diariamente a agenda de seu filho a fim de acompanhar e 

participar da rotina escolar, auxiliando e colaborando decisivamente no aproveitamento 

escolar. 

 A AGENDA ESCOLAR É DE PORTE OBRIGATÓRIO E DEVERÁ ESTAR COM O 

ALUNO DIARIAMENTE. 

 

25. FINALIZAÇÕES. 

 
Caso omisso no presente Regimento Interno, quando assim forem considerados, será resolvido 

pelo Conselho Escolar do Colégio Fera. 

O presente Regimento Interno dos alunos poderá ser modificado sempre que o aperfeiçoamento 

do processo educativo do Colégio assim o exigir. 

 

COLÉGIO FERA – INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
 
 
 
 
 
 
 


