
01) PROJETOS E PARCERIAS EXTERNAS 

Motivação: O número de Projetos e Parcerias que são oferecidas ao Colégio 

tem prejudicado o cumprimento da carga horária e do conteúdo programático 

exigidos por lei. Por se tratar de uma escola o entendimento da Direção Geral é 

que as atividades extracurriculares devem favorecer o aprendizado dos 

conteúdos curriculares. Por outro lado atividades como o Teatro e a Semana 

de Humanidades, por exemplo, exigem disponibilidade de pessoal, de espaço e 

de material não previstos no planejamento oficial da SEED ou da UEl. Isso 

coloca a organização e execução destas atividades sob o voluntariado, que 

pode assumir e abandonar o trabalho a qualquer momento. 

ART. XX - Projetos extracurriculares e parcerias externas poderão ocorrer no 

contraturno escolar, desde que vinculados aos Planos de Trabalho Docente 

(PTDs), garantidas, por escrito, em documento assinado pelo proponente, as 

condições humanas e materiais para execução dos mesmos, devendo ser 

apreciados pelo Conselho Escolar. 

02) FORMATURA 

Motivação: Não há justificativa legal para a realização de cerimônias de 

formatura na educação básica, trata-se de fato de costume, tradição...  A 

obrigação da escola nestes casos é fornecer a documentação escolar. Durane 

o ano todo servidores da escola ficam envolvidos com a cerimônia de 

formatura: local, convites, comissão de formatura, rifas, etc, etc. Mais grave é o 

fato de que há necessidade de manusear, arrecadar, armazenar recursos 

financeiros. Atividades como confraternização, pic-nic etc podem substituir a 

formatura se o caso for despedir-se da turma etc. As famílias devem 

responsabilizar-se por elas. Manter-se-ia a solenidade oficial para o 3º ano do 

ensino médio, pois trata-se do encerramento da Educação Básica. E deve-se 

atendar para que ocorra depois do último dia letivo oficial. 

ART. XX – A Cerimônia pública oficial de encerramento e entrega de 

documentação aos alunos será realizada após o encerramento do ano letivo, 

em data e local agendada pela Direção do Colégio, apenas para os concluintes 

do Ensino Médio. 



MODO DE OFERTA E AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ANOS 

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º) 

Motivação: Os anos iniciais têm passado por uma série de reformas no sentido 

de repensar os regimes de oferta e sistemas de avaliação. Preponderam 

políticas de ciclos e progressão continuada. No entanto a reflexão dos 

professores e equipe pedagógica têm chamado atenção para o fato de que a 

escola fica sem ação no caso dos estudantes que não atingem o mínimo de 

aprendizagem dos conteúdos, esperada para os respectivos anos/séries. Um 

círculo vicioso acaba por toma a escola, pois os professores das séries 

subsequentes acabam por tomar para si a responsabilidade de trabalhar 

conteúdos que já deviam ter sido apropriados pelos alunos. Ao final há um 

atraso generalizado no ensino, pois ano a ano ficam para trás mais e mais 

conteúdos. Propõe-se, portanto, a alteração do regime de oferta dos atuais dois 

ciclos (1º a 3º anos e 4º e 5º anos), para um ciclo básico (1º e 2º anos) e 

demais anos em regime seriado. A forma de expressão dos resultados da 

avaliação proposta para os 2º, 3º, 4º e 5º anos passa a ser por notas (sendo 

que no primeiro e segundo ano mantém-se os pareceres). 

ART. 83-A – O Regime de oferta da Educação Básica é presencial e tem a 

seguinte organização: 

I – Ciclo Básico de Alfabetização: 1º e 2º anos do Ensino Fundamental; 

II – Seriado anual: nos demais anos do Ensino Fundamental (3º, 4º, 5º e 6º ao 

9º) e no Ensino Médio. 

III – Seriado semestral: na educação profissional (cursos técnicos 

subsequentes ao Ensino Médio). 

ART. 86-A – O Colégio oferta o Ensino Fundamental organizado em: 

I – Anos Iniciais com duração de cinco anos, divididos em um ciclo básico de 

alfabetização de dois anos, e três anos em regime seriado, totalizando 4000 

(quatro mil) horas, com possibilidade de retenção ao final do ciclo e nos demais 

anos; 



II – Anos Finais com duração de quatro anos, totalizando 3200 (três mil e 

duzentas) horas.  

ART. 147-A – No 1º e 2º anos do Ensino Fundamental haverá registro de 

avaliação em documentação própria, ao final de cada semestre letivo, para 

comunicação aos pais ou responsáveis, sendo que no 2º ano o registro será 

concomitante a instrumentos de verificação de aprendizagem bimestrais para 

efeito de aferimento de notas em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (Dez, vírgula 

zero). 

03)  PROGRESSÃO PARCIAL* (*As propostas a seguir serão válidas para o 

ano de 2015. Ao final deste período letivo o Conselho Escolar avaliará 

os resultados e poderá propor sua continuidade ou não).  

Motivação:  

Um dos problemas mais sérios colocados à rede pública de ensino está 

relacionado aos encaminhamentos com alunos cujo aproveitamento no final do 

período letivo não atinge a totalidade das disciplinas cursadas. Se 

considerarmos que o objetivo principal da escola é que os alunos aprendam os 

conteúdos e sejam aprovados se demonstrarem, por meio dos instrumentos de 

verificação colocados à disposição, que aprenderam pelo menos 60% dos 

conteúdos ensinados, fica muito difícil a defesa da reprovação, em todas as 

disciplinas, de estudantes que demonstraram aproveitamento superior à média 

na maior parte ou em algumas delas. Assim, de um total de 12 disciplinas (no 

ensino médio) estudantes que foram aprovados em 07, 08, 09 ou 10 disciplinas 

teriam que cursar novamente as 12 disciplinas no ano subsequente. O mesmo 

ocorre com os anos finais do ensino fundamental. No sentido de dar uma 

resposta (ainda que parcial e experimental) o Colégio de aplicação se coloca 

na posição de vanguarda ao oferecer medidas que reduzam o trauma 

pedagógico decorrente da reprovação total por meio da retenção parcial. De 

outro lado, temos os casos em que a retenção ocorre em uma disciplina 

apenas com nota muito baixa (menor que 3,0 geralmente). O aluno, neste caso 

deverá cumprir novamente e integralmente o ano/série em que ficar retido. 

Para reduzir os prejuízos desta situação a direção geral propõe a progressão 

parcial, em número limitado (03) para o primeiro ano do ensino médio. Como 



experimento para 2015. Os alunos poderão cursar em contraturno, 

concomitantemente à série regular subsequente. 

 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 

 

ART. XX - Para os alunos matriculados no primeiro ano ensino médio, 

cujo resultado final do ano letivo for de reprovação em uma disciplina, o 

estabelecimento permitirá a progressão parcial, devendo o estudante cursar em 

regime de dependência, no turno alternado a referida disciplina 

concomitantemente à frequência na série posterior. 

§ 1º - O número de alunos a que se refere o caput não poderá exceder 

três alunos; 

§ 2º - Caso o número de alunos a que se refere o caput seja superior ao 

estabelecido no parágrafo primeiro haverá seleção com base na média final 

geral, prevalecendo a ordem de acordo com a maior nota final média de todas 

as disciplinas cursadas no primeiro ano do ensino médio;   

§ 3º terceiro: os alunos excedentes ao previsto no parágrafo primeiro 

serão matriculados regularmente na série em que foram retidos, cumprindo 

todas as disciplinas; 

§ 4º - Caso o aluno reprove na disciplina cursada em regime de 

dependência, ele participará de novo processo classificatório, sujeitando-se ao 

estabelecido no caput e parágrafos anteriores.  

§ 5º - No caso de alunos menores de idade, será necessária a 

assinatura de termo de compromisso com pais e/ou responsáveis visando a 

concordância e garantia da frequência conforme as normas previstas no 

presente Regimento. 

§ 6º - Será permitida a renúncia ao direito estabelecido no caput desde 

que o pedido seja feito por escrito pelo requerente. 

 

 

DA RETENÇAO PARCIAL 

 

ART. XX Aos alunos retidos no sexto ano do Ensino Fundamental ou no 

primeiro ano do Ensino Médio será permitida a retenção parcial, entendida 



como a possibilidade de frequência, no ano letivo subsequente, somente nas 

disciplinas em que houve retenção, permanecendo a matrícula na série em foi 

retido. 

§ 1º - Caso o estudante seja retido pela segunda vez em alguma 

disciplina, o mesmo deverá cursar a integralidade da série no ano letivo 

subsequente. 

§ 2º - Será necessária a assinatura de Termo de Compromisso por pais 

e/ou responsáveis de concordância e garantia da frequência conforme as 

normas previstas no presente Regimento. 

§ 3º - Será permitida a renúncia ao direito estabelecido no caput desde 

que o pedido seja feito por escrito pelo requerente. 

§ 4º -  A equipe pedagógica da escola ficará responsável por monitorar o 

tempo livre dos alunos, quando houver, nas dependências do Colégio, de modo 

a direcioná-los para atividades e locais em que seja possível o estudo 

individual (biblioteca, laboratório de informática - PROINFO, LIFE).  

 


