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“A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto.” Ecl. 8:1 

 

NORMAS GERAIS DE CONDUTA ESCOLAR 

O Centro Educacional Renascença tem por finalidade formar cidadãos conscientes, 

participativos e democráticos, promovendo a socialização e contribuindo para superar o dualismo 

existente na sociedade. 

Há mais de vinte anos, um grupo de educadores, comprometido com os valores cristãos, 

decidiu fundar o Centro Educacional Renascença. Sem defender doutrinas, a escola oferece uma 

educação baseada na filosofia humana cristã, capaz de ajudar os alunos a compreenderem o mundo 

e a sociedade em que estão inseridos. Ao mesmo tempo em que é assegurada a formação 

intelectual, também é valorizado o desenvolvimento espiritual das crianças. Reconhecendo Deus 

como criador do universo, a criança é levada a questionar o seu existir e a sua função no mundo. 

O Centro Educacional Renascença oferece um ensino tradicional, mas aberto ao que há de 

melhor nas novas tendências das diversas linhas pedagógicas. Os educadores trabalham para 

promover a maior conscientização dos alunos em busca de um mundo mais fraterno e justo para 

todos, fazendo valer o slogan: “Educando para um mundo novo”. 

1. Formas de ingresso 

A admissão em qualquer um dos cursos oferecidos é feita mediante matrícula inicial, 

renovação de matrícula ou transferência, quando esta condição for permitida. 

O ingresso por quaisquer das formas possíveis, implica na aceitação de todos os termos 

deste Regimento Escolar, bem como da Ética Escolar nele contido e outras normas que vierem a ser 

adotadas para o bom funcionamento da Unidade Escolar. 

1.1 - Exigências para ingresso 

DOCUMENTOS: 

• Certidão de nascimento (xérox); 

• Duas fotos 3x4 atualizadas; 

• Carteira de vacina - Comprovante atualizado de vacinação (Lei nº 2.104/98), documento 

obrigatório para alunos da Educação Infantil; 

• RG - documento obrigatório para alunos do 9º ano e Ensino Médio; 

• Comprovante de Tipagem Sanguínea (Lei nº 4.379/09); 

• Comprovante de residência; 

• RG e CPF dos pais/responsáveis; 

• RG e CPF do responsável financeiro; 

• Declaração de transferência/escolaridade; 

• Histórico escolar; 

• Pagamento da 1ª parcela da anuidade; 

• Requerimento de matrícula; 
• Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

• Requerimento e fichas específicas, quando for o caso. 
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2. Modalidades de Ensino: 

2.1 - Educação Infantil (Maternal I e II, Jardim I e II) 
 

A Educação Infantil - primeira etapa da educação básica - tem como finalidade o 
desenvolvimento integral e harmonioso do educando até os 5 (cinco) anos de idade na área social, 
afetiva, intelectual e psicomotora. 

 

2.2 - Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
 

O Ensino Fundamental é oferecido em regime anual, seriado, para os alunos do 1º ao 9º ano. 
Inicia-se aos 6 (seis) anos de idade (completos até 31/março do ano a cursar - resolução nº 01/2018 
- CEDF) e tem como objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I) o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; 

II) a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamentam a sociedade; 

III) o desenvolvimento da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

2.3 - Ensino Médio (1º ao 3º ano) 
 

O Ensino Médio é oferecido em regime anual, seriado, para os alunos do 1º ao 3º ano e tem 
como finalidades: 

I) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; 

II) O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

III) Proporcionar a formação necessária ao desenvolvimento das potencialidades à 
adolescentes e adultos; 

IV) Preparar o aluno para o mercado de trabalho e encaminhá-lo a cursos de nível superior. 

3. Direção 
 

A Direção é um órgão técnico responsável pelo planejamento, coordenação e controle das 

diretrizes pedagógicas e administrativas. 

 

4. Serviço de Coordenação Pedagógica 
 

O serviço de Coordenação Pedagógica tem por atribuição manter a unidade pedagógica 

acompanhando o rendimento escolar do aluno e o desenvolvimento do planejamento pedagógico, 

auxiliando para manter a ordem do colégio, num trabalho conjunto com os professores, direção e 

pais. 

Observações:  

Quando houver necessidade, agende um horário com a direção, coordenação ou professores.  
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5. Horário Escolar 
 

5.1 - Matutino: 

Educação Infantil: 

Segunda a sexta-feira: 7h45min às 11h45min. 
 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): 

Segunda a sexta-feira: 7h45min às 12h. 

 

Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano): 

Segunda a sexta-feira: 7h10min às 12h05min. 

 

Ensino Médio  

Segunda a sexta-feira: 7h10min às 12h50min. 

5.2 - Vespertino: 

Educação Infantil: 

Segunda a quinta-feira: 13h45min às 17h45min. 

Sexta-feira: 12h30min às 16h45min. 

 

Ensino Fundamental I: 

Segunda a quinta-feira: 13h45min às 18h. 

Sexta-feira: 12h30min às 16h45min. 
 

Ensino Fundamental II: 

Segunda a quinta-feira: 13h às 18h. 

Sexta-feira: 12h30min às 17h. 

 

Ensino Médio 

Quarta-feira: 14h30min às 17h50min. 
 

5.3 - Integral 

Educação Infantil:  

Segunda a quinta-feira: 7h45min às 18h. 

Sexta-feira: 7h45min às 16h45min. 
 

Ensino Fundamental I:  

Segunda a quinta-feira: 7h45min às 18h. 

Sexta-feira: 7h45min às 16h45min. 
 

Ensino Fundamental II:  

Segunda a quinta-feira: 7h20min às 18h. 

Sexta-feira: 7h20min às 16h45min. 

Observações: 
 

I – Pedimos que os horários sejam rigorosamente respeitados. É importante a assiduidade e a 

pontualidade para um melhor rendimento do aluno. 
 

II – Haverá tolerância de 15 minutos na entrada, quando o portão será fechado. O aluno que 
exceder o prazo deverá dirigir-se à Coordenação ou Direção, comunicando o motivo do atraso. Os 
alunos do 6º ao 9º ano deverão aguardar o início da 2ª aula. 

 

III – O aluno do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio que chegar após o início da 
segunda aula NÃO poderá mais entrar, a menos que apresente justificativa (p. e. atestado médico). 
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III – Após o termino da aula, a tolerância máxima para a retirada do aluno é 30 minutos. 
Excedido esse horário será cobrada uma taxa extra. 

 

IV – A retirada do aluno antes do término das aulas deverá ser feita, apenas quando 

estritamente necessário, devendo o responsável comunicar à coordenação previamente. 
 

V - Os pais/responsáveis deverão dirigir-se à coordenação quando houver necessidade de 

dar algum recado aos filhos ou para entrega de objetos, casacos ou qualquer outro material. 
 

VI - Na impossibilidade de buscar seu(sua) filho(a) é necessária a autorização por escrito do 

responsável para que outra pessoa venha apanhá-lo(a), devendo a mesma dirigir-se à recepção para 

a identificação. A escola só permitirá a saída do aluno com pessoa autorizada antecipadamente pela 

família. 
 

VII - O aluno, a partir do 4º ano, só poderá sair da escola desacompanhado quando 

previamente autorizado pelos pais/responsáveis. 

 

6. Uniforme Escolar 
 

O uniforme escolar, em modelo padronizado com o nome da escola, é de uso obrigatório e 
diário. Compõe-se de: 

 

I - Para as meninas:  
Maternal e Jardim: Camiseta, calça ou saia short, tênis e meia. 
1º ao 9º ano: Camiseta, saia short cobrindo os joelhos, tênis e meia. 
Ensino Médio: Camiseta, saia short cobrindo os joelhos, tênis e meia. 

II - Para os meninos: 

Maternal ao 5º ano: Camiseta, short ou calça, tênis e meia. 

6º ao 9º ano: Camiseta, calça, tênis e meia. 

Ensino Médio: Camiseta, calça, tênis e meia. 
 

Observações:  

I - Nos dias frios as alunas poderão usar meia calça branca ou preta. 
 

II – Não é permitido o uso de joias, tais como, pulseiras, brincos, correntes, anéis e outros 

acessórios como prendedores de cabelo com ponta ou que possam causar acidentes e perdas dos 

objetos. 

7. Recomendações práticas e úteis 

7.1 – Agenda Digital 
 

I – Tenha instalado no seu aparelho celular o aplicativo da escola. 
 

II - As solicitações de dispensa, agendamento de aniversário somente serão atendidas se 

forem solicitadas no aplicativo. 
 

III - A Escola enviará seus comunicados via agenda digital. 
 

IV - Os pais ou responsáveis deverão manter o e-mail atualizado junto à secretaria para  

acessar a Agenda Digital. 
 

7.2 – Lanche 
 

I - Os alunos deverão trazer lanche o mais natural e saudável possível. 
 

II - Não enviar: carnes, peixes, frango, nem qualquer de seus derivados como salsicha, 
mortadela, presunto, etc. 

 

III - Evitar o envio de refrigerantes ou achocolatados (produz excesso de energia). 
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Observação: Nos serviços contratados de almoço, lanche e jantar, a alimentação é 
vegetariana. 

 
7.3 – Tarefa de casa 
 

A tarefa de casa é obrigatória e está inserida no sistema de avaliação. A tarefa não feita ou 
incompleta receberá uma notificação na agenda ou no caderno a qual deverá ser assinada pelos pais 
ou responsáveis para a ciência de tal situação e também para um melhor acompanhamento de seus 
filhos. 

 
7.4 – Provas 
 

As datas das provas serão comunicadas antecipadamente. De acordo com a legislação 
vigente os alunos que perderem a prova normal deverão pagar taxa referente à 2ª chamada de 
prova. A Escola dispensa essa taxa aos alunos que apresentarem atestado médico ou outra 
justificativa legal. 

Na realização de provas ou trabalhos escolares, não usar de meios fraudulentos ou ilícitos. 
 

Observação: O professor poderá utilizar outros meios de avaliação, tais como seminários, 
trabalhos escritos, passeios educativos, cartazes, entre outros. 
 
7.5 – Documentação 
 

Todos os alunos deverão entregar os documentos necessários na secretaria da Escola, 
cabendo a esta, na falta de documentação, tomar medidas legais cabíveis, inclusive o 
cancelamento da matrícula. 

 
7.6 - Mensalidades Escolares 
 

Serão pagas de Janeiro a Dezembro, até o dia 5 (cinco) de cada mês. Mensalidades pagas 
com atraso sofrerão acréscimos de acordo com a lei e contrato de prestação de serviços 
educacionais. 

 
7.7 – Aprovação 
 

 Será considerado aprovado para a série subsequente ou concluinte de curso o aluno que 
obtiver em cada componente curricular frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 
cento) e nota final igual ou superior a 6,0 (seis). 

7.8 - Retenção 

Ter-se-á como retido, sem direito a estudos de recuperação o aluno que: 

I - Obtiver média final antes da recuperação final inferior a 6,0 (seis) em mais de 3 (três) 
disciplinas, qualquer que seja sua frequência. 

II - Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento), qualquer que seja seu 
aproveitamento no respectivo componente curricular. 

III - De acordo com a reformulação atual da LDB os alunos da Educação Infantil deverão ter 
frequência mínima de 60%. 

 

7.9 - Aos pais ou responsáveis 

I - Sempre que se fizer necessário, convocaremos os pais e ou responsáveis para 

comparecer à Escola. 
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II - É de suma importância que os pais acompanhem a vida escolar de seu(sua) filho(a) 

comparecendo às reuniões de pais e mestres. 

III - É proibido aos pais conversarem com os professores durante o período em que estes 

estiverem ministrando aulas. Se necessário, agendar um horário para conversar com o(a) 

professor(a). 

 
IV - As festas de aniversário deverão ser agendadas com antecedência na 

coordenação/recepção e a alimentação oferecida deverá ser obrigatoriamente vegetariana. 
 

Observação: Ver tópico 7.2 – Lanche. 

 
V - Havendo necessidade de medicar o aluno, os pais deverão enviar o remédio com a 

respectiva receita.  
 

Observação: A escola não se responsabilizará pelo extravio do remédio. 

 
8. Normas Disciplinares 
 

Para que tenhamos em nossa escola um ensino de qualidade, num ambiente saudável e 
disciplinado, são necessárias algumas normas, contendo os direitos, deveres e o que é vedado ao 
aluno. 

8.1 - São direitos do aluno: 

I -  Receber de todos os membros da comunidade educativa respeito e tratamento digno da 

pessoa humana, como centro do processo educativo. 

II -  Dialogar com a direção, serviços especializados e o corpo docente. 

III -  Participar das atividades sociais, cívicas e recreativas promovidas pela Escola. 

IV -   Exercer a função de representante de turma do Ens. Fundamental II e Médio. 

V -   Ser informado bimestralmente acerca de notas e frequência. 

VI -  Utilizar as dependências da Escola segundo a organização interna da mesma. 

VII -  Requerer transferência. 

8.2 - São deveres do aluno: 

I -  Respeitar as normas disciplinares da Escola. 

II -  Apresentar-se corretamente uniformizado, condições exigidas para circular na Escola, 

assistir às aulas e realizar provas. (Ver tópico 6 – Uniforme Escolar) 

III -  Ser assíduo e pontual às aulas e demais atividades propostas pela Escola. Quando 

ocorrer atraso na 1ª aula, este não deve ser superior a 15 minutos, pois implicará na perda da 

mesma. 

IV -   Zelar pela ordem, asseio e conservação das dependências da Escola, 

responsabilizando-se pelos danos que causar. 

V -  Ocupar sempre o lugar estabelecido na sala de aula. 
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VI -  Inteirar-se do sistema de avaliação e acompanhar seu rendimento escolar. 

VII -  Solicitar a autorização da coordenação , quando tiver necessidade de ausentar-se das 

atividades escolares, trazendo sempre o pedido escrito pelo responsável. 

VIII -  Entregar aos responsáveis todo tipo de comunicado enviado pela Escola e devolvê-lo 

assinado, no prazo determinado. 

IX -  Estar atento e ser responsável por todo o seu material escolar, pertences, dinheiro e 

outros, para não deixá-los na sala ou em outra parte da escola. 

 

8.3 - É vedado ao aluno: 

I -  Entrar e sair da sala de aula sem autorização do professor. 

II -   Entrar sem o uniforme completo. 

III -  Ocupar-se durante a aula com qualquer atividade que lhe seja alheia. 

IV -  Trazer para a Escola objetos não listados como material escolar (fone de ouvido, 

celular, rádio, canivete, brinquedos, laser, skate, boné, figurinhas e outros objetos que proporcionam 

a discórdia entre os alunos). 

V -  O uso de aparelhos celulares, bem como de aparelhos eletrônicos capazes de 

armazenar e reproduzir arquivos de áudio tipo MP3, CDs e jogos, de uso proibido pelos alunos das 

escolas públicas e particulares de Educação Básica do Distrito Federal (conforme a Lei Distrital Nº 

4.131, de 02 de maio de 2008). 

VI -   Impedir a entrada de colegas na Escola ou em aulas, incitá-los a ausências coletivas 

ou delas participar. 

VII -  Promover rifas, festas, bailes, coletas, etc, tanto dentro como fora da Escola, utilizando 

o nome da mesma sem autorização da Direção. 

VIII -  Portar armas ou objetos perigosos, substâncias químicas ou reagentes. 

IX -  Portar ou induzir o uso de substância que produzam dependência física ou psíquica. 

X -  Veicular escritos ou gravuras de cunho imoral ou subversivo. 

XI -  Praticar, dentro da Escola, atos de algazarra ou indisciplina, ou fora dela, quando 

uniformizado. 

XII -  Desobedecer às leis de ensino. 

XIII -  Ridicularizar colegas por motivo de convicção religiosa, condição social, capacidade 

intelectual, nacionalidade ou cor. 

XIV -  Desrespeitar colegas e demais funcionários da Escola. 

XV -  Divulgar, por qualquer meio de publicidade, assunto que envolva direta ou 

indiretamente o nome da Escola, de seus professores e funcionários sem autorização da direção da 

Escola. 
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XVI -  Utilizar o nome do estabelecimento sem autorização da Direção. 

XVII -   Utilizar as dependências ou materiais da Escola sem a devida autorização. 

XVIII -  Namorar nas dependências ou nos arredores da Escola; 

XIX -  Escrever nas provas, trabalhos escritos, em exercícios, assuntos que não condizem 

com o conteúdo educacional. 

 

9. Sanções aplicáveis aos alunos 

Caracteriza-se como falta ou ocorrência negativa, o descumprimento de qualquer dos deveres 

ou a violação das proibições por parte dos alunos. 

Conforme a gravidade da falta cometida, a reincidência na infração ou o registro cumulativo 

de transgressões, o aluno estará sujeito às seguintes ordens de penalidades: 

I - Advertência oral; 

II - Notificação; 

III - Advertência por escrito; 

IV - Em caso de reincidência na transgressão das normas disciplinares, os pais ou 

responsáveis serão chamados; 

V - Ao detectar continuidade dessas transgressões, o aluno será suspenso temporariamente 

das atividades escolares, incluindo provas, com tarefas domiciliares. O afastamento poderá ser: 

- temporário da sala de aula por 1 dia; 

- temporário da sala de aula por 2 dias; 

- temporário da sala de aula por 3 dias. 

Observações: 

As sanções aplicadas aos alunos serão comunicadas aos pais ou responsáveis e registradas 

em suas respectivas fichas e serão aplicadas gradativamente. De acordo com a gravidade da falta, 

poderá ser aplicada qualquer uma delas, independente da ordem em que foram relacionadas.  

Em caso de briga ou agressão poderá ser CANCELADA a matrícula do aluno envolvido, 

independente de ocorrências anteriores. 

 

10. Serão cobrados à parte 2ª via de: 

• Histórico escolar; 

• Boletim escolar; 

• 2ª chamada de provas; 

• Permanência na Escola fora do período normal de aulas;  

 

Observação: Os valores encontram-se disponíveis no financeiro. 


