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** ESAN ** 

ESCOLA DE SAÚDE AGULHAS NEGRAS ME 

E-mail: escoladesauderesende@gmail.com 

https://escoladesauderesende.net/ -   

https://www.facebook.com/escolasaude.resende 

A Escola de Saúde Agulhas Negras - (ESAN), focada em temas como: transversalidade, 

interdisciplinaridade e na educação 4.0 profissional criativa, sustentável e globalizada, 

propõe projetos diversos de cursos livres e de formação técnica e profissional em 

diversos eixos e modalidades como: Enfermagem, Administração, Segurança do 

Trabalho, Informática, Formação de Professores, Secretário Escolar, Especialização em 

instrumentação cirúrgica, Enfermagem do trabalho, Guia de Turismo, Massoterapia, 

Meio Ambiente e outros, todos do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. 

           E Ministrar Cursos Técnicos do Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde, Gestão e 

Negócios, Desenvolvimento Educacional e Social, Informação e Comunicação e ainda 

Cursos semelhantes ou afins, obedecendo ao processo de autorização e a legislação 

de ensino.      

        Buscando atender o mercado de trabalho e observando as disposições legais 

aplicáveis em todos os casos, fazendo atualizações de sua matriz curricular sempre que 

necessário. 

           Ao constatar cientificamente fatores que influem em nossa demanda, como: 
 

           - Profissionalizar qualitativamente o aluno através dos cursos livres de 

capacitação profissional específica, workshops, formações profissionais intermediárias e 

Fóruns profissionais; 

          - Profissionalizar qualitativamente o aluno através de cursos de qualificação, 

habilitação, especialização e aperfeiçoamento técnico de acordo com catálogo 

nacional de cursos técnicos; 

         - Preparar o aluno para absorção pelo mercado de trabalho especializado e 

globalizado atual, nas demandas das cidades fora da capital. 

Cuidar do ser humano, em especial em situações de desequilíbrio, não é tarefa das mais 

fáceis, pelo contrário, exige de quem pratica responsabilidade, eficiência, destreza, 

competência e habilidade. Estes atributos fazem parte do perfil profissional de diversos 

Técnicos. Assim a ESAN, não somente por sua abordagem, mas também pela sua 

atualidade, contribui para o exercício da cidadania e da formação dos futuros 

profissionais brasileiros. Com o emprego das TICs no currículo, é capaz de proporcionar 

a inter-relação entre as diferentes áreas de conhecimento, fomentando uma 

aprendizagem relacionada com temas cotidianos. 

Como exemplo o “Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em 

Enfermagem”, bem como os outros nos quais são atendidos Jovens e Adultos, que 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
https://escoladesauderesende.net/
https://www.facebook.com/escolasaude.resende
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estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio, conforme Catálogo Nacional 

dos Cursos Técnicos. 

Nossos currículos atendem a transversalidade, que diz respeito à possibilidade de se 

instituir, na prática educativa, com o uma analogia entre aprender conhecimentos 

teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real 

(aprender na realidade e da realidade), buscando ainda acabar com a fragmentação 

do conhecimento, objetivando a cultura interdisciplinar e a andragogia e heutagogia   

( aprender a aprender).  

A transversalidade e a interdisciplinaridade no mundo globalizado de hoje, estão 

sintonizados em reintegrar conhecimentos e procedimentos profissionais de uma 

maneira criativa, produtiva e prática, que ficaram isolados uns dos outros. 

A ESAN apoia, acredita e adota em seus objetivos, os valores e princípios da Cruz 

Vermelha e o Crescente Vermelho. Onde o principal objetivo é a humanidade e o "alívio 

do sofrimento do ser humano”, bem a honestidade, civismo, dedicação, excelência e 

respeito,  utilizando uma metodologia pedagógica atual e conectivista. 

A ESAN possui vínculos com a Cruz Vermelha Brasileira de Resende e convênios com 

outras instituições humanitárias ligadas ao "alívio do sofrimento do ser humano” e ainda 

a organizações públicas e privadas ligadas à saúde e assistência social. E tem 

autorização em Ata com registro em cartório para utilização do símbolo protetor da 

Cruz Vermelha em seus uniformes e pertences.  

 TÍTULO I  -  

DA IDENTIFICAÇÃO, DOS OBJETIVOS, DOS CURSOS, NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO. 

 Capítulo I  -  

Da Identificação 

Art. 1º - O presente Regimento Escolar define a estrutura técnico-administrativa-

pedagógica da ESAN – Escola de Saúde Agulhas Negras, localizada na Rua Padre Jose 

Sandrup, 887 B – Vila Julieta – Resende /RJ – Cep 27521-112. Está subordinada à 

Secretaria de Estado de Educação através da Regional Médio Paraíba quando a 

relação do ensino técnico profissionalizante. E está filiada à Cruz Vermelha Brasileira de 

Resende para relação de atividades humanitárias em geral, voltada ao alívio do 

sofrimento do ser humano; buscando sempre todas as parcerias e relações voltadas à 

saúde, assistência social e  aos avanços tecnológicos. 

 

 § 1º - A ESAN, iniciando sua fase de expansão, escolheu a cidade de Resende – RJ para 

abrigar sua sede. Dessa forma, pretende atender as pessoas desta e de outras regiões 

com cursos profissionais de nível técnico na modalidade presencial, semipresencial e à 

distância, bem como de caráter livre, de qualificação, de aperfeiçoamento e 

capacitação, para jovens e adultos em ambientes próprios e/ou de terceiros.  

            Capítulo II  -  

Dos Objetivos 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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Art. 2º - O objetivo da Escola de Saúde Agulhas Negras (ESAN), consiste em ministrar 

cursos diversos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, de caráter 

livre, de capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento, e em nível técnico, para 

jovens e adultos em ambientes próprios e/ou de terceiros. 

 

Atuando na cidade de Resende – RJ, em toda região sul fluminense do Rio de Janeiro 

e em nível nacional na modalidade à distância, atendendo a profissionais e empresas 

nas mais diversas regiões do Brasil. 

         A educação profissional na ESAN, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva. Sendo inspirada nos princípios da humanidade e 

solidariedade humana, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e o seu preparo 

para o exercício da cidadania, procurando realizar atividades pedagógicas integradas, 

contínuas e progressivas, que atendam às características biopsicossociais do 

educando. 

Nos dias atuais, a ESAN sente a necessidade de ampliar seus treinamentos, oferecendo 

ao público a possibilidade de obter e/ou aperfeiçoar seus conhecimentos a fim de 

inserir-se no mercado de trabalho com reconhecimento técnico profissional.  

A ESAN tem objetivo de proporcionar ao educando a formação necessária ao 

desenvolvimento de suas potencialidades para sua auto realização, e para o exercício 

consciente da cidadania e prosseguimento dos estudos observando as determinações 

da legislação em vigor. Pretende desenvolver os Cursos de caráter livre, de 

capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento, para jovens e adultos em 

ambientes próprios e/ou de terceiros e Curso Técnicos e diversos segmentos com ênfase 

na saúde e no ser humano, visando através de sua prática, respeitar o disposto nos arts. 

39 e 40 da lei no. 9.394 (LDB), de 20 de Dezembro de 1996 e são objetivos da ESAN além 

daqueles previstos na Lei: 

I -  Estimular e incentivar o protagonismo dos alunos, motivando-os para o estudo técnico 

e profissional, a pesquisa e o convívio social; 

I -  Elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos; 

II -  Formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

III -  Promover a integração escola-comunidade e trabalho; 

IV -  Proporcionar um ambiente favorável ao estudo, ao ensino, ao trabalho e à convivência 

social; 

V -  Estimular, em seus alunos, a participação bem como a atuação solidária e humanitária 

junto à comunidade; 

VI -  Promover a inclusão de alunos com necessidades especiais, nos termos da legislação 

vigente, e de acordo com as condições da escola. 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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VII -  Elevar a qualificação profissional do município de Resende e municípios vizinhos. 

Art. 3º - Como instituição educativa, e no cumprimento de seu dever, a ESAN: 

I -  Assegurará que aos alunos com menor rendimento escolar sejam oferecidas condições 

de serem devidamente atendidos ao longo do ano letivo;  

II -  Proverá estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, aos alunos 

de menor rendimento escolar; 

III -  Atuará preventivamente de modo a evitar que os alunos faltem às aulas, alertando os 

alunos e seus pais para a possibilidade de não aprovação daqueles que obtiverem um 

percentual inferior a 75% do total de horas letivas, mesmo quando o rendimento escolar 

for satisfatório;  

IV -  Alertará a família de que a Educação Básica é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, 

o que implica o dever da família de zelar para que seus filhos frequentem a instituição 

de ensino; 

V -  Possibilitará o avanço nos cursos e nos anos mediante verificação do aprendizado;  

VI -  Possibilitará o aproveitamento de estudos concluídos com êxito pelos futuros alunos no 

momento da efetivação de sua matrícula por meio de uma análise técnica de seu 

currículo escolar pretérito. 

Parágrafo único. O aluno que esteja cursando, ou que já tenha concluído o ensino 

fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, 

poderá matricular-se nos cursos de educação profissional oferecidos pela Escola de 

Saúde Agulhas Negras (ESAN). 

 

 Capítulo III  -  

Dos Cursos, Níveis e Modalidades de Ensino. 

Art. 4º - A Escola de Saúde Agulhas Negras ministra o Ensino Técnico - Médio, de acordo 

com os currículos constantes da sua proposta pedagógica. 

§ 1º - O ensino técnico médio, com a duração de um ano e meio, será oferecido em 

regime concomitante e subsequente ao ensino médio regular, de forma presencial, 

semipresencial e a distância. 

§ 2º - A educação profissional poderá ser desenvolvida em articulação com o ensino 

regular ou por diferentes estratégias de educação continuada e digital, em instituições 

especializadas ou no ambiente de trabalho.  

§ 3º - A ESAN seguirá os seguintes princípios no Curso Técnico: 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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I. O aluno deve ser considerado um aprendiz, indivíduo que já possui conhecimentos 

que devem ser considerados e respeitados no processo ensino-aprendizagem; 

II. O aluno/aprendiz deve ser proativo no processo ensino-aprendizagem; 

III. O Processo de Aprendizagem deve ser composto pela autonomia/responsabilidade; 

IV. Respeito à diversidade, às diferenças, à individualidade e ao bem comum deve ser 

cultivado em todas as ações pedagógicas. 

 

 TÍTULO II  -  

DOS TURNOS, DA CARGA HORÁRIA, DOS CURRÍCULOS E DOS PROJETOS ESPECIAIS. 

 Capítulo I  -  

Dos Turnos e da Carga Horária 

Art. 5º - A ESAN funciona em dois turnos diurnos e um turno noturno, oferecendo a carga 

horária mínima exigida para cada curso ministrado conforme legislação atual. 

 Capítulo II  -  

Dos Currículos 

Art. 6º - Nos termos da legislação vigente, os currículos, elementos integrantes do Plano 

Escolar, atendem de forma plena os conteúdos exigidos para cada curso. 

§ 1º - Os componentes curriculares a serem trabalhados nos módulos estão identificados 

no Plano Escolar. 

               Capítulo III  -  

Dos Projetos Especiais 

Art. 7º - A ESAN desenvolve, sempre que necessário, e dentro das suas possibilidades, 

projetos especiais abrangendo: 

I -  Atividades de reforço e recuperação de aprendizagem e orientação de estudos; 

II -  Organização e utilização de salas ambiente, de multimeios, de multimídia, de leitura, 

laboratórios, e salas de recursos, para atender às disposições da Del. CEE 149/2016, 

quando se tratar da educação especial; 

III -  Flexibilização e adaptação curricular envolvendo conteúdos, metodologias, recursos 

didáticos e avaliação diferenciada para os alunos público-alvo da educação especial; 

IV -  Atendimento aos alunos com altas habilidades pelo aprofundamento e/ou 

enriquecimento curricular, e aceleração de estudos para os alunos com altas 

habilidades que têm grande facilidade e rapidez no domínio de conceitos e 

procedimentos em todas as áreas do conhecimento; 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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V -  Grupos de estudo e pesquisa; 

§ 1º - As atividades de reforço, de práticas profissionais com caráter de enriquecimento, 

destinam-se a todos os alunos e serão aplicadas conforme os módulos. 

§ 2º - As atividades de recuperação destinam-se somente aos alunos de baixo 

rendimento escolar. 

§ 3º - Os projetos especiais, integrados e prática profissionais aos objetivos gerais, são 

planejados e desenvolvidos pelos profissionais da própria escola. 

§ 4º - No interesse da comunidade escolar, a direção poderá firmar convênios e propor 

termos de cooperação com entidades públicas e privadas, para a realização dos 

projetos especiais. 

 TÍTULO III  -  

DOS DIREITOS E DEVERES DA DIREÇÃO, DO CORPO DOCENTE E FUNCIONÁRIOS, E DAS 

SANÇÕES. 

 Capítulo I  -  

Dos Direitos da Direção, do Corpo Docente e dos Funcionários. 

Art. 8º - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados à 

direção, aos docentes e aos funcionários: 

I -  O direito à realização humana e profissional; 

II -  O direito ao respeito e a condições condignas de trabalho; 

III -  O direito de recurso à autoridade superior. 

  

Capítulo II  -  

Dos Deveres da Direção, do Corpo Docente e dos Funcionários. 

Art. 9º - Aos diretores, docentes e funcionários caberá, além do que for previsto na 

legislação: 

I -  Assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus cargos e 

funções; 

II -  Cumprir seu horário de trabalho, participar de reuniões e respeitar o período de 

permanência na escola; 

III -  Manter com seus colegas um espírito de colaboração e de convivência saudável, 

adotando perfil psicológico e emocional adequado ao convívio escolar. 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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A lei assegura que o conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 

trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 

prosseguimento ou conclusão de estudo. Essa possibilidade está explícita no artigo 11 

da Resolução CEB n°4, de 03 de dezembro de 1999, CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, Câmara de Educação Básica. 

 Capítulo III  -  

Das Sanções 

Art. 10 - Aos docentes, funcionários, quando cometerem infrações ou incorrerem em 

atos que revelem desrespeito, negligência, incompetência ou incompatibilidade com 

a função que exercem, cabem as seguintes sanções disciplinares, além das hipóteses 

previstas na alíneas do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho: advertência 

verbal, advertência escrita e suspensão. 

 

Parágrafo único – As hipóteses de cabimento das sanções disciplinares de advertência 

verbal, advertência escrita e suspensão constarão em regulamento próprio. 

 TÍTULO IV  -  

DOS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 Capítulo I   

Dos Direitos dos Pais / Responsáveis 

Art. 11 – São direitos dos pais/responsáveis, como participantes do processo educativo: 

I -  Ter acesso a informações sobre a vida escolar dos alunos que estejam sob sua guarda 

ou responsabilidade; 

II -  Ter acesso ao calendário escolar semestral onde estarão discriminados as matérias e os 

horários das aulas que serão ministradas ao adolescente que está sob sua guarda ou 

responsabilidade; 

III -  Ter acesso ao diário de classe concernente ao adolescente que está sob sua guarda 

ou responsabilidade; 

IV -  Caso julgue necessário, poderá reunir-se com qualquer docente, ou outro profissional 

da área psicopedagógica, a fim de tratar de assuntos relativos ao adolescente que está 

sob sua guarda ou responsabilidade mediante agendamento de horário;  

V -  Ter ciência do processo pedagógico; 

VI -  Ter acesso aos regulamentos de estágio supervisionado e não supervisionado e de uso 

do laboratório e plano de prática profissionais; 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112
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VII -  Ser informado quando o adolescente sob sua guarda ou responsabilidade atingir 80% 

(oitenta por cento) de frequência escolar; 

VIII - Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade do adolescente que 

está sob sua guarda ou responsabilidade ser encaminhado para programa de 

recuperação, em razão do seu baixo aproveitamento escolar; 

IX -  Ser notificado acerca dos reajustes dos valores relativos às semestralidades com no 

mínimo 90 (noventa) dias; 

X -  Será entregue ao pai/responsável o boleto ou recibo da parcela da semestralidade, ou 

matrícula, o que será efetuada diretamente pela e na secretaria da ESAN; 

XI -  Ser avisado de quaisquer alterações que o calendário escolar semestral possa sofrer 

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas; 

 

 Capítulo II  -  

Dos Deveres dos Pais / Responsáveis 

Art. 12 – São deveres dos pais/responsáveis: 

I -  Entregar na secretaria da ESAN toda a documentação necessária à efetivação da 

matrícula do adolescente que esteja sob sua guarda ou responsabilidade; 

II -  Acompanhar a frequência do adolescente que esteja sob sua guarda ou 

responsabilidade; 

III -  Comunicar a diretoria o afastamento temporário do adolescente que estiver sob sua 

guarda ou responsabilidade por motivo de doença ou outros; 

IV -  Entregar atestado médico, ou outro documento idôneo e apto a justificar a ausência à 

aula do adolescente que esteja sob sua guarda ou responsabilidade, no prazo 

improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após o retorno do aluno às aulas;  

V -  Acompanhar o aproveitamento escolar do adolescente que esteja sob sua guarda ou 

responsabilidade; 

VI -  Ter ciência dos horários das aulas e quais matérias serão ministradas diariamente ao 

adolescente que esteja sob sua guarda ou responsabilidade; 

VII -  Obter o uniforme para o adolescente que esteja sob sua guarda ou responsabilidade 

nos padrões de confecção e têxtil, inclusive dos emblemas, exigidos pela ESAN; 

VIII - Verificar se o adolescente, que está sob sua guarda ou responsabilidade, está vestindo 

apropriadamente o uniforme correto para cada atividade escolar antes dele dirigir-se 

à aula; 
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IX -  Verificar se o adolescente que está sob sua guarda ou responsabilidade atende todas 

as exigências, previstas em regulamentos próprios, para assistir as aulas de laboratório 

ou para comparecer ao estágio supervisionado e não supervisionado e as práticas 

profissionais; 

X -  Verificar se o adolescente que está sob sua guarda ou responsabilidade está portando 

o material didático correspondente à aula prevista àquele dia letivo, bem se está 

realizando as atividades na plataforma de ensino;  

XI -  Participar de todas as atividades de integração escola-família-comunidade; 

XII -  Pagar em dia as parcelas da semestralidade. 

 TÍTULO V  -  

DOS DIREITOS DOS ALUNOS, DEVERES, RESPONSABILIDADES, PROIBIÇÕES E DAS 

SANÇÕES. 

 Capítulo I  -  

Dos Direitos dos Alunos 

Art. 13 – São direitos dos alunos: 

I -  Usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, livre de 

discriminação, constrangimentos ou intolerância; 

II -  Receber atenção e respeito de colegas, professores, funcionários e colaboradores da 

escola, independentemente de idade, gênero, raça, religião, origem social, 

nacionalidade, naturalidade, deficiências, estado civil ou convicções políticas; 

III -  Ser orientado em suas dificuldades; 

IV -  Requerer segunda chamada, revisão de prova e recuperação observando o previsto 

neste regimento e no calendário escolar; 

V -  Participar das atividades sociais, cívicas e recreativas desde que esteja em dia com o 

pagamento da semestralidade e suas parcelas, bem como que não esteja cumprindo 

qualquer tipo de sanção disciplinar prevista neste regimento; 

VI -  Receber informações sobre as aulas, programas disponíveis, práticas profissionais 

realizadas na e pela escola e oportunidades de participar em projetos especiais; 

VII -  Receber Boletim Escolar e demais informações sobre seu progresso educativo e escolar, 

bem como participar de avaliações periódicas, de maneira informal ou por instrumentos 

oficiais de avaliação de rendimento; 

VIII - Ser notificado, com a devida antecedência, sobre a possibilidade de ser encaminhado 

para programa de recuperação, em razão do seu baixo aproveitamento escolar; 
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IX -  Ser notificado sobre a possibilidade de recorrer, quando discordar do resultado da 

avaliação; 

X -  Ao aluno maior de 18 (dezoito) anos, ter garantida a confidencialidade das informações 

de caráter pessoal ou acadêmicas registradas e armazenadas pelo sistema escolar, 

salvo em casos de risco ao ambiente escolar ou atendimento a requerimento de órgãos 

oficiais competentes. Já os alunos menores de 18 (dezoito) anos, esta confidencialidade 

são mitigados, uma vez que os pais ou responsáveis, e somente eles, têm acesso a estas 

informações; 

XI -  Afixar avisos no mural, sempre acatando os regulamentos estabelecidos pela escola, 

sendo proibida a veiculação de conteúdos difamatórios, obscenos, preconceituosos, 

racistas, discriminatórios, comerciais, de cunho partidário ou de organizações 

paramilitares, que promovam a apologia ao crime ou a atos ilícitos ou estimulem a sua 

prática, que perturbem o ambiente escolar, incitem à desordem ou ameacem a 

segurança ou os direitos fundamentais do cidadão; 

XII -  Requerer cancelamento de matrícula ou transferência quando maior de 18 (dezoito) 

anos ou através do pai ou responsável quando menor, conforme orientações 

emanadas pela secretaria escolar; 

XIII -  Ser tratado de forma justa e cordial por todos os integrantes da comunidade escolar, 

sendo-lhe assegurado: 

a) Ser informado sobre as condutas consideradas apropriadas e quais as que podem 

resultar em sanções disciplinares, para que tome ciência das possíveis consequências 

de suas atitudes em seu rendimento escolar e no exercício dos direitos previstos neste 

Regimento; 

b) Ser informado sobre procedimentos para recorrer de decisões administrativas 

sobre seus direitos e responsabilidades, em conformidade com o estabelecido neste 

Regimento; 

c) Estar acompanhado, quando menor, por seus pais ou responsáveis em reuniões e 

audiências que tratem de seus interesses quanto ao desempenho escolar, ou em 

procedimentos administrativos que possam resultar em sua exclusão compulsória da 

escola. 

       XV -  Tem o Direito ao emprego do Nome social, que deve seguir os procedimentos 

legais previstos e autorizados.              

 Capítulo II  -  

Dos Deveres e das Responsabilidades dos Alunos 

Art. 14 - São deveres e responsabilidades dos alunos: 

I -  Cumprir e fazer cumprir os horários, atividades do itinerário escolar e Calendário Escolar; 
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II -  Respeitar as normas disciplinares da ESAN dentro e fora dela; 

III -  Pagar em dia as parcelas da semestralidade.  

IV -  Ser assíduo, comunicando com antecedência, os atrasos e faltas eventuais; 

V -  Entrar na escola no horário previsto, portando sua identidade escolar, e deve estar 

ciente que se caso por qualquer motivo atrase, somente poderá entrar em sala no início 

do segundo tempo, e caso chegue após o segundo tempo sem justificativa não será 

permitido o acesso a sala de aula.  

VI -  Frequentar a escola, regular e pontualmente, devendo estar devidamente vestido, com 

boa apresentação e com o uniforme previsto para atividade escolar/curricular ou 

extracurricular, realizando os esforços necessários para progredir nas diversas áreas de 

sua educação, ciente que serão fiscalizados; 

VII -  O uniforme é um elemento formativo na vida do aluno. Ao usar o uniforme do ESAN, o 

aluno deve primar pela limpeza do seu uniforme, a adequação do tamanho de cada 

peça que utiliza e a correta composição do uniforme a envergar. É de responsabilidade 

da família e do aluno que o uniforme esteja sempre limpo e organizado. É importante 

que a família e o aluno compreendam que este, quando uniformizado, traz consigo a 

imagem da ESAN. 

VIII - Apresentar a solicitação por escrito e assinada pelo responsável para fins de saída das 

dependências escolares de forma antecipada, e se de maior com respectiva 

justificativa; 

IX -  Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade 

como um todo; 

X -  Cuidar do patrimônio do ESAN é uma obrigação de todos. Para tanto, todos devem 

colaborar para manter as mesas, cadeiras, paredes e portas sem riscos, e o ambiente 

limpo, a fim de evitar a presença de insetos e favorável ao desempenho e bem estar 

dos alunos e professores. 

XI -  Contribuir, em tudo que lhe couber, para o bom nome da ESAN; 

XII -  Colaborar na preservação do patrimônio escolar, respondendo e indenizando os danos 

que causar; 

XIII -  Entregar atestado médico, ou outro documento idôneo e apto a justificar a ausência à 

aula no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após o retorno do aluno às 

aulas;  

XIV -  Comunicar a diretoria o seu afastamento temporário por motivo de doença ou outros; 

XV -  Cumprir com rigorosa exatidão as determinações da Direção, dos professores e dos 

funcionários; 
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XVI -  Comparecer a todas às solenidades e festividades cívicas e sociais promovidas pela 

ESAN;  

XVII -  Caso falte a prova, será necessário via requerimento o pedido de 2a chamada, e que 

caso não tenha justificativa deverá pagar a taxa proposta na secretaria. 

XVIII - Cumprir com a carga horária de aulas extracurriculares, plano de práticas profissionais 

com atividades correlacionadas com a saúde e sócio humanitárias promovidas ou 

orientadas pela coordenação da ESAN; 

XIX -  Observar os preceitos de higiene pessoal bem como velar pela limpeza e conservação 

das instalações dependências, materiais, móveis, equipamentos e materiais da ESAN; 

XX -  Estar trajado adequadamente o uniforme previsto para cada atividade escolar e com 

documento de identificação expedido pela ESAN; 

XXI -  Estar preparado para as aulas e manter adequadamente livros, e-books  e demais 

materiais escolares de uso pessoal ou comum coletivo; 

XXII - Estar portando o material didático e equipamentos correspondentes à aula que será 

ministrada naquele dia letivo; 

XXIII -  Observar as disposições vigentes sobre entrada e saída das classes e demais 

dependências da escola; 

XXIV -  Ser em todos os momentos, respeitoso e cortês para com colegas, diretores, professores, 

funcionários e colaboradores da escola, independentemente de idade, gênero, raça, 

religião, origem social, nacionalidade, deficiências, estado civil ou convicções políticas; 

XXV - Contribuir para a criação e manutenção de um ambiente de aprendizagem 

colaborador e seguro, que garanta o direito de todos os alunos de estudar e aprender; 

XXVI -  Abster-se de condutas que neguem, ameacem ou de alguma forma interfiram 

negativamente no livre exercício dos direitos dos membros da comunidade escolar; 

XXVII -  Respeitar e cuidar dos prédios, equipamentos e símbolos escolares e nacionais, símbolos 

da Cruz Vermelha e ajudando sempre a preservá-los, respeitando a propriedade alheia, 

pública ou privada; 

XXVIII -  Compartilhar com a direção da escola informações sobre questões que possam 

colocar em risco a saúde, a segurança e o bem-estar da comunidade escolar; 

XXIX -  Utilizar sempre meios pacíficos na resolução de conflitos; 

XXX -  Reunir-se sempre de maneira pacífica e respeitando a decisão dos alunos que não 

desejem participar da reunião; 
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XXXI -  Ajudar a manter o ambiente escolar livre de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, 

substâncias tóxicas, armas brancas e armas de fogo e artefatos explosivos;  

XXXII -  Manter pais ou responsáveis legais informados sobre os assuntos escolares, sobretudo 

sobre o progresso nos estudos, os eventos sociais e educativos previstos ou em 

andamento, e assegurar que recebam as comunicações a eles encaminhadas pela 

equipe escolar, devolvendo-as à direção em tempo hábil e com a devida ciência, 

sempre que for o caso. 

XXXIII -  Realizar todas as tarefas e atividades propostas pela coordenação e corpo docente 

seja presenciais, digitais, híbridas ou à distância ou nas diversas plataformas de ensino 

propostas pela escola.  

XXXIV -  Zelar pela apresentação individual, portando-se de forma profissional em todos os 

ambientes e locais de ensino e de prática profissional; 

XXXV -  No caso do aluno estar impossibilitado de comparecer às aulas, solicita-se que os 

mesmos ou os responsáveis entrem em contato com a escola, se possível com 

antecedência, e em último caso, no mesmo dia da falta, ainda que por telefone. 

Independente da comunicação, deve ser apresentado documento (atestado, 

declaração, etc) que justifique a falta, no máximo em 3 (três) dias úteis, após a 

ocorrência. Findo este prazo, a justificativa não será mais considerada. As faltas não 

justificadas às atividades são sujeitas a medidas disciplinares. As faltas, mesmo que 

justificadas, serão registradas na ficha do aluno e diário do professor. São causas de 

justificação: 1) tratamento de saúde própria, comprovado por meio de atestado 

médico; 2) motivo de saúde de pessoa da família, uma vez comprovada a necessidade 

de acompanhamento do aluno; 3) luto de parentes; 4) calamidades e ocorrências 

julgadas pertinentes pelo Diretor; 

XXXVI -  Faltas comportamentais e atitudinais são todas as ações ou omissões contrárias à 

disciplina escolar, além de qualquer violação dos preceitos de ética, moral, conduta 

profissional, deveres e das obrigações escolares, regras de convivência social e dos 

padrões de comportamento impostos aos alunos, em função do sistema de ensino 

peculiar as Técnicas de um profissional em saúde, voltadas ao “alívio do sofrimento do 

ser humano”, sendo impraticável ao aluno da ESAN, qualquer prática ou atitude que 

prejudique direta ou indiretamente a saúde do aluno, ou de outros. 

XXXVII -  O aluno será avaliado no conceito profissional em sua atuação em todo itinerário 

escolar formativo nos seguintes quesitos na modalidade da meritocracia: ASSIDUIDADE, 

PONTUALIDADE, PARTICIPAÇÃO, TRAB EM EQUIPE, LIDERANÇA TOLERÂNCIA, 

INTELIGÊNCIA, CORAGEM, DEDICAÇÃO  ZELO, RESPEITO, ADAPTABILIDADE, 

CRIATIVIDADE, FLEXIBILIDADE e EQUILÍBRIO EMOCIONAL; 

 Capítulo III   

Das Proibições aos Alunos 

Art. 15 - É proibido ao aluno: 
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I -  Tomar atitudes que venham a prejudicar o processo pedagógico e o andamento das 

atividades escolares; 

II -  Ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares ou de terceiros envolvidos em práticas 

profissionais, sem prévia justificativa ou autorização dos professores e da direção; 

III -  Ter acesso às dependências da escola de: camisetas, saias, roupas transparentes, 

chinelos, sandálias, bermudas, bonés ou qualquer outra forma fora do uniforme previsto; 

IV -  Entrar ou sair da sala de aula, laboratório, local de estudo,local de treinamento ou 

campo de estágio sem a permissão do Coordenador ou Professor, fora dos horários 

regulares; 

V -  Qualquer tipo de reprodução, transmissão e retransmissão de aulas ou gravação de 

qualquer tema, fala, aulas e eventos (áudio e/ou vídeo), exceto se autorizado 

previamente pelo colaborador, docente a frente do trabalho ou pela direção; 

VI -  Ter acesso, circular ou permanecer sem autorização em locais restritos do prédio escolar 

ou de campus de estágio ou de PPP, e locais como sala dos professores, coordenação 

pedagógica e diretoria; 

VII -  Frequentar as aulas de laboratório sem atender todos os requisitos constantes no 

regulamento de utilização do laboratório e com a presença do docente responsável; 

VIII - A entrada e a utilização de skates, patinetes ou qualquer outro meio de transporte 

elétrico/motorizado dentro da escola; 

IX -  Festas de congraçamento no interior das salas de aula sem permissão expressa da 

escola, em caráter excepcional, desde que acompanhadas por um professor, devendo 

as salas deverão ser entregues limpas e arrumadas.  

X -  Distribuir nas dependências da escola quaisquer boletins, folders ou impressos sem 

autorização; 

XI -  Montar grupos em mídias e redes, propagar mensagens nas redes sociais, ou aplicativos 

de trocas de mensagens, ou qualquer tipo de mensagem utilizando o nome e qualquer 

outro de emblema da ESAN, ou ainda citar qualquer aluno ou professor ou funcionário, 

sem que seja devidamente autorizado. 

XII -  Comparecer aos estágios, tanto o supervisionado quanto ao não supervisionado e PPP, 

sem atender todos os requisitos constantes nos regulamentos próprios;  

XIII -  Desfigurar as peças do uniforme na escola ou fora da escola, em locais públicos; 

XIV -  Utilizar, sem a devida autorização, computadores, ou qualquer aparelhos telefônicos ou 

outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da escola; 
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XV -   Utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos 

eletrônicos como telefones celulares, tablets, smartphones, notebooks, jogos portáteis, 

tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento que 

perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem o aprendizado, ressalvado o uso para 

finalidades pedagógicas. 

XVI -  Ocupar-se, durante a aula, com qualquer atividade que lhe seja alheia às previstas; 

XVII -  Comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como, por exemplo, 

fazendo “fofocas” falando se seus colegas ou barulho excessivo em classe, na 

biblioteca ou nos corredores da escola; 

XVIII - Fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou manifestações de agravo ao 

corpo técnico-pedagógico, administrativo, docente, discente ou autoridades nas 

dependências da ESAN; 

XIX -  Desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou 

colaboradores da escola; 

XX -  Fumar e Beber bebidas alcoólicas de qualquer tipo, nas dependências da escola ou de 

terceiros onde sejam feitos projetos de prática profissional - PPP, fora da escola; e em 

nenhuma hipótese com uniforme ou parte dele nas dependências ou fora das 

dependências da Escola. 

XXI -  Comparecer à escola, ou fazer uso nas dependências da ESAN, de qualquer tipo de 

substâncias nocivas à saúde física ou psíquica e à convivência social como 

entorpecentes ou bebidas alcoólicas e etc; comparecer às aulas embriagado ou com 

sintomas de ingestão e/ou uso de substâncias químicas tóxicas; 

XXII - Expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as normas ou 

políticas oficialmente definidas pela escola; 

XXIII -  Exibir ou distribuir textos, literatura ou materiais difamatórios, racistas ou preconceituosos, 

incluindo a exibição dos referidos materiais na internet; 

XXIV -  Violar as políticas adotadas no tocante ao uso da internet na escola, acessando-a, por 

exemplo, para violação de segurança ou privacidade, ou para acesso a conteúdo não 

permitido ou inadequado para a idade e formação dos alunos; 

XXV - Promover sem autorização quaisquer tipos de campanhas, sorteios, coletas, subscrições 

ou assemelhados, usando ou não, para tais fins o nome da ESAN; 

XXVI -  Danificar ou adulterar registros e documentos escolares, através de qualquer método, 

inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos; 

XXVII -  Incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: 
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a) Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou parciais de 

testes e provas a serem realizadas ou suas respostas; 

b) Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização de provas ou avaliações; 

c) Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas ou 

avaliações escolares; 

d) Utilizar recursos tecnológicos ou qualquer tipo de consulta ao conteúdo didático 

durante a realização das provas, ou quaisquer outros tipos de avaliações, sem 

autorização expressa dos professores para tal; 

e) Plagiar, ou seja, apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, 

sem dar o devido crédito e fazer menção ao autor, como no caso de cópia de 

trabalhos de outros alunos ou de conteúdos divulgados pela internet ou por qualquer 

outra fonte de conhecimento. 

XXVIII -  Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares, bem como 

escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta dos edifícios 

escolares;  

XXIX -  Promover, sem a autorização da Diretoria, excursões, jogos, coletas, rifas e subscrições 

dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento de ensino, utilizando-se do 

nome da escola;  

XXX -  Comercializar qualquer tipo de produtos ou equipamentos, revistas, alimentos e 

bebidas, dentro das instalações da ESAN, sem autorização; 

XXXI -  Portar armas de qualquer tipo ou modelo, explosivos, objetos perigosos, instrumentos 

que possam colocar em risco a segurança das pessoas e/ou qualquer outro objeto não 

relacionado aos trabalhos escolares; 

XXXII -  Assacar injúria ou calúnia contra colegas/pares, professores ou 

funcionários/colaboradores da escola ou praticar contra eles ato ou qualquer tipo de 

violência; 

XXXIII -  Promover ou participar de movimentos ou qualquer atividade de hostilidade às 

autoridades constituídas; 

XXXIV -  Representar a instituição em qualquer atividade externa, sem a devida indicação da 

Direção; 

XXXV -  Fazer uso, portar, transportar ou comercializar tabaco, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas 

ou entorpecentes; 

XXXVI -  Adentrar na escola sem o uniforme estipulado ou previsto para atividade diária, inclusive 

para aulas em laboratórios ou estágio supervisionado; 
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XXXVII -  - Praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

XXXVIII -  o aluno evadir a aula e sair da escola antes do término das aulas previsto da escola, 

sem justificativa. 

XXXIX -  usar a imagem da escola sem autorização em qualquer mídia. 

XL - usar o uniforme da escola em atividades que não estejam previstas no calendário 

escolar, PPP e em ações de organizações filiadas como as da Cruz Vermelha. 

XLI -  Ativar injustificadamente alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de 

segurança da escola; 

XLII -  Empregar em qualquer situação, gritos, palavras de baixo calão “palavrões” ou 

expressões de desrespeito a qualquer elemento da comunidade escolar; 

XLIII -  Empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a terceiros, 

incluindo descriminação, hostilidade ou intimidação mediante o uso de apelidos 

racistas ou preconceituosos, ou qualquer outra expressão afim; 

XLIV -  Emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva ou desrespeitosa, ou 

apresentar qualquer conduta sexualmente ofensiva; 

XLV -  Estimular, ou envolver-se em, brigas, manifestar conduta agressiva ou promover 

brincadeiras que impliquem risco de ferimentos, mesmo que leves, em qualquer 

membro da comunidade escolar; 

XLVI -  Produzir ou colaborar para o risco de lesões em integrantes da comunidade escolar, 

resultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos 

cotidianos que podem causar danos físicos, como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-

chuvas, braceletes etc.; 

XLVII -  Provocar ou forçar contato físico inapropriado ou não desejado dentro do ambiente 

escolar; 

XLVIII -  Ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente ou psicologicamente qualquer membro da 

comunidade escolar; 

XLIX -  Participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal ou generalizada; 

L -  Apropriar-se de objetos que pertencem a outra pessoa, sob ameaça, ou sem o devido 

consentimento; 

LI -  Incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano a equipamentos, 

materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, estudantes ou 

terceiros; 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112


 

REGIMENTO ESCOLAR - ESAN 

 

Rua Padre Jose Sandrup, 887  B – Vila Julieta – Resende /RJ – Cep 27521-111        Página 21 de 54 

LII -  Consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas ou 

outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar; 

LIII - Portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma de qualquer tipo, modelo ou 

fim, mesmo que de brinquedo ou esportiva, no recinto escolar; 

LIV - Apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira e respectivos códigos 

jurídicos. 

§ 1º - As faltas descritas nos itens XXIII a XXX serão sempre submetidas a Direção da 

Escola, para apuração e aplicação de medida disciplinar, inclusive o cancelamento da 

matrícula por questões disciplinares e de segurança ou convite a transferência, 

podendo inclusive encaminhar ao conselho tutelar se menores ou a delegacia se 

maiores. 

§ 2º - Além das condutas descritas no parágrafo anterior, também são passíveis de 

apuração e aplicação de medidas disciplinares as condutas que os professores ou a 

direção escolar considerem incompatíveis com a manutenção de um ambiente escolar 

sadio, ou inapropriado ao ensino-aprendizagem, sempre considerando, na 

caracterização da falta, a idade do aluno e a reincidência do ato, fatores reincidentes 

e agravantes. 

 Capítulo IV  -  

Das Sanções 

Art. 16 - O não cumprimento dos deveres e a incidência em faltas disciplinares poderão 

acarretar ao aluno as seguintes medidas disciplinares: 

I -  Advertência verbal; 

II -  Advertência escrita; 

III -  Repreensão; 

IV -  Encaminhamento imediato do discente à Coordenação Pedagógica ou à Direção 

V -  Suspensão da aula ou atividade; 

VI -  Suspensão temporária em qualquer tipo de atividade escolar ou de outra prevista no 

Regimento Escolar; 

VII -  Transferência de turno; 

VIII - Recusa à renovação de matrícula; 

IX -  Exclusão por ato da Diretoria, após decisão do Conselho de Classe, com cancelamento 

da matrícula e expedição de transferência; 
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§ 1º - As medidas disciplinares deverão ser aplicadas ao aluno em função da gravidade 

da falta, idade do aluno, grau de maturidade e histórico disciplinar, fatores reincidentes 

e agravantes, e se menores comunicando-as aos pais ou responsáveis. 

§ 2º - As medidas previstas nos itens I, II, III e IV serão aplicadas pelo professor ou pelo 

Diretor; 

§ 3º - As medidas previstas nos itens V e VI serão aplicadas pelo Coordenador 

Pedagógico ou pelo Diretor; 

§4º - As medidas previstas nos itens VII, VIII e IX serão aplicadas exclusivamente pelo 

Diretor; 

§5º - A pena de suspensão ao aluno não o isenta da apresentação dos trabalhos 

escolares previamente determinados 

§ 6º - O cancelamento da matrícula é aplicado quando da reincidência do aluno na 

prática de atos inteiramente incompatíveis com as normas dos bons costumes e com a 

ética, moral, e a disciplina. 

§7º - A Diretoria pode recusar a renovação da matrícula de aluno a que, por razões de 

desarmonia ou incompatibilidade com o Estabelecimento, faltam condições para 

acompanhar o processo formativo ou o ensino ministrado sem prejudicar o bom 

funcionamento das atividades escolares ou desenvolvimento e integração do próprio 

discente. 

§8º - Sempre que possível, aplicam-se às penalidades gradativamente de forma não 

concomitante; 

 Quaisquer que sejam as medidas disciplinares a que estiver sujeito o aluno, a ele será 

sempre garantido o amplo direito de defesa e o contraditório. 

§ 9º - No caso do cancelamento por questões disciplinares e de segurança, o Diretor de 

Escola expedirá a declaração de cancelamento de matrícula. 

 

 

 TÍTULO VI  -  

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA 

 Capítulo I  -  

Da Caracterização 

Art. 17 - A organização técnico-administrativa e pedagógica da ESAN abrange: 

I -  Direção Administrativa 
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II -  Direção Pedagógica; 

III -  Coordenação Pedagógica; 

IV -  Secretaria Escolar; 

V -  Setor Administrativo; 

VI -  Corpo Docente; 

VII -  Corpo Discente. 

 

 Capítulo II   

Da Direção 

Art. 18 - A Direção é o centro executivo do planejamento, organização, coordenação, 

avaliação e integração de todas as atividades desenvolvidas no âmbito desta escola. 

Parágrafo Único - Integram a Direção o Diretor Administrativo e o Diretor Pedagógico 

de ESAN; 

Art. 19 - A direção Administrativa da ESAN exercerá suas funções objetivando garantir: 

I -  Dirigir, presidir e superintender todas as atividades administrativas responsabilizando-se 

por seu bom funcionamento; 

II -  Representar o Estabelecimento, judicialmente e extrajudicialmente, responsabilizando-

se por seu funcionamento, perante os órgão e entidades públicos e privados; 

III -  Firmar contratos com pessoas jurídicas prestadoras de serviços, fornecedoras de 

produtos e profissionais autônomos;  

IV -  Convocar e presidir as atividades e reuniões do corpo administrativo; 

V -  Presidir os serviços administrativos relativos á Secretaria; ouvindo a Direção Pedagógica; 

VI -  Assinar os documentos e papeis escolares administrativos isoladamente ou em conjunto 

com a Secretaria Escolar, quando necessário, ouvindo a Direção Pedagógica; 

VII -  Aprovar escalas de férias do quadro de pessoal, contratos temporários e periódicos, 

ouvindo a Direção Pedagógica. 

VIII - Estabelecer normas disciplinares do corpo administrativo e de funcionamento dos 

setores administrativos; 

IX -  Responde por quaisquer recursos financeiros destinados à ESAN deles prestando contas 

ao Poder Público e quaisquer dos sócios quando for solicitado; 
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X -  Assegurar o exato cumprimento das normas constantes neste Regimento Escolar; 

XI -  Decidir, em última instancia os problemas administrativos e casos omissos 

administrativos. 

XII -  A administração do pessoal e dos recursos materiais e financeiros; 

XIII -  A articulação e integração da ESAN com as famílias e a comunidade local; 

Art.20 - A Direção Pedagógica da ESAN exercerá suas funções objetivando garantir: 

I -  Dirigir, presidir e superintender todas as atividades pedagógicas e serviços escolares, 

responsabilizando-se por seu funcionamento; 

II -  Representar o Estabelecimento, responsabilizando-se por seu funcionamento e de 

convênios e de acordos de cooperação, perante os órgãos e entidades públicos e 

privados; 

III -  Convocar e presidir as atividades e reuniões dos corpos docentes, discente e Secretaria 

Escolar; 

IV -  Presidir aos serviços pedagógicos relativos á Secretaria; 

V -  Assinar os documentos e papeis escolares pedagógicos, isoladamente ou em conjunto 

com a Secretaria Escolar, quando necessário; 

VI -  Autorizar a abertura e o encerramento das matriculas; 

VII -  Fixar o calendário escolar, horário de aulas e das verificações da aprendizagem, início 

e termino de cada período letivo e os dias de atividades escolares. 

VIII - Distribuir turmas, aulas e atividades entre os professores, para as series dos cursos, etapas 

de ensinos mantidos pelo Estabelecimento; 

IX -  Informar à Direção Administrativa acerca do calendário escolar e demais atividades 

pedagógicas e escalas de trabalho a serem realizadas pelo corpo docente no intui de 

que se possa programar a escala de férias. 

X -  Aprovar programas, planos de curso, estágio supervisionado, plano de práticas 

profissionais e adoção de livros, e-books, uniformes e material didático, propostos pela 

equipe técnica, pelos professores ou órgão próprios; 

XI -  Estabelecer normas disciplinares do corpo discente e de funcionamento das atividades 

de ensino-aprendizagem; 

XII -  Responde por quaisquer recursos destinados à atividade de ensino-aprendizagem deles 

prestando contas ao Poder Público e quaisquer dos sócios quando for solicitado; 

XIII -  Assegurar o exato cumprimento das normas constantes neste Regimento Escolar; 
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XIV -  Decidir, em última instancia escolares, os problemas pedagógicos e casos omissos. 

XV -  Compete ao Diretor Pedagógico, assessorado pela Coordenação Pedagógica: 

a. Planejar e acompanhar as atividades pedagógicas da Escola. 

b. Orientar e avaliar o ensino aprendizagem e o processo de recuperação. 

c. Cooperar com os professores no sentido da boa condição pedagógica e 

administrativa; 

d. Zelar para que o estudo, as atividades de convivência social e recreação e 

atividades externas decorram em condições da maior conveniência pedagógica; 

e. Organizar e supervisionar as atividades extracurriculares, as quais concorram para 

completar a educação holística do aluno; 

f. Aperfeiçoamento do pessoal docente, através de assistência técnica, seminários, 

reuniões e cursos, tudo isso sob a ótica do conceito da Formação e Especialização 

Continuada; 

g. Colaborar com os professores na confecção dos objetivos educacionais; 

h. Participar da elaboração do currículo pleno e das reuniões do Conselho de 

Classe. 

 Capítulo III  -  

Da Coordenação Pedagógica 

Art. 21 – A Coordenação Pedagógica tem a função de proporcionar apoio aos 

docentes e discentes. 

Parágrafo Único - Integram a Coordenação Pedagógica, que é presidida pelo Diretor 

Pedagógico, os Professores Coordenadores técnicos, Orientadores Educacionais, 

Psicólogos e Psicopedagogos. 

 

 

Art. 22 – Compete aos Professores Coordenadores: 

I -  Analisar e sugerir medidas que visem à melhoria do processo ensino aprendizagem; 

II -  Propor diretrizes com vistas à elaboração do plano geral da unidade escolar; 

III -  Reunir-se, quando convocado, para assessoramento didático pedagógico à Direção 

Pedagógica; 
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IV -  Estimular os colegas a desenvolverem atividades pedagógicas integradas; 

V -  Auxiliar na elaboração, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica; 

VI -  Auxiliar na coordenação pedagógica e mecanismos de apoio à gestão pedagógica 

da escola. 

VII -  Receber os planos de aulas do conteúdo a ser ministrado no bimestre letivo que se 

iniciará de todos dos professores da matéria que coordena, aprova-los e vista-los de 

modo a estarem todos prontos 07 (sete) dias antes do início do módulo letivo; 

VIII - Receber testes e as Avaliações dos módulos a serem aplicadas de todos dos professores 

da matéria/disciplina que coordena aprova-las e vista-las; 

IX -  Remeter à Secretaria Escolar todas as Avaliações dos módulos em suas respectivas 

disciplina, devidamente aprovadas e visitadas com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias antes de serem aplicadas;  

X -  Verificar se todas as notas das Avaliações do módulo e disciplinas, Avaliações Finais, 

Verificações Imediatas e Conceitos Escolares estão devidamente lançados na 

plataforma/no sistema de controle de notas com antecedência mínima de 24 (vinte e 

quatro) horas antes da realização do Conselho de Classe; 

XI -  Substituir o Diretor Pedagógico quando for solicitado; 

Art. 23 – Compete aos Orientadores Educacionais, Psicólogos e Psicopedagogos: 

I. Organizar fichas de orientação educacional dos alunos; 

II. Assistir e orientar o aluno, em intima colaboração com a família, diretor e professores; 

III.Pesquisar as causas do insucesso dos alunos no estudo, registrando os dados recolhidos 

em atendimento com pais e professores; 

IV.Organizar atividades que concorram para completar a educação dos alunos; 

V. Assessorar pais e professores na educação dos alunos em reuniões; 

VI.Coordenar o processo de sondagens de interesses, aptidões e habilidades do 

educando, incorporando-o ao processo educacional global; 

VII. Despertar no aluno o sentido de responsabilidade, como pessoa e como cidadão. 

 Capítulo IV  -  

Da Secretaria Escolar 

Art. 24 – A Secretaria Escolar tem a função de dar apoio ao processo educacional, 

auxiliando tanto a Direção Administrativa, quanto a Direção Pedagógica nas atividades 

relativas a: 

I -  Documentação e escrituração escolar e de pessoal; 

II -  Organização e atualização de arquivos; 

III -  Expedição, registro e controle de expediente; 
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IV -  Registro e controle de bens patrimoniais, bem como de aquisição, conservação de 

materiais e de gêneros alimentícios; 

V -  Preparação de correspondência da ESAN; 

         Receber as Avaliações disciplinares e  Finais dos Professores Coordenadores, 

realizar a impressão e devolvê-las aos Professores Coordenadores até a véspera da 

aplicação das referidas avaliações. 

         VI - Supervisionar o serviço de escrituração e registro escolar e de arquivo ativo, 

inativo e morto; 

         VII - Articular-se com os setores técnicos pedagógicos para que, nos prazos 

previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos, referente às 

programações regulares e especiais; 

          VIII - Manter atualizados as pastas e registros individuais dos alunos e de pessoal, 

quanto á documentação exigida e a permanente compilação e armazenamento de 

dados; 

         IX - Manter atualizadas as cópias da legislação em vigor; 

           X - Evitar o manuseio, por pessoas estranhas ao serviço, bem como a retirada do 

âmbito do Estabelecimento, de pastas, livros, diários de classe e registros de qualquer 

natureza, salvo quando oficialmente requeridos por órgãos autorizados; 

          XI - Participar do planejamento geral do Estabelecimento e demais reuniões, com 

vistas ao registro da escrituração escolar e arquivo; 

         XII - Adotar medidas que visem a preservar toda a documentação sob sua 

responsabilidade; 

        XIII - Executar outras tarefas delegadas, tanto pelo Diretor Pedagógico quanto pelo 

Diretor Administrativo, no âmbito de sua competência; 

        XIV - Lavrar atas e anotações de resultados finais, de recuperação, de exames 

especiais e de outros processos de avaliação, cujo registro de resultado for necessário; 
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        XV - Cuidar do recebimento das documentações relativas as matriculas e 

concernentes as transferências; 

       XVI - Atender e acompanhar, encaminhando adequadamente, as pessoas que se 

dirigirem ao Estabelecimento; 

       XVII - Cuidar da comunicação externa da ESAN com a comunidade escolar ou com 

terceiros; 

       XVIII - Receber os pagamentos das parcelas da semestralidade/modulo  dos alunos, 

das matrículas e demais taxas devendo entregar ao aluno ou seu responsável o 

correspondente recibo; 

       XIX - Substituir o Diretor Administrativo quando for solicitado; 

Parágrafo Único - Integram a Secretaria escolar a Secretária Escolar e os Auxiliares de 

Secretaria; 

 Capítulo V    

Do Setor Administrativo 

Art. 25 - O Setor Administrativo tem a função de proporcionar apoio ao conjunto de 

ações complementares de natureza administrativa e curricular, relativas às atividades 

de: 

I -  Limpeza, manutenção e conservação da área interna e externa do prédio escolar; 

II -  Controle, manutenção e conservação de mobiliários, equipamentos e materiais 

didático-pedagógicos; 

III -  Contabilidade e Pessoal; 

IV -  Portaria e Vigilância; 

V -  Computação, Serviços de internet e Manutenção de Serviços Telefônicos e de CFTV; 

VI -  Biblioteca e Sala de Estudos e de Multimídia. 

Parágrafo único – Todas as seções que integram o Setor Administrativo serão regidas 

pelos seus regimentos próprios e guias de boas práticas. 
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 Capítulo VI  -  

Do Corpo Docente 

Art. 26 - Integra o Corpo Docente todos os professores da escola, que exercerão suas 

funções, incumbindo-se de: 

I -  Elaborar e cumprir plano de aula e as atividades do calendário escolar, conforme 

sistema e plataforma orientada pela coordenação pedagógica; 

II -  Entregar ao respectivo Professor Coordenador, com uma antecedência mínima de 15 

(quinze) dias antes de se iniciar o bimestre letivo/módulo, todos os planos de aula com 

os conteúdos relativos à matéria/disciplina a ser ministrada no bimestre/módulo letivo 

vindouro; 

III -  Elaborar, aplicar e corrigir exercícios e Verificações imediatas (testes) devendo realizar 

o lançamento dos resultados para realizar o cálculo da média no prazo determinado 

pelos Professores Coordenadores técnicos; 

IV -   Atribuir um “valor de conceito” de cada aluno relacionado à assiduidade, 

pontualidade, participação em aula e atributos da área cognitiva como iniciativa, 

criatividade, responsabilidade, respeito e etc., denominado Conceito Escolar, conforme 

orientação da coordenação pedagógica; 

V -  Depois de realizar o Conceito Escolar de cada aluno, deverá lançar a nota para 

compor a média da disciplina/módulo sob orientação do Professor Coordenador 

técnico e equipe pedagógica; 

VI -  Confeccionar e remeter aos Professores Coordenadores técnicos as Avaliações e Finais 

faltando 10 (dez) dias para a sua aplicação; 

VII -  Aplicar e corrigir todas as Avaliações disciplinares e Finais dentro do prazo estabelecido 

pelos Professores Coordenadores técnicos e pedagógicos; 

VIII - Lançar todas as notas das Avaliações disciplinares, Avaliações Finais, Verificações 

Imediatas e Conceitos Escolares nos prazos estabelecidos pelos Professores 

Coordenadores; 

IX -  Realizar a revisão de prova quando solicitada pelo aluno; 

X -  Zelar pela aprendizagem de alunos; 

XI -  Cumprir as estratégias de recuperação para os alunos de baixo rendimento; 

XII -  Cumprir os dias letivos e a carga horária de efetivo trabalho escolar; 

XIII -  Cumprir fielmente todas as determinações emanadas pela Coordenação Pedagógica 

e pela Diretoria Pedagógica da ESAN;  
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XIV -  Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade 

local. 

XV -  Manter eficiência do ensino na área especifica e sua atuação; 

XVI -  Elaborar, os planos de aula, apostilas e material didático de unidades curriculares, 

eletivas, optativas e de recuperação; 

XVII -  Ministrar aula de acordo com o horário estabelecido, cumprindo o numero de dias 

letivos fixados pelo Estabelecimento e registrando, no Diário de Classe, a matéria 

lecionada e a frequência do aluno, bem como a própria frequência; 

XVIII - Responde pela ordem na sala de aula, pelo bom uso dos equipamentos, materiais 

didáticos e pela conservação dos laboratórios; 

XIX -  Orientar o trabalho escolar e quaisquer atividades extraclasse relacionadas com sua 

matéria,  esforçando-se por obter o máximo de aproveitamento do aluno;  

XX -  Usar os materiais didáticos e E–books previstos para o ensino durante módulo letivo 

profissional;  

XXI -  Cumpri as disposições regimentais referentes á verificação do aproveitamento do 

aluno; 

XXII - Fornecer a secretaria os resultados da avaliação nos prazos fixados no calendário 

escolar; 

XXIII -  Ministrar aulas preparatórias para provas e estudos de recuperação nos períodos 

previstos no calendário escolar, responsabilizando-se pela avaliação; 

XXIV -  Respeitar a diferença individual do aluno, considerando as possibilidades e limitações 

de cada um, mantendo-o em classe no período de aula; 

XXV - Participar, salvo impedimento legal ou regimental, de comissões julgadoras e outras 

para que for designado; 

XXVI -  Participar de reuniões pedagógicas, sessões cívicas, solenidades e reuniões 

programadas; 

XXVII -  Fornecer á Orientação Educacional e a Supervisão Escolar, com regularidade, 

informações sobre seus alunos. 

XXVIII -  Participar, obrigatoriamente dos Conselhos de Classe e de outros órgãos colegiados de 

que, por força deste Regimento Escolar, eleição ou indicação, for membros. 

XXIX -  Atender a família do aluno quando for solicitado; 

XXX -  Acatar as decisões da Diretoria, de órgão colegiados, conselhos e demais autoridades 

do ensino; 
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XXXI -  Proceder à crítica de prova exame, exercício, trabalho e tarefa realizados pelo aluno; 

XXXII -  Velar pelo bom nome do Estabelecimento, dentro e fora dele, mantendo uma conduta 

compatível com a missão de educar; 

XXXIII -  Manter vigilância para evitar o uso pelo aluno de processos fraudulentos na execução 

de trabalho prova e exame; 

XXXIV -  Entregar a Escola todos os documentos necessários para investidura no exercício da 

profissão, bem como para contratação, sempre que exigidos, satisfazendo plenamente 

as leis vigentes e as obrigações previstas neste Regimento Escolar; 

XXXV -  Manter a disciplina dos alunos. 

XXXVI -  Atender todas as solicitações da secretaria escolar  

Art. 28 – É vedado aos professores: 

I. Dedicar-se nas aulas a assuntos alheios à matéria; 

II. Aplicar penalidade aos alunos, exceto advertência, repreensão e exclusão da aula; 

III.Ministrar curso ou aula particular aos próprios alunos sem a aquiescência da Diretoria 

Pedagógica; 

IV.Dirigir-se diretamente aos pais ou responsáveis para solução de problemas pedagógicos 

ou comportamentais do aluno, sem o prévio conhecimento da Coordenação, 

Orientação, Supervisão ou Direção. 

 Capítulo VII  -  

Do Corpo Discente 

Art. 29 - Integram o Corpo Discente todos os alunos desta escola, regularmente 

matriculados. 

                                                    

 

 

 

                                                         Capítulo VII 

Dos Conselhos de Ana/Série/Classe 

              Seção I  -  

Do Conselho de Classe 

Art. 30 - O Conselho de Classe, enquanto colegiado responsável pelo processo coletivo 

de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem organizar-se-á de 

forma a: 
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I -  Propiciar o debate sobre o processo de ensino e aprendizagem; 

II -  Favorecer a integração e sequência dos conteúdos curriculares de cada Módulo; 

Art. 31 - O Conselho de Classe de natureza consultiva e deliberativa têm as seguintes 

atribuições: 

I -  Discutir, analisar e tomar decisões sobre assuntos pertinentes à avaliação, promoção, 

recuperação, reforço e retenção de alunos; 

II -  Apresentar informações sobre os alunos, salientando aspectos que envolvam 

aproveitamento escolar, interesse de participação, frequência, condições 

socioeconômicas, hábitos e atitudes; 

III -  Sugerir medidas que visem melhorar o aproveitamento e ajustamento do aluno em 

classe; 

IV -  Avaliar o rendimento da classe e confrontar os resultados de aprendizagem, relativos 

aos vários componentes curriculares, analisando os casos de alunos de aproveitamento 

insuficiente e suas possíveis causas; 

V -  Discutir a elaboração da programação de atividades de recuperação e reforço para 

os alunos com dificuldades de aprendizagem; 

VI -  Avaliar o comportamento da classe e o relacionamento com os professores, 

identificando alunos de comportamento inadequado na classe, na escola, e propor 

medidas que visem a um melhor ajustamento; 

VII -  Opinar sobre pedidos de reconsideração e recursos interpostos pelos alunos ou por seus 

responsáveis. 

Art. 32 - Os Conselhos de Ano/Série/Classe/Módulo deverão se reunir, ordinariamente, 

uma vez por bimestre, e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante 

convocação da direção. 

Parágrafo Único - As decisões desses Conselhos serão sempre registradas em ata, e 

assinadas por todos os presentes.  

 

DA ORGANIZAÇÃO DIDATICO – PEDAGÓGICA 

CAPÍTULO I – DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 33°- O Calendário Escolar ordena a distribuição dos dias letivos previstos por lei, em 

dois períodos, fixando as épocas de recessos e férias escolares, atendendo as 

exigências do ensino, as necessidades dos alunos, dos professores, da comunidade em 
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geral e as diretrizes do Estabelecimento de Ensino, pelo previsto por cada componente 

curricular, tendo em vista o total de horas exigido pela habilitação. 

Parágrafo Único – Além do trabalho efetivo com alunos, o ano letivo contém atividades 

preparatórias de programação, de planejamento, de coordenação, avaliação, 

atualização e aprimoramento de pessoal. 

Art. 34°- O ano letivo conta, no mínimo com 200 (duzentos) dias letivos de trabalho 

escolar efetivo, com pelo menos 800 (oitocentas) horas anuais e é dividido em 2 (dois) 

períodos de 100 (cem) dias cada um, excluídos aqueles destinados a recuperação final. 

Art. 35°- As turmas deste Estabelecimento de Ensino têm aulas diariamente de segunda-

feira a domingo de forma a atender a demanda pedagógica particular de cada curso 

ou periodicamente conforme planejamento, situações adversas, como pandemias e 

epidemias e determinações de leis e decretos, podendo ainda ser realizadas em modo 

hibrido, digital e EAD, adotando metodologias atuais da educação 4.0. 

Art. 36°- As férias dos funcionários são reguladas na conformidade das necessidades do 

Estabelecimento de Ensino, cabendo ao Diretor Administrativo a sua planificação sendo 

sempre orientado pelo Diretor Pedagógico. 

Art. 37°- Além dos feriados nacionais, federais, estaduais, municipais e dias santificados, 

são feriados os dias 15 de outubro, dia consagrado ao mestre e o dia do aniversario da 

Escola, e podem ser modificados conforme decretos afins vigentes. 

Art. 38°- O currículo pleno possui um núcleo comum formado por matérias e disciplinas 

curriculares obrigatórias e, ainda, matérias e disciplinas eletivas e optativas. Uma parte 

diversificada para atender as diferenças dos alunos nos planos da Unidade Escolar, 

segundo as leis. Resoluções, deliberações e pareceres vigentes. 

§1º – Dentro das matérias eletivas oferecidas em cada curso o aluno deverá escolher, 

no mínimo, uma para compor o seu currículo sendo as demais facultativas. 

§2° - As disciplinas optativas não são obrigatórias, mas poderão compor o currículo do 

aluno desde que cursadas durante o itinerário formativo escolar; 

Art. 39°- Esta Unidade de Ensino pode substituir o tratamento da matéria em forma de 

disciplina, área de estudo ou atividade por outra a que se atribua idêntico ou 

equivalente valor formativo observado a legislação aplicável. 

Art. 40°- A grade curricular é organizada com as matérias, conteúdos, objetivos e 

composição previstos na Lei n° 9394/96 e demais legislações e normas pertinentes. 

Parágrafo Único – Para cumprimento de seus objetivos e da grade curricular, este 

Estabelecimento de Ensino pode celebrar convênios e acordos de cooperação técnica 

para entrosagem ou Inter complementaridade com entidades credenciadas ou 

legalmente habilitadas públicas e privadas, bem como convênios diversos. A Cruz 
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Vermelha Brasileira de Resende, órgão humanitário local, atuará diretamente apoiando 

todas as práticas profissionais e estágios profissionais supervisionados.  

Art. 41°- O planejamento geral da Escola de Saúde, elaborado semestralmente ou  por 

disciplina, leva em consideração sempre as necessidades do mercado de trabalho e 

sua necessidades tecnológicas, bem como as determinações legais.  

Art. 42°- Os programas de cada disciplina, área de estudo, atividade ou conteúdo 

especifica são elaborados por professores especialistas em cada conteúdo, 

coordenados técnica e pedagógica, aprovado pela Direção Pedagógica, obedecida 

ás diretrizes legais. 

Art. 43°- O efetivo trabalho escolar é desenvolvido em sala de aula e laboratórios, mas 

as atividades escolares podem ser realizadas em outros locais ou ambientes adequados 

a trabalhos teóricos e práticos profissionais, as leituras, as pesquisas, atividades em 

grupo, treinamentos e demonstrações, oferecendo contato com o ambiente 

profissional e com as demais atividades humanas de natureza moral, ética, cultural e 

artística, visando á plenitude da formação de cada aluno. A atividade escolar, portanto 

também se concretiza pelas aulas e atividades extracurriculares incluídas na Proposta 

Pedagógicas da escola, sempre com frequência exigível, com vistas a pratica 

profissional. 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

SEÇÃO II – DA ORGANIZAÇÃO DAS CLASSES 

Art. 44°- para organização de turmas das mesmas etapas podem ser considerados o 

nível de desenvolvimento, de necessidades, habilitação e experiência profissional  e a 

idade dos alunos. 

 

SEÇÃO III – DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Art. 45°- Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação são organizados de 

forma que ao final de ensino técnico-profissional o aluno demonstre: 

 

I. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; 

II. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 

III.Domínio dos conhecimentos técnicos inerentes ao exercício profissional. 

 

 Art. 46°- As diretrizes curriculares da educação profissional respeitam as seguintes 

diretrizes: 

I. Além da utilização de salas de aula, a Escola pode manter atividades com empresas 

ou instituições conveniadas, o que permite o estreito convívio com as rotinas dos serviços 

inerentes ao curso ministrado, num ambiente real. 
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II. As disciplinas do currículo são dadas em bloco ou distribuídas durante o período letivo. 

Necessariamente não precisam ser simultâneas. 

III.Cada módulo – aula não só se realiza na tradicional sala de aula, como também em 

outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas, atividades 

em grupo, treinamento e demonstrações, contato com o meio ambiente e com as 

demais atividades humanas de natureza cultural e artística. 

CAPÍTULO III – DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

Art. 47°- A verificação do rendimento escolar ou avaliação da aprendizagem é o 

mecanismo para apurar o rendimento escolar e o desenvolvimento qualitativo do 

aluno. 

Art. 48° - A verificação do rendimento escolar na ESAN observa o seguinte critério: 

I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período letivo 

sobre as provas finais. 

II. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar; 

III.Possibilidade de avanço nos cursos e na serie mediante verificação do aprendizado; 

IV.Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

V. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo 

para os casos de baixo rendimento escolar disciplinados neste Regimento Escolar. 

Art. 49°- A verificação do rendimento escolar compreende a avaliação do 

aproveitamento apuração da assiduidade. 

Art. 50°- A verificação do rendimento escolar é feita de forma continua durante o 

período letivo e expressa através de notas, envolvendo aspectos formativos e 

cognitivos. 

Art. 51°- A verificação do aproveitamento escolar tem em vista os objetivos do currículo 

pleno e é feita através de trabalhos individuais e em grupos, pesquisas, provas, 

observações do desempenho do aluno, auto avaliação, bem como de outros 

instrumentos pedagogicamente aconselháveis pelo quais passam serem observados os 

níveis de participação dos alunos e detectar os progressos por eles alcançados. 

§1° - Os instrumentos de avaliação são selecionados pelo Professor, conforme a 

natureza do conteúdo e o tratamento metodológico. 

§2° - O Professor, durante o módulo/disciplina, pode utilizar mais de um procedimento 

de avaliação. 

Art. 52°- O Conselho de Classe é um sistema de avaliação que reúne Professores com 

Objetivos comuns e definidos, através de reuniões e sistemáticas com vista ao 

acompanhamento, controle, avaliação do desenvolvimento do aluno nos planos 

intelectual, social, físico e emocional, permitindo a auto avaliação dos envolvidos no 

processo educativo. 
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Art. 53°- para escrituração do rendimento escolar são utilizados sistemas informatizados, 

plataformas, diários de classe, fichas individuais e atas. 

Art. 54°- A avaliação da aprendizagem observa também os seguintes critérios: 

           A avaliação e um método de adquirir e processar evidencia necessária para 

melhorar o ensino aprendizagem; E a avaliação do aproveitamento escolar tem como 

objetivo apurar mais a qualidade do que a quantidade, caracterizando se por “aspecto 

global” em que o aluno é observado não apenas com referência à aquisição de 

conhecimentos, mas em seu crescimento multidirecional, profissional, considerando se 

as capacidades de observação, reflexão, criação, julgamento, comunicação, 

convívio, cooperação, decisão e ação, encaradas como objeto geral do processo 

educativo. 

As características próprias de cada disciplina e a autonomia garantida ao professor 

definirão a quantidade e os mecanismos a serem utilizados, dentre:  

I. - Prova objetiva (testes);  

II. - Prova subjetiva (descritivas, planejamentos, projetos); 

III.- Seminário (comunicabilidade, expressividade);  

IV.- Trabalho em grupo (interação social, intervenção profissional);  

V. - Debates (reflexão, intervenção, aceitação);  

VI.- Produção de textos;  

VII. - Relatório individual (contextualização, avaliação);  

VIII. - Exercícios;  

IX. - Estudos de campo;  

X.- Estudos de caso;  

XI. - Observação do professor (diagnose, acompanhamento, estimulação). 

Art. 55°- No ensino profissional a Média Final (MF) e a situação final do aluno, quanto á 

promoção é definido da seguinte forma: 

 A avaliação da aprendizagem das disciplinas considera o desempenho dos alunos no 

desenvolvimento dos instrumentos avaliativos e resultam em duas médias bimestrais “N1 

e N2”.  

A nota final do aluno será definida, adotando-se os seguintes procedimentos:  

Duas notas obrigatórias (N1 e N2), como Médias Bimestrais;  
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Haverá uma 2ª chamada para alunos com ausência de notas, no caso de não 

comparecimento às provas da disciplina no módulo, estabelecidas em calendário do 

curso da ESAN, o aluno terá direito à segunda chamada em casos previstos em lei;  

Tanto na “N1 e N2”, o docente aplica a quantidade de avaliações (mecanismo de 

mensuração das competências e habilidades) prevista para a computação de nota de 

((IA1 + C) + PB) = N1 e ((IA2 + C) +PB) = N2, considerando que “C” são instrumentos 

avaliativos do conceito de participação do aluno no período letivo, sendo expressos 

através de notas que varia, de 0,0 (zero) a 20,0 (vinte), com oscilação decimal  e IA1 e 

IA2 são “Instrumentos Avaliativos” constituídos por trabalhos, testes ou qualquer outra 

forma escolhida pelo professor como avaliação, expressos através de notas que varia, 

de 0,0 (zero) a 80,0 (oitenta), com oscilação decimal, mais a aplicação de uma  “PD” - 

“Prova Disciplina”, sendo expressos através de notas que varia, de 0,0 (zero) a 100,0 

(cem), com oscilação decimal. 

  

Os resultados da avaliação da aprendizagem são sempre expressos através de notas 

que varia, de 0,0 (zero) a 100,0 (cem), com oscilação decimal. 

O aluno que integralizar “Média da Disciplina” (MD) no módulo, igual ou superior a 60,0 

(sessenta inteiros), obtida pela média aritmética das notas bimestrais (N1 e N2), e 

frequência mínima de 75% às aulas de cada disciplina, é aprovado sem submeter-se à 

qualquer outra avaliação.  

O aluno que integralizar “Média da Disciplina” (MD) no módulo, menor que 70,0 (setenta 

inteiros), obtida pela média aritmética das notas bimestrais (N1 e N2), e frequência 

mínima de 75% às aulas de cada disciplina, deverá submeter-se à prova de 

recuperação na disciplina (RF).  

Não é permitido ao aluno com “Média da Disciplina” (MD) no módulo, N1 ou N2, igual 

a zero (0,0) a realização de prova recuperação, sendo automaticamente considerado 

“Reprovado”.  

O aluno que se submeter à prova recuperação, para aprovação, deve obter média 

igual ou superior a 50,0 (cinquenta inteiros) e frequência às aulas igual ou superior a 75%;  

Considerar-se-á como Reprovado por Média, o aluno que não atingir a “Média da 

Disciplina” 60,0 (sessenta ou superior), considerando-se a Prova Recuperação;  

A prova final da disciplina versará sobre o “conteúdo total” desenvolvido na(s) 

disciplina(s) cursada(s) pelo aluno, no período letivo.  

O aluno que não integralizar 75% de frequência às aulas e demais atividades escolares 

será considerado “Reprovado”, mesmo que tenha obtido média suficiente para 

aprovação, sendo o conselho de promoção soberano para decisão no estudo de 

casos.  

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112


 

REGIMENTO ESCOLAR - ESAN 

 

Rua Padre Jose Sandrup, 887  B – Vila Julieta – Resende /RJ – Cep 27521-111        Página 38 de 54 

Os resultados das avaliações serão sistematicamente registrados pelo docente no 

sistema controle da ESAN, de forma a permitir o acompanhamento do desempenho do 

aluno, bem como a orientação de sua aprendizagem, de acordo com os prazos 

estabelecidos no Calendário Escolar, assim como os da prova final de cada disciplina 

no módulo. 

A Avaliação deve ainda possibilitar encaminhamentos que explicitem os 

procedimentos adotados, tais encaminhamentos são definidos sempre de acordo com 

os conteúdos trabalhados.  

Art. 56°- A avaliação do aproveitamento dos alunos deverá ser formativa, portanto 

integral, processual e contínua. 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV – DA PROMOÇÃO E DA FREQUÊNCIA 

Capítulo I – DA PROMOÇÃO 

Art. 57°- A promoção é entendida como ascensão, momento em que o aluno passa 

para a etapa seguinte depois de vencer os requisitos pré-estabelecidos, em função de 

uma média mínima fixada, associada á apuração da assiduidade. 

Art. 58°- Considera-se promovido quanto á frequência o aluno que obtém 75% (setenta 

e cinco por cento) do total de horas letivas e quanto ao aproveitamento o aluno que 

obtém: 

I. Média Final (MF) igual ou superior a 60 (sessenta), após a Prova final da disciplina. 

II. Média Final (MF) igual ou superior a 50 (cinquenta), após Recuperação; 

 

Capítulo II – DA FREQUÊNCIA 

Art. 59°- É obrigatória a frequência às aulas e a todas as atividades escolares, porque a 

frequência esta condicionada á promoção. 

Art. 60°- A frequência é registrada pelo Professor no sistema/Diário de Classe físico ou 

eletrônico ou ambos, e pela secretaria nos fichas individuais do aluno. 

Art. 61°- Exige-se o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência do total 

de horas letivas. 
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Parágrafo Único – Atendendo a Lei Federal n° 9.394/96, alterada pela Lei Federal nº 

13.803/2019, esta Unidade Escolar notifica ao Conselho Tutelar do Município a relação 

dos alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que apresentem quantidade de 

faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; 

Art. 62°- A frequência às aulas é apurada do primeiro ao último dia do período letivo. 

Parágrafo Único – Quando ocorrer a matricula após iniciado o ano letivo/módulo, no 

máximo de noventa dias depois de findo o módulo letivo, sem ter sido matriculado em 

outra escola, anteriormente, no mesmo ano letivo, sua frequência para efeito de 

cumprimento do mínimo estabelecido na lei, e apurada tendo como referencial o total 

de dias letivos e de carga horária ainda não transcorridos, a contar da data da 

matricula, excetuando-se a matricula na de Classificação e Reclassificação. 

Art. 63°- O abono de faltas é limitando a casos de força maior a critério da Direção ou 

do COC a partir de atestados comprobatórios. 

 

Capítulo III – DA SEGUNDA CHAMADA 

Art. 64°- O aluno que perde a avaliação pode, normalmente para substituí-la, submeter-

se, se quiser, á recuperação que se seguir a ela, sujeitando-se ás condições e exigências 

previstas neste Regimento, salvo dispensa de seu cumprimento por parte da Direção. 

§1°- No caso aos trabalhos, tarefas, exercícios e provas programados para recuperação 

são atribuídos o número de pontos correspondentes ao da avaliação normal perdida 

pelo aluno. 

§2°- Fora do processo previsto neste artigo, só é concedida a Segunda chamada, por 

motivo justo e excepcionalíssimo, a critério da Diretoria, que determina a forma, 

condições e a época de sua realização. 

CAPÍTULO IV – DA REGULARIZAÇÃO DE VIDA ESCOLAR 

Art. 65°- Regularização da vida escolar é feita pela Escola quando e necessário 

normalizar, por em ordem a situação escolar do aluno. 

Art. 66°- A regularização da vida escolar é o procedimento pelo qual esta instituição de 

Ensino visa suprir lacunas, irregularidades ou omissões na vida escolar do aluno. Será 

efetivada através de procedimentos como reclassificação, classificação, progressão 

parcial, aceleração de estudos, avanços de estudos, aproveitamento de estudos e 

complementação curricular. 

Art. 67°- A regularização de vida escolar é feita através de recursos didático-

pedagógicos, ou seja, são utilizados procedimentos para vencer dificuldades 

apontadas nos processos de aprendizagem, avaliados através de provas, testes, tarefas 

extraclasse e/ou outros instrumentos capazes de aferir o alcance de objetivos pré-
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determinados, objetivando fornecer aos alunos meios para progredir no trabalho e/ou 

acompanhar o período escolar seguinte. 

Art. 68°- O aluno classificado ou reclassificado em determinada Etapa, caso se transfira 

desta Unidade de Ensino antes de decorrido um ano, no histórico escolar não constará 

a classificação ou reclassificação, que é considerada inexistente. 

Art. 69°- Os procedimentos adotados para todos os recursos didático-pedagógicos com 

a finalidade de regularizar a vida escolar do aluno serão registrados em ata, que será 

lavrada em livro especialmente aberto para esse fim, ata cuja cópia será anexada á 

pasta individual do aluno. 

Art. 70°- Os recursos didático-pedagógicos são assim operacionalizados: 

I. Atividades diversificadas oferecidas durante a aula. 

II. Atividades em horário complementar na própria escola. 

III.Plano de trabalho, organizado pelo professor para estudo independente por parte do 

aluno. 

IV.Atividades extracurriculares planejadas pela Coordenação técnica e pedagógica e 

Diretoria Pedagógica; 

V. Aulas de laboratório e simuladores 

VI.Visitas técnicas; 

VII. Workshops e Fóruns; 

VIII. Plano de Práticas Profissionais; 

IX. Estágio Profissional Curricular; 

Parágrafo Único – Admite-se o sistema de monitoria, sob a supervisão do professor, que 

pode ser realizado por alunos da mesma turma ou de etapas mais adiantadas. 

Art. 71°- O aluno recebido em transferência do País ou do exterior, considerando o 

documento apresentado e seu desenvolvimento, pode ser reclassificado na Etapa 

compatível com seu desenvolvimento, mediante exame prévio para reclassificação. 

Art. 72°- Os exames de classificação, reclassificação e avanço de estudos são especiais, 

preparados e aplicados por banca de professores também especial. 

Art. 73°- A reclassificação e avanço de estudos podem ser do topo ou de parte de 

disciplinas ou conteúdos da Etapa. 

Art. 74°- A classificação, reclassificação de estudos obedecem ao previsto nas normas 

aplicáveis do sistema de ensino. 

Parágrafo Único – O avanço de estudos pode ser propiciado ao aluno de 

desenvolvimento excepcional. 

 

SEÇÃO I – DA ADAPTAÇÃO DE ESTUDOS 
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Art. 75°- A adaptação é o procedimento pedagógico que se destina aos ajustamentos 

indispensáveis para que o aluno possa, com sucesso, acompanhar o novo currículo, não 

havendo mais limites para o número de adaptações. 

Art. 76°- O processo de adaptação pode utilizar contratos, cursos paralelos ou aulas 

individuais e variam cada caso, devendo ser exequível e permitir ao aluno cumprir as 

exigências de frequência e aproveitamento, ou ainda, submeter-se a estudos de 

recuperação, até que seja considerado adaptado. 

Art. 77°- O aluno transferido para a ESAN, apresentando deficiência de carga horária 

ou não tendo estudado conteúdos ou disciplinas constantes da grande curricular, é 

submetido á adaptação, se necessária para continuidade de seus estudos. 

Parágrafo Único – A adaptação ocorre no módulo ou etapa em que tenha faltado o 

conteúdo. 

Art. 78°- Considera-se adaptado o aluno que, na avaliação normal periódica seguinte 

a que se submete obtêm, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos 

a ela. 

 

SEÇÃO II – DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

Art. 79°- Aproveitamento de Estudos é a faculdade legal concedida á escola para que 

aproveitem, em seus cursos e atividades, estudos realizados com êxito na própria escola 

ou em outras instituições. 

Art. 80°- O aproveitamento de estudos é realizado com êxito, mediante a observância 

dos seguintes procedimentos: 

a. Apresentação de documentos de estudos concluídos com êxito em 

quaisquer cursos ou exames, legalmente autorizados, no mesmo nível ou nível mais 

elevado de ensino, assim como histórico escolar, programas de ensino e certificados. 

b. Analise dos documentos comprobatórios dos estudos referentes as 

disciplinas, séries, ciclos, etapas, períodos, segmentos ou outras formas de organização 

de ensino, compatibilizá-los com os conteúdos da proposta curricular desta Unidade 

Escolar. 

 

SEÇÃO III – DO AVANÇO ESCOLAR 

Art. 81°- Avanço Escolar é a forma de propiciar ao aluno que apresente nível de 

desenvolvimento acima da média, a oportunidade de concluir em menor tempo ano, 

serie períodos, ciclos ou etapas. 

Art. 82°- É facultativo o avanço ao aluno que apresente alto nível de desempenho, 

mediante avaliação da aprendizagem. 
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ART. 83°- A banca de avaliação, neste caso, será designada pela Direção Pedagógica 

da ESAN, constituída por membros do corpo docente e de profissionais do serviço de 

apoio da instituição que procederá à avaliação que cada situação requer. 

SEÇÃO IV – DA CASSIFICAÇÃO 

 

Art. 84°- Classificação significa posicionar o aluno em Etapas, compatíveis com sua 

idade, experiência, nível de desempenho ou conhecimento, segundo processo de 

avaliação definido pela escola em seu Regimento Escolar.  

Art. 85°- A classificação em qualquer Etapa, exceto o primeiro módulo do ensino 

técnico-profissional é feita: 

I. Por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento o módulo anterior; 

II. Por transferência para os candidatos de outras escolas; 

III.Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita por esta Unidade 

de Ensino. 

Art. 86°- A classificação por promoção é feita pela ESAN para os alunos que alcançam 

os objetivos proposto na Etapa cursada, observando-se as normas constantes deste 

Regimento Escolar. 

Art. 87°- Para classificar o aluno, a escola realizará exames com o objetivo de avaliar a 

maturidade e desenvolvimento do candidato para cursar o módulo pretendido, 

tomando por base  as matérias do itinerário formativo e a grade curricular. 

 

SEÇÃO V – DA COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR 

Art. 88°- A complementação curricular para efeito de ajustamento do currículo será 

efetivada mediante: 

I. Aulas regulares, trabalhos, etc., podendo efetivar-se paralelamente ao curso regular da 

própria instituição e pela própria ESAN. 

II. A verificação do rendimento escolar no processo de complementação curricular 

obedecerá aos critérios de avaliação fixados neste Regimento Escolar. 

III.O processo de complementação curricular precisa necessariamente ser concluído 

durante o itinerário formativo do aluno. 

 

SEÇÃO VI – DA DEPENDÊNCIA OU PROGRESSÃO PARCIAL 

Art. 89°- A dependência ou progressão é o processo a que o aluno esta sujeito, quando 

não alcança no módulo que cursa o avanço progressivo em um ou mais componentes 

curriculares. 
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Art. 90°- A dependência é programada conforme Direção e Coordenação 

Pedagógica. 

SEÇÃO VII – EQUIVALÊNCIA DE ESTUDOS 

Art. 91°- É o processo que se estabelece a correspondência entre estudos realizados no 

exterior e os correlatos, definidos na estrutura educacional brasileira. 

Art. 92°- A Equivalência de estudos é competência da ESAN quando se trata de 

transferências feitas a um mesmo nível, embora calcados em matérias diversas, dão ao 

aluno um equivalente grau de maturidade. E a análise de documentos feita para 

verificar e concluir se os estudos têm o mesmo valor. 

I. O aluno apresenta a documentação dos estudos já realizados em outra escola para a 

devida comparação entre as matrizes curriculares cursadas e por cursa. 

II. Esta Escola procede á análise da documentação, providencia a avaliação do aluno e 

autoriza a matricula, levando em conta os estudos anteriores, idade do aluno, o mínimo 

de complementações ou adaptações tendo em vista a proposta Pedagógica deste 

Estabelecimento de Ensino. 

III.Esta Unidade Escolar reconhece a Equivalência de Estudos, supervisionada e 

homologada pelo Diretor. 

IV.Este Colégio após o reconhecimento da equivalência, efetiva a matricula. 

V. Caso não seja reconhecida a equivalência, a Escola aplica os recursos didático 

pedagógicos, objetivando a regularização de sua vida escolar. 

 

SEÇÃO VIII – ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO (PRATICA PROFISSIONAL) 

Art.  93°- E a complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, 

executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares a fim de constituírem em instrumentos de integração 

em termos de treinamento prático de aperfeiçoamento técnico, cultural e cientifico. 

Art.  94°- Este Estabelecimento de Ensino estabelece em sua Proposta Pedagógica as 

normas para realização e organização dos estágios dos alunos regularmente 

matriculados, quando estabelecido pela legislação vigente, de alunos da Educação 

Profissional. 

 

SEÇÃO IX – DA RECLASSIFICAÇÃO DE ESTUDOS 

Art. 95°- Reclassificação e dar nova classificação que é determinada através de 

avaliação feita na unidade de ensino de destino e abrange. 

I. Alunos regularmente matriculados nesta Unidade Escolar e que tiverem sido reprovados 

por insuficiência de freqüência e deve garantir que o aluno demonstre rendimento 

escolar superior ao mínimo previsto neste Regimento Escolar para a promoção, na 
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etapa na qual se verificou a insuficiência de freqüência através de avaliação de todos 

os componentes da Base Nacional Comum. 

II. Alunos transferidos de outras unidades escolares, situadas no pais ou em países 

estrangeiros, observando-se não só o Histórico Escolar, como também o conteúdo 

curricular cursado e avaliação de conhecimentos do candidato que possibilite seu 

ajuste ao currículo pleno desta Unidade de Ensino. 

 

SEÇÃO X – DA RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS 

Art. 96°- A recuperação se destina ao aluno de aproveitamento insuficiente. 

Art. 97°- Fica sujeito a recuperação, final o aluno que não alcança 50% (cinquenta por 

cento) dos objetivos propostos. 

Art. 98°- O Estabelecimento proporciona estudos de recuperação destinados: 

I. A reduzir ao mínimo a repetência em cada módulo, mantendo todos seus alunos 

reciclados e atualizados através de revisões programadas e recapitulações periódicas 

de matéria já lecionada, podendo ser reservados a esta modalidade ate 10% (dez por 

cento) do total de horas e atividades da unidade, do semestre ou do ano letivo. 

Art. 99°- A recuperação supletiva é feita: 

I. Paralelamente ao itinerário formativo, sob a forma de revisão e recapitulação de 

matéria lecionada, reforço, exercícios, trabalhos, estudos e tarefas programados, 

dirigidos e orientados especialmente para esta finalidade, fora dos horários, dias ou 

turnos normais de aulas e atividades. 

Art. 100°- Sendo a recuperação final uma atividade extraordinária e facultativa, não 

incluída na anuidade escolar é cobrada do aluno uma taxa pelo serviço. 

Art. 101°- Após a recuperação final considera-se promovido o aluno que obtém Média 

igual ou superior 50% (cinquenta por cento) de alcance de objetivos. 

Art. 102°- Em casos especiais o Conselho de Classe pode decidir pela aprovação do 

aluno. 

Art. 103°- Os casos decididos em reunião do Conselho de Classe tratados no artigo 

anterior são lavrados em ata, para fins de registro escolar. 

 

TÍTULO IX – DAS MODALIDADES DE MATRICULAS 

 

CAPÍTULO I – DA MATRICULA  
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Art. 104°- A matricula é o ato formal administrativo de inscrever uma pessoa na relação 

de estudantes de estabelecimento de educação básica do sistema de Ensino de 

Resende. 

Art. 105°- Em qualquer caso de matricula o requerente deve declarar, por escrito, que 

aceita as disposições deste Regimento Escolar do qual deve ter prévio conhecimento. 

Art. 106°- A matricula é processada nos períodos previstos no Calendário Escolar, sendo 

efetuada como: 

I. Matricula Inicial 

II. Matrícula por Componente Curricular ou por disciplina 

III.Matricula Renovada 

IV.Matricula por transferência 

 

CAPÍTULO II – DA MATRICULA INICIAL 

Art. 107°- A matricula inicial é a que se dá o início do curso para o qual o aluno requer 

a sua matrícula.  

§ 1°- Ao aluno que faltar documentos como Histórico Escolar, que são necessários na 

matricula, terá um prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias da data da matricula, 

para validar e concretizar a sua matricula, caso contrário poderá ser cancelada. 

CAPÍTULO III – DA MATRICULA RENOVADA 

Art. 108°- A matrícula renovada e a que se da por classificação em qualquer módulo 

dos cursos profissionalizantes oferecidos pela ESAN. 

CAPÍTULO IV – DA MATRICULA POR TRANSFERÊNCIA 

Art. 109°- A matricula por transferência ocorre quando o estudante apresenta á Escola 

de destino, histórico escolar emitido pelo estabelecimento de ensino de origem, em que 

este informa todos os dados pertinentes á vida escolar do estudante, ate a data da 

emissão do documento.  

Art. 110°- No momento da matricula, devem ser apresentados os documentos pessoais 

do estudante conforme orientação da Secretaria Escolar. 

§ 1°- Ao aluno em processo de transferência, cuja matricula não se efetivou por falta de 

Histórico Escolar é permitida a frequência à ESAN pelo prazo máximo de 45(quarenta e 

cinco) dias a qual só tem validade com a concretização da matricula. 

 

CAPÍTULO V – MATRÍCULA POR COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA 
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Art. 111º  – Esta modalidade de matrícula ocorre quando o aluno deseja realizar um ou 

mais componentes curriculares específicos independente do módulo. 

Parágrafo único – O início da frequência do aluno matriculado por componente 

curricular às aulas dependerá do calendário escolar conforme itinerário formativo, da 

formação de turma e com autorização da Coordenação e Direção Pedagógica. 

CAPÍTULO VI - DA MATRICULA COM DEPENDÊNCIA (PROGRESSÃO PARCIAL) 

Art. 112°- É permitida a progressão parcial sob a forma de dependência no módulo 

seguinte a cursada pelo estudante durante os módulos ou no último período/módulo 

letivo por ele frequentado, em decorrência de promoção parcial. 

CAPÍTULO VII – DA MATRICULA E DO CANCELAMENTO 

Art. 113°- A matricula é aberta e encerrada pelo Diretor Pedagógico em datas pré-

fixadas e atende ao disposto na legislação em vigor. 

Parágrafo Único – Por motivo justo, a critério da Direção Pedagógica, pode ser aceita 

matricula fora do prazo normal, arcando o aluno com o ônus que porventura lhe possa 

advir. 

Art. 114°- O Estabelecimento não se responsabiliza pela reserva de vagas aos alunos que 

matriculados no período anterior, não cumprem o calendário previsto e as 

determinações próprias para sua renovação. 

Art. 115°- O Estabelecimento pode adotar o critério de testes de seleção ou 

classificação para preenchimento das vagas. 

Art. 116°- É nulo de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para a Escola, a 

matricula feita com documentos falsos ou adulterada, passível o responsável de arcar 

com as sanções que a lei determinar. 

 Parágrafo Único – Responde o responsável pelo aluno por qualquer dano ou 

consequência advinda de matricula com documento falso, adulterado, inautêntico ou 

irregular. 

Art. 117°- Ao assinar o requerimento e o contrato de matricula, o aluno maior ou seu 

responsável aceitam e obriga-se a respeitar as determinações deste Regimento que 

esta á sua disposição para dele tomar conhecimento por inteiro, bem como da 

legislação aplicável, inclusive as referentes ao pagamento das 

mensalidades/semestralidades escolares. 

Art. 118°- Esta Unidade Escolar não recusa matricula, nem do tratamento desigual aos 

alunos matriculados por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como 

quaisquer preconceitos de classe ou de raça. 
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§ 1°- A Escola se reserva o direito de rejeitar a matricula, mesmo em renovação, de 

qualquer candidato, por incompatibilidade ou desarmonia com o regime disciplinar e 

administrativo ou ainda por ser prejudicial ao aluno, bem como em caso de 

descumprimento anterior de clausula de contrato firmado por parte do responsável 

pelo aluno. 

§ 2°- Pelo motivo previsto no parágrafo anterior, o Estabelecimento pode cancelar a 

matricula do aluno. 

Art. 119°- No ato da matricula deve o responsável pelo aluno preencher as fichas e 

impressos aditados pelo Estabelecimento, bem como efetuar o pagamento das 

parcelas exigidas e assinar os contratos referentes a ela. 

Parágrafo Único- Em caso de desistência de matricula, o valor pago por ela não será 

devolvido, uma vez que o ato de matricular o aluno já é um tipo de serviço prestado 

pela ESAN composto por diversas atividades que geram custo à esta unidade escolar. 

Bem como na desistência a mensalidade e os valores pagos não serão devolvidos, 

podendo o alunos usufruir das aulas até do período final da mensalidade.  

Art. 120°- Para matricula, exige-se que o aluno não esteja incompatibilizado ou em 

desarmonia com o regime disciplinar ou administrativo da ESAN, observando o que está 

explicita neste Regimento Escolar. 

Art. 121°- A matricula pode ser cancelada em qualquer época do período letivo, por 

iniciativa deste Estabelecimento, do aluno, ou do seu responsável, quando este for 

menor de 18 (dezoito) anos, resguardados os direitos das partes, inclusive quanto á 

transferência. 

§ 1°- Em caso de cancelamento, o aluno está sujeito ao pagamento das prestações das 

mensalidades/semestralidade de sua obrigação, em consonância com a legislação 

aplicável, ao contrato de matricula e este Regimento Escolar e demais taxas pendente, 

caso haja. 

§ 2°- Por motivo disciplinar ou impossibilidade de continuar cursando o módulo com 

proveito, o Estabelecimento pode determinar a transferência do aluno para outro turno. 

Art. 122°- Na renovação de matricula, são exigidos apenas os documentos cujos dados 

devem ser atualizados ou aqueles que, por acaso, não tenha o candidato apresentado 

ainda. 

Art. 123°- Por determinação legal ou dos órgãos competentes, ou ainda em razão de 

conveniências administrativas ou pedagógicas, pode o Estabelecimento exigir outros 

documentos para a aceitação de matricula. 

 Art. 124°- A apresentação dos documentos não exime o aluno da obrigatoriedade de 

reapresentá-los, ou de apresentar outros sempre que forem julgados necessários. 
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Art. 125°- Pode ser admitida a apresentação de cópias mecânicas devidamente 

autenticadas, com exceção do Histórico Escolar, quando a título de transferência. 

Art. 126°- Em hipótese alguma são devolvidos os originais de documentos referentes á 

vida escolar do aluno. 

 

CAPITULO VIII – DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 127°- A transferência é a passagem do aluno de um para outro estabelecimento de 

ensino, quer ambas as instituições estejam localizadas em território brasileiro, quer uma 

delas, seja a de destino, esteja localizada no exterior. 

§ 1°- Qualquer que seja a localização da escola de destino, esta Unidade Escolar não 

exige declaração de vaga da instituição receptora, para a expedição dos documentos 

de transferência. 

Art. 128°- Ao aceitar a matricula de aluno procedente do exterior, este Estabelecimento 

faz promover pelo aluno, se maior de idade, ou por seu responsável, a regularização 

dos documentos daquele, conforme legislação pertinente, a saber: 

I. Reconhecimento, no órgão próprio, da firma do Cônsul Brasileiro no pais de origem, 

aposta ao certificado que acompanha o histórico escolar do aluno; 

II. Pagamento dos emolumentos consulares; 

III.Tradução dos documentos, para a língua portuguesa, feito por tradutor público 

juramentado; 

IV.Apresentação do documento de identidade de estrangeiro emitido pela autoridade 

brasileira competente, em nome do estudante. 

Art. 129°- Ao se transferir, o aluno recebe desta Instituição, para apresentação e 

arquivamento na escola de destino, um histórico escolar. 

Art. 130°- A matricula de aluno transferido somente se concretiza mediante a entrega 

da documentação a esta Unidade de Ensino, vedada á emissão e a aceitação de 

documentos provisórios. 

§ 1°- Ao estudante em processo de transferência, cuja matricula ainda não se tenha 

concretizado pela falta de apresentação da documentação, é permitida a frequência 

as aulas pelos períodos máximo, improrrogável de 45 (quarenta e cinco) dias, cuja 

validade, para fins escolares, só passa a ser reconhecida com a concretização da 

matricula. 

§ 2°- Os nomes dos estudantes enquadrados na situação do parágrafo anterior, bem 

como as respectivas turmas frequentadas e as datas de inicio são, obrigatoriamente, 

relacionadas por esta Escola e informadas aos agentes da Inspeção e ou da Supervisão, 

quando das visitas rotineiras destes últimos. 
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§ 5°- Caso se apure irregularidade na documentação do aluno transferido, proceder-

se-á o cancelamento da matrícula. 

Art. 131°- Só são aceitos históricos escolares e transferências que contenham o numero 

do ato de criação ou autorização de funcionamento do estabelecimento de origem, 

assim como as assinaturas e respectivos números de autorizações ou registro do diretor 

e secretario. 

Art. 132°- Expedidas as transferências ou não apresentado o pedido de renovação em 

prazo hábil, conforme calendário do Estabelecimento considera–se o aluno 

automaticamente desvinculado, salvo determinação diversa emanada pela Diretoria 

Pedagógica. 

CAPÍTULO IX – DOS INSTRUMENTOS DE REGISTRO 

Art. 133°- A Secretaria em seu setor de escrituração e arquivo adota os seguintes 

documentos de registro. 

I. Requerimento de Matricula adequado de assentamento para registro da matricula, de 

que constam os seguintes dados; 

a. Nome, nacionalidade, profissão do responsável pelo aluno; 

b. Nome, filiação, sexo, data e local de nascimento, residência, tipo 

sanguíneo e outras; 

c. Série, fase, etapa, nível que solicita matricula; 

II. Prontuário dos alunos, contendo ficha individual anual adequada ao lançamento de 

notas e frequência, fotocópia de certidão de nascimento ou casamento, fotografias, 

cédula de identidade, titulo de eleitor, comprovante da situação militar, temo de 

responsabilidade, termo de matricula, transferência, históricos escolares, contrato de 

matricula, e outros que se fizerem necessários. 

III.Livro de Registro de Atas de Resultados Finais, constando delas também cancelamentos 

de matricula e transferência ocorrida; 

IV.Livro de Registro de Atas e Resultados de Exames de Classificação, Reclassificação, 

Avanço de Estudos, Regularização de Vida Escolar, Dependência, Adaptações. 

V. Livro de Atas de Incineração de Documentos em que se lavram as atas de incineração 

de documentos escolares, com assinatura do Secretario e do Diretor; 

VI.Livro de Ponto ou outro processo Substitutivo, em que se anota a presença de 

funcionários e professores, bem como os dias letivos; 

VII. Livro de protocolo, onde deverão constar entrada e saída de documentos, internos e 

externos.  

VIII. Livro de certificados e diplomas, onde deverá constar o controle de entrega.   

IX. Diário de Classe, destinado ao registro pelo Professor da Frequência diária do aluno, da 

matéria lecionada e dos resultados das avaliações; 

X.Caderneta Escolar, Boletim, Cartão Magnético ou outros, destinados á identificação do 

aluno, á comunicação entre o Estabelecimento e a família do educando, de sua 

frequência, resultados de avaliação do aproveitamento escolar e de tudo o mais que 

se fizer necessário; 
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XI. Pasta individual de cada Professor ou Funcionário, contendo a transcrição de dados 

pessoais e profissionais concernentes ao exercício de função. 

XII. Impressos ou papel timbrado para: 

a. Certificados de conclusão de ano escolar, em que se indique o plano 

curricular do estabelecimento, com histórico escolar do aluno e a respectiva carga 

horária; 

b. Certificado ou diplomas de conclusão de curso; 

c. Certidões, atestados, declarações, correspondência, etc.; 

d. Livro para registro de diplomas e certificados; 

e. Outros que se mostrarem convenientes ou necessários. 

Art. 134°- O arquivo morto ou inativo é constituído de toda a documentação da vida 

escolar do aluno organizada em consonância com o arquivo ativo. 

Art. 135°- Lavradas devidamente as atas, podem ser incinerados os seguintes 

documentos: 

I. Provas, exames especiais, de classificação, reclassificação e estudos, após um ano de 

realização ou uso, se já lavradas as atas de resultados finais ou relativas a exames 

especiais; 

II. Fichas individuais, atestados médicos, documentos indispensáveis relativos a professores 

e funcionários, após a transcrição nos assentamentos individuais; 

III.Declaração provisória de transferência, após a entrega pelo aluno de documento 

definitivo; 

IV.Outros documentos, depois de vencido o prazo de validade ou de exigência de 

manutenção contido na legislação aplicável. 

Art. 136°- Ao Diretor Pedagógico e ao Secretário cabe a responsabilidade por toda a 

escrituração e expedição de documentos escolares, bem como lhe dar a 

autenticidade pela aposição de suas assinaturas. 

Art. 137°- Esta Instituição de Ensino expede e registra, sob sua responsabilidade, os 

diplomas de técnico, para fins de validade nacional, de acordo com a legislação que 

rege a matéria. 

Art. 138°- Esta Unidade Escolar é responsável pela última certificação do determinado 

no itinerário de formação técnica e expede o correspondente diploma, observado o 

requisito de conclusão do ensino médio.  

Art. 139°- Os diplomas de técnico explicitam o correspondente título de técnico na 

respectiva habilitação profissional, mencionando a área a qual a mesma se vincula. 

Art. 140°- Os certificados capacitação, de qualificação profissional e especialização 

profissional explicitam o titulo da ocupação certificada. 

Art. 141°- Os Históricos Escolares que acompanham os certificados e diplomas também 

explicitam as competências definidas no perfil de conclusão. 
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CAPITULO X – DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 142°- A Educação Profissional, observadas as diretrizes curriculares nacionais 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação é desenvolvida por meio de cursos e 

programas de: 

a. Formação inicial e continuidade de trabalhadores; 

b. Educação profissional técnica de nível médio. 

c. Capacitação, qualificação e especialização profissional. 

Art. 143°- Os cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, incluídos a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em todos os níveis 

de escolaridade são ofertados segundo itinerário formativo, objetivando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

Parágrafo Único- Considera-se itinerário formativo o conjunto de etapas que compõem 

a organização da educação profissional em uma determinada área possibilitando o 

aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. 

Art. 144°- A articulação entre educação profissional técnica de nível médio é dada de 

forma: 

a. Concomitante, oferecida somente a quem esteja cursando, o ensino 

médio. 

b. Subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

médio. 

Art. 145°- A Educação Profissional Técnica de nível médio, voltada para o mundo do 

trabalho, é organizada por Eixo Tecnológico conforme a Resolução CNE/CEB 04/99 e 

Parecer CNE/CEB n° 11/2008 e demais dispositivos que regem a matéria. 

Art. 146°- Os projetos de cursos e currículos são organizados pelas respectivas 

características, competências profissionais gerais e cargas horárias mínimas de cada 

Eixo Tecnológico. 

§ 1°- O cumprimento da carga horária dos cursos técnicos de nível médio, atendo aos 

referenciais curriculares nacionais é desenvolvido e cumprido neste Estabelecimento de 

Ensino, assim: 

a. Quatro semestres, quatro módulos de cem dias cada um, dois anos, curso 

concomitante ou subsequente ao ensino médio. 

b. Dezoito meses, três módulos / fases, cem dias cada um, curso subsequente 

ou concomitante ao ensino médio. 

Art. 147°- Esta Unidade de Ensino aproveita competência, conhecimentos e 

experiências anteriores, deste que diretamente relacionadas com o perfil profissional, 

adquirido: 

I. No Ensino Médio 
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II. Em qualificações profissionais, etapas ou módulos em Nível Técnico concluídos em 

outros cursos, desde que cursados nos últimos cinco anos; 

III.Em cursos de Educação Profissional de Nível Básico, no trabalho ou por meios informais, 

mediante avaliação do aluno; 

IV.Em processos formais de certificação. 

Art. 148°- A avaliação, par fins de aproveitamento de estudos é feita de acordo com os 

critérios explicitados neste Regimento Escolar. 

§ 1°- O aluno pode ter validadas as competências, os conhecimentos e as experiências 

construídas em cursos de Educação Profissional de formação inicial e continuada de 

trabalhadores ou por meios informais, para fins de prosseguimento ou conclusão de 

estudos, mediante avaliação individual, nos termos do artigo 41 da Lei de Diretrizes e 

Bases. 

§ 2°- O aproveitamento de estudos de Educação Profissional realizado no exterior 

depende de avaliação feita pela instituição obedecida a legislação vigente. 

Art. 149°- O planejamento de cada componente curricular, na educação profissional, 

tem como objetivos operacionais, fazer com que ao final do curso o aluno seja capaz 

de: 

I. Ter adquirido os conhecimentos teóricos e práticos básicos necessários como 

fundamentação do exercício profissional consciente; 

II. Ter desenvolvido as habilidades especificas relativas aos procedimentos rotineiros da 

profissão escolhida; 

III.Ter formado os hábitos, estruturado atividades e valores éticos indispensáveis á futura 

atuação profissional, ao bom relacionamento com a equipe, em fim, ser capaz de criar 

clima de trabalho adequado ao ajustamento social e auto- realização. 

IV.Atualização/ aperfeiçoamento – são cursos destinados a demandas de formação 

continuada e são de livre oferta. 

Art. 150°- A metodologia utilizada nos cursos profissionais compreende a adequação á 

realidade do aluno, mediante a organização de situações de ensino-aprendizagem, e 

do trabalho profissional que: 

I. Proporcione o trabalho autônomo, segundo o ritmo próprio do individuo, seus padrões 

de velocidade. 

II. Sistematizem as experiências de vida de cada um; 

III.Aproveitem as motivações e os interesses pessoais, preservando-os e enriquecendo-os; 

IV.Ampliem e instrumentem o poder de decisão, de auto direção e ação; 

V. Funcionalidade pela utilização na atividade educativa de conteúdos tirados das 

experiências de vida do aluno e que enriquecidas no processo educativo retornam pela 

aplicação de cada um. 

Art. 151°- Esta instituição de Ensino expede e registra, sob sua responsabilidade, os 

diplomas de técnico para fins de validade nacional, de acordo com a legislação que 

rege a matéria. 
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CAPÍTULO XI – DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Art. 152°- A educação Hibrida, a distância e digital é uma estratégia educativa 

extremamente flexível, que se baseia no estudo independente, possibilitando ao 

educando a escolha de horários, a determinação do tempo do local de estudos e que 

reduz ou dispensa situações presenciais de ensino, mas não se limita a um auto estudo, 

pois é indispensável a existência de uma forte interação com a instituição que através 

de diferentes meios de comunicação, oferece o curso. 

Art. 153°- A educação a distância caracteriza-se como modalidade educacional na 

qual a mediação didática - pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologia de informação e comunicação, com 

alunos e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 

diversas. 

Art. 154°- Os cursos e programas a distância aceitam transferência e fazem o 

aproveitamento de estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas 

presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos 

e programas a distância podem ser aceitas em outros cursos e programas presenciais, 

conforme a legislação em vigor. 

Art. 155°- A avaliação do aluno para fins de promoção, certificação ou diplomação 

realiza-se por meio de exames, de responsabilidade desta Unidade de Ensino 

especificamente credenciada para essa finalidade, segundo procedimentos e critérios 

definidos no projeto autorizado, atendida às demais normas sobre a matéria. 

Art. 156°- A documentação escolar dos alunos matriculados neste curso tem o 

tratamento dispensado da mesma forma que a documentação dos alunos 

matriculados em cursos presenciais, sendo garantidos a eles os mesmos direitos de todo 

e qualquer membro do corpo discente. 

 

 TÍTULO X -  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 157 - No ato da matrícula, a escola divulgará para os pais e estudantes as 

modalidades e instrumentos de avaliação utilizados, bem como os critérios de 

promoção e retenção. 

Art. 158 - No início de cada ano letivo, A ESAN comunicará aos alunos e seus 

responsáveis legais:  

I -  O calendário escolar, com informações sobre o direito de pedido de reconsideração 

ou recurso contra as avaliações, incluindo prazos e procedimentos; 
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II -  O fato de que tais pedidos serão apenas considerados, caso o aluno interessado 

mantenha-se matriculado nesta escola. 

Art. 159 - Durante todo o período letivo, a escola manterá a família informada sobre o 

desempenho dos alunos, caso seja solicitado. 

Art. 160°- É considerada data festiva o dia do aniversario do Estabelecimento de Ensino 

e o Dia do Mestre. 

Art. 161°- O hasteamento da bandeira ocorre em caráter solene durante o ano letivo, 

pelo menos uma vez por semana, nos dias de festas ou de luto nacional conforme 

determina a Lei n° 5.700/71. 

Art. 162 - A ESAN mantém, à disposição dos pais e alunos, para consulta, cópia deste 

Regimento Escolar e de sua proposta pedagógica. 

 

 

 

                                           Resende, ___/_____/____ 

 

 

 

                                      Assinatura do Diretor 

 

https://cep.guiamais.com.br/cep/27521-112

