RESOLUÇÃO 13 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

Homologa texto sobre regras e sanções
aprovado pelo CAdAm e altera artigos
do Regimento Escolar

O Conselho Administrativo do Colégio Unificado, no uso das atribuições da Resolução
02 de 2 de julho de 2021,

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica homologado o texto do Projeto Político-Pedagógico de número 021 sobre
regras e sanções, aprovado pelo Conselho Administrativo Ampliado em 7 de dezembro
de 2021.

Artigo 2º. O artigo 37 do Regimento Escolar passa a ter a seguinte redação.

Artigo 37. São deveres dos alunos:
I – participar assiduamente das atividades escolares
II – apresentar-se às atividades escolares usando uniforme,
III – chegar à Unidade no horário estipulado, entrando pelo local indicado,
apresentando seu documento de identificação e dirigindo-se ao ambiente interno,
IV – ao término das atividades escolares, dirigir-se para sua casa pelo local
indicado ou aguardar seus responsáveis no ambiente interno,
V – chegando o professor, dirigir-se ao seu lugar, de posse de todo material
didático individual necessário,
VI – não utilizar aparelhos eletrônicos durante as aulas, exceto quando autorizado,
VII – permanecer em sala de aula durante o período letivo,
VIII – fazer e apresentar as tarefas de casa e trabalhos escolares no prazo definido,
IX – não se comunicar com colegas durante as provas individuais,
X – respeitar colegas, professores e funcionários, tendo atitudes que não
atrapalhem o andamento das aulas,
XI – zelar pela segurança de colegas, professores e funcionários não portando
objeto perigoso,
XII – atender as solicitações dos funcionários,
XIII – zelar pelos pertences dos colegas e pelo patrimônio do Unificado,
indenizando os prejuízos que porventura causar,

XIV – não fazer apologia ao uso de drogas, abstendo-se de fumar ou usar bebidas
alcoólicas, entorpecentes ou estimulantes, em toda a área da Unidade, bem como
em seus arredores.

Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor a partir de 7 de fevereiro de 2022.
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