SBM – Escola Islâmica Brasileira
REGIMENTO INTERNO – 2018
UM BOM DESEMPENHO DEPENDE DE TODOS
Uma das tarefas fundamentais da escola é fornecer informações suficientes para orientação de seus
discentes quanto ao seu comportamento. É claro que os alunos devem pensar por si mesmos, tendo sua
própria personalidade, mas, por outro lado, não podem esquecer as regras que norteiam toda a estrutura
social. Existem direitos e deveres que, aprendidos desde a infância, levarão os nossos jovens ao processo
completo de integração social.
Esperamos que os alunos da Escola Islâmica Brasileira tenham este guia sempre à mão para eliminar
as dúvidas que, porventura, venham a ocorrer durante o processo de aprendizado em nossa escola.
Na vida há tempo para tudo: a sabedoria está em conseguir distribuí-lo. Os pais podem colaborar e
muito para manter o equilíbrio entre as atividades de seus filhos: estudo, lazer e atividade física:
-

O estímulo para o estudo acontece tanto na escola como em casa;
O lazer bem orientado e a prática esportiva regular são indispensáveis para o equilíbrio emocional;
Alimentação correta, número adequado de horas de sono e ambiente familiar solidário são
importantes para a saúde e o bem-estar de todos os aprendizes.

Portanto, a colaboração dos pais é decisiva para garantir o sucesso dos filhos na escola.
PROPOSTA PEDAGÓGICA
Considerando as referências teóricas-práticas que têm orientado todo o trabalho educacional
desenvolvido em nossa escola, torna-se possível constatar qual o embasamento filosófico que se encontra
subjugado à prática pedagógica existente na Escola Islâmica Brasileira. Trata-se de uma proposta pedagógica
de cunho linguístico e interacionista, que transcende a preocupação com a mera transmissão de
conhecimento.
Por essa razão, a escola compromete-se a desenvolver as diferentes habilidades e competências, os
valores ético-morais e religiosos, os elementos necessários da vida adulta, mediante a construção da sua
autonomia e o exercício de cidadania.
Deste modo, o aluno será estimulado a perceber que não está simplesmente aprendendo
componentes, mas, sim, um conjunto de valores e conhecimento.
Isolados, mas que por meio da interação com o outro (o eu, o outro / eu o mundo) pode desenvolver
sua inteligência e sua capacidade de pensar, compreender e intervir no mundo, construindo-se como uma
pessoa competente, autônoma, com direitos, deveres e sujeito de sua própria história.
Nosso maior objetivo é formar alunos atuantes e críticos dentro da nossa sociedade.
PROPOSTA METODOLÓGICA
Toda a nossa prática pedagógica procura valer-se de uma metodologia de ensino baseada no conceito
de aprendizagem significativa, a qual pressupõe que o objeto de conhecimento (conteúdo) tenha valor para o
aluno e seja explorado numa sequência lógica, partindo do próximo, do concreto e do pré-conhecimento do
aluno, de maneira que a vida seja trazida para a sala de aula. Assim, o aluno ativo e curioso, coloca-se como
o centro do processo de ensino-aprendizagem, o que estimula a sua curiosidade e permite o atendimento às
suas expectativas, interesses e necessidades.
Dessa forma, por acreditar que a aprendizagem não se limita exclusivamente à sala de aula, a escola
proporciona atividades extracurriculares e de estudo do meio, possibilitando um conhecimento mais amplo de
questões sociais, religiosas, políticas, econômicas e culturais, características da realidade que o cerca.
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PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
A presença dos pais/responsáveis nos eventos promovidos pela escola é motivo de muita alegria para
todos. Por essa razão, os pais e/ou responsáveis devem participar ativamente do processo escolar de seus
(suas) filhos (as), comparecendo às palestras, reuniões de pais e mestres, eventos esportivos e pedagógicos
previstos em nosso calendário escolar.
Os pais e/ou responsáveis que necessitarem conversar com os professores, coordenadores
pedagógicos ou diretoria deverão agendar um horário na secretaria da escola.

Deveres dos Pais e/ou Responsáveis:
 Comunicar por e-mail quando o aluno for faltar na EIB (ausencia@islamica.com.br)
 Encaminhar o Atestado Médico do Aluno para que as faltas sejam justificadas no dia do retorno
do aluno à escola;


Manter em dia os seus compromissos com o Departamento Financeiro;



Solicitar do aluno o Calendário de Provas, evitando assim, faltas e atrasos em dias de provas. O
mesmo também fica disponível no site da escola;
Respeitar prazos e procedimentos para inscrições de recuperação, provas substitutivas e de
outras atividades do gênero;
É de inteira responsabilidade do pai ou responsável comparecer ao Departamento Financeiro da
EIB, respeitando o prazo da coordenação, sem convocação, para fazer a solicitação formal de
prova substitutiva juntamente com o pagamento da taxa, para que o aluno efetue a mesma em
tempo hábil. As datas das provas substitutivas serão enviadas juntamente com o calendário
bimestral de avaliações;
Observar pontualidade e assiduidade do aluno nas aulas e atos escolares, uma vez que existe um
limite máximo anual de 25% (vinte e cinco por cento) de faltas para que o aluno não fique de
Exame Final. A mesma pontualidade deve ser mantida no horário de retirada do aluno;
Enviar, em folha avulsa, autorização escrita, assinada e datada solicitando que o aluno saia
sozinho da EIB ou acompanhado com outro (a) colega, caso ele não tenha autorização para isso,
não se justificando autorização verbal ou telefônica. Outra forma de realizar essa autorização é
enviando e-mail a escola: saidadealunos@islamica.com.br
Incentivar o aluno na realização das Tarefas de Casa, Trabalhos Escolares, Recuperações,
Estudos para Testes e Provas, Leitura bimestral dos livros paradidáticos solicitados pelos
professores, participação nos eventos que, porventura, ocorram na EIB, durante o ano letivo;
A biblioteca poderá ser utilizada para pesquisa, nas lições de classe ou de casa etc., podendo o
aluno utilizá-la nos dias e horários estipulados pela coordenação.
Adquirir todo o material escolar necessário para o bom desempenho do aluno no decorrer do ano,
ficar atento para que o aluno traga diariamente para as aulas as apostilas, livros e materiais
solicitados pelos professores, fazendo uma triagem para que o aluno traga somente o material
necessário do dia e para que tenha capricho na execução das tarefas de casa e trabalhos
escolares, uma vez que a avaliação é contínua e vale nota;
Para que a escola forneça informações pedagógicas a qualquer profissional especialista
(psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, neurologistas e etc.), é necessário o
encaminhamento à coordenação de uma autorização constando nome do profissional, nº do
documento (credencial), especialidade, endereço e telefone.
É obrigatório o comparecimento à escola para assinar, autorizar e efetuar o pagamento da
recuperação bimestral do aluno, incentivando-o a participar das aulas de recuperação, bem como
estudar com afinco para a mesma. O não cumprimento desses implicará na continuidade da
mesma nota obtida anteriormente. O responsável que não comparecer para autorizar a
recuperação, poderá prejudicar o aluno, pois o mesmo não terá a oportunidade de frequentar as
aulas e provas de recuperação;
* As notas da recuperação só serão divulgadas pessoalmente;
** Só são convocados para a Recuperação os alunos que não obtiveram êxito nas provas,
trabalhos e avaliações contínuas, isto é, notas inferiores a 6,0 (seis) pontos na média bimestral
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ou final;
*** No ato da autorização da Recuperação do Aluno, é de total responsabilidade do Responsável
o agendamento da reunião com a Coordenadora para tomar ciência do Retorno da Recuperação.
Caso o responsável não compareça no dia e horário agendado, a escola fica desobrigada em
informá-lo posteriormente;
**** É obrigatório o comparecimento dos Srs. Pais e / ou Responsáveis às Reuniões de Pais e
Mestres já agendadas em Calendário Escolar.
Ressarcir a escola, professores, colegas e demais pessoas de convívio do aluno, caso este cause
prejuízos físicos ou materiais, auxiliando-o a exercer a cidadania e valorização do ser humano;
Orientá-lo para que tenha uma conduta adequada, respeite professores, funcionários e demais
pessoas que tenham convívio diário e ligações com a escola;
Orientá-lo para que não faça nenhum tipo de comercialização na escola;
Adquirir o uniforme escolar em quantidade suficiente compatível ao período de permanência do
aluno na escola, zelando pela higiene e conservação dos mesmos. O uso incorreto do emblema
da escola ou falsificação do uniforme dará total direito à escola de tomar as medidas legais
cabíveis bem como aplicação de multa no caso de falsificação, além da retenção do uniforme
como prova do delito até o final do processo;
Orientá-lo a não trazer celulares, MP3, MP4, IPOD, IPHONE, DS, PSP, Jogos eletrônicos, Gibis,
Revistas, etc., já que os mesmos ficarão retidos com a Coordenação. Para a retirada, o
Responsável deverá assinar o Termo de Responsabilidade;
Orientá-lo para que, caso apresente qualquer moléstia repentina, que o mesmo procure o
professor ou qualquer outro profissional mais próximo para atendê-lo, antes de entrar em contato
até mesmo com o Responsável;
Manter os cuidados com o lanche do aluno, enviando-o diariamente em quantidade suficiente ou
então a quantia em dinheiro para que o aluno o adquira na cantina da escola, isentando totalmente
a escola desta responsabilidade. É proibido o envio de lanche / bebidas em recipientes quebráveis.
As frutas devem ser descascadas em casa, sendo proibido o envio de facas. Alimentos que
necessitem do uso de colheres e garfos, de preferência descartáveis, deverão ser trazidos de
casa. Não recomendamos que enviem lanches / bebidas que necessitem de refrigeração;
Enviar pasta e escova dental para que o aluno faça a higiene bucal diariamente;
Ler atentamente todas as informações enviadas pela escola e assinar a agenda do aluno
diariamente. Assinar as suspensões, advertências, cartas alertas e demais comunicados
expedidos pela escola, sem colocar adendos ou rasurá-los. A não devolução da Advertência ou
Suspensão assinada impede a frequência do aluno à aula. Para 2018, os comunicados enviados
impressos serão apenas os que necessitarem assinatura de ciência do responsável. Os demais,
visando a sustentabilidade, serão fixados no site da escola e por e-mail, devendo o responsável,
diariamente, verificar o site da escola e/ou e-mail. Site da escola: www.islamica.com.br
E-mail 1 para recebimento de comunicados: ________________________________________
E-mail 2 para recebimento de comunicados: ________________________________________
(Caso o e-mail seja alterado, o responsável deverá entrar em contato e informar a escola.)



Visandp a parceria escola e família, é primordial a leitura diária dos e-mails, uma vez que todas
as ocorrências registradas nas dependências da escola serão enviadas para o e-mail do
responsável pedagógico.
E-mail do responsável pedagógico: _______________________________________________



Responsabilizar-se a assinar todos os documentos, mesmo dos alunos maiores de 18 anos e
menores de 21 anos;
É de responsabilidade dos pais, objetos trazidos na mochila. Os responsáveis devem orientar o
aluno a trazer somente seu material de uso diário. O uso do armário escolar é permitido para
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alunos do 6º ano em diante, com a finalidade de guardar apenas materiais de uso pedagógico,
sendo proibido armazenar alimentos;
 Assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
NO AMBIENTE EDUCACIONAL bem como orientar o aluno quanto à observação e ao
cumprimento das regras estabelecidas no referido termo, fazendo-os cientes, também, da
possibilidade de aplicação de penalidades em virtude do descumprimento ou tentativa de
burlar esses dispositivos legais;
 Comparecer às Reuniões Pedagógicas bimestralmente para receber feedback dos professores
sobre o (a) aluno (a). As datas dessas reuniões encontram-se no Calendário Escolar, disponível
no site da escola e comunicados enviados com antecedência aos e-mails cadastrados.
* Uma vez convocado o reforço pela escola e o responsável negando-se a contratar o serviço, os
responsáveis, obrigatoriamente, deverão procurar uma assistência para o filho para que sua defasagem
escolar não acabe acarretando em reprovação na série. O aluno, de forma alguma, poderá ficar
desamparado.
** Uma vez o aluno convocado para a Recuperação Bimestral e o responsável negando-se a contratar
o serviço, os responsáveis, obrigatoriamente, deverão procurar assistir e auxiliar integralmente o aluno
durante o próximo bimestre para que o mesmo apresente êxito superior à média mínima, com a finalidade
de superar os pontos perdidos no bimestre anterior.
*** Uma vez o aluno convocado para Exame Final e o mesmo não participar, este será
automaticamente retido (reprovado) no ano / série letivo.
**** Encaminhar para a Coordenação, mensalmente, relatório da psicóloga, psicopedagoga,
fonoaudióloga etc, sempre que o aluno fizer uso desses profissionais;
***** Lembre-se: Você é muito importante na vida de seu (sua) filho (a). Participe! Colabore!
HORÁRIO DAS AULAS:
A pontualidade é essencial para formação do aluno e ao bom aproveitamento escolar.
EDUCAÇÃO INFANTIL: Pré I e Pré II
► Turno matutino:
Todas as manhãs das 07h25 às 12h15.
► Turno vespertino:
Todas as tardes, das 12h30 às 17h20.

ENSINO FUNDAMENTAL: 1º ao 7º Ano
► Turno matutino:
Todas as manhãs das 07h25 às 12h15 e um dia de período estendido até às 17h20.
► Turno vespertino:
Todas as tardes, das 12h30 às 17h20 e um dia de estendido com início às 07h25.

ENSINO FUNDAMENTAL: 8º e 9º Ano
► Turno matutino:
Todas as manhãs das 07h25 às 12h15 e dois dias de período estendido até às 17h20.
► Turno vespertino:
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Todas as tardes, das 12h30 às 17h20 e dois dias de estendido com início às 07h25.
ENSINO MÉDIO: 1ª a 3ª Séries
► Turno matutino:
Todas as manhãs das 07h25 às 12h15 e três dias de período estendido até às 17h20.
Para alunos do período da manhã e dias de estendido para alunos do período da tarde:
Às 07h00, o portão é aberto e, diariamente, todos os alunos (a partir do 1º ano do ensino fundamental)
dirigem-se para a quadra. A oração inicia-se às 07h10 e termina às 07h20. Às 07h25, todos os alunos iniciam
a primeira aula do dia.
Atenção: O portão será fechado às 07h25, ou seja, após o início da primeira aula, todos terão tolerância de
cinco minutos para chegada. Aluno que chegar após às 07h30, entrará pela recepção da escola, assinará o
livro de atraso e será encaminhado à Coordenação Pedagógica, para aguardar a entrada na 2ª aula, com
início às 08h10. Não serão permitidos mais de três atrasos dentro de um mesmo mês.
Após o início da segunda aula, às 8h10, o aluno só poderá entrar na escola com o atestado médico,
comprovando o motivo do atraso. Após o terceiro atraso do aluno após a primeira aula, o mesmo sofrerá
sanção disciplinar e os pais serão chamados pela direção da escola.
Nos dias do estendido, os alunos terão horário para o almoço, sendo o ensinamento na Mussala com
início às 12h15 e término às 12h25. Às 12h30, todos os alunos iniciam a primeira aula do período estendido.
Alunos que chegarem após às 12h35, entrarão pela recepção da escola, assinarão o livro de atraso e serão
encaminhados à Coordenação Pedagógica, para aguardar a entrada na 2ª aula, com início às 13h15. Não
serão permitidos mais de três atrasos dentro de um mesmo mês.
Para alunos do período da tarde:
Às 12h00, o portão é aberto e, diariamente, todos os alunos (a partir do 1º ano do ensino fundamental)
dirigem-se para a quadra. A oração inicia-se às 12h05 e termina às 12h25. Às 12h30, todos os alunos iniciam
a primeira aula do dia.
Atenção: O portão será fechado às 12h30, ou seja, após o início da primeira aula, todos terão tolerância de
cinco minutos para chegada. Aluno que chegar após às 12h35, entrará pela recepção da escola, assinará o
livro de atraso e será encaminhado à Coordenação Pedagógica, para aguardar a entrada na 2ª aula, com
início às 13h15. Não serão permitidos mais de três atrasos dentro de um mesmo mês.
Após o início da segunda aula, às 13h15, o aluno só poderá entrar na escola com o atestado médico,
comprovando o motivo do atraso. Após o terceiro atraso do aluno após a primeira aula, o mesmo sofrerá
sanção disciplinar e os pais serão chamados pela direção da escola.
Nos dias do estendido, os alunos deverão estar na escola às 07h00, com ensinamento na quadra das
07h10 às 07h20 e início da primeira aula do período estendido às 07h25. (Verifque mais orientações no tópico
acima. Para os alunos do período da manhã e dias de estendido para alunos do período da tarde.)

HORÁRIO DE SAÍDA
No horário de saída, a tolerância é de meia hora para que o aluno permaneça na escola, salvo aqueles
que estiverem realizando atividades dos cursos extracurriculares, fazendo uso da biblioteca, ou nas aulas de
apoio pedagógico.
Solicitamos dos Srs. Pais pontualidade na retirada do aluno. É muito importante que ele saia da aula
e encontre um responsável esperando-o. Em caso de atrasos, haverá um acréscimo de R$ 50,00 (cinquenta
reais) no boleto do mês subsequente ao evento. Contamos com a compreensão de todos.
O horário de fechamento da escola será às 18h00. Portanto, não serão tolerados atrasos após esse
horário.
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Para melhor organização interna, segurança e controle de saída dos alunos, todos os alunos do Ensino
Fundamental ao Ensino Médio receberão um crachá de uso exclusivo para saída da escola. O aluno deverá
zelar pela conservação do mesmo e, em caso de avarias, um novo crachá deverá ser providenciado e as
custas do mesmo será de responsabilidade da família.
SAÍDAS ANTECIPADAS
Os alunos da Escola só serão dispensados mediante a presença de algum responsável cadastrado na
Secretaria da Escola. Para melhor organização, a solicitação deverá ser encaminhada antecipadamente, via
agenda.
Em casos extraordinários, a autorização de saída antecipada deverá ser encaminhada, via e-mail
(saidadealunos@islamica.com.br). Para melhor organização interna, os pedidos extraordinários, via e-mail,
deverão ser encaminhados com, no mínimo, uma hora de antecedência.
Não serão aceitas autorizações verbais.
SAÍDA DO ALUNO COM UM RESPONSÁVEL NÃO HABITUAL
Os alunos da Escola Islâmica Brasileira só serão dispensados mediante a presença de algum
responsável cadastrado na Secretaria da Escola. Será necessário que o responsável mande por escrito, via
agenda, o número do RG e nome completo da pessoa que virá buscar o filho. Em casos extraordinários, a
autorização de saída deverá ser encaminhada, via e-mail (saidadealunos@islamica.com.br). Não serão
aceitas autorizações verbais.
PROCEDIMENTO PARA ALUNOS COM PERMANÊNCIA NA ESCOLA FORA DO SEU HORÁRIO DE
MATRÍCULA
O aluno que precisar permanecer na escola fora do seu horário regular, para participar de qualquer
tipo de atividade, deverá estar devidamente uniformizado, contendo uma autorização escrita do seu
responsável e assinada, informando sobre o tempo de permanência nas dependências da Escola e o modo
como será permitida sua saída após término das atividades.
O aluno que participar das aulas de reforço, à tarde, recuperações bimestrais, projetos, cursos
extracurrriculares, não poderá sair da escola no horário de almoço, ou seja, os pais deverão enviar dinheiro
para o filho almoçar na escola ou um lanche reforçado.
FREQUÊNCIA
A frequência do aluno em todas as atividades escolares é de grande importância. Assim, é fundamental
que o aluno não falte a nenhuma atividade proposta pela escola, salvo por motivo de extrema necessidade, o
qual deverá ser comunicado por meio da agenda escolar.
Caso o aluno precise faltar e perca alguma atividade avaliativa, poderá solicitar a avaliação substitutiva
dentro das datas estipuladas pela coordenação. Mediante apresentação de atestado, a prova substitutiva terá
valor final de 100% (cem por cento). Sem apresentação do atestado de afastamento, a prova substitutiva terá
valor final de 90% (noventa por cento). O valor de cada prova substitutiva para o ano de 2018 é de R$ 70,00
(setenta reais). Vale lembrar que o aluno que não requerer a substitutiva dentro do prazo, ficará sem nota na
avaliação em questão. As datas / horários das avaliações substitutivas são enviadas juntamente com o
calendário de avaliações bimestrais (também disponível no site), não sendo permitidos reagendamentos.
Cabe ressaltar que a Lei fixa a exigência de um mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência, considerando o total de horas letivas para aprovação. O aluno tem direito a faltar até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do referido total. Se ultrapassar esse limite, estará automaticamente convocado
para Exame Final, respeitando o limite máximo de 04 (quatro) disciplinas.
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REZAS E HORÁRIOS
As rezas acontecem diariamente e são obrigatórias para todos os alunos muçulmanos. Alunas que já
atingiram a puberdade e estiverem no período menstrual ou alunos não muçulmanos, comparecem à Mussala
somente como ouvintes.
Receberão sanções disciplinares, alunos que não comparecerem à Mussala por qualquer motivo. O
horário da reza é sagrado e todos participam.

CARTEIRINHA ESCOLAR
Os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio receberão a Carteirinha da Escola, que poderá
ser utilizada para descontos em cinemas, teatros etc.
No caso de perda ou extravio da mesma, os responsáveis deverão solicitar a 2ª via junto à empresa
contratada pela escola, devendo arcar com as taxas impostas pela mesma.
TRANSPORTE ESCOLAR
Os alunos que vêm de transporte escolar, deverão chegar até às 7h10 (alunos do período da manhã)
e 12h00 (alunos do período da tarde), a fim de que participem das orações. O condutor escolar deverá cumprir
os horários de entrada e saída. Condutores escolares que apresentarem mais de três atrasos consecutivos
dentro do mesmo mês, retornarão com todos os alunos. Portanto, Srs. Pais, colaborem e cobrem os horários
dos mesmos a pontualidade.
FICARÁ NA RESPONSABILIDADE DOS SRS. PAIS OU RESPONSÁVEIS O TRANSPORTE DOS ALUNOS, ESCOLA
x CASA NOS DIAS EM QUE OS MESMOS FOREM PARTICIPAR DE PROVAS SUBSTITUTIVAS, RECUPERAÇÕES,
EVENTOS OU OUTRAS ATIVIDADES QUE ESTEJAM FORA DO HORÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

SAÚDE DO ALUNO
O bem-estar é muito importante. Por essa razão, aconselhamos que alunos que estejam com a saúde
debilitada não frequentem a Escola.
Assim, é vetado ao aluno portador de virose, doenças infecto-contagiosas e/ou em estado de
convalescença participar das atividades escolares, a menos que esteja autorizado por expressa prescrição
médica (Declaração médica com assinatura e carimbo).
O aluno que estiver impedido de frequentar as aulas por motivo de saúde, deverá justificar suas faltas
junto à Coordenação Pedagógica, mediante um contato de seu responsável e a entrega do atestado. Não
aceitaremos atestados médicos emitidos por familiares com grau de parentesco como, por exemplo, pai, mãe,
irmão, avó etc.
EM CASO DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA, A ESCOLA DEVE SER COMUNICADA COM A MÁXIMA URGÊNCIA,
DEVENDO O ALUNO, NO RETORNO, APRESENTAR A DECLARAÇÃO DE ALTA MÉDICA.

Para evitar acidentes, o único calçado permitido é o tênis. Para os alunos da educação infantil, de
preferência, modelos com velcro em vez de cadarço.
O responsável pelo aluno deve zelar por sua higiene, não deixando-o com unhas compridas, pois
podem arranhar a si ou seus colegas. Verificar, também, a higiene capilar. Alunos com lêndeas vivas e / ou
piolhos terão sua frequência vetada até a total eliminação dos parasitas.
Para os alunos da educação infantil, o responsável deverá enviar, diariamente, na mochila, uma troca
completa de uniforme, calcinha / cueca e um par de meias.
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Por questões de segurança, recomendamos aos alunos que utilizam óculos, que os mesmos sejam
apenas com lentes inquebráveis, pois numa queda, a lente pode quebrar e machucar o aluno.
Pensando no bem-estar de nossos alunos, a EIB conta com um ambulatório.
Regras do Ambulatório:
- O atendimento é destinado exclusivamente às intercorrências verificadas no ambiente escolar.
Portanto, indisposições ou mal-estares observados em casa devem ser tratados por especialistas de
confiança da família. O ambulatório não realiza diagnósticos e/ou prescrições médicas.
- Toda intercorrência realizada no ambiente escolar terá como referência a ficha de anamnese e ficha
complementar do aluno. Daí a necessidade de mantê-las sempre atualizadas.
- Solicitação para a administração de qualquer medicamento receitado pelo médico do aluno – antibiótico, por
exemplo – deve ser feita por escrito, em folha avulsa, e acompanhada da prescrição do respectivo profissional,
com indicações como dose, horário e tempo de administração. A EIB não procederá à medicação sem o
acesso a esses dados. Tais informações são relevantes, também, para se evitar a perda desnecessária de
aula.
- Tratamentos à base de xaropes, vitaminas, inalação, medicamento homeopático e etc. devem ser igualmente
comunicados por escrito, em folha avulsa. O pedido deve ser acompanhado da receita médica, registro
sem a qual a medicação não será administrada.
- Para a realização de inalações, o responsável deverá encaminhar o inalador diariamente. A EIB não se
responsabiliza por qualquer dano ao aparelho;
- Para medicamentos de uso contínuo e que seja ministrado durante o horário escolar, os responsáveis
deverão enviá-lo identificado, com orientação escrita em folha avulsa sobre doses e horários, acompanhado
de receita médica. Sem esse registro, a medicação não será administrada. Os medicamentos não devem
ser deixados na mochila do aluno, mas entregues diretamente no ambulatório, juntamente com o pedido e
receita médica. O mesmo permanecerá no ambulatório e, na necessidade de reposição, os responsáveis
serão informados.
- O único antitérmico utilizado na EIB é o paracetamol. Só receberá medicação para hipertermia, aqueles
alunos que estiverem com a orientação na ficha complementar, preenchida no ato da matrícula. Quem desejar
realizar qualquer inclusão ou alteração, deverá comparecer pessoalmente ao ambulatório, portanto um
documento de identificação. Não serão aceitas autorizações verbais.
- Para que o aluno utilize outro antitérmico, é necessário que o responsável envie o medicamento e a receita
médica anual, sendo os Srs. Pais responsáveis por enviar novo medicamento após o vencimento do mesmo.
Esse medicamento ficará no ambulatório da EIB.
- Alunos com temperatura acima de 38ºC não poderão permanecer na EIB. Deverão ir ao médico para
diagnóstico, trazendo uma declaração médica caso não seja nada contagioso. Caso seja, deverá ficar
afastado da EIB até total recuperação e no retorno a alta médica deverá ser apresentada.
- Além do antitérmico paracetamol, o ambulatório utilizará o Gelol para colisões (observações sobre alergia
ao gelol serão verificadas na ficha complementar do aluno).
- Para dores de barriga, cólicas, sangramentos nasais e etc., o ambulatório realizará tratamentos específicos
(naturais), como por exemplo, uso do gelo, bolsa de água quente, compressa fria e etc.
Observações:
- Caso o aluno apresente alguma doença infecto-contagiosa - catapora, escarlatina, rubéola, pediculose
(piolho), conjuntivite e outras, o mesmo deverá ser afastado das atividades escolares. Solicitamos que
comuniquem o ocorrido para a coordenação do segmento o mais breve possível, para que os demais pais do
grupo sejam avisados e o aluno só deve retornar à escola mediante autorização médica.
- Alunos que estejam fazendo tratamento para verminose deverão ficar ausentes da EIB até total
recuperação.
- Nenhum aluno está autorizado a telefonar para casa, comunicando aos Srs. Pais por não estar se sentindo
bem. O aluno, primeiramente, deverá passar pelo ambulatório. A responsável pelo setor comunicará aos Srs.
Pais e fará a dispensa, se necessário.
- Em caso de urgência, antes de deslocar o aluno para atendimento especializado, a EIB sempre contatará
primeiramente os Srs. Pais.
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- Para controle e conhecimento dos Srs. Pais, a ida ao ambulatório será registrada num formulário e anexado
na agenda do aluno. Assim que o SIG (Sistema Integrado de Gestão – SBM) estiver totalmente preparado,
esses registros passarão a ser disparados para o e-mail cadastrado no ato da matrícula.

ACIDENTES
Em casos de acidentes ou alguma moléstia repentina, a Escola entrará em contato com o Responsável
pelo aluno, dando prioridade ao médico do aluno, caso conste em Formulário Informativo Complementar.
Contudo, se este não for localizado, a Escola reserva-se no direito de procurar o hospital ou médico
que tenha algum vínculo com a Escola. As despesas médicas correrão por conta do responsável pelo aluno
já indicado no Formulário Informativo Complementar, que deverá ser preenchido no ato da matrícula.
Observação: é obrigatório anexar uma cópia da carteirinha do convênio médico ao Formulário Informativo
Complementar.
UNIFORME
O uniforme escolar é de uso diário e obrigatório em todas as atividades organizadas pela Escola.
Além de socializar os alunos, o uso do uniforme identifica os alunos dentro e fora das dependências da escola.
Para os alunos da Educação Infantil, o uniforme será composto por camiseta azul com o logotipo da
escola, conjunto de calça e blusa (moletom ou elanca), bermuda para os meninos ou short saia para as
meninas com o nome da Escola.
Para os alunos do Fundamental I, II e Médio o uniforme será composto por camiseta azul com logotipo
da Escola, conjunto de calça e blusão (moletom ou elanca) com o nome da escola.
Obs.: O aluno que não estiver devidamente uniformizado, arcará com as sanções disciplinares previstas neste
Regimento Interno. Além disso, seus responsáveis serão informados e será solicitado trazerem o uniforme
para que o aluno possa assistir às aulas regulares do dia. Até que a peça do uniforme seja entregue, o aluno
permanecerá aguardando na recepção da escola. Os alunos, da 3ª série do Ensino Médio, deverão vir
totalmente uniformizados e os “trotes” serão liberados pela coordenação pedagógica com antecedência e por
tempo determinado.
Não será permitido que o aluno utilize adereços (bonés, chapéus, etc.) ou qualquer tipo de acessório
que não faça parte do uniforme da escola, bem como amarrar qualquer blusa que não seja do uniforme na
cintura. O extravio de joias ou objetos de uso pessoal de valor não será de responsabilidade da Escola.
Em sala de aula, é proibido o uso do capuz do blusão. É expressamente proibido o uso do uniforme
cortado, descosturado ou rasgado. Não será permito cortar golas e mangas das camisetas da escola; caso
isso ocorra, o aluno será advertido verbalmente e por escrito. O aluno que não estiver devidamente
uniformizado, será notificado via agenda.
TODO UNIFORME DEVE TER O NOME COMPLETO DO ALUNO MARCADO COM CANETA PARA TECIDO OU
BORDADO.
O ÚNICO CALÇADO PERMITIDO É O TÊNIS. ALUNOS QUE COMPARECEREM COM CROCS, SAPATILHA, BOTA
OU QUALQUER OUTRO CALÇADO QUE NÃO SEJA O TÊNIS, ARCARÁ COM AS SANÇÕES DISCIPLINARES E
AGUARDARÁ NA SECRETARIA DA ESCOLA ATÉ QUE ALGUM RESPONSÁVEL COMPAREÇA E TRAGA O TÊNIS.
***O COLÉGIO NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDA, EXTRAVIO OU DANO DAS PEÇAS DO UNIFORME.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Os alunos deverão frequentar às aulas de Educação Física, obrigatoriamente, de acordo com a
legislação vigente.
O aluno somente será dispensado das aulas mediante atestado médico, que deverá informar o motivo
e o período de afastamento da prática de atividade física, o que não o libera da participação da aula.
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Para segurança nas práticas esportivas, a Escola Islâmica Brasileira solicita que seus alunos
apresentem o atestado médico que conste aptidão do mesmo para a prática. Torna-se obrigatório o
preenchimento do Formulário Informativo Complementar pelos responsáveis.
Para as meninas, a recomendação é que as mesmas compareçam com os cabelos presos.
Para todos, é proibido o uso de pulseiras, anéis, brincos, presilhas, tiaras etc, bem como o aluno deverá
estar completamente uniformizado para realizar a aula. O único calçado permitido é o tênis.
BALLET / JUDÔ
Na Educação Infantil e no 1º Ano do Ensino Fundamental, as aulas acontecem uma vez por semana.
A partir do 2°ano do Ensino Fundamental, os cursos de ballet para meninas e judô para meninos serão
oferecidos como extracurricular.

FESTA DE ANIVERSÁRIO
As festas de aniversário são, no nosso meio sociocultural, momentos especiais na vida das pessoas,
plenos de emoção, que marcam a nossa história.
Para as crianças, configuram-se como vivências de socialização e trocas de aprendizagens. Na escola,
entretanto, pela natureza e objetivos próprios desse espaço social, as festas poderão acontecer somente em
horário de intervalo do (a) aluno (a), sem a presença dos responsáveis. Não serão aceitos alimentos de fora,
devendo o kit festa ser providenciado junto à cantina da escola. O responsável que desejar, poderá enviar
máquina fotográfica para registro. Não é permitido o envio de: vela, fantasia, chapeuzinhos, lembrancinhas,
refrigerante.
DIA DO BRINQUEDO
Toda segunda-feira ou retorno de feriado prolongado é dia de brinquedo na Educação Infantil e 1° Ano
do Ensino Fundamental. As crianças podem trazer um brinquedo de casa, devendo ser observadas as
seguintes condições:



O brinquedo deve ser pequeno, de modo que caiba na bolsa da criança.
Apropriado para a idade da criança, não contendo peças que possam ser engolidas ou que
machuquem, sendo devidamente identificado com nome e turma.

A Escola Islâmica Brasileira não se responsabiliza por perda ou quebra dos mesmos.
ALIMENTAÇÃO
O cardápio da cantina é elaborado pela nutricionista responsável e todas as dúvidas devem ser tiradas
diretamente com os responsáveis pela mesma, através do telefone 2269-3138 ou unop1028@grsa.com.br O
lanche da manhã / tarde fica na responsabilidade dos pais/responsáveis.
Pedimos que os pais fiquem atentos e abasteçam o cartão da cantina e, qualquer problema
relacionado, seja tratado com a responsável pela cantina.
A cantina é de uso exclusivo dos alunos.
AGENDA ESCOLAR
A agenda escolar constitui um instrumento diário de comunicação escola / família. Sua presença junto
ao material de uso cotidiano do aluno é obrigatória, para utilização de pedidos, recados etc.
Por esta razão, os pais e/ou responsáveis pelo aluno devem vistoriá-la e assiná-la diariamente. Caso
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o aluno venha a perder a agenda, será necessária a aquisição de outra.
A AGENDA ESCOLAR É OBRIGATÓRIA PARA TODAS AS SÉRIES, INCLUSIVE ENSINO MÉDIO, POIS ELA SERÁ O
INSTRUMENTO DE REGISTRO DAS TAREFAS DE CASA.

MATERIAL ESCOLAR
Adequado aos modernos padrões de ensino e atualizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o
material didático, necessário à metodologia especial de ensino da escola é elaborado por professores e
coordenadores do Sistema Anglo de Ensino e por conceituadas editoras. O material didático é composto por
apostilas-caderno, com conteúdo a ser trabalhado em aula, juntamente com as tarefas diárias.
Desde o primeiro dia de aula, todos os alunos deverão comparecer à escola com todo o material
escolar de uso diário pessoal completo (apostila, caderno, livros, dicionário, estojo, etc.) e devidamente
identificado (lista de material entregue anteriormente e disponível em nosso site). Todo material escolar (livros
vendidos na escola), deverá ser comprado no prazo estipulado pelo Departamento Financeiro, para que os
alunos possam assistir às aulas. É imprescindível portar o material escolar em perfeita ordem para
acompanhar as aulas e, assim, obter um bom aproveitamento desde o primeiro dia de aula. Materiais do
Sistema Anglo de Ensino não podem ser reaproveitados de um ano para o outro.
Solicitamos que todos os materiais sejam enviados com identificação completa do aluno, uma vez que
a escola não se responsabiliza por extravios. Além disso, o aluno não deverá trazer para a escola material
estranho aos estudos e atividades escolares ou que representarem riscos para a segurança e integridade
física de qualquer membro da comunidade escolar.
Assim, todo e qualquer objeto estranho ao conteúdo da aula (MP3, MP4, rádio, celulares, jogos, CD,
baralho etc.) será encaminhado à Coordenação Pedagógica e somente os responsáveis poderão retirá-lo no
prazo de uma semana. Caso o objeto não seja retirado dentro deste prazo, ele será doado. Vale lembrar que
o extravio ou perda destes objetos não é responsabilidade da escola.
Alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio terão direitos à armários na Escola, seguindo o
regulamento entregue pela coordenação pedagógica.
***A ESCOLA ISLÂMICA BRASILEIRA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDA, QUEBRA OU EXTRAVIO DE
NENHUM MATERIAL DO ALUNO.

Com o material devidamente adquirido, ressaltamos a marca registrada do Anglo: aula dada, aula
estudada.
No Ensino Fundamental, ao final de cada aula da apostila-caderno, estão inseridas tarefas que
reforçam o aprendizado dos temas estudados em classe e preparam para a compreensão das aulas seguintes.
O aluno deve realizar as tarefas que se referem ao essencial da aula.
No Ensino Médio, ao final de cada aula, existem as tarefas mínimas e complementares, as quais
devem ser trabalhadas pelos alunos em casa, diariamente. Se o aluno não resolvê-las diariamente, a escola
deixa de se responsabilizar pelo seu desempenho.
Um empenho constante é desenvolver a criatividade dos alunos, a capacidade de enfrentar com
sucesso situações novas e a formação de conceitos de ética e cidadania.
Pretende-se, no final de cada ciclo de Ensino Fundamental e Médio, que os alunos da Escola Islâmica
Brasileira estejam aptos a organizar ideias, estabelecer relações, interpretar dados, elaborar hipóteses,
exprimir-se com clareza e utilizar o conhecimento de modo a contribuir para o bem-estar coletivo.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação é um processo constante de análise e reorganização do trabalho escolar. Na primeira
semana de aula, os professores detalharão para os alunos os critérios que serão usados durante o ano letivo.
A recuperação de conteúdos não alcançados é feita durante o ano letivo ao final dos bimestres,
paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos escolares e ao final do ano.

11

Serão utilizados na avaliação de aproveitamento do aluno, trabalhos, pesquisas, experiências,
exercícios, leituras ou outros instrumentos que o professor considerar importante no processo.
O aluno do 2º ano do Ensino Fundamental em diante, bimestralmente, terá seu desempenho escolar
verificado mediantes instrumentos de avaliação:
a) Avaliações contínuas (individuais, duplas, grupos, em forma de pesquisas, questões, tarefas, com ou sem
consulta, com datas estipuladas pelo professor)
b) Trabalhos bimestrais (individuais, duplas, grupos, em forma de pesquisas, seminários, apresentações etc.,
com datas estipuladas pelo professor)
c) Avaliações bimestrais (individual, realizada em sala de aula, sem consulta, com datas estipuladas pela
coordenação pedagógica)
d) Postura de estudante, como nota processual, englobando os seguintes aspectos:



Interesse e participação nas aulas, postura, disciplina, assiduidade, pontualidade, presença de material
completo, atenção e respeito às normas de convivência.
Realização de tarefas, participação e execução das atividades propostas durantes as aulas etc.

Os instrumentos de avaliações a), b) e c) citados acima deverão ser entregues de caneta azul ou preta
pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
Avaliações contínuas e trabalhos bimestrais perdidos em função de ausência do aluno na escola,
poderão ser remarcados apenas uma vez, em consenso com o professor da disciplina.
Avaliações bimestrais perdidas em função de ausência do aluno na escola, deverão respeitar o
calendário de avaliações bimestrais substitutivas divulgados pela Coordenação Pedagógica (vide Ausências
nas Avaliações e Avaliações Substitutivas).
Os resultados da avaliação serão expressos em notas que variam de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) com
intervalos de cinco décimos. O resultado da avaliação será traduzido, bimestralmente, em uma nota,
totalizando 4 (quatro) notas ao final do ano letivo.
A média final do aluno, em cada componente curricular, será obtida pela soma das notas bimestrais
dividida por 4 (quatro) e será o indicador para os fins de promoção, recuperação e retenção.
A média de 0,0 (zero) a 5,5 (cinco e meio) significa que o aluno ficou retido e de 6,0 (seis) a 10,0 (dez)
que ele foi promovido.
Para o cálculo da média final de cada componente curricular, a decimal será aproximada, observando
os critérios: até quatro décimos para o inteiro imediatamente inferior e igual ou superior a cinco décimos, para
o inteiro imediatamente superior.
O sucesso nas avaliações do Sistema Anglo (simulados) depende de aulas bem assistidas e bem
estudadas, com as tarefas realizadas. É fundamental que os pais acompanhem a vida escolar de seus filhos,
analisem os boletins e lhes deem o apoio necessário para superar eventuais dificuldades.
Para ser aprovado e promovido para série seguinte, o aluno deve obter, no mínimo, 24 (vinte e quatro)
pontos em cada componente curricular. Se, no entanto, o resultado de seu desempenho anual não chegar à
pontuação mínima, mesmo após a sua participação no processo de recuperação paralela, deverá realizar
exames finais em, no máximo, quatro disciplinas. Excedendo esse número de disciplinas em exames final, o
aluno estará, automaticamente, retido na série em curso.
Importante: No caso do aluno possuir qualquer deficiência, deverá apresentar Laudo de Avaliação da
deficiência antes do início das atividades escolares.
Caso o aluno apresente, no decorrer das atividades letivas, qualquer deficiência, deverá apresentar o Laudo
de Avaliação o mais rápido possível. O não cumprimento na entrega do referido Laudo não responsabiliza a
EIB pela aplicação de atividades diferenciadas.
AUSÊNCIA NAS AVALIAÇÕES E AVALIAÇÕES SUBSTITUTIVAS
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Aqueles alunos que, por qualquer motivo, não compareçam às avaliações bimestrais, agendadas
conforme o calendário escolar entregue no primeiro dia letivo do ano em vigor, poderão solicitar a avaliação
substitutiva.
A solicitação deverá ser realizada na Secretaria da Escola, que preencherá um protocolo próprio e a
taxa de R$ 70,00 (setenta reais) paga no Departamento Financeiro. Os responsáveis deverão procurar o
Departamento Financeiro, respeitando as datas da Coordenação Pedagógica, para requerer prova
substitutiva, aulas e provas de recuperação, nos termos do Regimento Interno e Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais (mediante apresentação de atestado, a prova substitutiva terá valor final de 100% (cem
por cento). Sem apresentação do atestado de afastamento, a prova substitutiva terá valor final de 90%
(noventa por cento). Não serão aceitos atestados expedidos por familiares, com grau de parentesco como pai,
mãe, irmão etc.
Após o pagamento, será agendada a data para a realização da avaliação substitutiva, que acontecerá
em horário oposto ao horário de aula / dia do estendido. Não há reposição para alunos ausentes em
avaliações substitutivas, aulas e provas de recuperação.
Importante: Não há solicitação de substitutiva para as Avaliações de Recuperação, mesmo com
apresentação de atestado médico.
RECUPERAÇÃO

A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento, deve ser entendida
como orientação contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem. A recuperação
deve ocorrer: de forma paralela, ao longo do ano letivo, fora do horário regular das aulas, por meio de
estudos e programações especialmente organizadas para o alcance dos objetivos estabelecidos.
Submetido à recuperação, o aluno pode ter sua nota final do bimestre modificada, no
máximo, para 6,0 (seis) pontos.
É obrigatório o comparecimento à escola para assinar, autorizar e efetuar o pagamento da
recuperação bimestral do aluno, incentivando-o a participar das aulas de recuperação, bem como estudar
com afinco para a mesma. O não cumprimento desses, implicará na continuidade da mesma nota obtida
anteriormente. O responsável que não comparecer para autorizar a recuperação, poderá prejudicar o
aluno, pois o mesmo não terá a oportunidade de frequentar as aulas de recuperação;
* As notas da recuperação só serão divulgadas pessoalmente;
** Só são convocados para a Recuperação os alunos que não obtiveram êxito nas provas, trabalhos e
avaliações contínuas, isto é, notas inferiores a 6,0 (seis) pontos na média bimestral ou final;
*** No ato da autorização da Recuperação do Aluno, é de total responsabilidade do Responsável o
agendamento da reunião com a Coordenadora para tomar ciência do Retorno da Recuperação. Caso o
responsável não compareça no dia e horário agendado, a escola fica desobrigada em informá-lo
posteriormente.
**** Alunos que não comparecerem às provas de recuperações, não terão direito a reagendamentos e
permanecerão com a média já obtida no bimestre.
CONSELHO DE CLASSE
O Conselho de Classe é um órgão colegiado encarregado de analisar e decidir sobre o resultado
do desempenho escolar do aluno após os quatro bimestres e após o EXAME FINAL.
O Conselho de Classe é constituído por:
I.
Direção Pedagógica;
II.
Diretor Religioso;
III.
Coordenadoras Pedagógicas;
IV.
Orientadores Educacionais;
V.
Coordenadores Assistentes;
VI.
Coordenadores de Área;
VII.
Professores da Classe.
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O Conselho de Classe pode ser convocado, extraordinariamente, pela Direção Pedagógica, a
quem caberá a sua constituição. Preside o Conselho de Classe a Direção Pedagógica.
Na análise da situação de cada aluno, são levados em consideração os seguintes elementos:
I.
Aproveitamento global;
II.
Frequência;
III.
Disciplina;
IV.
Interesse;
V.
Participação;
VI.
Pré-requisitos essenciais para o prosseguimento dos estudos no ano/série subsequente.
Não será submetido ao Conselho de Classe o aluno que não comparecer ao Exame Final.
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
A Direção Pedagógica e Religiosa podem recusar a renovação de matrícula de qualquer aluno
que tenha frequentado a escola no ano anterior, comunicando a decisão, em tempo hábil, ao pai, mãe ou
responsável.
Não será renovada a matrícula do aluno:
I.
II.
III.

Retido por mais de duas vezes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e por mais de uma
vez no Ensino Médio;
Retido no mesmo ano ou série pela segunda vez;
Negligente nos estudos e nas normas disciplinares.

OBSERVAÇÃO: A matrícula do aluno somente se efetivará:
1) Preenchimento do FORMULÁRIO INFORMATIVO COMPLEMENTAR
2) Assinatura do REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, REGIMENTO INTERNO, TERMO DE
RESPONSABILIDADE PARA O USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NO AMBIENTE
EDUCACIONAL e CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
3) Quitação de todas as mensalidades referentes ao ano letivo de 2017 até 08/12/2017.
4) Quitação da anuidade de 2018 ou pagamento da primeira parcela, juntamente com o material até o
vencimento.
5) Ressalte-se que o não cumprimento dos prazos implicará a desistência da matrícula e a transferência
da vaga.

APOIO PEDAGÓGICO E CURSOS EXTRACURRICULARES
Será disponibilizado pela Escola Islâmica Brasileira ao longo do período escolar, no período da tarde,
com custos a serem determinados pelo Departamento Financeiro.
Alunos que forem convocados para apoio pedagógico ou aderirem a cursos extracurriculares, deverão
ser retirados pelos responsáveis e / ou terceiros nos horários determinados pela Coordenação Pedagógica.
REUNIÕES COM PAIS E RESPONSÁVEIS
Ocorrem bimestralmente e são passadas as informações gerais (recuperação / projetos / avisos
gerais), bem como o atendimento aos pais pelos professores.
A cada bimestre, os pais recebem o boletim com as notas e todas as atividades do aluno. Os
pais/responsáveis devem ficar cientes das notas de seus filhos. Os boletins com médias azuis (todas acima
de 6,0) serão entregues diretamente aos alunos, juntamente com o envelope contendo todas as avaliações
do bimestre. Boletins com médias abaixo de 6,0 e vistas de avaliações, serão entregues somente aos
responsáveis pelo aluno, em datas fixadas pela Coordenação Pedagógica.
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SALA DE AULA
A sala de aula é o espaço onde o aluno desenvolve os trabalhos ao longo do ano. Por isso, é essencial
que ele a respeite e a conserve bem, mantendo-a sempre limpa e utilizando-a somente para fins pedagógicos.
Não é permitido permanecer dentro das salas de aula durante os intervalos.
Alunos que danificarem móveis, objetos e/ou qualquer item de propriedade da escola, sofrerão
sanções pedagógicas e deverão repor o(s) item(ns) danificado(s).
OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES
Quando o aluno deixar a sala de aula por atitudes que desrespeitem o ambiente escolar, é
encaminhado à Coordenação Pedagógica, que tomará as medidas pertinentes ao Regimento da Escola.
No caso de suspensão, o aluno fica excluído nesse período das atividades oferecidas pela Escola,
sendo o fato comunicado aos pais ou responsáveis, que deverão comparecer à Escola Islâmica Brasileira
para assinar o termo da suspensão, além de conversar com o professor responsável pela suspensão e a
coordenação pedagógica.
SANÇÕES DISCIPLINARES
As sanções disciplinares aplicadas em casos de desrespeito às normas de convivência, seguirão os
seguintes estágios:
a) Advertência oral pelo Professor;
b) Ocorrência escrita pelo professor e enviada aos e-mails cadastrados;
c) Comunicado escrito pelo Coordenador (a cada três ocorrências em sala de aula, o aluno receberá um
comunicado. Por ano, o aluno poderá receber até três comunicados);
d) Advertência oral do Coordenador;
e) Advertência escrita pela Coordenação, em que os pais/responsável serão chamados à Escola para
tomarem ciência do ocorrido e assinarem a advertência. Também será emitido advertência escrita, após a
emissão de três comunicados escritos pelo coordenador. Por ano, o aluno poderá receber até três
advertências;
f) Suspensão escrita e autorizada pela Direção Pedagógica e Direção Religiosa; em que os pais/responsável
serão chamados à Escola para tomarem ciência do ocorrido e assinarem a suspensão. Também será emitido
suspensão escrita, após a emissão de três advertências escritas pelo coordenador. Por ano, o aluno poderá
receber até três suspensões;
g) Solicitação de transferência, após homologação da Direção;
Ressaltamos que deverá ser considerado a Lei nº 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
para as sanções, por decisão da Direção e até o convite de o aluno se retirar da escola.
Para a sanção de suspensão, caso o aluno tenha avaliação bimestral prefixada, o mesmo deverá
requerer prova substitutiva, obedecendo aos critérios para a realização da mesma.
COLA

O aluno que for encontrado "colando", no sentido de se comunicar com o colega para obter
informações, ou para confirmar o que já fez, terá a prova retirada. Será avaliada a parte feita. O parecer
do professor quanto à verificação da comunicação entre os alunos será considerado incontestável. Se o
aluno desrespeitar o professor, refutando a medida tomada, a Coordenadora Pedagógica tomará as
providências cabíveis.
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O aluno que for pego com "cola" escrita (folhas, folhetos, livros, cadernos, anotações na carteira,
anotações em qualquer parte do corpo) ou gravações, aparelhagem eletrônica etc., bem como aqueles
que procederem à troca de provas, receberão nota "ZERO" e terão como desdobramento:
a) impedimento de realização de prova substitutiva na disciplina na qual for pego colando;
b) um dia de suspensão, se for a primeira vez em que é pego colando; havendo outra prova nesse
dia, o aluno fará prova substitutiva, obedecendo aos critérios para a requisição da mesma;
c) três dias de suspensão na primeira reincidência;
d) encaminhamento à Direção Pedagógica para deliberação sobre ulteriores penalidades.

DEVERES DOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS:




























Comparecer, pontualmente, às aulas, avaliações e outras atividades preparadas e programadas;
Incumbir-se das obrigações que lhes forem atribuídas pela Direção, Coordenação e Professores;
Tratar com respeito professores, funcionários e colegas;
Estar de posse e apresentar, exclusivamente, o material escolar exigido para as aulas, zelando pela
sua guarda;
Justificar ausências quando solicitado;
Apresentar-se devidamente uniformizado em todas atividades escolares;
Usar de probidade na execução de avaliações e demais atos escolares;
Participar, com interesse, de todos os trabalhos, solenidades ou eventos escolares;
Ocupar sempre o lugar que lhe for destinado;
Comportar-se adequadamente dentro e nas adjacências da Escola;
Indenizar o prejuízo quando produzir danos materiais ao estabelecimento ou a objetos de propriedade
de colegas, funcionários ou professores, segundo critérios da Direção;
Permanecer no recinto escolar e não se ausentar antes da última aula ou trabalho, sem ordem da
Direção / Coordenação;
Atender à convocação da Direção, Coordenação e dos Professores;
Comparecer às rezas com respeito e muita vontade de aprender os preceitos do Islã;
Comparecer às aulas de Cultura Árabe com consciência e devoção;
Devolver à Biblioteca, no prazo estipulado, os livros que dela retirar, em perfeito estado de
conservação;
Inteirar-se do Sistema de Avaliação, do calendário de avaliações e acompanhar seu rendimento
escolar;
Ser honesto nas apresentações das tarefas e demais atos escolares;
Entregar, quando lhe for solicitado, todo e qualquer objeto que esteja portando no estabelecimento;
Promover e manter relações cooperativas no âmbito escolar. Celulares e demais aparelhos eletrônicos
serão retirados e só serão devolvidos ao responsável, após o preenchimento e assinatura do “Termo
de Responsabilidade”;
Solicitar a autorização, quando houver necessidade de se ausentar das atividades escolares, trazendo
sempre a justificativa dos responsáveis.
Entregar aos responsáveis a correspondência enviada pela Escola e devolvê-la assinada quando
solicitada;
Cumprir outras determinações emanadas da Direção do estabelecimento;
Acatar a autoridade dos professores, demais funcionários e superiores;
Contribuir para que o ambiente escolar seja alegre, respeitoso e sério;
Trazer, por escrito, em folha avulsa e assinada pelo responsável, ou por e-mail
(saidadealunos@islamica.com.br) o pedido para sair mais cedo, sair desacompanhado, sair com
acompanhante não previsto na matrícula e etc. Pedidos telefônicos não são aceitos.
Zelar pela integridade física e moral de todos, evitando brincadeiras agressivas, atitudes e vocabulários
não condizentes a sua pessoa, sua família, sua escola etc;
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Visar a sustentabilidade, utilizando as lixeiras de coleta seletiva.

É VETADO AOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS:




























Promover, sem autorização da Diretoria, rifas ou venda de qualquer espécie;
Promover algazarras dentro do estabelecimento ou em suas imediações;
Portar objetos perigosos;
Ocupar-se, durante as aulas, da execução de qualquer trabalho estranho às mesmas, impedindo-o
que desenvolva sua aula a contento de todos;
Participar, dentro da Escola, de atos ofensivos aos bons costumes;
Fumar em qualquer dependência da escola e arredores;
Alimentar-se dentro da sala de aula;
Gravar nas paredes, no assoalho ou em qualquer parte do prédio ou material escolar, desenhos ou
sinais gráficos;
Ausentar-se das aulas ou da escola sem a devida autorização;
Jogos de azar nas dependências da escola;
Uso de aparelhos celulares (Verificar tópico abaixo USO DO APARELHO CELULAR);
Uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas;
Todo contato físico deverá ser respeitado, de acordo com os preceitos religiosos dessa Escola;
Brigas e/ou atos de violência entre os membros do corpo discente, tanto nas dependências internas
da escola, como em suas imediações;
Ocupar-se de atividades alheias ao conteúdo das aulas, assim como entrar ou sair da sala sem a
prévia autorização do professor;
Aglomerar-se na porta das salas de aula durante o intervalo ou na troca de professores, interferindo
no bom andamento das atividades;
Entrada de pessoas estranhas na Escola, ainda que acompanhadas dos alunos, sem a prévia
autorização da Direção;
Alterar, rasurar, suprimir ou acrescentar anotações lançadas nos documentos escolares (livro de
ocorrências, diário de classe, comunicados etc);
Ausentar-se da Escola sem que tenha autorização expressa de seu responsável endossada pela
Direção com antecedência;
Distribuir folhetos, propagandas e publicações de qualquer natureza, sem a prévia autorização da
Direção;
Utilizar de meios ilícitos nas avaliações instrumentos de verificação da aprendizagem sofrerá as
sanções definidas pela Coordenação Pedagógica e Direção da Escola;
Usar linguagem imprópria, praticar atos indecorosos ou ter em seu poder impressos ou gravuras que
atentem contra a moral e bons costumes;
Utilizar-se de processo fraudulento na realização de trabalhos escolares, provas etc.
Fotografar ou reproduzir qualquer imagem, parcial ou total da escola, colaboradores e etc.,
através de celular, máquina fotogrática, filmadora ou qualquer instrumento semelhante. O
infrator estará sujeito a responder processo penal, bem como arcar com as sanções
disciplinares deste regimento e, por decisão da Direção, até o convite de o aluno se retirar da
escola.
Com a finalidade de evitar acidentes nas escadas, é vetado o uso de mochilas com rodinhas;
Combinar com outros colegas da mesma classe a falta coletiva. Caso isso ocorra, todos os alunos
serão penalizados com a falta e a matéria dada registradas em diário de classe.

A ESCOLA NÃO SE RESPONSABILIZA POR PERDA, QUEBRA E EXTRAVIO DE QUALQUER OBJETO PESSOAL DO
ALUNO, SENDO O ALUNO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS SEUS PERTENCES.

O USO DO APARELHO CELULAR
De acordo com a Lei número 12730/07, é proibido o uso de celulares durante as aulas. O seu uso se
restringe aos horários de entrada, saída e intervalo dos alunos, sendo proibido nos horários de ensinamentos
e rezas.
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Não nos responsabilizamos por perda dos aparelhos, uma vez o mesmo não faz parte do material
escolar.
É proibido o uso de aparelho celular DENTRO DA SALA DE AULA, CORREDORES DE SALAS E
MUSSALA. Caso o aluno manuseie o aparelho, o professor recolherá, guardaremos o mesmo e o
entregaremos aos pais que deverão vir pessoalmente retirar no dia seguinte e assinar um “Termo de
Responsabilidade”. Caso o responsável seja chamando mais de duas vezes, o aluno será suspenso
por um dia e, caso tenha avaliação bimestral, deverá realizar prova substitutiva, obedecendo aos
critérios para a realização da mesma.
DIREITOS DOS ALUNOS E RESPONSÁVEIS:














Ser respeitado por todos;
Ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação, nem preferência;
Ser respeitado, sem discriminação de credo religioso, político, de raça e de cor;
Ser orientado em suas dificuldades;
Ser ouvido em suas queixas ou reclamações;
Receber seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados;
Recorrer dos resultados das avaliações de seu desempenho, durante a semana de entrega dos
mesmos, realizadas pelos professores das disciplinas;
Recorrer dos resultados bimestrais na semana seguinte após a data da Reunião de Pais;
Organizar jogos, excursões, abaixo-assinados ou campanhas de qualquer natureza com a prévia
autorização da Direção;
Requerer impressão de trabalhos, pesquisas etc., mediante pagamento de R$ 1,00 (um real) por
página em impressão preto e branco e R$ 2,00 (dois reais) por impressão colorida. Cópias simples no
setor de mecanografia R$ 0,50 (cinquenta centavos).
Utilizar-se da biblioteca nos dias e horários estipulados pela Coordenação;
Utilizar-se das dependências e instalações da escola, que lhe forem necessárias, na forma e nos
horários a eles reservados;
Requerer prova substitutiva, reposição de avaliações contínuas e/ou trabalhos bimestrais, nos termos
do Regimento Interno e Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (mediante apresentação de
atestado, a prova substitutiva terá valor final de 100% (cem por cento). Sem apresentação do atestado
de afastamento, a prova substitutiva terá valor final de 90% (noventa por cento).

COORDENAÇÃO E DIREÇÃO PEDAGÓGICA
A Coordenação e a Direção Pedagógica são o elo entre professores, alunos, pais e responsáveis e
estão à disposição para qualquer informação sobre a vida escolar do educando. Para que o responsável seja
atendido com toda a atenção que lhe é merecida, solicitamos que as reuniões sejam agendadas.
SIMULADOS
Os simulados são oferecidos aos alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental, em datas
estipuladas pelo Sistema Anglo de Ensino. Mais do que provas comuns, estes representam para quem os faz,
uma oportunidade antecipada de testar conhecimentos, numa simulação com as características dos exames
vestibulares. Coordenação Pedagógica divulgará, via comunicado, a forma de pontuação dos mesmos, junto
aos bimestres.
Para alunos que ausentarem-se em dias de simulados, os mesmos não serão repostos em hipótese
alguma, uma vez que os mesmos servem como treinamento para preparar os alunos para realizarem exames
vestibulares.
Os resultados desses simulados serão tratados em sala de aula e expostos nos dias das reuniões de
Pais e Mestres, de acordo com o resultado individual, cada aluno receberá bônus nas médias das disciplinas,
conforme normas da Coordenação Pedagógica e orientação / divulgação prévia através de comunicados
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oficiais da escola.
Aos alunos da 3ª série do Ensino Médio, serão aplicados os simulados do ENEM Pedagógico, nos
mesmos moldes e regras do exame oficial do ENEM.

PLANTÃO TIRA DÚVIDAS
Levando-se em conta o grande número de exercícios propostos que o estudante deverá resolver, é
claro que dúvidas surgirão.
Juntamente com a plataforma PLURALL (www.plurall.net) os alunos poderão tirar todas as dúvidas,
de todas as disciplinas.
A Coordenação Pedagógica entregará o login e a senha de todos os alunos, a partir do 6º ano do
Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.
Para os alunos do Ensino Médio, com a finalidade de praticar questões de simulados online, as
atividades online serão avaliadas e notas serão computadas nos bimestres. Os professores orientarão os
alunos quanto às entregas.
BIBLIOTECA
A Biblioteca é o local que o aluno da Escola Islâmica Brasileira frequentará com prazer para realizar
pesquisas, consultas e retirar livros. O aluno deverá respeitar o horário de funcionamento e as regras para os
empréstimos de livros.
► A Biblioteca funcionará nos horários estipulados pela Coordenação/Direção no início do ano letivo;
► O aluno somente poderá ficar na Biblioteca fora do período de aula;
► O aluno poderá retirar, no máximo, 2 livros a cada 7 dias;
► Caso haja atraso na devolução, será cobrada multa;
► O aluno poderá “navegar” na INTERNET somente para fazer pesquisas e consultas escolares. Cabe ao
aluno agendar o horário, com antecedência, para a utilização da INTERNET.
LABORATÓRIO
Os alunos poderão frequentar os laboratórios de Multimeios, nas aulas de Prática e Ação e de
Tecnologia e Informática, nas quais terão oportunidades de desenvolver posturas científicas, bem como
associar teoria à prática.
Para as aulas de laboratório Multimeios, é obrigatório o uso do jaleco branco.
EVENTOS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES
São atividades interdisciplinares que visam ao contato com a realidade, a integração de diversas áreas
de conhecimento e a ampliação do conhecimento dos alunos para além dos conteúdos básicos. Dentro dos
Projetos Educacionais, destacam-se:
1. Conhecendo a Comunidade;
2. Envolvimento Social e Esportivo;
3. Saídas Pedagógicas;
4. Construção de Valores.
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SISTEMA INTERNO DE FILMAGEM
A Escola Islâmica Brasileira conta com câmeras para monitoramento. As imagens são de uso exclusivo
da Escola, não sendo permitida a apreciação por alunos, pais ou responsáveis.
TRANSPORTE ESCOLAR
A Escola Islâmica Brasileira informa que não possui transporte escolar próprio, não indica, não
terceiriza, sendo os pais e/ou responsáveis livres e absolutos para contratar, manter e fiscalizar tal prestação
de serviço.
Diretoria Geral
Escola Islâmica Brasileira
Eu, __________________________________________________________________, responsável pelo (s)
Aluno (a): _________________________________________________________________ Turma: ______
comprometo-me a cumprir as regras desse Regulamento Escolar, que será executado na íntegra no ano letivo
de 2018.

____________________________________________
Assinatura do Responsável
Data: _____/_____/______.

20

