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HISTÓRICO 

 

DA ENTIDADE INSTITUIDORA 

A Convenção Batista do Amazonas, organização religiosa, de fins não econômicos, 

instituída por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas, constituída pelas igrejas batistas do Estado do Amazonas que com ela cooperam é 

a entidade Instituidora do Instituto Batista Ida Nelson. 

O Instituto Batista Ida Nelson, instituído pela Convenção Batista do Amazonas, é uma 

Associação Civil de natureza educacional, confessional, cultural e cientifica de fins não 

econômicos, criada em 1942, por tempo indeterminado. 

O 1º. Registro de seu Estatuto foi feito no dia 02 de maio de 1967 sob n. 589, Livro A 

– n. 8 no Cartório do Registro Especial e Títulos de Pessoas Jurídicas e a última consolidação 

no dia 07 de julho de 2009, sob n. 00024175, Livro A- 419 no referido Cartório. 

Para consecução dos seus objetivos em matéria de educação, ciência e cultura a 

Entidade Instituidora será representada pelo Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida 

Nelson, inclusive no período compreendido entre as Assembléias Convencionais. 

O Conselho Administrativo funcionará como órgão deliberativo e normativo, 

hierarquicamente superior na estrutura organizacional do Instituto Batista Ida Nelson, seguindo 

fielmente a orientação da Entidade Instituidora, a quem prestará relatórios anuais bem como 

um balanço geral de suas contas. 

 

 

DO INSTITUTO BATISTA IDA NELSON 

Em 1942 foi fundada a Escola Batista Ida Nelson, com sede em Manaus, Estado do 

Amazonas para ministrar o ensino primário às crianças carentes. Em 1962, a então Escola 

Batista Ida Nelson, recebeu a denominação de Ginásio Batista Ida Nelson, uma vez que passou 

a ministrar também o primeiro ciclo do ensino secundário, o Curso Ginasial. Mais tarde, em 

1968, a instituição mais uma vez expandiu seu campo de atuação e passou a ministrar também 

o Curso Normal. 

Em 1971, a educação nacional foi reestruturada com a aprovação da Lei N.º 5.692/71, 

a qual fixava as Diretrizes e Bases da para o ensino de 1° e 2º graus, e dava outras providências. 

Dessa forma, o então Ginásio Batista Ida Nelson,adaptou-se à nova ordem legal e passou a 

denominar-se Instituto Batista Ida Nelson (IBIN). Para tanto, implantou o ensino de primeiro e 

segundo graus, bem como continuou a oferecer a educação pré-escolar às crianças menores de 

sete anos de idade. 

Em 1996, com a aprovação da Lei N.º 9.394/96, a qual estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, o Instituto Batista Ida Nelson novamente reestruturou-se e passou a 

oferecer a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Mais tarde, em 2006, o 

IBIN adequou-se ao Ensino Fundamental de Nove (09) anos, respeitando os termos da 

Legislação Educacional vigente, mais especificamente, a Lei Federal N.º 11.114/05, e Lei 

Federal N.º 11.274/06, a Resolução N.º 098/05 e a Resolução N.º 100/06, sendo estas duas 

últimas do Conselho Estadual de Educação do Amazonas - CEE/AM. 

Assim, desde sua criação, o Instituto Batista Ida Nelson atua diretamente na Educação 

Básica, mais especificamente com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. A 

partir do corrente ano, o Instituto Batista Ida Nelson atuará com a Educação de Tempo Integral, 

Educação Profissional, mais especificamente com Cursos Técnicos de Nível Médio, 

distribuídos em eixos tecnológicos distintos, bem como Cursos de Qualificação Profissional. É 

importante salientar que todos os segmentos educacionais supracitados têm como objetivos e 

metas os princípios da Educação Nacional, estabelecidos na legislação vigente. Nessa 
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perspectiva, o INSTITUTO BATISTA IDA NELSON, com sede e foro nesta cidade de Manaus, 

capital do Estado do Amazonas, à Av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, N.º 447, Bairro 

Adrianópolis e reger-se-á pelo presente Regimento e pelas leis vigentes do ensino. 
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TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS, FINS E OBJETIVOS 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

 

Art. 1º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Art. 2º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - garantia de padrão de qualidade; 

IX - valorização da experiência extraescolar; e 

X - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO INSTITUTO BATISTA IDA NELSON 

 

Art. 3º O Instituto Batista Ida Nelson fundamentando-se na legislação vigente, tem por objetivo 

atender aos fins da Educação Nacional, inspirado nos princípios da liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, buscando ainda: 

I - garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

II - manter permanente do vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

III - buscar continuamente uma educação de qualidade pela valorização dos profissionais da 

educação, pela abertura ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e pela organização 

das condições ideais de ensino e aprendizagem; 

IV - manter um elevado padrão no processo de ensino, mediante a utilização de métodos, 

técnicas e recursos educacionais adequados; 

V - valorizar a experiência extra-escolar; 

VI - preparar o indivíduo e a sociedade para o domínio dos recursos naturais, científicos e 

tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e a vencer as dificuldades do meio; 

VII - respeitar a natureza e buscar da manutenção permanente do equilíbrio ecológico; 

VIII - concretizar a filosofia educativa, ministrando o ensino e a educação regidos por princípios 

cristãos e de orientação evangélica batista, que visam ao crescimento e a humanização através 

de uma comunhão integradora em cristo, reconhecendo a soberania de deus como criador e 

sustentador de todas as coisas; 
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IX - ministrar a educação básica, observados em cada caso, as diretrizes e bases da educação 

nacional e demais normas aplicáveis, buscando sempre a formação integral do estudante, em 

qualquer etapa; 

X - proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades, próprias ao meio e a idade, em forma de preparação para o trabalho e/ou 

habilitação profissional, como elementos de auto-realização e de preparo para o exercício 

consciente da cidadania; e 

XI - buscar a formação integral do educando nas dimensões biológicas, social, cultural, 

psicológica, moral, intelectual e espiritual. 

 

 

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICA 

 

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 

 

Seção I 

Da Constituição 

 

Art. 4º O Instituto Batista Ida Nelson é gerido por um Conselho Administrativo, órgão 

colegiado constituído de nove (09) membros de igrejas associadas, todos eleitos pela 

assembléia, com mandato de três (03) anos, sendo um terço (1/3) anualmente renovado. 

§ 1º O Presidente da Entidade Mantenedora é membro ex-ofício do Conselho Administrativo, 

inclusive com direito a voto. 

§ 2º O Conselho Administrativo tem 3 (três) suplentes, eleitos pela assembléia, os quais serão 

convocados na vaga ou impedimento dos membros efetivos, conforme ordem de indicação, toda 

vez que houver necessidade de substituição de algum membro efetivo, dando-se a vacância, o 

suplente completará o mandato do substituído. 

§ 3º O Conselho Administrativo tem seu Regimento Interno próprio. 

 

Art. 5º O Conselho Administrativo é um órgão deliberativo e normativo, hierarquicamente 

superior na estrutura organizacional do Instituto Batista Ida Nelson, responsável pela fixação 

das diretrizes e normas para o seu funcionamento. 

 

Seção II 

Da Competência 

 

Art. 6º São atribuições do Conselho Administrativo: 

I - eleger e dar posse à sua diretoria para mandato de um (01) ano; 

II - planejar, estabelecer estratégias e planos de ação para atingir os fins do Instituto Batista Ida 

Nelson; 

III - escolher e nomear a direção geral do Instituto Batista Ida Nelson, por tempo indeterminado 

e avaliar as indicações feitas pela direção geral, aos cargos de coordenação, respeitadas as 

exigências legais e as determinações da entidade instituidora; 

IV - exigir e receber relatórios da direção geral do Instituto Batista Ida Nelson, deliberando 

sobre as solicitações neles contidas e movimento financeiro; 
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V - prestar relatórios anuais das atividades e financeiros à assembléia, incluindo o orçamento 

anual; 

VI - apreciar e deliberar sobre as contas e o movimento financeiro do Instituto Batista Ida 

Nelson; 

VII - elaborar e aprovar o estatuto do Instituto Batista Ida Nelson, remetendo-o à deliberação 

final da assembléia; 

VIII - aprovar o regimento escolar do Instituto Batista Ida Nelson, submetendo-se à deliberação 

final do egrégio conselho estadual de educação; 

IX - apreciar e deliberar sobre planos, estudos e pesquisas que visem ao desenvolvimento da 

obra batista nas áreas da educação e da cultura; 

X - cumprir e fazer cumprir as recomendações da assembléia encaminhadas ao Instituto Batista 

Ida Nelson; 

XI - reunir-se bimestralmente em caráter ordinário ou extraordinariamente quantas vezes forem 

necessárias; 

XII - zelar pelos interesses e pelo patrimônio da convenção e do Instituto Batista Ida Nelson, 

no que não couber aos demais conselhos ou entidades da convenção; 

XIII - baixar normas, resoluções, ordens de serviços e circulares sobre matérias que interessem 

ao bom andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade; 

XIV - decidir sobre aquisições de bens imóveis e encaminhar à assembléia, acompanhada de 

parecer circunstanciado, proposição que vise à alienação de bens imóveis; e 

XV - deliberar sobre os casos omissos e os que excedam a competência da direção geral do 

Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Seção III 

Da Forma de Preenchimento e Substituição 

 

Art. 7º O exercício do mandato de membro do Conselho Administrativo ou de sua Diretoria, 

não fará jus a nenhuma remuneração ou participação na receita e no patrimônio do Instituo 

Batista Ida Nelson, salvo o reembolso por despesas efetuadas a serviço da Instituição ou do 

próprio Conselho. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA DIRETORIA GERAL 

 

Seção I 

Da Constituição 

 

Art. 8º O Instituto Batista Ida Nelson terá um(a) Diretor(a) Geral, com mandato por tempo 

indeterminado, enquanto bem servir, como executivo superior, subordinado ao Conselho 

Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson, além de um(a) Coordenador(a) de área 

Pedagógico(a) Geral, um(a) Coordenador(a) de área Administrativo-Financeiro, subordinados 

a(o) Diretor(a) Geral. 

 

Parágrafo único - O(A) Diretor(a) Geral será substituído em suas faltas e impedimentos por um 

dos Coordenadores de área, designado pelo Conselho do Instituto Batista Ida Nelson. 
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Seção II 

Da Competência 

 

Art. 9º Compete a(o) Diretor(a) Geral: 

I - representar o Instituto Batista Ida Nelson nas suas relações com terceiros, ativa, passiva, 

judicial e extrajudicialmente; 

II - dirigir os trabalhos do Instituto Batista Ida Nelson, sempre tendo em vista os seus fins; 

III - cumprir e fazer cumprir as leis do ensino, as determinações das autoridades competentes, 

as deliberações da entidade instituidora, do conselho do Instituto Batista Ida Nelson e as 

disposições estatutárias e regimentais; 

IV - representar oficialmente o estabelecimento, responsabilizando-se por seu funcionamento 

perante os órgãos e entidades de ensino do poder público e da entidade instituidora; 

V - elaborar o plano de ação, regimento e demais documentos relativos ao funcionamento do 

Instituto Batista Ida Nelson; 

VI - apurar ou mandar apurar irregularidades das quais venha a tomar conhecimento; 

VII - assinar juntamente com secretário os documentos escolares; 

VIII - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, juntamente com um coordenador de área, 

designado pelo conselho do Instituto Batista Ida Nelson; 

IX - analisar e coordenar a planilha orçamentária contemplando o percentual para o atendimento 

das necessidades dos setores pedagógico e administrativo; 

X - investir para que a escola ofereça um serviço de qualidade; 

XI - oferecer condições de bem-estar para alunos e funcionários; 

XII - dar condições para que a recreação dos alunos ocorra em condição eficaz, de acordo com 

o serviço de expansão cultural, formação moral, social, religiosa e cívica; 

XIII - admitir e demitir professores e demais funcionários com o auxílio dos coordenadores 

pedagógicos e coordenador(a) administrativo-financeiro; 

XIV - admitir e demitir, ouvido o conselho administrativo do Instituto Batista Ida Nelson, os 

coordenadores pedagógicos e coordenador(a) administrativo-financeiro; 

XV - assinar convênios e outros documentos de interesse geral para o funcionamento do 

Instituto Batista Ida Nelson; 

XVI - promover a socialização entre os funcionários; 

XVII - aplicar penalidades disciplinares aos membros do corpo docente e aos funcionários; 

XVIII - assinar diplomas ou certificados de alunos que concluírem cursos, obedecidas às 

formalidades legais; 

XIX - rubricar todos os documentos e editais do estabelecimento; 

XX - apoiar, acompanhar e avaliar as atividades dos coordenadores; 

XXI - expedir portarias, circulares e ordens de serviço com vistas ao cumprimento deste 

regimento e das normas reguladoras do ensino no Instituto Batista Ida Nelson; 

XXII - empossar todo quadro de pessoal do Instituto Batista Ida Nelson; 

XXIII - reunir periodicamente com os coordenadores para avaliar e planejar as ações do 

Instituto Batista Ida Nelson; 

XXIV - elaborar o calendário escolar; 

XXV - prorrogar ou antecipar, conforme as necessidades, as horas de expediente; 

XXVI - receber relatórios dos coordenadores dos diversos setores do Instituto Batista Ida 

Nelson; 

XXVII - elaborar relatórios de atividades e financeiro ao conselho do Instituto Batista Ida 

Nelson, bimestralmente, ou quando for necessário; 

XXVIII - assessorar e executar as decisões do conselho administrativo do Instituto Batista Ida 

Nelson; 
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XXIX - prestar relatório anual à convenção instituidora na assembléia convencional; e 

XXX - exercer as demais atribuições inerentes ao cargo de acordo com as normas e regula-

mentos da entidade instituidora, do conselho administrativo do Instituto Batista Ida Nelson, do 

estatuto e deste regimento, bem como das disposições legais aplicáveis ao ensino. 

 

Art. 10. Das decisões do(a) Diretor(a) caberá recurso ao Conselho Administrativo e, em caso 

de manifesta ilegalidade, ao Egrégio Conselho Estadual de Educação. 

 

Seção III 

Da Forma de Preenchimento e Substituição 

 

Art. 11. O preenchimento do cargo de Diretor(a) Geral recairá em pessoa de ilibada idoneidade 

moral e profissional, eleito através de processo seletivo e nomeado pelo Conselho 

Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson, respeitados os requisitos legais e as normas da 

Entidade Instituidora.  

 

Art. 12. Nos impedimentos do(a) Diretor(a) assumirá a Direção um dos coordenadores 

designado pelo Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson e na ausência deste, 

responderá pela direção, pessoa do quadro pessoal do Instituto Batista Ida Nelson, a critério do 

Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 13. A vigência do mandato do(a) Diretor(a) Geral terá início a partir da data investidura no 

cargo e sua duração será por tempo indeterminado, sendo avaliados a cada quatro anos, 

permanecendo no exercício de suas respectivas funções enquanto bem servir aos fins e objetivos 

do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Parágrafo único - A dispensa do cargo será através de pedido ou por proposta do Conselho 

Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 14. A vigência do mandato dos Coordenadores terá início a partir da data de admissão e 

sua duração será por tempo indeterminado, sendo avaliados de quatro em quatro anos, 

permanecendo no exercício de suas respectivas funções enquanto bem servirem aos fins do 

Instituto Batista Ida Nelson, a dispensa dar-se-á por pedido ou por proposta do(a) Diretor(a) 

Geral a ser aprovada pelo Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGIOCA GERAL 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 15. O Instituto Batista Ida Nelson terá um(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral indicado 

pela Direção Geral e referendado pelo Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 16. A Coordenação Pedagógica Geral será exercida por profissional da educação, que 

tenham, no mínimo, curso de graduação em Pedagogia, conforme a legislação vigente. 

 

Seção II 
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Das Atribuições 

 

Art. 17. Compete ao(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral: 

I - estruturar e supervisionar o setor pedagógico; 

II - coordenar e executar o Projeto Político Pedagógico do Instituto Batista Ida Nelson; 

III - providenciar a regularização e reconhecimento de toda a documentação legal inerente ao 

funcionamento do Instituto Batista Ida Nelson; 

IV - coordenar a elaboração do calendário escolar e encaminhá-lo à Direção Geral do Instituto 

Batista Ida Nelson; 

V - assistir direta e indiretamente os serviços das Coordenações de Segmentos, de Áreas e 

Convivência Escolar, da Secretaria, da Biblioteca, do Ambulatório, dos Laboratórios Diversos, 

do Serviço de Orientação Psicológica e do Desporto; 

VI - auxiliar a Direção Geral nos processos de admissão e demissão de funcionários da área 

pedagógica; 

VII - presidir as atividades pedagógicas e o intercâmbio entre a escola, os pais e a comunidade; 

VIII - realizar tarefas relativas ao acompanhamento, à avaliação e controle de currículo; 

IX - garantir o fluxo sistemático e regular de informações sobre execução das atividades 

curriculares; 

X - coordenar o planejamento, exercício e avaliação das reuniões pedagógicas do Instituto 

Batista Ida Nelson; 

XI - planejar atividades de aperfeiçoamento, integração e atualização da área pedagógica; 

XII -  avaliar os resultados dos processos de ensino-aprendizagem e propor mudanças 

necessárias; 

XIII - coordenar o processo de seleção de novos docentes; 

XIV - apresentar diagnóstico das atividades curriculares da escola ao final de cada bimestre 

para a Direção Geral; 

XV - receber relatório bimestral dos setores de sua área; 

XVI - interpretar leis e normas do sistema educacional, referente aos aspectos técnico-

pedagógicos; 

XVII - presidir reuniões de Conselhos de Classe e/ou Séries; 

XVIII - assegurar o cumprimento do regimento escolar em vigor; 

XIX - aplicar e assinar documentos relativos às normas disciplinares do corpo discente 

estabelecidas neste regimento; 

XX - promover intercâmbio entre as escolas e outras instituições dentro e fora da Capital; e 

XXI - realizar atividades específicas que forem delegadas pelo Diretor Geral. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS DE SEGMENTO DE ENSINO 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 18. As Coordenações Pedagógicas de Segmento Ensino terão a finalidade de viabilizar a 

integração e articulação do trabalho didático-pedagógico, em ligação direta com corpo discente 

e docente, em função da qualidade do ensino, auxiliando-os a conceber, construir, administrar 

situações de aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos alunos. 
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Art. 19. As Coordenações Pedagógicas de Segmento de Ensino, subordinadas à Coordenação 

Pedagógica Geral, estão a cargo de profissionais da educação, que tenham curso de graduação 

em Pedagogia, qualificados na forma da Lei, escolhidos e nomeados nos termos deste 

Regimento. 

 

Parágrafo único - Haverá tantos(as) Coordenadores(as)Pedagógicas de Segmento de Ensino 

quantos forem necessários ao atendimento dos alunos nos níveis e cursos ministrados no 

Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 20. Compete aos(as) Coordenadores(as) Pedagógicos de Segmento de Ensino: 

I - responder por todas as atividades pedagógico-didáticas e curriculares do segmento e pelo 

acompanhamento das atividades de sala de aula, visando a níveis satisfatórios de qualidade 

cognitiva e operativa do processo de ensino aprendizagem; 

II - coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico Curricular do segmento e outros planos; 

III - prestar assistência pedagógico-didática direta aos professores, acompanhar e supervisionar 

suas atividades tais como: desenvolvimento dos planos de ensino, adequação de conteúdos, 

desenvolvimento de competências metodológicas, práticas avaliativas, gestão de classe, 

orientação de aprendizagem, diagnósticos de dificuldades dentre outros; 

IV - coordenar reuniões pedagógicas e entrevistas com professores visando a promoção da 

inter-relação horizontal e vertical entre disciplinas; 

V - diagnosticar problemas de ensino e aprendizagem e adotar medidas pedagógicas preventivas 

que se fizerem necessárias, inclusive o encaminhamento ao Serviço de Orientação Psicológica 

daqueles que necessitarem; 

VI - apoiar diretamente os alunos com dificuldades transitórias de aprendizagem instrumental 

de leitura, escrita e cálculo, para além do tempo letivo para integrar-se ao nível da turma; 

VII - orientar a organização curricular e o desenvolvimento do mesmo, incluindo a assistência 

direta aos professores na elaboração do plano de ensino, escolha do livro didático, práticas da 

avaliação da aprendizagem; 

VIII - organizar as turmas de alunos, designar professores para as turmas, elaborar o horário 

escolar; 

IX - promover ações que assegurem o estreitamento das ações entre a escola e família e 

atividades de integração da escola na comunidade, mediante programas e atividades de natureza 

pedagógica, cientifica e cultural; 

X - acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem (procedimentos, resultados, formas 

de superação de problemas, dentre outros); 

XI - realizar a avaliação do corpo docente; 

XII - participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico; 

XIII - orientar e preparar a escolha de lideres no corpo docente e no discente; 

XIV - participar ativamente das reuniões de Pais e Professores; 

XV - assistir os professores na compreensão dos alunos como indivíduos com valores e 

necessidades pessoais; 

XVI - colaborar com solicitude para a consecução das finalidades e objetivos do Instituto 

Batista Ida Nelson, previsto nos artigos 1º e 2º deste Regimento; 

XVII - participar como membro nato da Congregação e Conselho de Classe; 

XVIII - elaborar, de acordo com o Calendário estabelecido pela Diretoria Geral, Relatórios dos 

seus trabalhos com as conclusões e resultados obtidos; 
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XIX - colaborar no entrosamento de alunos, professores, funcionários e pais; 

XX - manter contato com a família, inteirando-a quanto ao aproveitamento escolar e 

comportamental dos filhos; 

XXI - coletar, analisar e representar graficamente os dados relativos ao aproveitamento do 

ensino; 

XXII - supervisionar e acompanhar o preenchimento e controle de entrega do diário de classe 

eletrônico e físico 

XXIII - promover juntamente com a Coordenação Pedagógica Geral e Direção, as reuniões de 

Pais e Professores; 

XXIV - colaborar no planejamento, coordenação, execução e avaliação de cursos de atualização 

pedagógica promovidos pelo Instituto Batista Ida Nelson, visando ao aperfeiçoamento contínuo 

dos seus recursos humanos; e 

XXV - participar do processo de recrutamento, admissão e treinamento do pessoal docente. 

 

 

CAPÍTULO V  

DA COORDENAÇÃO DE CURSOS TÉCNICOS 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 21. A Coordenação de Cursos Técnicos terá a finalidade de viabilizar a integração e 

articulação do trabalho técnico-pedagógico, em ligação direta com corpo discente e docente, 

em função da qualidade do ensino.  

 

Art. 22. A Coordenação de Cursos Técnicos, subordinada à Coordenação Pedagógica Geral, 

será exercida por profissionais habilitados na área específica com, no mínimo, nível superior. 

 

Parágrafo único - Haverá tantos(as) Coordenadores(as) de Cursos Técnicos quantos forem 

necessários ao atendimento dos discentes e docentes no Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 23. São atribuições dos(as) Coordenadores(as) de Cursos Técnicos: 

I - programar e acompanhar a utilização das salas e laboratórios, respeitando a carga horária de 

atividades práticas previstas nas matrizes curriculares; 

II - propor cursos de aperfeiçoamento aos professores; 

III - desenvolver, juntamente com os professores, os planos de ensino, bem como direcionar 

sua execução; 

IV - programar, organizar e acompanhar a Semana de Cursos; 

V - avaliar e selecionar novos docentes para admissão; 

VI - realizar o atendimento aos discentes; 

VII - realizar análise documental para avaliar solicitações de aproveitamento de estudos; 

VIII - avaliar tecnicamente o corpo docente; 

IX - dar suporte à Supervisão Educacional na avaliação didático-pedagógico dos professores; 

X - orientar o desenvolvimento de projeto final de curso técnico; 

XI - acompanhar as tendências do mercado de trabalho para propor a inclusão e/ou revisão dos 

cursos; 
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XII - propor e elaborar as matrizes curriculares dos cursos, juntamente com os professores das 

áreas, observando a sequência e preservando a gradação das dificuldades na programação das 

atividades e áreas de estudo; 

XIII - responsabilizar-se pela indicação, análise e seleção de livros e materiais necessários ao 

desenvolvimento dos cursos; 

XIV - estimular a motivação do corpo docente e discente, promovendo a iniciação científica e 

empreendedorismo; e 

XV - representar e divulgar os cursos perante a sociedade. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 24. A Coordenação de Educação Cristã tem por finalidade orientar e acompanhar o 

educando relativamente a sua formação moral e espiritual. 

 

Parágrafo único - As atividades do serviço de Educação Cristã são extensivos aos demais 

setores do Instituto Batista Ida Nelson, inclusive às famílias dos alunos. 

 

Art. 25. A Coordenação de Educação Cristã, subordinada à Coordenação Pedagógica Geral, 

estará a cargo de profissional qualificado na forma da Lei, escolhido e nomeado nos termos 

deste Regimento. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 26. São atribuições da Coordenação de Educação Cristã: 

I - estruturar o Departamento de Educação Cristã; 

II - elaborar, juntamente com todos os departamentos, Programa de Educação Cristã, 

proporcionando formação moral e espiritual à comunidade do Instituto Batista Ida Nelson; 

III - coordenar as festividades referentes ao calendário cristão (páscoa, natal dentre outras); 

IV - acompanhar e controlar o currículo progressivo da Educação Cristã, enquanto disciplina; 

V - promover a integração da Educação Cristã, da Educação Infantil ao Ensino Médio; 

VI - desenvolver projetos de capelania e filantropia; 

VII - promover intercâmbio com outras escolas Batistas dentro e fora da Capital; 

VIII - apresentar relatório das atividades desenvolvidas à Direção Geral no final de cada 

bimestre; 

IX - realizar atividades específicas delegadas pela Diretoria; e 

X - incentivar o estudo e a prática dos princípios morais do Evangelho conforme se encontram 

nas Escrituras Sagradas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
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DA COORDENAÇÃO DE MÚSICA 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 27. A Coordenação de Música terá por finalidade executar as atividades relativas a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional para a 

formação integral do indivíduo, acatando os valores culturais diversificados, utilizando a 

música de forma lúdica expressadas no movimento, da oralidade, na voz e também dos 

instrumentos musicais, mas sempre em obediência ao modelo eclesiástico estabelecido pela 

Convenção Batista do Amazonas - CBA. 

 

Art. 28. O(A) responsável pela Coordenação de Música deverá ter, no mínimo, curso superior 

em Música e afins. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 29. A Coordenação de Música competirá: 

I - empreender a música em diferentes formas; 

II - recrutar e selecionar docentes nas áreas correlatas; 

III - acompanhar e orientar a elaboração de planos de ensino; 

IV - orientar os professores quanto aos critérios de avaliação, metodologias e recursos utilizados 

nas atividades docentes; 

V - elaborar e participar das atividades socioculturais da instituição; 

VI - elaborar e participar das reuniões pedagógicas com os professores; 

VII - supervisionar e acompanhar as atividades escolares do Instituto Batista Ida Nelson, 

conforme estabelecido na constituição e finalidade do cargo, constante neste Regimento; 

VIII - aplicar avaliação didática e institucional aos alunos; 

IX - avaliar o corpo docente; 

X - realizar tratativas junto aos alunos e docentes; 

XI - realizar o atendimento aos discentes; e 

XII - exercer demais funções e competências inerentes ao cargo, de acordo com as solicitações 

das Diretorias. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA COORDENAÇÃO DE DESPORTO 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 30. A coordenação de desporto terá em seu escopo acadêmico a execução das atividades 

esportivas, direcionando a melhoria contínua da educação, bem como estimular a participação 

e integração dos discentes e docentes, criando instrumentos facilitadores da inclusão. 

 

Art. 31. A Coordenação de Desporto será exercida por profissionais da educação, que tenham 

curso de graduação em educação física, conforme a legislação vigente. 

Seção II 
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Das Atribuições 

 

Art. 32. A Coordenação de Desporto competirá: 

I - planejar, orientar e acompanhar projetos e atividades de desporto escolar; 

II - avaliar as devidas manutenções dos equipamentos e mobiliários desportivos da escola; 

III - recrutar e selecionar docentes nas áreas correlatas; 

IV - acompanhar e orientar a elaboração de planos de ensino; 

V - orientar os professores quanto aos critérios de avaliação, metodologias e recursos utilizados 

nas atividades docentes; 

VI - elaborar e participar das atividades socioculturais; 

VII - elaborar e participar das reuniões pedagógicas com os professores; 

VIII - supervisionar e acompanhar as atividades escolares e docentes; 

IX - supervisionar e acompanhar o preenchimento e controle de entrega do diário de classe 

eletrônico e físico; 

X - aplicar avaliação didática e institucional aos alunos; 

XI - avaliar o corpo docente; 

XII - realizar tratativas junto aos alunos e docentes; 

XIII - realizar o atendimento aos discentes; e 

XIV - exercer demais funções e competências inerentes ao cargo, de acordo com as solicitações 

das Diretorias. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 33. O Serviço de Orientação Psicológica tem por finalidade desenvolver ações preventivas 

e interventivas no âmbito do Instituto Batista Ida Nelson, visando o desenvolvimento das 

competências e habilidades na trajetória acadêmica e social. 

 

Art. 34. O Serviço de Orientação Psicológica, subordinado à Coordenação Pedagógica Geral, 

está a cargo de profissionais qualificados na forma da Lei, escolhidos e nomeados nos termos 

deste Regimento. 

 

Parágrafo único - Dentre os profissionais qualificados para constituição do Serviço de 

Orientação Psicológica, exigir-se-á o psicólogo Educacional ou Escolar. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 35. Competirá ao Serviço de Orientação Psicológica:  

I - assessorar as Coordenações de Segmento de Ensino no acompanhamento docente e discente 

do processo ensino-aprendizagem e no processo de inclusão de pessoas com déficit de ordem 

intelectual, física e sensorial; 

II - organizar as formações continuadas para os docentes em parceria com as Coordenações de 

Segmento de Ensino; 
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III - assistir os discentes com Termos de Compromisso e de Responsabilidade, a fim de conduzi-

los à superação de barreiras que possam impedir o cumprimento do acordo firmado, em parceria 

com as Coordenações de Segmento de Ensino e Coordenação de Educação Cristã; 

IV - aplicar o Programa Construindo Habilidades de Vida, em sessões mensais, denominada de 

Orientação Humana, no ensino fundamental e ensino médio, visando à prevenção, identificação 

e resolução de problemas psicossociais que possam bloquear o desenvolvimento das 

potencialidades, a auto-realização e o exercício da cidadania consciente; 

V - diagnosticar as características Psicossociais dos discentes, relacionando-as à compreensão 

do processo de ensino-aprendizagem; 

VI - fundamentar a atuação crítica da equipe técnica – docente, criando programas educacionais 

completos, alternativos ou complementares; 

VII - participar dos trabalhos das equipes de Planejamento Pedagógico, Currículo e Políticas 

Educacionais, concentrando suas ações naqueles aspectos que digam respeito aos processos de 

desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações interpessoais, bem como, participar 

da constante avaliação e do redirecionamento dos Planos e Práticas Educacionais 

Implementados; 

VIII - desenvolver Programas de Orientação Vocacional Profissional, visando um melhor 

aproveitamento e desenvolvimento do Potencial Humano, fundamentados no Conhecimento em 

rede e numa visão crítica do trabalho e das relações do mundo do trabalho; 

IX - sistematizar o acompanhamento dos discentes no processo psicopedagógico, 

encaminhando a profissionais de áreas afins aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de 

problemas que transcendam a possibilidade de solução pela equipe do Serviço de Orientação 

Psicológica; 

X - acompanhar e propor métodos de intervenção psicopedagógica, aos discentes repetentes; 

XI - realizar estudos que proporcionem medidas capazes de melhora a integração aluno-escola-

família; 

XII - integrar o discente com déficit intelectual, sensorial e físico ao âmbito educacional, 

assegurando-lhe a formação necessária para o exercício pleno de sua cidadania; 

XIII - aplicar testes, questionários, inventários, entrevistas e escalas de avaliação, necessários à 

ação da seção, transformando esses subsídios em documentos educacionais e estatísticos para 

análise e reflexão dos agentes diretos e indiretos da educação; 

XIV - instrumentalizar a equipe técnica - docente e/ou técnica sobre as modalidades de inclusão 

desenvolvidas na escola; e 

XV - sensibilizar a comunidade escolar no que tange a proposta de inclusão do Instituto Batista 

Ida Nelson. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA SECRETARIA 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 36. A Secretaria terá por finalidade executar as atividades relativas à escrituração escolar, 

expediente, arquivo e fichário da escola. 

 

Art. 37. A Secretaria, subordinada à Coordenação Pedagógica Geral, estará a cargo de 

profissional legalmente habilitado e auxiliares necessários ao efetivo exercício da função. 
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Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 38. Ao Secretário(a) competirá: 

I - organizar os serviços de secretaria de modo que possa exercer supervisão e controle sobre 

toda a escrituração escolar do Instituto Batista Ida Nelson; 

II - preparar a correspondência a ser expedida apresentando-se à Direção Geral para a respectiva 

assinatura; 

III - organizar e informatizar o arquivo do Instituto Batista Ida Nelson de maneira que assegure 

a preservação e o ordenamento dos documentos escolares que permitem atender prontamente 

os pedidos de informações; 

IV - cumprir e fazer cumprir as determinações e despachos da Direção Geral; 

V - elaborar sob orientação da Direção Geral, os documentos e relatórios a serem apresentados 

à Instituidora e aos órgãos oficiais; 

VI - assinar juntamente com a Direção Geral, os documentos escolares; 

VII - superintender e fiscalizar os servidores da secretaria, distribuindo o trabalho entre seus 

auxiliares; 

VIII - trazer em dia os documentos legais, regulamentos, instruções, portarias, circulares e 

despacho que digam respeito às atividades escolares; 

IX - escriturar os livros, fichas e demais documentos referentes a notas e médias dos alunos, 

efetuando, na época própria, os cálculos e apurações dos resultados; 

X - lavrar e subscrever as atas e termos referentes a exames, provas e resultados de trabalhos 

escolares; 

XI - lavrar as atas e termos referentes a incinerações de documentos, decorridos os prazos legais 

de guarda dos mesmos; e 

XII - tomar as providências necessárias para que a documentação relativa a cada aluno esteja 

de acordo com a legislação em vigor. 

 

Art. 39. Obedecidas às normas vigentes, constituem registros obrigatórios dos assentamentos 

escolares do Instituto Ida Nelson: 

I - atas de Exames Finais e Recuperação; 

II - atas de adaptação curricular; 

III - atas de Exames Especiais; 

IV - atas da Comissão Especial para incineração de documentos; e 

V- livro de Registro de Diplomas e/ou Certificados. 

 

Art. 40. Respeitados os recessos escolares, férias coletivas quando houver feriados e dias de 

descanso, o funcionamento da Secretaria será ininterrupto e nos horários previamente 

estabelecidos. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DOS SERVIÇOS PEDAGÓGICOS E COMPLEMENTARES 

 

Seção I 

Das Categorias 

 

Art. 41. Os serviços Pedagógicos e Complementares oferecidos à comunidade escolar do 

Instituto Batista Ida Nelson são: 
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I - auditório; 

II - biblioteca; 

III - laboratórios; 

IV - quadras poliesportivas; e 

V - outros a serem instituídos, conforme as necessidades e conveniências pedagógicas da 

Escola. 

 

Seção II 

Das Finalidades 

 

Art. 42. Os serviços Pedagógicos e Complementares terão finalidade de proporcionar e/ou 

colaborar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem, assim como criar condições que 

contribuam, direta ou indiretamente, na formação integral e harmoniosa dos alunos. 

 

Art. 43. O auditório, também denominado de salão nobre, terá o uso em atividades pedagógicas, 

sociais, culturais ou religiosas da coletividade acadêmica e da comunidade e seu uso deverá 

estar dentro dos padrões e valores defendidos pelo Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 44. A Biblioteca, denominada “Dr. Moacir Alves”, terá por finalidade de atendimento a 

toda comunidade escolar visando às consultas para enriquecimento e apoio aos trabalhos de 

pesquisas. 

 

Art. 45. A organização da Biblioteca será de responsabilidade de um profissional Bibliotecário, 

subordinado à Coordenação Pedagógica Geral, o qual terá as seguintes atribuições:  

I - organizar, controlar, catalogar e classificar os livros e publicações que constituem o acervo 

da biblioteca; 

II - propor medidas condizentes à manutenção e atualização de um acervo capaz de atender às 

necessidades do currículo; 

III - manter um serviço permanente de empréstimo e assistência aos usuários; 

IV - orientar os usuários da biblioteca quanto suas normas e funcionamento; 

V - supervisionar e distribuir tarefas as auxiliares da biblioteca; 

VI - promover e apoiar eventos de natureza cultural e campanhas em prol da biblioteca com a 

anuência da Coordenação Pedagógica Geral; 

VII - supervisionar e orientar o uso do computador e as consultas via internet; e 

VIII - prestar relatórios à Direção Geral quando solicitado. 

 

Art. 46. Os Laboratórios, aliados as atividades pedagógicas a ele articulados, terão por 

finalidade despertar nos alunos o espírito crítico, investigativo e científico, como meio de 

aprimoramento do conhecimento teórico, incorporado ao conhecimento prático. 

 

Art. 47. As atividades desenvolvidas nos laboratórios são de responsabilidade do 

professor/orientador da disciplina. 

 

Art. 48. Os alunos desenvolverão suas atividades educacionais nas dependências dos labora-

tórios com a presença de professor/orientador. 

 

Art. 49. As quadras poliesportivas estão destinadas a prática de esporte, lazer e outros eventos 

que estejam dentro do espírito e valores que regem a instituição e terão regulamento próprio de 

funcionamento. 
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Art. 50. Os serviços de lanchonete, restaurante, reprografia e (material de expediente) são 

realizados por empresas elegidas pelo Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson 

ou por setores designados para esse fim, sendo terceirizados. 

 

Art. 51. A biblioteca terá a finalidade de incentivar e orientar a pesquisa bibliográfica, a leitura 

e as demais atividades de caráter intrínseco ou complementar aos estudos realizados pelos 

alunos. 

 

Parágrafo único - A organização e o funcionamento da Biblioteca serão determinados por atos 

próprios, assinados pelo(a) Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral do Instituto Batista Ida Nelson 

e pelo(a) Bibliotecário(a). 

§ 1º A biblioteca funciona de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08h00 às 20h00 e, aos 

sábados, nos horários de 8h00 às 12h00. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DO CONSELHO DE CLASSE 

 

Seção I 

Da Finalidade e Constituição 

 

Art. 52. O Conselho de Classe é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, o qual 

terá por finalidade o acompanhamento do processo ensino e aprendizagem, notadamente o que 

se refere à avaliação e condução sistemática das ações didático-pedagógicas. 

 

Art. 53. O Conselho de Classe constituir-se-á por: 

I - coordenador(a) pedagógico geral, que será seu Presidente; 

II - coordenador(a) pedagógico de segmento de ensino; 

III - serviço de orientação psicológica; 

IV - professores; e 

V - secretária escolar. 

 

Parágrafo único - O Conselho de Classe no Instituto Batista Ida Nelson será realizado 

exclusivamente para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, podendo permitir ou não a 

participação de discentes, sendo estes, representantes de turma. 

 

Art. 54. A presidência do Conselho de Classe será exercida pela Coordenação Pedagógica 

Geral. 

 

Parágrafo único - Caso seja necessário, a presidência do Conselho de Classe pode, por 

delegação, ser exercido por um(a) das(os) Coordenadores(as) Pedagógicas de Segmento de 

Ensino, a critério do(a) Coordenador(a) Pedagógica Geral. 

 

Art. 55. O Conselho de Classe terá as seguintes finalidades: 

I - decidir sobre a aprovação ou reprovação de alunos que, apurados os resultados de 

aproveitamento da recuperação, se apresentem com média inferior a sete (7,0) em 3 (três) 

disciplinas para Ensino Fundamental e 4 (quatro) para o Ensino Médio, e frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária anual oferecida; 
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II - atuar como órgão consultivo em questões de natureza pedagógica, didática ou disciplinar 

relativas a cada classe ou turma; 

III - sugerir medidas que tenham por objetivo a melhoria do processo de ensino-aprendizagem; 

e 

IV - opinar, quando solicitado, sobre aplicação de medidas disciplinares ou de ajustamento a 

qualquer membro do corpo discente. 

 

Seção II 

Das Atribuições 

 

Art. 56. São atribuições do Conselho de Classe: 

I - propor soluções para os problemas que interferem no aproveitamento escolar dos alunos; 

II - apresentar alternativas para o desenvolvimento do aluno, individualmente e em relação à 

sua turma; 

III - cooperar na indicação de caminhos a serem adotados pelos professores visando ao 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem; e 

IV - decidir, através de votação de seus membros, sobre a aprovação ou reprovação de alunos, 

após a análise dos resultados do rendimento escolar, sendo vetada a substituição de nota nos 

termos deste Regimento. 

 

Art. 57. O Conselho de Classe deverá apoiar e respaldar as decisões do(a) Coordenador(a) 

Pedagógico Geral. 

 

Art. 58. O Conselho de Classe reunir-se-á no mínimo uma vez por ano letivo, com a finalidade 

de avaliar quanto ao desempenho escolar do aluno, ou extraordinariamente, pelas necessidades 

ou problemas surgidos, sempre convocados pelo seu Presidente. 

 

Parágrafo único - O Conselho de Classe reunir-se-á com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois 

terços) de seus membros. 

 

Art. 59. Serão lavradas atas das reuniões dos Conselhos, que ficarão sob guarda da Secretaria 

do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

 

 

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

 

CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Seção I 

Do Ensino Ofertado 

 

Art. 60. A Educação Básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e proporcionar-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
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Art. 61. Na Educação Básica, o Instituto Batista Ida Nelson, ofertará a Educação Infantil, o 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

 

Seção II 

Da Educação Infantil 

 

Art. 62. O Instituto Batista Ida Nelson ministrará a Educação Infantil, de acordo com as 

legislações educacionais vigentes. 

 

Art. 63. A Educação Infantil será ministrada, para alunos de ambos os sexos, nos turnos 

matutino e vespertino. 

 

Art. 64. Será adotado o regime de ano letivo, cuja duração de cada ano terá um mínimo de 200 

(duzentos) dias letivos e 800 (oitocentos) horas aulas de efetivo trabalho escolar. 

 

Art. 65. Na organização das classes observar-se-á as conveniências didático-pedagógicas e de 

ordem administrativa. 

 

Art. 66. A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando 

a ação da família e da comunidade. 

 

Art. 67. A proposta pedagógica da Educação Infantil levará sempre em conta o bem estar da 

criança, seu grau de desenvolvimento, a diversidade cultural das populações infantis, os 

conhecimentos a serem universalizados e o regime de atendimento parcial. 

 

Art. 68. No atendimento, a Educação Infantil não poderá se utilizar métodos que antecipem o 

letramento da criança, sem as condições psiconeurológicas. 

 

Art. 69. A avaliação da Educação Infantil far-se-á mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental. 

 

Parágrafo único - A promoção do aluno ao período seguinte será automático, atendendo as 

exigências da idade cronológica prevista para cada período, bem como o seu desenvolvimento 

sensório-motor. 

 

Art. 70. Serão usados como instrumentos de acompanhamento fichas de observação com os 

dados específicos para a Educação Infantil. 

 

Seção III 

Do Ensino Fundamental 

 

Art. 71. O Instituto Batista Ida Nelson ministrará o Ensino Fundamental, de acordo com as 

legislações educacionais vigentes. 

 

Art. 72. O Ensino Fundamental será ministrado em regime seriado, para alunos de ambos os 

sexos, nos turnos matutino e vespertino. 
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Art. 73. O Ensino Fundamental é ministrado em 9 (nove) anos, do 1º. ao 9º. ano. 

 

Art. 74. A organização escolar do Ensino Fundamental é dividida em Ensino Fundamental I e 

Ensino Fundamental II. 

I - ensino fundamental I: sendo os três primeiros anos como bloco pedagógico (1º, 2º e 3º ano), 

4º e 5º ano; e 

II - ensino fundamental II: 6º, 7º, 8º e 9º anos.  

 

Art. 75.  A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental será 800 (oitocentas) horas, 

distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar. 

 

Art. 76. Na organização das classes observar-se-á as conveniências didático-pedagógicas e de 

ordem administrativa e a legislação vigente.  

 

Seção IV 

Do Ensino Médio 

 

Art. 77. O Instituto Batista Ida Nelson ministrará o Ensino Médio, de acordo com a legislação 

educacional vigente. 

 

Art. 78. O Ensino Médio será ministrado em regime seriado para alunos de ambos os sexos, nos 

turnos matutino e vespertino. 

 

Art. 79. O Ensino Médio será ministrado em três anos letivos, do 1º, 2º e 3º ano com carga 

horária mínima total de 2.400 (duas mil e quatrocentas). 

 

Art. 80. Será adotado o regime de ano, considerado assim como período letivo, cuja duração de 

cada ano terá um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos e 800 (oitocentos) horas de efetivo 

trabalho escolar. 

 

Art. 81. O Instituto Batista Ida Nelson poderá adotar, na ministração de seus cursos, outros 

regimes, respeitadas em cada caso as disposições legais e as normas do Conselho Estadual de 

Educação. 

 

Art. 82. Na organização das classes observar-se-á as conveniências didático-pedagógicas e de 

ordem administrativa e a legislação vigente. 

 

Seção V 

Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

Art. 83. O Instituto Batista Ida Nelson ministrará a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, de acordo com a legislação educacional vigente. 

 

Art. 84. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio tem por objetivos: 

I - promover a transição entre escola e o mercado de trabalho, capacitando jovens e adultos com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; e 

II - formar profissionais aptos a exercerem atividades específicas no trabalho, com escolaridade 

correspondente ao Nível Básico e Médio, visando sua inserção no exercício profissional. 
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Art. 85. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio compreende a aplicação dos 

conhecimentos nas áreas de sua abrangência, conforme conteúdos descritos na Matriz 

Curricular específica de cada curso. 

 

Art. 86. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio possui organização curricular 

própria, podendo ser desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao Ensino Médio: 
I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas:  

a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com matrícula 

única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de 

nível médio ao mesmo tempo em que conclue a última etapa da Educação Básica;  

b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, efetuando-se 

matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em 

unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas instituições de ensino;  

c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições 

educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou acordo de 

intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado;  

II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha concluído o 

Ensino Médio. 

 

Parágrafo único - O Instituto Batista Ida Nelson não desenvolverá a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio nas formas: articulada integrada e concomitante na forma. 

 

Art. 87. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Batista Ida Nelson será 

organizada de forma modular, para alunos de ambos os sexos, nos turnos matutino, vespertino 

e noturno. 

 

Seção VI 

Do Plano de Curso 

 

Art. 88. O Plano de Curso, próprio de cada curso, obedecerá ao Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos - CNCT, no que diz respeito ao conteúdo e carga horária. 

 

Art. 89. Os Planos de Cursos para sua operacionalização necessitam da aprovação do Conselho 

Estadual de Educação do Amazonas - CEE/AM. 

 

Art. 90. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio poderá ser cursada por alunos que 

estejam matriculados ou tenham concluído o Ensino Médio, Cursos Técnicos ou equivalentes. 

 

Art. 91. A duração dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, será definida 

de acordo com o Plano de Curso específico de cada curso, previamente aprovada pelos órgãos 

competentes. 

 

 

Seção VII 

Dos Certificados e Diplomas 

 

Art. 92. Ao discente do Ensino Fundamental e Ensino Médio que concluir a carga horária 

proposta na Matriz Curricular, com obtenção de aprovação em todos os componentes 

curriculares, ser-lhe-á expedido o Certificado de Conclusão de Curso, acompanhado do 

Histórico Escolar, em prazo máximo de quarenta e cinco dias. 
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Art. 93. Ao discente da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que concluir com 

aprovação todos os componentes curriculares da Matriz Curricular do Curso, ser-lhe-á expedido 

o Diploma de Conclusão de Curso, acompanhado do Histórico Escolar, em prazo máximo de 

quarenta e cinco dias. 

 

Parágrafo único - O Diploma do Curso Técnico será expedido mediante a comprovação da 

conclusão do Ensino Médio e pagamento de taxa predefinida pela Instituição. 

 

Art. 94. Quando o Curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio oferecer a 

certificação intermediária, descrita em seu Plano de Curso, será concedido ao discente o 

Certificado da referida qualificação, em um prazo de quarenta e cinco dias.  

 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA E CURRICULAR 

 

Seção I 

Da Finalidade 

 

Art. 95. O Projeto Pedagógico e a Matriz Curricular têm por finalidade nortear os caminhos a 

serem seguidos pelo Instituto Batista Ida Nelson, em busca do aprimoramento constante nas 

metodologias, a fim de proporcionar ao educando o desenvolvimento de suas habilidades e 

competências, bem como orientá-los para o exercício da cidadania, condizente com as atuais 

exigências sociais. 

 

Art. 96. A Proposta Pedagógica da Educação Básica será reelaborada e reformulada, quando 

necessário, observados os princípios e diretrizes da educação nacional e do sistema de ensino 

do Estado do Amazonas, pela Direção do Instituto Batista Ida Nelson, em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica Geral e as Coordenações de Segmento de Ensino, e tem como 

finalidade nortear a programação das atividades didático-pedagógicas a serem desenvolvidas, 

sendo submetida à aprovação do órgão regulamentador. 

 

Art. 97. A participação da comunidade escolar, no processo de reestruturação da proposta 

pedagógica do Instituto Batista Ida Nelson, dar-se-á de forma indireta, por meio dos diversos 

canais de comunicação com a equipe pedagógica da Instituição, sobretudo das reuniões 

periódicas, em que poderão ser manifestadas críticas e/ou sugestões, as quais serão submetidas 

à apreciação da Direção do Instituto Batista Ida Nelson, juntamente com as Coordenações. 

 

Art. 98. A proposta pedagógica do Instituto Batista Ida Nelson tem como substrato os preceitos 

constitucionais e a legislação de ensino em vigor, de um lado, e, de outro, a organização escolar, 

os quais evidenciam seu caráter cristão evangélico lhe conferem identidade confessional em 

todas as etapas da educação básica. 

 

Art. 99. A organização curricular inclui uma base nacional comum e uma parte diversificada 

que atenda as peculiaridades locais e regionais; a base nacional comum contempla componente 

s curriculares obrigatórias, em âmbito nacional, incluindo o estudo da língua portuguesa, da 

matemática, conhecimentos do mundo físico e natural, da realidade social e política, de modo 

específico do Brasil, bem como estudo da arte e educação física; a parte diversificada contempla 
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o estudo da língua estrangeira e será utilizada para enriquecer e complementar a Base Nacional 

comum, propiciando, de maneira específica, a introdução de projetos e atividades do interesse 

de suas comunidades. 

 

Seção II 

Da Base Curricular 

 

Art. 100. O Currículo da Educação Infantil (Creche e Pré-escola) operacionalizar-se-á mediante 

atividades que possibilitem o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, cognitivos, 

afetivos, éticos, estéticos, de relação interpessoal e inserção social, complementando a ação da 

família e da comunidade nas seguintes áreas fundamentais de conhecimento: 

I - linguagem; 

II - matemática; 

III - natureza e sociedade; 

IV - música; e 

V - educação cristã. 

 

Art. 101. O Currículo do Ensino Fundamental e Ensino Médio serão formados por uma Base 

Nacional Comum e uma parte diversificada exigida pelas características e vocações regionais, 

conforme Projeto Pedagógico do Instituto Batista Ida Nelson, com base na legislação vigente e 

aprovada pelos órgãos competentes. 

 

Parágrafo único - Os Conteúdos da Educação Básica serão atrelados a valores fundamentais de 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, ao respeito, ao bem comum e a ordem 

democrática. 

 

Art. 102. A Matriz Curricular da Educação Profissional Técnica de Nível Médio será 

constituída por componentes curriculares que compõem os diversos módulos a serem 

ministrados, obedecendo ao Projeto Pedagógico do Instituto Batista Ida Nelson para cada curso, 

conforme legislação vigente, aprovado pelos órgãos competentes. 

 

 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DO REGIME ESCOLAR 

 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 

 

Seção I 

Do Calendário e do Cronograma  

 

Art. 103. O ano/período letivo para a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Educação Profissional, oferecidos pelo Instituto Batista Ida Nelson será aquele em que se 

realizam as aulas e atividades escolares, conforme a legislação vigente. 
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Art. 104. Na ocasião de, por motivo de força maior, o Instituto Batista Ida Nelson não conseguir 

cumprir o número de dias ou horas letivas do Calendário Escolar, o período será alterado até 

que se cumpra o mínimo exigido por lei. 

 

Art. 105. O ano letivo regular será organizado com carga horária mínima anual de oitocentas 

horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

 

Parágrafo único - Os sábados letivos deverão ser contados na composição dos dias letivos, 

conforme previsão em Calendário Escolar. 

 

Seção II 

Do Calendário Escolar 

 

Art. 106. O ano escolar compreende o período destinado às atividades escolares, assim como 

das férias.  

 

Parágrafo único - O Calendário escolar é organizado de acordo com o que preceitua a 

Legislação vigente. 

 

Art. 107. O ano letivo tem a duração mínima de 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho 

escolar, distribuídas por um mínimo de 200 dias efetivo trabalho escolar, em dois semestres, 

excluindo o tempo reservado a recuperação e ou exames finais, quando houver. 

§ 1º Pretexto algum pode diminuir a duração do ano letivo. 

§ 2º São dias letivos os fixados pela Diretoria do Instituto Batista Ida Nelson, compreendendo-

se como tais aqueles em que se realizarem aulas ou atividades escolares, com a obrigatoriedade 

de participação de alunos e professores. 

 

Art. 108. O início e o término das atividades escolares são fixados pelo Calendário Escolar 

elaborado pela Coordenação Pedagógica Geral e aprovado pela Diretoria Geral do Instituto 

Batista Ida Nelson e apreciado pelo Conselho Estadual de Educação, independerão do ano civil. 

 

Art. 109. As férias e recessos escolares dos alunos ocorrerão anualmente, conforme calendário 

escolar. 

 

Parágrafo único - O pessoal administrativo, técnico e docente fruirá férias de acordo com as 

respectivas escalas organizadas pela Diretoria Geral e de acordo com o que prescreve os acordos 

da categoria funcional. 

 

Art. 110. O Calendário Escolar, em obediência as determinações legais e decisões de órgãos 

competentes, fixam os dias de feriados, de recessos escolares, datas relevantes, bem como os 

destinados às comemorações cívicas e sociais. 

 

Seção III 

Do Cronograma 
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Art. 111. O Cronograma será utilizado na operacionalização dos Cursos da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio.  

 

Art. 112. No Cronograma será informado os componentes curriculares, bem como a data de 

início e o término de cada um. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 

 

Seção I 

Do Período 

 

Art. 113. A matrícula far-se-á antes do início do ano/período letivo, em prazos e datas fixados 

e divulgados pela Diretoria Geral do Instituto Batista Ida Nelson. 

§ 1º O processo de matrícula ficará sob a responsabilidade da Secretaria e será efetivado 

conforme o número de vagas, estabelecido de acordo com a capacidade física do prédio e os 

quantitativos estipulados para cada série, obedecendo às prescrições legais vigentes. 

§ 2º O Instituto Batista Ida Nelson não se responsabilizará pela reserva de vagas aos alunos que, 

matriculados no período anterior, não hajam renovado suas matrículas nas datas previstas para 

esse fim. 

§ 3° O Instituto Batista Ida Nelson se reserva o direito de rejeitar matrícula desde que o motivo 

determinante da recusa não seja vedado em Lei. 

 

Parágrafo único - Os alunos com necessidades educacionais especiais serão matriculados em 

todos os níveis e modalidades de ensino, desde que, a equipe pedagógica, em comum acordo 

com a família, avalie o Instituto Batista Ida Nelson, ser uma escola que poderá oferecer-lhe 

atendimento adequado por meio de suas ações de equiparação de oportunidades. 

 

Art. 114. No ato da matricula de alunos com necessidades educativas especiais, as famílias 

deverão entregar laudos e/ou pareceres com emissão não superior a seis meses e assinados por 

especialistas, informando os dados e o histórico sobre o desenvolvimento biopsicossocial dos 

educandos. 

 

Seção II 

Da Efetivação 

 

Art. 115. Para a efetivação da matrícula, no Instituto Batista Ida Nelson, serão exigidos os 

documentos abaixo descritos, todos com original e cópia: 

I - da educação infantil 

a) requerimento de matrícula; 

b) certidão de nascimento; 

c) carteira de identidade; 

d) cartão de vacina (menor de 07 anos); 

e) 01 foto 3x4 (colorida); 

f) transferência ou declaração; 

g) declaração de quitação (se transferido de escola particular); 

h) carteira de identidade do responsável; 
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i) CPF do responsável; 

j) comprovante de residência atualizado; e 

k) comprovante de renda atualizado ou declaração do contador (autônomo). 

 

II - do ensino fundamental 

a) requerimento de matrícula; 

b) certidão de nascimento; 

c) carteira de identidade; 

d) cartão de vacina (menor de 07 anos); 

e) 01 foto 3x4 (colorida); 

f) transferência ou declaração; 

g) declaração de quitação (se transferido de escola particular); 

h) carteira de identidade do responsável; 

i) CPF do responsável; 

j) comprovante de residência atualizado; e 

k) comprovante de renda atualizado ou declaração do contador (autônomo). 

 

III - do ensino médio  

a) requerimento de matrícula; 

b) certidão de nascimento ou casamento; 

c) carteira de identidade; 

d) CPF; 

e) 01 foto 3x4 (colorida); 

f) certificado e histórico do ensino fundamental; 

g) guia de transferência, quando se tratar de matrícula por transferência. 

h) declaração de quitação (se transferido de escola particular); 

i) carteira de identidade do responsável; 

j) CPF do responsável; 

k) comprovante de residência atualizado; e 

l) comprovante de renda atualizado ou declaração do contador (autônomo). 

 

IV - dos cursos de qualificação profissional 

a) requerimento de matrícula; 

b) carteira de identidade; 

c) CPF; 

d) 01 foto 3x4 (colorida); e 

e) comprovante de residência atualizado. 

 

V - da educação profissional técnica de nível médio 

a) requerimento de matrícula; 

b) certidão de nascimento ou casamento; 

c) carteira de identidade; 

d) CPF; 

e) 01 foto 3x4 (colorida); 

f) certificado e histórico do ensino médio ou declaração; 

i) carteira de identidade do responsável (menor de idade); 

j) CPF do responsável (menor de idade); 

k) comprovante de residência atualizado; e 

l) comprovante de renda atualizado ou declaração do contador (autônomo). 
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§ 1º Para a matrícula de alunos menores de idade será exigida a presença do responsável. 

§ 2º Para a matrícula no Ensino Fundamental será exigida idade mínima, até 31 de março do 

ano em que acontecer a matrícula, conforme legislação vigente, quando a matrícula for para 

primeiro ano/série. 

§ 3º Para a matrícula nas demais séries/ano, do Ensino Fundamental e Ensino Médio, será 

exigida aprovação na série imediatamente anterior, podendo, entretanto, mediante avaliação e 

parecer da equipe técnico-pedagógica proceder ao avanço de série de alunos de comprovada 

competência. 

§ 4º O Instituto Batista Ida Nelson poderá realizar avaliação diagnóstica para a identificação e 

implementação de estudos adicionais, visando a melhor adequação do aluno. 

§ 5º Será nula, de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para o Instituto Batista Ida 

Nelson, a matrícula que se fizer com documento falso ou adulterado, ficando o responsável 

passível das penalidades que a lei determinar. 

§ 6º É de responsabilidade do aluno, quando maior de idade, ou de seu responsável legal, 

quando menor de idade, qualquer consequência ou dano que o estudante advier em razão de 

matrícula obtida mediante documentos falsos, adulterados, inautênticos ou irregulares. 

 

Art. 116. Quando a matrícula por transferência, para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

ocorrer durante o ano letivo serão exigidos ainda: 

I - ficha individual com as notas e/ou conceitos de cada atividade, área de estudo ou disciplina; 

II - frequência do aluno no total de aulas dadas; e 

III - guia de transferência. 

 

Art. 117. A matrícula de alunos oriundos de Estabelecimentos Estrangeiros fica condicionada 

à observância da legislação que regulamente a matéria. 

 

Art. 118. Quando a matrícula for realizada por procurador, ele deverá apresentar, além dos 

documentos exigidos no artigo anterior: 

I - original e cópia de seu documento de identidade; e 

II - procuração original. 

 

Art. 119. Os interessados e/ou seus responsáveis efetivarão a matrícula no Instituto Batista Ida 

Nelson, mediante: 

I - assinatura, física ou eletrônica, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais;  

II - pagamento da primeira parcela do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; e 

III - apresentação dos documentos constantes no artigo 115 deste Regimento. 

 

Parágrafo único - No contrato de Prestação de Serviços Educacionais, mencionado nos incisos 

I e II deste artigo, constarão cláusulas que nortearão os direitos e deveres do aluno, bem como 

a prestação dos serviços por parte do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 120. Os documentos referentes à vida escolar do aluno que se destinarem ao arquivo do 

Instituto Batista Ida Nelson não serão devolvidos. 

 

Parágrafo único - Em caso de necessidade dos documentos mencionados no caput deste artigo 

poderá ser fornecidas cópias, mediante autorização da Direção do Instituto Batista Ida Nelson 

e, ainda, se o interessado custear as despesas. 
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Art. 121. Os cursos oferecidos pelo Instituto Batista Ida Nelson por meio de parcerias, 

programas e/ou projetos educacionais obedecerão a particularidades específicas, do processo 

de matrícula, de acordo com os termos e/ou contratos firmados entre as partes.  

 

Seção III 

Da Renovação 

 

Art. 122. A renovação da matrícula é o ato formal pelo qual o discente e/ou responsável 

oficializa a intenção de continuidade dos estudos e permanência na Instituição. 

§ 1º A matrícula deverá ser renovada anualmente, para os discentes da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

§ 2º A matrícula deverá ser renovada semestralmente, para os alunos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. 

§ 3º A renovação de matrícula poderá ser realizada pelo responsável legal ou pelo próprio 

discente, quando este último for maior de idade. 

§ 4º A renovação de matrícula está condicionada a não existência de débitos ou pendências do 

discente com qualquer setor do Instituto Batista Ida Nelson, bem como preencher as condições 

e exigências pedagógicas necessárias para cursar o ano/período em questão. 

§ 5º Admitir-se-á, para os discentes do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, mediante parecer 

favorável da Coordenação de Segmento de Ensino e do Serviço de Orientação Psicológica, a 

renovação da matrícula de aluno que tenha sofrido 01(uma) reprovação. 

§ 6º Admitir-se-á, para os discentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a 

renovação da matrícula para o módulo subsequente, ainda que o aluno tenha sofrido até 

02(duas) reprovações. 

§ 7º O Instituto Batista Ida Nelson reserva-se o direito de não renovar a matrícula de alunos 

reprovados, em situação de inadimplência e com problemas de comportamento, bem como 

aqueles que não se adequarem ao cumprimento dos deveres descritos neste Regimento, sendo-

lhe concedida a transferência compulsória. 

 

Art. 123. O Instituto Batista Ida Nelson não se responsabilizará pela reserva de vagas aos 

alunos, que nele matriculados no ano/período anterior, não renovarem sua matrícula para o 

ano/período seguinte, respeitando a data limite de renovação de matrícula. 

 

Parágrafo único - A data limite de renovação de matrícula será informada a comunidade escolar 

por meio de comunicados internos e/ou constará no próprio calendário escolar deste Instituto 

Batista Ida Nelson. 

 

Art. 124. O Instituto Batista Ida Nelson reserva-se o direito de fazer a junção de turmas, 

dependendo do número de alunos rematriculados, quando se tratar da mesma série, ano ou 

módulo do curso técnico. 

 

Art. 125. Para o Ensino Fundamental e Ensino Médio, o Instituto Batista Ida Nelson reservar-

se o direito de não renovar a matrícula de aluno reprovado por duas ou mais vezes consecutivas. 

 

Art. 126. Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o Instituto Batista Ida Nelson 

reserva-se o direito não renovar a matrícula de aluno reprovado em três ou mais componentes 

curriculares por módulo, sendo necessário primeiramente cursar as disciplinas como 

dependência. 
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Seção IV 

Do Trancamento 

 

Art. 127. O trancamento da matrícula é o ato formal pelo qual se dá a interrupção temporária 

dos estudos, sem a perda total do vínculo do discente com a Instituição. 

 

Parágrafo único - O trancamento da matrícula não se aplica aos alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Cursos de Qualificação Profissional. 

 

Art. 128. O trancamento da matrícula poderá ser requerido pelo aluno ou pelo seu responsável 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, durante o desenvolvimento do curso, desde 

que não haja débito ou pendência de qualquer natureza em quaisquer dos setores do Instituto 

Batista Ida Nelson. 

 

Parágrafo único - O aluno poderá permanecer com a matrícula trancada pelo período máximo 

de dois (02) anos. 

 

Art. 129. Quando da impossibilidade do aluno ou seu responsável realizar o trancamento da 

matrícula, este poderá ser realizado por procurador, o qual deverá apresentar: 

I - original e cópia de seu documento de identidade; e 

II - procuração original. 

 

Art. 130. As matrículas em estudos de progressão parcial não poderão ser trancadas.  

 

Seção V 

Do Abandono 

 

Art. 131. O abandono é o ato de deixar de frequentar a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental, o Ensino Médio e o curso da Educação Profissional, injustificadamente. 

 

Art. 132. O abandono dar-se-á quando o discente não comparecer às aulas após o início das 

atividades escolares do ano/período letivo, sem justificativa, transcorridos 30 (trinta) dias 

consecutivos. 

 

Seção VI 

Do Cancelamento 

 

Art. 133. O cancelamento de matrícula é o ato formal pelo qual o discente e/ou seu responsável 

legal, ou ainda, a Diretoria do Instituto Batista Ida Nelson, solicita o desligamento da 

Instituição, em qualquer época do período/ano letivo. 

 

Parágrafo único - A matrícula pode ser cancelada compulsoriamente, pela Diretoria do Instituto 

Batista Ida Nelson, por conveniência pedagógica, didática ou disciplinar, em se tratando, no 

último caso, de grave infração ou de reiteradas faltas contra dispositivos deste Regimento. 

§ 1º No caso de cancelamento compulsório de matrícula, isto é, pela Diretoria, será 

imediatamente expedida ao estudante a transferência se estiver em dia com toda a 

documentação de seu processo de matrícula em ordem, e quite com as demais obrigações 

escolares. 
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§ 2º Não atendendo a situação do aluno às exigências do parágrafo anterior, dar-lhe-á 

documento em que se lhe assegurará a expedição de transferência, tão logo seja regularizada 

sua situação. 

 

Art. 134. O cancelamento da matrícula poderá se dar devido a não formação de turma. 

 

Art. 135. Os cancelamentos da matrícula que necessitem de devoluções de valores obedecerão 

às cláusulas previstas no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

 

Seção VII 

Da Reativação 

 

Art. 136. Entende-se por reativação o ato formal pelo qual o discente solicita a reativação da 

matrícula, para o mesmo curso técnico, quando afastado por trancamento, abandono ou aluno 

não renovado. 

 

Parágrafo único - O Instituto Batista Ida Nelson concederá o direito a reativação da matrícula 

na Instituição aos discentes com trancamento, abandono ou não renovado, desde que solicitado 

num prazo máximo de 02 (dois) anos após o último componente curricular cursado. 

 

Art. 137. Será assegurada ao discente a reativação de matrícula de acordo com o art. 136, 

estando sujeito às possíveis adaptações ou mudanças curriculares do curso. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA TRANSFERÊNCIA 

 

Seção I 

Do Pedido de Transferência 

 

Art. 138. É permitida a transferência de alunos do Estabelecimento para outro de igual categoria 

ou vice-versa, obedecidas às normas Legais e Regimentais. 

 

Art. 139. A transferência do aluno far-se-á em caráter ordinário, no final do período letivo e em 

caráter especial, durante o ano escolar, observada a legislação em vigor. 

§ 1º A transferência, em caráter ordinário, será concedida mediante requerimento por escrito à 

Direção Geral, assinado pelo aluno, se maior, ou pelo responsável se menor de idade. 

§ 2º A concessão da transferência do aluno dá-se pelo fornecimento da documentação 

necessária à regularidade de sua vida escolar, expedidos no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 

contados a partir da data do requerimento de transferência. 

§ 3º A transferência, em caráter especial, é concedida compulsoriamente pela Diretoria, por 

incompatibilidade regimental de acordo com o previsto em legislação e neste regimento. 

 

Art. 140. Para aceitação de Transferência, o candidato deverá apresentar a documentação 

prevista neste Regimento. 

 

Art. 141. Ao receber a transferência, o Instituto Batista Ida Nelson, sentindo necessidade, 

poderá solicitar a Instituição de Ensino de origem do aluno, as informações que facilitem seu 

ajustamento dentro da matriz curricular vigente. 
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Art. 142. Para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, a 

solicitação de transferência para outra instituição é realizada, durante o primeiro e segundo 

bimestre, junto ao Serviço de Orientação Psicológica e/ou a Coordenação Pedagógica de 

Segmento de Ensino. 

 

Art. 143. As solicitações de transferência realizadas durante o terceiro bimestre devem vir 

acompanhadas por um documento de justificativa, devidamente datado e assinado pelo 

responsável, o qual será analisado pela Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino, que 

emitirá um parecer final para a solicitação. 

 

Parágrafo único - A documentação de transferência é expedida no prazo de quarenta e cinco 

dias. 

 

Art. 144. As transferências de outras instituições podem ser recebidas somente até o final do 

terceiro bimestre, desde que haja vagas, a critério da Direção do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 145. A aceitação de transferência de alunos, procedentes de instituições de ensino 

internacionais, dependerá do processo de revalidação e tradução de estudos, conforme 

legislação vigente. 

 

Art. 146. Para os alunos da Educação Profissional, a solicitação de transferência poderá 

acontecer: 

I - transferência de turno; 

II - transferência de turma; e 

III - transferência de curso. 

 

Art. 147. As transferências de turno serão permitidas aos discentes, desde que seja apresentada 

justificativa, observando-se os itens abaixo: 

I - existência de vaga no turno e turma de destino; 

II - motivo de trabalho devidamente comprovado; e 

III - contratação de estágio que coincida com o mesmo horário em que o discente se encontra 

matriculado no curso. 

 

Art. 148. As transferências de turma serão permitidas aos discentes, desde que haja vaga na 

turma de destino. 

 

Art. 149. As transferências de curso serão permitidas aos discentes, somente até a primeira 

semana de aula do período letivo. 

 

Art. 150. A solicitação de transferência descritas no artigo 146, inciso I, deverá ser realizada 

diretamente junto a Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino. 

 

Art. 151. As solicitações de transferência descritas no artigo 146, incisos II e III, deverão ser 

realizadas diretamente na Coordenação Pedagógica Geral. 

 

Art. 152. Os casos específicos de transferência supracitado nos artigos 146 e 147 não previstos 

neste Regimento serão deliberados pela Diretoria do Instituto Batista Ida Nelson. 
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Art. 153. As transferências de turno, turma e/ou curso poderão ocasionar a mudança de valores 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA FREQUÊNCIA 

 

Seção I 

Das Exigências Mínimas 

 

Art. 154. Será obrigatória à frequência às aulas e a todas as atividades escolares promovidas 

pelo Instituto Batista Ida Nelson. 

§ 1º A frequência mínima exigida para aprovação no Educação Infantil é de 60% (sessenta por 

cento) da carga horária proposta para a respectiva série/período. 

§ 2º A frequência mínima exigida para aprovação no Ensino Fundamental é de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária proposta para a respectiva série/ano. 

§ 3º A frequência mínima exigida para aprovação no Ensino Médio é de 75% (setenta e cinco 

por cento) da carga horária, para a respectiva série/ano. 

§ 4º A frequência mínima exigida para aprovação na Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio é de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do curso. 

 

Seção II 

Das Justificativas 

 

Art. 155. Não haverá abono de faltas, mas elas poderão ser justificadas nos casos previstos em 

lei, apresentando-se o documento oficial comprobatório.  

 

Art. 156. Os documentos oficiais e comprobatórios de justificativa de falta deverão ser 

entregues diretamente na Coordenação de Segmento de Ensino, em um prazo de 48h, a contar 

do último dia de falta. 

 

Art. 157. As justificativas para as aulas práticas de Educação Física, obedecerão ao seguinte: 

§ 1º É dispensado das aulas práticas de Educação Física o aluno que apresentar deficiência 

física incompatível ou moléstia impeditiva, bem como nos casos previstos na legislação 

específica aplicável. 

§ 2º A dispensa será permanente ou temporária, conforme a natureza da deficiência ou de 

moléstia de que for portador o aluno, consoante estabelecer comprovadamente o atestado 

médico, conforme prevista na legislação específica. 

 

Art. 158. A Educação física tem o mesmo tratamento pedagógico dispensado aos outros 

componentes curriculares, relacionados aos conhecimentos teóricos práticos e com a 

verificação do rendimento escolar, conforme o que estabelece a Resolução Nº. 09/2005 - CEE-

AM. 

 

 

 

TÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
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CAPÍTULO I 

DA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Seção I 

Dos Objetivos da Avaliação 

 

Art. 159. A avaliação da aprendizagem será contínua e cumulativa, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e será feita por componente curricular, abrangendo, 

simultaneamente, os aspectos de frequência e de aproveitamento de conhecimentos. 

 

Art. 160. A avaliação da aprendizagem constitui um dos elementos para reflexão e 

transformação da prática escolar, tendo como princípio o aprimoramento da qualidade de 

ensino. 

 

Art. 161. A avaliação do processo de ensino aprendizagem tem por objetivos:  

I - diagnosticar e registrar os progressos dos alunos e suas dificuldades; 

II - possibilitar aos alunos a auto-avaliação de sua aprendizagem, orientando-os quanto aos 

esforços necessários para superar as dificuldades; 

III - planejar a realização de procedimentos paralelos e recuperação da aprendizagem; 

IV - orientar as atividades de planejamento dos conteúdos curriculares; e 

V - apurar do rendimento escolar para fins de promoção. 

 

Parágrafo único - A apuração da assiduidade do aluno, prevista neste Regimento, constituirá 

também fator componente do processo de avaliação, conforme previsto em legislação. 

 

Art. 162. A avaliação da aprendizagem obedecerá ao que dispõe: 

I - a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

II - as Diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação - CNE; 

III - as Normas emanadas do Conselho Estadual do Amazonas - CEE/AM; e 

IV - o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar. 

 

Seção II 

Das Competências e Formas de Avaliação 

 

Art. 163. A avaliação da aprendizagem deve ocorrer de forma a possibilitar ao discente o 

desenvolvimento da pesquisa, da atitude reflexiva, da criatividade e de sua plena formação. 

 

Art. 164. A avaliação da aprendizagem deve ter como parâmetros os princípios e finalidades do 

Projeto Político Pedagógico do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 165. A avaliação da aprendizagem deverá ser diversificada, utilizando-se vários 

instrumentos avaliativos. 

§ 1º A natureza da avaliação da aprendizagem poderá ser teórica, prática ou a combinação das 

duas formas, utilizando-se quantos instrumentos avaliativos forem necessários ao processo de 

ensino e aprendizagem, desde que previamente estabelecidos nos Planos de Ensino. 

§ 2º Compete ao docente divulgar o resultado de cada avaliação aos discentes, antes da 

avaliação seguinte. 
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Art. 166. A avaliação do rendimento escolar envolverá os aspectos cognitivos, psicomotores e 

afetivos, preponderando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. 

 

Art. 167. A conceituação qualitativa do aluno será feita mediante a observação, em qualquer 

situação de aprendizagem, dos seguintes aspectos: 

I - sensibilidade, liberdade e criatividade: capacidade de perceber as características das pessoas 

ou situações para agir com originalidade, autonomia e independência; 

II - espírito de grupo, engajamento e comprometimento: participação cooperativa e empenho 

na defesa e realização de tarefas, ideias, serviços ou projetos assumidos pelo grupo dos quais 

faz parte, bem como civilidade no tratamento com professores e colegas; e 

III - responsabilidade, disciplina e autodeterminação: realização e pontualidade na entrega das 

tarefas determinadas; utilização e conservação do material pessoal e do equipamento do 

colégio, adaptação ao regimento escolar, determinação e desembaraço no cumprimento de seus 

deveres e defesa de seus direitos. 

 

Art. 168. A avaliação será constante, contínua e servirá de base ao professor para atribuir a cada 

aluno notas, que serão registradas no diário de classe. 

§ 1º Será vedada a repetição automática de notas, em qualquer época do período letivo, sob 

qualquer pretexto ou efeito; 

§ 2º O aluno que deixar de realizar qualquer trabalho, ou tarefa determinados pelo professor, 

ficará sem a respectiva nota, salvo os casos devidamente justificados e autorizados pelo(a) 

Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino e/ou Serviço de Orientação Psicológica. 

 

Art. 169. Caberá ao Coordenador(a) Pedagógico(a) de Segmento, estabelecer normas e 

diretrizes quanto às técnicas de avaliação, respeitadas a liberdade de cada professor quanto à 

aplicação e julgamento e as determinações legais e regimentais. 

 

Art. 170. A atribuição de notas, no decorrer do ano/período letivo será de competência do 

professor, obedecendo a critérios estabelecidos nos planos de ensino. 

 

Seção III 

Da Periodicidade das Avaliações 

 

Art. 171. Os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio serão avaliados 

bimestralmente, sob os aspectos qualitativos e quantitativos. 

 

Art. 172. Os alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio serão avaliados em cada 

módulo, sob os aspectos qualitativos e quantitativos.  

Seção IV 

Da Avaliação em Segunda Chamada 

 

Art. 173. A avaliação em segunda chamada é destinada aos alunos do Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que não compareceram as 

avaliações, devendo esta ser solicitada, em até 48 horas úteis, mediante a apresentação de 

justificativas pela falta. 

§ 1º As 48 horas úteis passam a ter vigência a partir da data final descrita no documento 

justificador da falta. 
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§ 2º Para os discentes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio as avaliações de segunda chamada devem ser solicitadas junto a Coordenação 

Pedagógica de Segmento de Ensino. 

§ 3º Os casos não especificados devem ser analisados pela Coordenação Pedagógica Geral, com 

apoio dos setores de Serviço de Orientação Psicológica e Coordenação Pedagógica de 

Segmento de Ensino. 

 

Art. 174. O Instituto Batista Ida Nelson não se responsabiliza pela reposição de conteúdos 

perdidos durante a ausência do aluno na Instituição, salvo quando comprovado legalmente, de 

forma documental, o motivo da ausência. 

 

Art. 175. A autorização da avaliação em segunda chamada dependerá da análise realizada pela 

Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino, bem como do pagamento da taxa de 

avaliação. 

§ 1º Para os discentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, cabe a Coordenador(a) de 

Segmento de Ensino agendar a data e horário da avaliação, a qual, preferencialmente deverá 

ocorrer em contraturno às aulas. 

§ 2º Para os discentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio cabe ao professor do 

componente curricular agendar a data e horário da avaliação, de acordo com os conteúdos 

ministrados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a partir do deferimento da 

solicitação do discente. 

 

Art. 176. Discentes da Educação Profissional oriundos de programas e/ou projetos educacionais 

obedecerão a normas específicas deste Regimento, constantes nos termos de compromisso e/ou 

contratos específicos firmados ou, ainda, por ocasião de aceite eletrônico.  

 

Art. 177. O documento de justificativa de falta não isenta o pagamento da taxa da avaliação de 

segunda chamada. 

 

Seção V 

Das Notas e Conceitos 

 

Art. 178. A atribuição de notas ou conceitos, no decorrer do bimestre, módulo e/ou período 

letivo, será de competência do professor. 

 

Art. 179. Para os discentes da Educação Infantil, o resultado do processo de avaliação do 

rendimento escolar será expresso em conceitos. 

 

Art. 180. Para os discentes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, o resultado do processo de avaliação do rendimento escolar será 

expresso em forma de nota em escala cardinal de 0 a 10 (zero a dez). 

 

Parágrafo único - Admitir-se-á na atribuição das notas, uma casa decimal. 

 

Seção VI 

Dos Instrumentos de Registros e Comunicação dos Resultados 

 

Art. 181. As notas ou conceitos serão registrados; 

I - pelo docente: 
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a) Nos diários de classe; e 

b) Nos mapas de cada turma sob sua regência. 

 

II - pela secretaria: 

a) Na ficha individual, quando forem notas bimestrais, de recuperação e médias finais; 

b) No livro de atas de resultados finais; 

c) No livro de atas de Exames Especiais, quando se tratar de processos especiais de avaliação; 

d) Nos relatórios e documentos de transferências, quando objetivarem a comunicação dos 

resultados; e 

e) No boletim escolar, para dar conhecimento ao aluno, aos pais e/ou responsáveis, de seu 

aproveitamento, assiduidade e disciplina. 

 

Art. 182. Haverá atribuições de notas em todas as disciplinas, os conceitos serão adotados 

quando necessários. 

 

Art. 183. Somente poderão submeter-se a exames, provas, arguições ou trabalhos de qualquer 

natureza, destinados às atribuições de notas ou conceitos, os alunos que estiverem regularmente 

matriculados. 

 

Art. 184. Ao final de cada bimestre do ano letivo, os resultados da avaliação do rendimento 

escolar são comunicados, através de instrumentos próprios, aos alunos, pais ou responsáveis. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PROMOÇÃO 

 

Seção I 

Da Apuração do Rendimento Escolar 

 

Art. 185. Para os discentes da Educação Infantil não devem existir práticas inadequadas de 

verificação da aprendizagem, nem mecanismos de retenção das crianças. 

 

Art. 186. Para os discentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, considerar-se-ão aprovados 

àqueles que no final do ano letivo, alcançarem a Média Anual igual ou superior a 7,0 (sete) em 

todas as disciplinas que constituem a matriz curricular e, com frequência mínima de 75% de 

horas letivas previsto neste regimento.  

 

Art. 187. Para os discentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, o ano letivo será dividido 

em quatro bimestres, sendo desenvolvidas em cada um deles atividades de ensino e 

aprendizagem, cuja avaliação considerará os conteúdos curriculares trabalhados no bimestre. 

 

Art. 188. Para os discentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerar-se-ão 

aprovados àqueles que ao final do componente curricular, alcançarem a Média Final igual ou 

superior a 7,0 (sete) e com frequência mínima de 75% de horas letivas previsto neste regimento. 

 

Seção II 

Da Aprovação 
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Art. 189. Para os discentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, considerar-se-ão aprovados 

na disciplina, àqueles cujo somatório das avaliações (AVs) totalize a Média Bimestral (MB), 

um resultado igual ou maior que 7,0 (sete) e, com frequência mínima de 75% de horas letivas 

previsto neste Regimento.  

 

Art. 190. Para a Avaliação 01 (AV1) será atribuída o valor até 4,0 (quatro) pontos, na qual os 

instrumentos avaliativos poderão ser: tarefas individuais ou em grupos, arguições, projetos 

interdisciplinares dentre outros; para a Avaliação 02 (AV2) será atribuído valor até 6,0 (seis) 

pontos, versando esta sobre os conteúdos ministrados na respectiva etapa, e na forma escrita. 

 

Parágrafo único - A AV1 na disciplina de Educação Física corresponde à parte teórica e a AV2 

às suas práticas.  

 

Art. 191. A Média Bimestral (MB) será a somatória das notas das Avaliações (AVs).  

 

Parágrafo único - A fórmula para apuração da Média Bimestral (MB) 

 

MB = AV1 + AV2 

 

Onde:  

MB: Média Bimestral 

AV1: Avaliação 01 

AV2: Avaliação 02 

 

Art. 192. A Média Anual (MA) de cada disciplina será a média aritmética obtida nos 04 (quatro) 

bimestres, em se tratando do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

Art. 193. Os discentes terão suas médias de aprovação encontradas mediante o cálculo da média 

aritmética simples das médias bimestrais, adotando-se a fórmula seguinte:  

 

MA = MB1 + MB2 + MB3 + MB4   

                                 4 

Onde: 

MA: Média Anual 

MB1: Média do Primeiro Bimestre 

MB2: Média do Segundo Bimestre 

MB3: Média do Terceiro Bimestre 

MB4: Média do Quarto Bimestre       

 

Art. 194. Para efeito de aprovação nos componentes curriculares da Educação Profissional serão 

aplicados os critérios abaixo especificados: 

I - o discente que obtiver Média Final (MF) igual ou superior a 7,0 (sete) nos componentes 

curriculares; e 

II - o discente que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 

total da carga horária do componente curricular cursado. 

 

Art. 195. Para a Avaliação 01 (AV1), Avaliação 02 (AV2) e Avaliação 03 (AV3) serão 

atribuídos, valores até 10,0 (dez) pontos, em cada uma, nas quais os instrumentos avaliativos 

poderão ser: prova escrita, prova prática, trabalhos individuais ou em grupos, arguições, 
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projetos interdisciplinares dentre outros, versando esta sobre os conteúdos ministrados na 

respectiva etapa. 

 

Parágrafo único - A Média Final (MF), por componente curricular, será a somatória das notas 

das Avaliações (AVs), dividida pela quantidade de avaliações, sendo a fórmula para apuração 

da Média Final (MF): 

 

MF = AV1 + AV2 + AV3 

                        03 

Onde:  

MF: Média Final 

AV1: Avaliação 01 

AV2: Avaliação 02 

AV3: Avaliação 03 

 

 

CAPÍTULO III 

DA RECUPERAÇÃO 

 

Seção I 

Dos Objetivos 

 

Art. 196. Os estudos de recuperação da aprendizagem serão destinados aos alunos do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, sendo direto 

de todos os estudantes que apresentem baixo rendimento, independente do nível de apropriação 

dos conhecimentos básicos, objetivando superar as dificuldades específicas encontradas no 

decurso do ano/período letivo.  

 

Art. 197. Caso o discente não obtenha nota mínima para aprovação, o mesmo será submetido 

aos estudos de recuperação, em todos os componentes curriculares, se necessário. 

 

Art. 198. A recuperação da aprendizagem será realizada através de aulas teóricas e práticas, 

trabalhos com orientação e acompanhamento, de modo a levar o aluno a sanar as insuficiências 

verificadas durante o ano/período letivo. 

 

 

 

Seção II 

Das Formas e Técnicas 

 

Art. 199. A recuperação da aprendizagem no Instituo Batista Ida Nelson utilizar-se-á de 

mecanismos de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, as quais se distinguem pelos 

momentos em que serão oferecidos e pelas metodologias utilizadas em seu desenvolvimento, 

caracterizando-se basicamente como estudos de Recuperação Contínua e de Recuperação Final, 

assim definidas: 

I - recuperação contínua: ação de intervenção imediata, a ocorrer durante as aulas regulares, nas 

classes de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, e que é voltada para as dificuldades específicas do aluno, abrangendo não só os 
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conceitos, mas também as habilidades, procedimentos e atitudes, sendo desenvolvida pelo 

próprio professor da classe ou da disciplina; 

II - recuperação final: a oportunidade de estudos que possibilitará ao aluno compor classe, em 

que o professor desenvolverá atividades de ensino específicas e diferenciadas, que lhe 

permitirão trabalhar os conceitos básicos necessários a seu prosseguimento de estudos. 

III - os resultados das recuperações contínua e final realizadas serão registrados no diário de 

classe, prevalecendo a nota de maior valor para efeito da somatória da média; 

IV - para os alunos do ensino fundamental e médio, terão direito à recuperação final, após o 

término do ano letivo, o estudante com média inferior a 7,0 (sete) em todos os componentes 

curriculares, se necessário; 

V - para os alunos da educação profissional técnica de nível médio, terão direito à recuperação 

final, após o término do componente curricular, o estudante com média inferior a 7,0 (sete); e 

VI - todos os registros referentes à recuperação final devem constar no diário de classe, 

ensejando: 

a) registrar frequência apenas para os alunos em recuperação final; 

b) registrar conteúdo trabalhado na recuperação final; 

c) lançar falta para os alunos que não compareceram na recuperação final; 

d) lançar o resultado obtido na recuperação final; 

§ 1º Os alunos que não comparecerem as avaliações da recuperação final será atribuída a nota 

0,0 (zero). 

§ 2º No Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

o estudante com frequência inferior a 75% não será submetido aos estudos de Recuperação 

Final. 

§ 3º No Ensino Fundamental e Médio, o estudante com frequência inferior a 75% não será 

submetido ao Conselho de Classe. 

 

Seção III 

Das Notas e Conceitos a serem atribuídas na Recuperação 

 

Art. 200. Para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a Média Final Recuperação 

(MFR), por componente curricular, será a somatória da Média Anual (MA) e a nota da 

Avaliação de Recuperação (AVR), divididos por dois.  

 

Parágrafo único - A fórmula para apuração da Média Final Recuperação (MFR) 

MFR = MA+AVR 

                2 

Onde:  

MFR: Média Final Recuperação 

MA: Média Anual 

AVR: Avaliação de Recuperação 

 

Art. 201. Para os alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Média Final 

Recuperação (MFR), por componente curricular, será a somatória da Média Final (MF) e a nota 

da Avaliação de Recuperação (AVR) multiplicada por dois, divididos por três.  

 

Parágrafo único - A fórmula para apuração da Média Final Recuperação (MFR) 

MFR = MF+(AVR x 2) 

                   3 

Onde:  
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MFR: Média Final Recuperação 

MF: Média Final 

AVR: Avaliação de Recuperação 

 

Art. 202. Os estudos de recuperação contínua estarão previstos nos planos de ensino/aula, tendo 

como finalidade a construção do conhecimento na regularidade do processo ensino e 

aprendizagem. 

 

Art. 203. Os estudos de recuperação contínua serão realizados simultaneamente ao 

desenvolvimento do conteúdo, no decorrer do ano/período letivo, por meio de atividades 

planejadas, desenvolvidas e orientadas pelos docentes dos componentes curriculares com o 

apoio da Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 

Seção I 

Das Formas e Técnicas 

 

Art. 204. A adaptação curricular aplica-se aos discentes do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. 

 

Art. 205. Estará sujeito à adaptação curricular, o aluno que vier transferido de outro 

estabelecimento de ensino, no decorrer do ano letivo, com Matriz Curricular diferente. 

 

Art. 206. A adaptação curricular dar-se-á nos componentes curriculares que o aluno não tenha 

cursado em período idêntico ou equivalente, bem como, aqueles que apresentarem déficit de 

carga horária. 

 

Art. 207. Não haverá necessidade de adaptação curricular se o conteúdo ou disciplina constar 

no currículo da série seguinte. 

 

Art. 208. A adaptação curricular terá por finalidade colocar o aluno no nível do ano letivo 

correspondente à sua competência, de forma a permitir-lhe a continuidade de estudos, conforme 

a proposta curricular estabelecida para o Ensino Fundamental e Ensino Médio do Instituto 

Batista Ida Nelson. 

 

Parágrafo único - A adaptação curricular far-se-á mediante a realização de avaliações. 

 

Art. 209. Considera-se adaptado o aluno que, na avaliação a que se submeter, obtiver 70% 

(setenta por cento) da aprendizagem, conforme sistema de promoção adotado pela escola. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA PROGRESSÃO PARCIAL 

 

Seção I 

Das Formas 
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Art. 210. O Instituto Batista Ida Nelson admitirá a Progressão Parcial no Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano), Ensino Médio (1º ao 3º ano) e nos Cursos da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, desde que preservada a sequência do Currículo. 

 

Art. 211. Os alunos regularmente matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental que 

obtiverem Média Anual (MA) inferior a 7,0 (sete), em até 2 (dois) componentes curriculares, 

poderão cursá-los como progressão parcial, respeitada a sequência do Currículo. 

 

Art. 212. Os alunos regularmente matriculados entre o primeiro e o terceiro ano do Ensino 

Médio que obtiverem Média Anual (MA) inferior a 7,0 (sete), em até 3 (três) componentes 

curriculares, poderão cursá-los como progressão parcial.  

 

Art. 213. Para os discentes do Ensino Fundamental e Ensino Médio, as disciplinas nas quais for 

submetido para cursar em forma de Progressão Parcial deverão ser cursadas de forma paralela 

às demais disciplinas da série/ano, em turma e horários diferentes. 

 

Parágrafo único - Na progressão parcial, o discente deverá obedecer aos mesmos critérios para 

verificação do rendimento escolar previsto neste regimento. 

 

Art. 214. Poderão ser utilizadas outras formas para o aluno cumprir a dependência de estudos 

em casos excepcionais, em forma de trabalhos, módulos e outras metodologias adequadas ao 

programa curricular, respeitada a carga horária estabelecida na matriz curricular. 

 

Art. 215. Os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, que vierem transferidos de outras 

Instituições de Ensino, com disciplinas a serem cursadas em Progressão Parcial, deverão cursá-

la no Instituto Batista Ida Nelson, respeitando-se o quantitativo máximo de disciplinas, 

conforme disposto neste Regimento. 

 

Art. 216. Os alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que ficarem reprovados 

em até dois componentes curriculares, por módulo, poderão seguir os estudos para o módulo 

subsequente, quando houver, todavia, tais componentes curriculares deverão ser cursados 

posteriormente como progressão parcial. 

 

Art. 217. Os alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio que ficarem reprovados 

em três ou mais componentes curriculares, por módulo, deverão primeiramente cursá-los e, 

após as aprovações, seguir os estudos para o módulo subsequente, quando houver. 

 

Art. 218. Ficará sob a responsabilidade do discente ou seu responsável legal, quando menor de 

idade, matrícula nos estudos de progressão parcial. 

 

Art. 219. Para os alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, a matrícula nos estudos de 

progressão parcial, deverão ser solicitadas antes do início do ano letivo, pagando-se o valor 

estipulado pela Instituição. 

 

Art. 220. Para os alunos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a matrícula nos 

estudos de progressão parcial, deverão ser solicitadas diretamente na Coordenação do Curso do 

aluno, em até setenta e duas (72) horas antes do início do componente curricular em questão, 

pagando-se o valor da hora-aula estipulada pela Instituição. 
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CAPÍTULO VI 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Seção I 

Das Formas 

 

Art. 221. O aproveitamento de estudos é o processo de reconhecimento de componentes 

curriculares cursados com aprovação. 

I - o aproveitamento de estudos destina-se exclusivamente aos alunos da educação profissional 

técnica de nível médio; e 

II - poderá ser solicitado o aproveitamento de estudos de componente(s) curricular(es), desde 

que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação 

profissional, nas seguintes formas: 

a) em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos 

em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

b) em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no 

mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante e; 

c) em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros 

meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do 

estudante. 

 

Art. 222. Para os discentes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o aproveitamento 

de estudos permite a dispensa de componentes curriculares realizadas em cursos de mesmo 

nível reconhecidos pelos órgãos competentes. 

 

Seção II 

Dos Componentes Curriculares 

 

Art. 223. Poderão ser aproveitados componentes curriculares que tenham conteúdos e cargas 

horárias equivalentes aos oferecidos no Instituto Batista Ida Nelson, cursados com aprovação 

em um período de até 03 (três) anos antecedentes ao pedido de aproveitamento. 

 

 

 

 

Seção III 

Do Período de Solicitação 

 

Art. 224. O discente deverá requerer junto à Coordenação o aproveitamento de estudos, no 

período estabelecido pela Coordenação Geral do Instituto Batista Ida Nelson, mediante o 

pagamento da taxa, o preenchimento do requerimento com a especificação do(s) componente(s) 

curricular(s) a ser(em) aproveitado(s), bem como a anexação dos seguintes documentos 

carimbados e assinados pela Instituição de origem: 

I - certificado do curso de qualificação profissional e/ou Formação Inicial e Continuada; 

II - diploma e histórico escolar, se concluído o curso da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio ou de Graduação; 
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III - declaração com histórico dos componentes curriculares cursados, se não concluiu o curso 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ou de Graduação; e 

IV - ementário referente aos estudos, carimbado e assinado pela Instituição de origem; 

 

Parágrafo único - O parecer conclusivo sobre o aproveitamento de estudos deverá ser emitido 

pela Coordenação Técnica após análise documental e realização de avaliação, quando houver. 

 

 

 

TÍTULO VI 

DO PESSOAL 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS CATEGORIAS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Seção I 

Das Categorias 

 

Art. 225. A comunidade escolar do Instituto Batista Ida Nelson é composta pelas seguintes 

categorias de pessoal: 

I - técnico, administrativo e pedagógico; 

II - docentes; 

III - discentes; e 

IV - pais e/ou responsáveis. 

 

Art. 226. As categorias de pessoal da comunidade escolar são diversificas em suas atribuições 

e funções e unificadas pelos princípios que norteiam as ações do Instituto Batista Ida Nelson.  

 

Art. 227. Ao ser admitido no Instituto Batista Ida Nelson, os constituintes das categorias de 

pessoal deverão ter conhecimento das disposições contidas neste Regimento, bem como das 

normas da Entidade Instituidora. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO 

 

Seção I 

Das Formas de Admissão 

 

Art. 228. O pessoal Técnico, Administrativo e Pedagógico será constituído por profissionais 

devidamente habilitados nos termos da Lei 9394/96. 

 

Art. 229. Ao ser admitido no Instituto Batista Ida Nelson, o colaborador deverá ter 

conhecimento das disposições contidas neste Regimento, bem como das normas da Entidade 

Mantenedora. 

 

Seção II 
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Dos Direitos 

 

Art. 230. São direitos do pessoal Técnico, Administrativo e Pedagógico, além dos direitos que 

lhes são assegurados pela legislação trabalhista, combinada com a legislação do ensino, terão, 

ainda, as seguintes prerrogativas: 

I - requisitar o material que julgarem necessário ao exercício de suas funções, dentro das 

possibilidades da escola; 

II - consultar os livros da biblioteca obedecendo ao regimento pelo qual a mesma é regida. 

III - propor à diretoria medidas que propiciem o aprimoramento da prestação de serviços; 

IV - participar, ativamente das reuniões da congregação emitindo pareceres nas questões 

técnicas e deliberativas; 

V - exigir o tratamento e respeito condignos e compatíveis com sua função;  

VI - recorrer a quem de direito, quando se sentir prejudicado; 

VII - participar de treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, capacitações; e 

VIII - outras que lhes serão outorgadas por força de Lei. 

 

Seção III 

Dos Deveres 

 

Art. 231. O pessoal Técnico, Administrativo e Pedagógico, além dos direitos que lhes são 

assegurados pela legislação trabalhista, combinada com a legislação do ensino, terão, ainda, as 

seguintes prerrogativas: 

I - requisitar o material que julgarem necessário ao exercício de suas funções, dentro das 

possibilidades da escola; 

II - propor à Direção Geral medidas que propiciem o aprimoramento da prestação de serviços; 

III - exigir o tratamento e respeito condignos e compatíveis com sua função;  

IV - participar de treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, capacitações; e 

V - outras que lhes serão outorgadas por força de Lei. 

  

Seção IV 

Das Proibições 

 

Art. 232. Será vedado ao pessoal Técnico, Administrativo e Pedagógico: 

I - usar roupas inadequadas ao ambiente escolar;  

II - atentar ao pudor, usar códigos e linguagem impróprios e praticar atos indecorosos, 

inadequados ao convívio social; 

III - portar ou repassar drogas lícitas e ilícitas, induzindo ou forçando colegas a cometer infração 

e a usar ou traficar esses produtos nas dependências da Instituição; 

IV - fazer uso de bebidas alcoólicas e de qualquer produto alucinógeno, bem como permanecer 

ou transitar nas dependências escolares sob o efeito dos mesmos; 

V - agredir física, verbal e/ou moralmente alunos ou funcionários do Instituto Batista Ida 

Nelson;  

VI - publicar, divulgar, propagar ou disseminar afirmações injuriosas e difamatórias; 

VII - fazer uso do aparelho celular em sala de aula, para fins não educativos; 

VIII - insuflar nos alunos, atitudes contra os princípios e normas do Instituto Batista Ida Nelson; 

IX - utilizar as dependências e materiais para trabalhos alheios aos objetivos da escola; 

X - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material 

existente da instituição; 
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XI - distribuir e/ou divulgar publicações e impressos no Instituto Batista Ida Nelson, sem 

autorização prévia da Diretoria; 

XII - exercer atividades político-partidárias no recinto do Instituto Batista Ida Nelson; 

XIII - organizar atividades em que esteja envolvido o nome do Instituto Batista Ida Nelson, sem 

autorização da Diretoria; e 

XIV - envolver-se em transações comerciais nas dependências do Instituto Batista Ida Nelson, 

sem autorização da Diretoria. 

 

Art. 233. O não cumprimento ou inobservância dos preceitos do artigo 232, e demais normas 

deste Regimento, tornará o pessoal Técnico, Administrativo e Pedagógico, conforme o caso, 

passível das penalidades cabíveis, nos termos da legislação vigente. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS DOCENTES 

 

Seção I 

Das Formas de Admissão 

 

Art. 234. O pessoal docente será contratado pelo Instituto Batista Ida Nelson, de acordo com as 

exigências das Leis do Ensino vigente no país, em concordância com as Leis do Trabalho. 

 

Art. 235. O corpo docente será constituído por professores devidamente habilitados nos termos 

da legislação vigente. 

 

Art. 236. A admissão de pessoal docente far-se-á mediante contrato individual de trabalho e/ou 

prestação de serviços. 

 

Seção II 

Dos Direitos 

 

Art. 237. O pessoal docente, além dos direitos que lhes são assegurados pela legislação 

trabalhista, combinada com a legislação do ensino, terão, ainda, as seguintes prerrogativas: 

I - requisitar o material que julgarem necessário ao exercício de suas funções, dentro das 

possibilidades da escola; 

II - dispor de uma carga horária necessária ao planejamento e desempenho das atividades 

inerentes à sua função; 

III - utilizar o material existente no Instituto Batista Ida Nelson, objetivando a melhoria do 

rendimento do processo ensino-aprendizagem; 

IV - trabalhar com métodos próprios, instrumental, diversificado, visando a uma rentabilidade 

de sua tarefa educativa; 

V - indicar à direção geral sugestões que contribuam para melhoria do exercício de suas 

funções; 

VI - participar, ativamente das reuniões da congregação emitindo pareceres nas questões 

técnicas e deliberativas; 

VII - tomar conhecimento do resultado das avaliações; 

VIII - recorrer a quem de direito, quando se sentir prejudicado; 

IX - assegurar aos alunos os benefícios propostos pelo Instituto Batista Ida Nelson através dos 

quais construirão juntos uma educação de qualidade; 
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X - consultar os livros da biblioteca obedecendo ao regimento pelo qual a mesma é regida; 

XI - propor à diretoria medidas que propiciem o aprimoramento da prestação de serviços; 

XII - exigir o tratamento e respeito condignos e compatíveis com sua função; e 

XIII - outras que lhes serão outorgadas por força de Lei. 

 

Seção III 

Dos Deveres 

 

Art. 238. No desempenho de suas funções específicas serão deveres do pessoal docente: 

I - participar do planejamento, elaboração, implementação e avaliação do currículo da escola e 

do plano de curso do seu componente curricular; 

II - ministrar o ensino em seus componentes curriculares, ou prática educativa, de forma 

dinâmica e competente, conforme o horário e programa previamente estabelecidos; 

III - fazer-se presente à classe na hora marcada para o regular início das aulas, retirando-se 

somente após findar o período determinado; 

IV - cumprir a carga horária e os dias letivos estabelecidos na Matriz Curricular, Calendário 

Escolar e Cronograma; 

V - promover atividades e experiências pedagógicas em conjunto com outros professores; 

VI - estimular o aluno à participação nos eventos do Instituto Batista Ida Nelson; 

VII - comunicar ao Serviço de Orientação Psicológica e/ou Coordenação de Segmento de 

Ensino situações limite verificadas durante suas aulas; 

VIII - registrar no Diário de Classe a presença e ausência dos alunos, seu aproveitamento, 

conteúdos lecionados e observações; 

IX - apresentar à Coordenação de Segmento de Ensino, nas datas estabelecidas, o Diário de 

Classe devidamente preenchido e atualizado; 

X - comunicar, em tempo hábil as eventuais ausências por motivo de doença ou outro qualquer; 

XI - atender às solicitações da Direção Geral e Coordenações do Instituto Batista Ida Nelson; 

XII - participar quando designado de bancas examinadoras, comissão de revisão de provas e 

outros; 

XIII - comparecer a reuniões, cursos, seminários e outros sempre que convocados;  

XIV - participar das solenidades socioculturais promovidas pelo Instituto Batista Ida Nelson; e 

XV - desempenhar a função com competência, assiduidade, pontualidade, senso de 

responsabilidade, zelo, discrição e honestidade. 

 

Art. 239. O não cumprimento ou inobservância dos preceitos do artigo 260, e demais normas 

deste Regimento, tornará o docente, conforme o caso, passível das penalidades cabíveis, nos 

termos da legislação vigente. 

 

Seção IV 

Das Proibições 

 

Art. 240. Será vedado aos docentes: 

I - usar roupas inadequadas ao ambiente escolar;  

II - atentar ao pudor, usar códigos e linguagem impróprios e praticar atos indecorosos, 

inadequados ao convívio social; 

III - portar ou repassar drogas lícitas e ilícitas, induzindo ou forçando colegas a cometer infração 

e a usar ou traficar esses produtos nas dependências da Instituição; 

IV - fazer uso de bebidas alcoólicas e de qualquer produto alucinógeno, bem como permanecer 

ou transitar nas dependências escolares sob o efeito dos mesmos; 
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V - agredir física, verbal e/ou moralmente alunos ou funcionários do Instituto Batista Ida 

Nelson;  

VI - publicar, divulgar, propagar ou disseminar afirmações injuriosas e difamatórias; 

VII - fazer uso do aparelho celular em sala de aula, para fins não educativos; 

VIII - dispensar os aluno antes do término da aula ou suspender aulas; 

IX - insuflar nos alunos, atitudes contra os princípios e normas do Instituto Batista Ida Nelson; 

X - utilizar as dependências e materiais para trabalhos alheios aos objetivos da escola; 

XI - retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material 

existente da instituição; 

XII - distribuir e/ou divulgar publicações e impressos no Instituto Batista Ida Nelson, sem 

autorização prévia da Coordenação Pedagógica Geral; 

XIII - exercer atividades político-partidárias no recinto do Instituto Batista Ida Nelson; 

XIV - organizar atividades em que esteja envolvido o nome do Instituto Batista Ida Nelson, sem 

autorização da Diretoria; e 

XV - envolver-se em transações comerciais nas dependências do Instituto Batista Ida Nelson, 

sem autorização da Diretoria. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS DISCENTES 

 

Seção I 

Dos Direitos 

 

Art. 241. Serão direitos dos discentes: 

I - receber adequada orientação para o desempenho de suas atividades escolares; 

II - frequentar além das salas ambientes dos seus cursos, os setores destinados aos trabalhos 

complementares como biblioteca, laboratórios, sala especiais e áreas de esporte e lazer; 

III - assistir e participar das aulas teóricas e práticas; 

IV - ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações ou preferências; 

V - realizar o processo avaliativo, conforme planejamento escolar; 

VI - receber seus trabalhos, exercícios e tarefas escolares devidamente corrigidos e avaliados; 

VII - requerer revisão de provas ou de recuperação no prazo máximo de 48 horas após 

publicados dos resultados; 

VIII - realizar em segunda chamada provas a que tenha faltado por motivo justo, mediante 

petição dirigida ao coordenador pedagógico de segmento no prazo máximo de 48 horas após a 

realização das mesmas, sendo que, no ato da solicitação o responsável arcará com os custos da 

referida prova, efetuando o pagamento de uma taxa por disciplina; 

IX - participar das atividades desportivas, recreativas e culturais, valendo-se de equipamentos 

e salas especiais, respeitadas as normas baixadas pela diretoria; 

X - ter acesso ao professor relatando-lhe suas dificuldades de aprendizagem em determinados 

conteúdos com o objetivo de melhoria pessoal; 

XI - levar ao conhecimento do Serviço de Orientação Psicológica e/ou Coordenação Pedagógica 

de Segmento de Ensino as dificuldades e problemas pessoais, para que recebam as devidas 

orientações; 

XII - participar das atividades recreativas e culturais, respeitadas as normas deste Regimento; 

XIII - candidatar-se a representante do corpo discente no Ensino Fundamental, Ensino Médio 

e Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 
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XIV - receber declarações de escolaridade quando solicitada, dentro dos prazos estabelecidos, 

bem como outros documentos que necessitar; 

XV - requerer transferência e outros a que tenha direito dentro dos prazos estabelecidos; e 

XVI - sugerir, em termos, medidas que possam melhorar a dinâmica geral dos trabalhos 

escolares e das atividades do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 242. Serão deveres dos discentes: 

I - comparecer, assíduo e pontualmente às aulas, avaliações e atividades programadas pelo 

Instituto Batista Ida Nelson, revelando senso de responsabilidade; 

II - apresentar-se vestido com a farda padrão do Instituto Batista Ida Nelson, indicada por 

ocasião da matrícula, ao ambiente escolar; 

III - cumprir o horário escolar, bem como as datas das avaliações e entrega das atividades; 

IV - frequentar com assiduidade e pontualidade as aulas e demais atividades escolares; 

V - apresentar na portaria carteira de identificação do IBIN, indicando se poderá sair sozinho 

ou apenas acompanhado; 

VI - fazer uso adequado dos livros e materiais solicitados pelos professores; 

VII - zelar pela conservação dos livros da Biblioteca, devolvendo-os no prazo determinado; 

VIII - zelar pela limpeza e conservação das dependências, equipamentos e materiais, 

responsabilizando-se pelos prejuízos que causar ao Instituto Batista Ida Nelson, indenizando-

o; 

IX - tratar com respeito os colegas, professores e demais colaboradores do Instituto Batista Ida 

Nelson; 

X - comunicar, por escrito, as faltas ao Instituto Batista Ida Nelson, quer seja por doença ou por 

outro motivo justificável; 

XI - participar das solenidades socioculturais promovidas pelo ao Instituto Batista Ida Nelson; 

XII - apresentar-se, com todo o material de uso pessoal e material didático; 

XIII - trazer diariamente todo o material de uso pessoal e material didático, de acordo com os 

tempos de aula determinados pela Instituição; 

XIV - observar no recinto do Instituto Batista Ida Nelson o silêncio compatível com as 

atividades escolares; 

XV - prestigiar o Instituto Batista Ida Nelson, zelando pelo seu nome, respeitando seus 

princípios, participando de reuniões e solenidades promovidas pelo Instituto Batista Ida Nelson; 

XVI - adquirir, quando solicitado pela Instituição, os Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI, indispensável ao desenvolvimento das atividades práticas; 

XVII - cumprir os termos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

XVIII - manter no recinto a ordem e o silêncio compatível com as atividades escolares; 

XIX - observar os preceitos de higiene individual; e 

XX - conhecer e cumprir as determinações deste Regimento e demais orientações emanadas da 

Diretoria. 

 

Parágrafo único - Sendo o Instituto Batista Ida Nelson uma Instituição Educacional de 

orientação religiosa BATISTA evangélica constituirá prática educativa a educação e éticas 

cristãs obrigatórias, que serão ministradas em cada classe, cujo ensino deve ser respeitado sem, 

contudo ferir a legislação vigente. 

 

Seção III 
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Das Proibições 

 

Art. 243. Será proibido aos discentes: 

I - ocupar-se durante as aulas de qualquer ação alheia às atividades escolares propostas; 

II - trazer para a escola objetos desnecessários às atividades escolares; 

III - trazer para a escola objetos de valor (jóias, games, aparelhos eletrônicos, celulares etc.) ou 

mesmo grande quantia em dinheiro, ficando sob a total responsabilidade do discente e/ou seu 

responsável, caso insista em trazê-los; 

IV - impedir a entrada de colegas às salas de aula ou concitá-los a ausências coletivas; 

V - ausentar-se da sala de aula ou do local de atividade escolar sem autorização do docente ou 

nela permanecer fora do horário, sem estar devidamente autorizado; 

VI - ausentar-se da sala de aula durante a mudança de docente;  

VII - ausentar-se, em grupos ou individualmente, da instituição em horário de aulas ou 

quaisquer atividades escolares, sem o devido acompanhamento de um docente ou de 

funcionário designado pelo setor competente; 

VIII - deixar de assistir aula sem a prévia autorização da Coordenação Pedagógica de Segmento 

de Ensino; 

IX - transitar pelos corredores durante o período de aulas; 

X - atentar ao pudor, usar códigos e linguagem impróprios e praticar atos indecorosos, 

inadequados ao convívio social; 

XI - utilizar-se de processo fraudulento ou práticas ilícitas nas atividades escolares; 

XII - fazer qualquer alteração que descaracterize os uniformes oficiais da Instituição, exceto 

quando autorizados pela Direção. 

XIII - usar durante as atividades escolares e didático-pedagógicas aparelhos eletroeletrônicos, 

exceto quando solicitado pelo docente; 

XIV - é proibido fotografar, filmar as pessoas (alunos, alunas, professores, professoras, 

funcionários, funcionárias) e as partes internas e externas do estabelecimento de ensino (total 

ou parcial) e expô-las em sites (youtube, facebook e outros), blogs ou outro veículo de 

comunicação sem autorização prévia das mesmas, dos pais (quando menores) ou da Direção da 

Escola, uma vez que o uso indevido da imagem possibilita medidas processuais via Delegacia 

de Crimes Virtuais; 

XV - utilizar a internet institucional de forma inapropriada; 

XVI - utilizar indevidamente equipamentos de prevenção de acidentes e combate a incêndios; 

XVII - ingerir e/ou levar quaisquer tipos de alimentos ou bebidas para sala de aula, laboratórios 

e outras dependências com atividades educacionais; 

XVIII - usar adornos (brincos, piercing) em geral; 

XIX - namorar nas dependências da Escola; 

XX - usar roupas inadequadas ao ambiente escolar;  

XXI - utilizar de livros, cadernos ou outros materiais de colegas, sem o consentimento destes; 

XXII - gravar nas cadeiras, paredes, banheiros ou em qualquer outro lugar da Escola nomes, 

palavras e/ou desenhos obscenos; 

XXIII - fazer uso de recursos fraudulentos e desonestos para conseguir nota; 

XXIV - portar ou repassar drogas lícitas e ilícitas, induzindo ou forçando colegas a cometer 

infração e a usar ou traficar esses produtos nas dependências da Instituição; 

XXV - fazer uso de bebidas alcoólicas e de qualquer produto alucinógeno, bem como 

permanecer ou transitar nas dependências escolares sob o efeito dos mesmos; 

XXVI - agredir física, verbal e/ou moralmente alunos ou funcionários do Instituto Batista Ida 

Nelson;  
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XXVII - fumar nos corredores, banheiros, salas de aula, laboratórios e demais dependências 

administrativas da escola; 

XXVIII - portar, ou introduzir no Instituto Batista Ida Nelson arma de qualquer natureza e 

materiais inflamáveis ou explosivos, mesmo quando integrante de carreiras militares ou 

policiais; 

XXIX - praticar jogos de azar nas dependências do Instituto Batista Ida Nelson, sem prévia 

autorização da Direção; 

XXX - praticar atos de compra e venda que caracterizem comercialização de produtos ou 

serviços, sem a autorização da Direção; 

XXXI - ignorar as convocações que receber; 

XXXII - comparecer uniformizado a qualquer ato de natureza social ou recreativa que 

comprometa o nome do Instituto Batista Ida Nelson; e 

XXXIII - causar danos ao Instituto Batista Ida Nelson, ficando obrigado a indenizações, pelos 

eventuais prejuízos causados. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

Seção I 

Dos Direitos 

 

Art. 244. São direitos dos Pais e/ou Responsáveis: 

I - conhecer o Regimento Escolar, a Proposta Pedagógica, o Calendário escolar e os termos do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais que deverá ser firmado por ocasião da 

matrícula; 

II - ter acesso às informações referentes à vida escolar do aluno; 

III - ser respeitado por toda a Comunidade Educativa; 

IV - contestar critérios avaliativos podendo recorrer às instâncias superiores, dentro do prazo 

estipulado neste Regimento; 

V - contribuir na definição das propostas educacionais; 

VI - ser atendido pela equipe Técnico, Administrativo e Pedagógico da Escola; e 

VII - ser comunicado de ocorrências referentes à vida escolar do aluno. 

 

Seção II 

Dos Deveres 

 

Art. 245. São deveres dos Pais e/ou Responsáveis: 

I - cumprir com as disposições contidas neste Regimento Escolar e na Proposta Pedagógica; 

II - firmar, no ato da matrícula, o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

III - responsabilizar-se com a Escola no processo educativo do aluno; 

IV - participar das reuniões bimestrais; 

V - pagar pontualmente as parcelas da semestralidade/anuidade escolar, conforme estabelecido 

no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; 

VI - avisar à Diretoria irregularidades referentes à Comunidade educativa; 

VII - ressarcir danos ou prejuízos causados ao Instituto Batista Ida Nelson ou a outrem; 

VIII - comunicar, imediatamente, à Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino, a 

ocorrência de doenças infectocontagiosas na família; 

IX - garantir assiduidade e pontualidade do aluno às aulas e em atividades escolares; 
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X - acompanhar o desempenho do aluno no processo ensino-aprendizagem; 

XI - atender às convocações feitas pelo Instituto Batista Ida Nelson; 

XII - prover ao aluno uniforme e material exigidos pela Escola; 

XIII - tratar, com urbanidade e respeito, os membros da Comunidade Educativa; 

XIV - garantir o cumprimento dos deveres e assegurar os direitos do aluno; e 

XV - não permitir que o aluno traga para ao Instituto Batista Ida Nelson objetos que não sejam 

indispensáveis para uso durante as aulas, ou objetos de valor, sobre os quais a Escola não 

assume qualquer responsabilidade. 

 

Seção III 

Das Proibições 

 

Art. 246. Será proibido aos pais e/ou responsáveis: 

I - usar roupas inadequadas ao ambiente escolar; 

II - atentar ao pudor, usar códigos e linguagem impróprios e praticar atos indecorosos, 

inadequados ao convívio social; 

III - portar ou repassar drogas lícitas e ilícitas, induzindo ou forçando outros a cometer infração 

e a usar ou traficar esses produtos nas dependências da Instituição;  

IV - fazer uso de bebidas alcoólicas e de qualquer produto alucinógeno, bem como permanecer 

ou transitar nas dependências escolares sob o efeito dos mesmos; 

V - agredir física, verbal e/ou moralmente alunos ou funcionários do Instituto Batista Ida 

Nelson; 

VI - fumar nos corredores, banheiros, salas de aula, laboratórios e demais dependências 

administrativas da escola; 

VII - desrespeitar qualquer integrante da Comunidade Educativa; 

VIII - retirar e utilizar, sem a devida permissão do setor competente, qualquer documento ou 

material pertencente ao Instituto Batista Ida Nelson; e 

IX - divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome do Instituto Batista Ida 

Nelson, por qualquer meio de publicidade, sem prévia autorização. 

 

 

 

 

TÍTULO VII 

DO REGIME DISCIPLINAR 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS DOCENTES, TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS 

 

Seção I 

Das Finalidades 

 

Art. 247. O regime disciplinar terá a finalidade de aprimorar o ensino, a formação do educando, 

o bom funcionamento das atividades escolares e o respeito mútuo entre os membros da 

comunidade educativa, para atingir os objetivos previstos neste Regimento. 
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Parágrafo único - O regime disciplinar será decorrente das disposições legais aplicáveis em 

cada caso e das determinações deste Regimento. 

 

Seção II 

Das Penalidades 

 

Art. 248. As penalidades, a se aplicarem ao pessoal Técnico, Administrativo, Pedagógico e 

Docente, serão as preceituadas neste Regimento e as previstas pela Consolidação das Leis do 

Trabalho, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. 

 

Art. 249. Sem prejuízo de outras combinações legais, o pessoal Técnico, Administrativo, 

Pedagógico e Docente estarão sujeitos às seguintes penas: 

I - advertência: 

a) por inobservância de normas e prazos regimentares; 

b) por não comparecimento injustificado às atividades realizadas pelo Instituto Batista Ida 

Nelson. 

II - repreensão: 

a) por reincidência nas faltas descritas no inciso anterior; 

b) por não comparecimento às atividades escolares por mais de 05 (cinco) dias               

consecutivos ou 8 (oito) durante o mês, sem justificativa. 

III - suspensão: 

a) até 03 (três) dias, por desobediência à determinação legal do órgão da administração ou 

infração à norma regimental; 

b) até 05 (cinco) dias, por reincidência da infração deste inciso. 

IV - destituição de função, quando em exercício do cargo, seu desempenho seja julgado 

insatisfatório pelo(a) Diretor(a); e 

V - demissão ou rescisão de contrato: 

a) por reincidência nas faltas previstas no inciso III; 

b) por comprovada falta de desempenho satisfatório no exercício das atividades inerentes ao 

cargo; 

c) por abandono de cargo ou emprego; 

d) por condenação definitiva em processo penal, que impossibilite o exercício do magistério ou 

outro cargo ou emprego. 

§ 1º A gradação das penas considerará a gravidade da infração cometida. 

§ 2º A prática sucessiva ou reincidente de quaisquer das faltas cometidas facultará à autoridade 

competente a aplicação da pena mais rigorosa, desobrigado o cumprimento da sequência das 

penalidades apresentadas neste Regimento. 

 

Art. 250. Será da competência do(a) Diretor(a) do Instituto Batista Ida Nelson, ou do 

colaborador que este(a) designar, as seguintes penalidades: advertência, repreensão, suspensão 

e proposta de rescisão contratual. 

 

Art. 251. Será da competência do(a) Diretor(a) do Instituto Batista Ida Nelson, ou do 

colaborador que este(a) designar, as penalidades de destituição da função e/ou rescisão de 

contrato. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS DISCENTES 

http://www.idanelson.com.br/


Endereço: Avenida Humberto Calderaro Filho, nº 447 - Adrianópolis - CEP.: 69057-015 - Manaus/AM 

Fone: (92) 2126-4565/ 2126-4580/ 2126-4598 
Site: www.idanelson.com.br 

Regimento Escolar 
57 

 

 

 

Seção I 

Das Finalidades 

 

Art. 252. O regime disciplinar aplicável ao corpo discente terá por finalidade o bom 

funcionamento das atividades escolares e a formação do educando. 

 

Art. 253. O regime disciplinar será decorrente das disposições legais aplicáveis em cada caso, 

das determinações deste Regimento, dos regulamentos específicos e das decisões emanada da 

Diretoria do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 254. Na definição das infrações que venham ser cometidas pelo corpo discente e fixação 

das respectivas sanções, levar-se-á em consideração os atos contra: 

I - a integridade moral e física da pessoa; 

II - o patrimônio moral, científico, cultural e material; e 

III - o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas. 

 

Seção II 

Das Penalidades 

 

Art. 255. Para os discentes que transgredirem as disposições deste Regimento ficam previstas 

as seguintes penalidades: 

I - advertência escrita, com ciência pelo discente ou, quando de menor idade, seu responsável; 

II - suspensão de todas as atividades escolares, mesmo em dias de avaliação, com assinatura 

pelo discente e seu responsável legal; 

III - transferência de turma e ou turno; 

IV - assinatura do Termo de Responsabilidade pelo Pai e ou Responsável para ajustamento de 

Conduta do aluno; e 

V - transferência e/ou desligamento definitivo, compulsório e imediato da Escola. 

§ 1º A prática sucessiva ou reincidente de quaisquer infrações capituladas neste Regimento 

facultará à autoridade competente a aplicação de medidas punitivas mais rigorosas. 

§ 2º A ordem das penalidades previstas neste artigo pode ser sequencial ou aleatória, de acordo 

com a gravidade da falta cometida. 

§ 3º Toda penalidade aplicada deverá constar no registro escolar do aluno, e sendo o mesmo 

menor, será assistido pelo pai ou responsável. 

§ 4º As penalidades não desobrigam ao ressarcimento dos danos causados ao patrimônio da 

Instituição, se houver. 

 

Art. 256. O Instituto Batista Ida Nelson reserva-se o direito de não renovar matrícula do aluno 

que não se adaptar às normas da escola, colocando os documentos de transferência à sua 

disposição ou de seu responsável, quando se tratar de aluno menor. 

 

Art. 257. Serão competentes para apurar infrações todo e qualquer membro do Corpo Técnico, 

Administrativo e Pedagógico. 

 

Art. 258. Caberá à Coordenação Pedagógica de Segmento de Ensino a aplicação das 

penalidades previstas nos incisos I a III do Art. 255. 
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Art. 259. Caberá ao Diretor(a) Geral a aplicação da penalidade prevista no inciso IV do Art. 

255. 

 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 260. As taxas, anuidades, semestralidades e mensalidades serão fixadas pelo(a) Diretor(a)  

e, ouvido o Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida Nelson, atendidos os requisitos 

legais vigentes. 

§ 1º No valor das anuidades e semestralidades estarão incluídos os atos obrigatórios inerentes 

ao trabalho escolar e seu pagamento poderá ser parcelado, em prestações sucessivas, segundo 

plano aprovado pelo Conselho Administrativo, e, em caso de atraso, com ônus previstos na 

legislação em vigor. 

§ 2º O Instituto Batista Ida Nelson poderá, ainda, cobrar taxas e emolumentos adicionais por 

inscrições em período especial de estudos, avaliações de segunda chamada de prova, segunda 

via de: certificados, históricos escolares, guia de transferência, boletins, diplomas, declarações 

e outros, cujos valores obedecerão às normas fixadas na legislação vigente. 

 

Art. 261. O Instituto Batista Ida Nelson poderá oferecer cursos de Qualificação Profissional 

e/ou Formação Inicial e Continuada, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a 

especialização e a atualização, em todos os níveis de escolaridade, os quais serão ofertados 

segundo itinerários formativos, com o objetivo de promover o desenvolvimento para a vida 

social e produtiva e em atendimento à demanda do mundo do trabalho. 

 

 

 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 262. O dia 15 de outubro consagrado ao Professor será condignamente celebrado através 

de programação festiva. 

 

Art. 263. Nos termos da legislação vigente, os documentos, de qualquer natureza, quando 

endereçado ao arquivo, somente poderão ser retirados, se for o caso, depois das necessárias 

anotações na Secretaria e autorizados pela Direção Geral.  

 

Art. 264. Fazem parte integrante deste Regimento Escolar como se nele estivessem transcritas, 

as Matrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Instituto Batista Ida Nelson. 

 

Art. 265. Quando a Diretoria achar necessário, ouvido o Conselho do IBIN, poderão ser criados 

ou extintos cargos ou funções técnicas ou administrativas necessárias à consecução dos 

objetivos da Instituição. 

 

Art. 266. Em cumprimento às determinações legais, uma vez por semana, é realizado o 

hasteamento da Bandeira Nacional, na presença de alunos e professores, ao som do Hino 

Nacional. 
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Art. 267. A punição disciplinar de aluno, professor ou funcionários não o isentará de ação na 

Justiça, quando o fato causador for também delituoso. 

 

Art. 268. Este Regimento será alterado sempre que necessidades didático-pedagógicas ou de 

ordem administrativa assim o indicarem, submetendo-se aos órgãos competentes para 

aprovação. 

 

Art. 269. A interpretação e a solução dos casos omissos neste Regimento serão resolvidos 

pelo(a) Diretor(a), ouvido no que couber, o Conselho Administrativo do Instituto Batista Ida 

Nelson, à luz da legislação em vigor, ouvida a Entidade Mantenedora. 

 

Art. 270. Este Regimento entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Estadual de 

Educação do Amazonas - CEE/AM. 

 

 

Manaus, 31 de outubro de 2016. 
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