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REGIMENTO INTERNO DA ARIGAF 
 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Capítulo I - Da Caracterização 

 

Artigo 1º - Associação Ricardo Gadotti Feldmann, situada à Rua Francisco Krainski, 255, 

em Curitiba, criada e instalada em 05/03/2001, mantida com recursos oriundos de doações 

de pessoas físicas e jurídicas, não possui fins econômicos. 

§ 1º - A Associação Ricardo Gadotti Feldmann poderá ser identificada pela sigla ARIGAF. 

Dedica-se a assistência educacional, cultural, social e esportiva de menores oriundos de 

famílias de baixa renda, escolhidas anualmente em processo seletivo próprio, que estejam 

ingressando no sétimo ano do ensino fundamental, em Escola da Rede Pública Estadual ou 

Municipal, no ano em que iniciarão as atividades na Associação. 

§ 2º - Trata-se de uma Instituição de ensino complementar, que funcionará no contraturno 

escolar do educando, não substituindo, em hipótese alguma, a escola de ensino regular. 

 

Capítulo II – Da Missão, dos Valores e Objetivos da ARIGAF e do Ensino 

 

Artigo 2º - A Associação Ricardo Gadotti Feldmann, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade colaborar para o desenvolvimento 

do educando, no que diz respeito ao exercício da cidadania, possibilitando meios de 

progredir em estudos posteriores e, consequentemente, sua preparação para o mercado de 

trabalho. 

§ 1º - A instituição tem como missão: “Ministrar aulas de Informática, Inglês e Cultura 

Geral, propiciando o acesso do aluno ao conhecimento, visando formar cidadãos 

respeitáveis, conscientes de seus direitos e deveres, contribuindo assim para sua conquista 

de um lugar no futuro mercado de trabalho e uma chance de modificar seu destino”. 

§ 2º - A ARIGAF carrega os seguintes valores: Valorização e respeito ao ser humano; 

fortalecimento dos valores morais e de retidão de caráter; decisões pautadas em princípios 

éticos; transparência no trabalho realizado; valorização dos talentos individuais; promoção 

do amplo desenvolvimento do indivíduo.  

 

Artigo 3º - Os Objetivos do Ensino proposto pela ARIGAF são: 
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I - respeitar o aluno, dando-lhe oportunidades de acesso e permanência na Associação; 

II - dar liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, a arte, o 

saber e de expressar ideias; 

III - aceitar o pluralismo de ideias;  

IV - respeitar a liberdade e ter apreço pela tolerância; 

V - manter, na unidade escolar, a gestão democrática; 

VI - garantir padrão de qualidade de ensino, baseando-se na concepção pedagógica 

adotada pela Associação; 

VII - valorizar experiências extraescolares individuais; 

VIII - vincular a educação escolar às práticas sociais e ao futuro mercado de trabalho. 

 

Artigo 4º - A estrutura escolar mantida pela ARIGAF tem por objetivos: 

I - elevar sistematicamente a qualidade de ensino oferecido ao educando; 

II - formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres; 

III - promover a integração da ARIGAF com a comunidade; 

IV - facilitar a integração dos membros da comunidade à ARIGAF no que diz respeito à 

aceitação de estagiários e voluntários; 

V - proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino; 

VI - estimular em seus alunos a participação, bem como a atuação solidária junto à 

comunidade. 

 

TÍTULO II - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E ORGANISMOS DE FUNCIONAMENTO DA 

ARIGAF 

 

Capítulo I - Das Diretrizes Fundamentais 

 

Artigo 5º - A ARIGAF utiliza, como forma de administração, a Gestão Democrática por 

meio de: 

a) pluralismo de ideias; 

b) pluralismo de concepções pedagógicas; 

c) garantia de adequado padrão de qualidade do ensino. 

 

Artigo 6º - Para melhor consecução de sua finalidade, a gestão democrática faz-se 

mediante a: 

I - participação dos profissionais na elaboração da proposta pedagógica; 
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II - participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar – direção e professores 

nos processos decisórios e de pais, alunos e funcionários nos processos consultivos, 

através do Conselho de Classe e da Associação de Pais e Mestres, quando for possível 

constituí-la; 

III - transparência nos procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, 

garantindo a responsabilidade e o zelo comum na manutenção e otimização do uso, 

aplicação e distribuição adequada dos recursos dos eventuais doadores; 

IV - busca da valorização da ARIGAF enquanto espaço privilegiado de execução do 

processo educacional; 

V - autonomia na gestão pedagógica, administrativa e financeira, tendo em vista ser uma 

instituição não subordinada à Secretaria de Estado da Educação. 

 

Artigo 7º - A autonomia da ARIGAF, em seus aspectos administrativos, financeiros e 

pedagógicos, entendida como mecanismo de fortalecimento da sua gestão a serviço da 

comunidade, é assegurada mediante a: 

I - capacidade da ARIGAF em formular, implementar e auto-avaliar sua proposta 

pedagógica e seu plano de gestão; 

II - administração dos recursos financeiros, através da elaboração, execução e avaliação de 

planos de aplicação, devidamente aprovados pela Diretoria Executiva e demais Poderes 

Sociais, conforme Estatuto da Entidade. 

 

Artigo 8º - Compõem a estrutura de funcionamento da Escola: 

I - Direção Geral; 

II – Coordenação Pedagógica e Corpo de Professores; 

III – Funcionários. 

  

Capítulo II - Do Conselho Escolar 

 

Artigo 9º - Esta Associação conta com um Conselho Escolar, constituído pelos dirigentes e 

professores. 

 

Artigo 10º - O Conselho Escolar toma suas decisões de maneira soberana, respeitando os 

princípios e diretrizes da política educacional e da proposta pedagógica vigente. Fica a 

cargo do conselho: 

I - analisar e julgar toda infração dos dispositivos constantes no presente regimento 
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escolar, 

II - decidir sobre a permanência do aluno: 

a) Determinar e homologar sobre exceções de continuidade;  

b) Determinar etapas de aprendizagem em que o aluno se encontrar; 

III- analisar as etapas e o processo de ensino-aprendizagem e redimensioná-los quando for 

o caso. 

 

Artigo 11 - O Conselho Escolar reúne-se bimestralmente ou sempre que necessário, 

mediante convocação da Coordenação Pedagógica, tomando suas decisões por maioria 

simples de votos.  

 

TÍTULO III - DAS NORMAS DE GESTÃO E CONVIVÊNCIA 

 

Artigo 12 - As normas de gestão e convivência visam orientar as relações profissionais e 

interpessoais que ocorrem no âmbito da ARIGAF.  

 

Artigo 13 - As normas de gestão e convivência, elaboradas com a participação 

representativa dos envolvidos no processo educativo, determinam: 

I - os princípios que regem relações profissionais e interpessoais; 

II - os direitos e deveres dos participantes no processo educativo; 

III - as formas de acesso e utilização coletiva dos diferentes ambientes da ARIGAF; 

IV - a responsabilidade individual e coletiva na manutenção de equipamentos, materiais, 

salas de aula e demais ambientes. 

 

Artigo 14 – Devem reger as relações profissionais e interpessoais os princípios de 

solidariedade, ética, pluralidade cultural, autonomia e gestão democrática. 

 

Capítulo I - Dos Direitos e Deveres da Direção, do Corpo Docente e dos 

Funcionários 

 

Artigo 15 - Além dos direitos decorrentes da legislação específica, são assegurados à 

direção, docentes e funcionários: 

I - o direito à realização humana e profissional; 

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

III - o direito de recurso à autoridade superior. 
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Artigo 16 - Aos diretores, docentes e funcionários cabe, por outro lado, além do que for 

previsto na legislação: 

I - assumir integralmente as responsabilidades e deveres decorrentes de seus direitos e de 

suas funções; 

II - cumprir seu horário de trabalho e participar de reuniões; 

III - manter com seus colegas um espírito de colaboração e amizade. 

 

Artigo 17 - É vedado aos docentes:  

I - ministrar aulas particulares a alunos de turmas sob sua regência, podendo, no entanto, 

ministrá-las sob forma de revisão por indicação ou autorização da Coordenação 

Pedagógica; 

II – contrariar a orientação filosófica e pedagógica da ARIGAF; 

III- fazer uso de sua função para pregar doutrinas contrárias aos interesses educacionais 

ou fomentar, de forma direta ou indireta, atos de indisciplina ou ofensivos à moral, aos 

bons costumes e aos princípios preconizados pela ARIGAF; 

IV- ocupar-se durante as aulas de atividades e/ou assuntos estranhos à finalidade 

pedagógica;  

V- determinar ao aluno funções que são de competência exclusiva dos professores, como 

correção de provas, testes, etc.; 

VI – realizar correção de provas durante o horário de aula; 

VII – faltar ou chegar atrasado às aulas sem motivo justificável; 

VIII – fazer campanha político-partidária ou religiosa, realizar panfletagem ou qualquer tipo 

de propaganda, bem como promover campanhas de arrecadação de fundos sem a prévia 

autorização da Diretoria; 

IX - receber, durante o período de aula, pessoas estranhas sem autorização da Diretoria ou 

da Coordenação Pedagógica; 

X – fornecer informações que não sejam de sua competência ou fazer comentários 

comprometedores/sigilosos sobre a Instituição, alunos, pais de alunos, membros da 

Diretoria, Coordenação Pedagógica ou colegas; 

XI - fumar nas salas de aula; 

XII - deixar objetos pessoais, de propriedade da ARIGAF ou dos alunos, espalhados em 

mesas e armários da sala de professores, salas de aula e laboratórios; 

XIII - ausentar-se da sala de aula, deixando os alunos sozinhos sob qualquer pretexto; 

XIV - permitir entradas atrasadas ou saídas antecipadas de alunos sem a devida 
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autorização da Coordenação Pedagógica; 

XV – retirar, sem a prévia permissão da Direção, qualquer documento ou material 

pertencente à ARIGAF; 

XVI - trajar-se de maneira inadequada no horário de trabalho; 

XVII - considerar matéria dada alegando indisciplina da turma. Na ocorrência de problemas 

disciplinares mais sérios, a Coordenação Pedagógica deve ser acionada. 

XVIII - atrasar-se mais de 10 (dez) minutos, que acarretará a perda da hora/aula e somar 

30 (trinta) minutos alternados em 03 (três) vezes, o que também acarretará a perda da 

hora/aula; 

XIX - fornecer contato telefônico pessoal para os alunos e (ou) responsáveis. 

XX - utilizar aparelho celular durante o período de aula. 

XXI - permitir acesso a sua vida privada por meio de qualquer rede social ou mídia. O 

professor, caso queira, pode criar uma página especial nas redes sociais para contato com 

os alunos.  

XXII - jamais postar comentários inadequados de qualquer natureza nas redes sociais, 

permitir fotografias e (ou) filmes com alunos em qualquer situação que possa expor de 

maneira inadequada à própria imagem, a imagem do aluno ou da Arigaf. 

 

Artigo 18 - Aos diretores, docentes e funcionários, quando incorrerem em desrespeito, 

negligência ou revelem incompetência ou incompatibilidade com a função que exercem, 

cabem as seguintes penas disciplinares: 

I - advertência oral; 

II - advertência escrita; 

III - desconto no salário, por faltas e atrasos; 

IV - afastamento da instituição, mediante a rescisão do contrato nos termos da legislação 

vigente. 

 

Capítulo II - Dos Direitos e Deveres dos Alunos 

 

Artigo 19 – São direitos dos alunos:  

I – ser tratado com civilidade e respeito pela diretoria, funcionários, professores e demais 

alunos; 

II - ter resguardada a sua segurança e respeitada a sua integridade física, sendo 

prontamente atendido em caso de acidentes dentro das atividades escolares; 

III – ter seus dados cadastrais, bem como os da família preservados com sigilo; 
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IV - solicitar orientações às autoridades escolares, especialmente da Coordenação 

Pedagógica e dos professores; 

V – utilizar os serviços e dependências escolares dentro das normas fixadas pela 

Administração; 

VI – solicitar revisão de notas, dentro do prazo de 02 (dois) dias da divulgação das 

mesmas; 

VII - ter garantido que a instituição cumpra sua função, ou seja, que se efetive o processo 

de ensino/aprendizagem; 

VIII – usufruir igualdade de atendimento, independente da diferenciação de condições de 

aprendizagem em que se encontra; 

IX – ter ensino de qualidade, ministrado por profissionais capacitados para o exercício das 

funções e atualizados em suas áreas de atuação; 

X - ser informado sobre o sistema de avaliação da ARIGAF; 

XI - receber, no ato da matrícula, cópia do presente Regimento e informações a seu 

respeito; 

XII – usar a biblioteca. Todos os volumes da biblioteca estão à disposição dos alunos, para 

consulta ou empréstimo, com um prazo de 01(uma) semana para a devolução. O 

empréstimo se dará através de um funcionário direcionado a esta função, o qual fará o 

controle dos livros emprestados. 

 

Parágrafo Único - São regras para utilização da biblioteca: 

a) Será cobrada multa por dia de atraso na devolução, cujo valor será estabelecido 

pelo Conselho Escolar. 

b) O aluno deve zelar pelas boas condições do livro emprestado, devendo repô-lo em 

caso de perda ou dano. 

 

Artigo 20 – São deveres dos alunos: 

I - ter comportamento social adequado, tratando diretores, professores, funcionários e 

colegas com respeito e civilidade, durante as aulas e demais atividades; 

II – cooperar para a boa conservação dos móveis do estabelecimento, equipamentos e 

material escolar, contribuindo também para a manutenção de boas condições de asseio da 

associação e suas dependências; 

III - comparecer pontualmente às aulas e demais atividades escolares; 

IV – trazer consigo e apresentar a agenda escolar e o crachá ao entrar na Associação, bem 

como em quaisquer atividades desenvolvidas pela ARIGAF ou sempre que lhe for solicitado. 



ASSOCIAÇÃO RICARDO GADOTTI FELDMANN 

8 
 

O crachá deve usado, de forma visível, durante toda a permanência do aluno nas 

instalações da Arigaf ou nas atividades externas proposta pela instituição; 

V - apresentar-se com asseio, decentemente trajado e vestindo o uniforme adotado; 

VI – manter atenção e acompanhar as aulas e outras atividades propostas pelo professor; 

VII - portar o material escolar, conservando-o em ordem; 

VIII - usar de honestidade na execução das verificações, exercícios e demais atos 

escolares; 

IX - apresentar os trabalhos e tarefas que lhe forem atribuídos, participando das atividades 

propostas pelo professor; 

X - permanecer na instituição durante o período de aulas, retirando-se somente com a 

autorização da Coordenação Pedagógica, comunicando-a de qualquer problema (como 

doença ou viagem) que o impeça de frequentar as aulas; 

XI - colaborar na conservação do prédio, mobiliário escolar e todo material de uso coletivo, 

concorrendo também para que se mantenha rigoroso asseio no prédio e dependências; 

XII - indenizar individualmente os danos causados ao patrimônio da ARIGAF quando 

apurada sua responsabilidade ou coletivamente quando a responsabilidade recair sobre o 

grupo de alunos a que pertença; 

XIII- acatar a autoridade dos professores, funcionários, coordenadores e diretores, 

mantendo o respeito; 

XIV – cumprir o horário e o calendário escolar estabelecidos; 

XV- tomar conhecimento do sistema de avaliação e do calendário de provas, 

acompanhando seu rendimento escolar; 

XVI – tomar conhecimento das atividades que foram dadas em sala de aula bem como de 

trabalhos e atividades para casa quando faltar. É disponibilizado o e-mail dos professores e 

de toda a equipe da Arigaf para que o aluno ou pais ou responsáveis entrem em contato 

para que as atividades sejam encaminhadas no dia da falta. A apresentação de atestado 

médico não isenta o aluno de apresentar trabalhos e nem de tomar conhecimento das 

atividades propostas pelos professores no dia da falta.  

XVII – permanecer durante o intervalo nos locais indicados; 

XVIII – atingir bimestralmente média 7,0 (sete) em todas as disciplinas, sob pena de 

desligamento do programa; 

XIX – cumprir as disposições deste Regimento no que lhe couber.  

XX – apresentar bimestralmente ou trimestralmente o boletim da escola regular em que 

está matriculado, obtendo média 7,0 (sete) em todas as disciplinas, sob pena de 

desligamento do programa Arigaf; 
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Artigo 21 - É vedado ao aluno: 

I - entrar em sala após o sinal de início de aula ou dela sair sem a permissão do professor; 

II – utilizar livros, cadernos ou outros materiais de colegas; 

III - alterar, rasurar ou suprimir anotações na agenda escolar e nos demais documentos 

escolares; 

IV – utilizar-se de “cola” ou quaisquer meios ilícitos na execução das provas; 

V - desviar a atenção dos colegas durante as atividades escolares por qualquer forma; 

VI - formar grupos que promovam algazarra ou distúrbios nos corredores e pátios, durante 

o período de permanência na ARIGAF; 

VII - danificar o patrimônio da ARIGAF, gravando em paredes, carteiras, assoalho ou em 

qualquer outro local dizeres, desenhos ou outros sinais; 

VIII - promover, sem autorização da Coordenação Pedagógica, qualquer tipo de vendas, 

coletas, distribuir boletins ou qualquer outro tipo de propaganda, dentro ou fora do 

estabelecimento; 

IX – divulgar por qualquer meio de publicidade assuntos que envolvam direta ou 

indiretamente o nome da instituição, professores, funcionários ou membros da Diretoria 

sem a devida autorização; 

X - Publicar nas redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, etc.) imagens ou 

vídeos de aulas ou eventos no interior ou proximidade da Arigaf sem a autorização legal 

das pessoas envolvidas.  

XI - participar de movimentos que hostilizem ou desprestigiem a ARIGAF, seus elementos 

ou as autoridades constituídas. 

XII – promover nas imediações da Associação atividades que configurem brigas, arruaças 

ou atitudes incompatíveis com o comportamento social; 

XIII – portar materiais que não condigam com a seriedade das atividades escolares; 

XIV – namorar nas dependências da instituição; 

XV – aglomerar-se nas portas, impedindo ou atrapalhando o trânsito e a entrada do 

professor e colegas; 

XVI - circular com bicicleta ou skate no interior da escola em qualquer horário; 

XVII – consumir qualquer tipo de alimento, balas ou chicletes durante as aulas; 

XVIII – portar estilete, canivete ou similares; 

XIX - usar boné, touca, gorro ou qualquer acessório de cabeça que dificulte a visualização 

do seu semblante na sala de aula; 
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XX – usar ou manter o telefone celular ligado durante o período de aula, intervalo/recreio 

ou em atividade extraclasse. 

XXI- usar fone de ouvido em sala de aula (inclusive não deve estar pendurado no pescoço, 

pois está sujeito a ser recolhido pelo professor e só será devolvido ao responsável pelo 

aluno); 

XXII - estar acompanhado de pessoas estranhas à Associação; 

XXIII – impedir a entrada de colegas na Arigaf ou estimulá-los a ausentar-se das aulas e 

demais atividades; 

XXIV - ingerir bebida alcoólica ou qualquer substância tóxica nas dependências da Arigaf, 

bem como nas atividades por ela promovidas; 

XXV - permanecer em sala durante o intervalo; 

XXVI – jogar baralho ou qualquer outro tipo de jogo, exceto os disponibilizados pela Arigaf; 

XXVII – falsificar a assinatura dos pais ou responsáveis em qualquer recado, cronograma, 

informativo, anotações ou documentos fornecidos pela Arigaf; 

 

Artigo 22 – O aluno que descumprir seus deveres ou incorrer nas proibições deste 

Regimento ficará sujeito às seguintes medidas disciplinares: 

a) advertência oral; 

b) anotação em sua ficha individual; 

c) advertência escrita com a devida ciência dos pais e/ou responsáveis; 

d) desligamento do Programa; 

§ 1º - Somando-se 03 (três) advertências por escrito, o aluno será automaticamente 

desligado do Programa; 

§ 2º - Em virtude da gravidade da falta, as sanções poderão ser aplicadas isoladas e 

independentes uma das outras, a critério da Direção e da Coordenação Pedagógica, 

incluindo o desligamento do Programa. 

 

Capítulo III - Dos Direitos e Deveres dos Pais e/ou Responsáveis 

 

Artigo 23 – É direito dos pais e/ou responsáveis de alunos regularmente matriculados na 

Arigaf: 

I - agendar com a Coordenação Pedagógica reuniões para discussão de assuntos de 

interesse pedagógico ou comportamental de seus filhos; 

II - receber no decorrer do ano letivo informações sobre o rendimento escolar e a 

frequência do aluno; 
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III – ser informado sobre o sistema de avaliação da Arigaf. 

 

Artigo 24 – Aos pais e/ou responsáveis cabem os seguintes deveres específicos: 

I - ter conhecimento efetivo das disposições contidas neste Regimento; 

II – providenciar ou arcar com as despesas de transporte até a Arigaf; 

III – acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, garantindo sua frequência às 

aulas; 

IV – comparecer quando convocado, às reuniões pedagógicas; 

V – encaminhar o aluno sob sua responsabilidade para avaliação médica, psicológica, 

psiquiátrica ou qualquer outro tratamento especializado, quando assim solicitado, dando 

retorno à Coordenação Pedagógica; 

VI – identificar-se na entrada da Arigaf, mantendo em todo momento comportamento 

social adequado; 

VII – orientar o aluno sobre hábitos de higiene, asseio, conservação do material fornecido e 

das instalações escolares; 

VIII – responsabilizar-se por eventuais danos que o aluno sob sua responsabilidade vier a 

causar no patrimônio da Arigaf, em conformidade com o disposto no artigo 20, inciso XII; 

IX – providenciar e disponibilizar todo o material escolar complementar necessário e 

solicitado para o perfeito desempenho das atividades escolares, comunicando a 

Coordenação Pedagógica quando da impossibilidade de assim o fazer; 

X - respeitar os horários estabelecidos pela Arigaf de permanência dos alunos e para 

contato com a equipe de profissionais envolvidos no processo de aprendizagem; 

XI – Comunicar por escrito e com antecedência à Coordenação Pedagógica o desligamento 

do aluno por decisão da família. 

 

Artigo 25 – É vedado aos pais e/ou responsáveis: 

I – aplicar penalidades físicas ao aluno sob sua responsabilidade ou a outros alunos nas 

dependências e proximidades da Associação; 

II – interferir ou conturbar o trabalho dos professores, da Coordenação Pedagógica e da 

Direção; 

III – manter postura não condizente com o ambiente escolar, utilizando-se de vocabulário 

impróprio; 

IV -retirar o aluno das dependências da ARIGAF sem a devida permissão durante o período 

das atividades escolares; 
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V – tomar decisões que venham a prejudicar o processo de desenvolvimento 

psicopedagógico do aluno sob sua responsabilidade.    

 

TÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO 

 

Artigo 26 - A carga horária e o número de dias letivos seguem o calendário próprio da 

ARIGAF, que será estabelecido anualmente. 

Parágrafo Único - Consideram-se dias de efetivo trabalho escolar aqueles em que são 

desenvolvidas atividades regulares de aula ou outras programações didático-pedagógicas, 

planejadas pela ARIGAF, incluindo atividades recreativas, de integração e dinâmicas de 

grupo. 

 

Artigo 27 - A sede da Arigaf funciona diariamente, no horário das 8h às 12h e das 14h às 

18h, excetuando-se os sábados, domingos e feriados oficiais previstos em calendário. 

Parágrafo Único - A Diretoria poderá, quando necessário, modificar estes horários. 

 

Capítulo I – Da Piscina e do Vestiário 

 

Seção I – Da Piscina 

Artigo 28 - Não podem frequentar a piscina os alunos que apresentem afecção nos olhos, 

ouvidos, nariz e boca ou moléstias infectocontagiosas. 

§ 1º - Não é permitido o uso da piscina por aluno com ferimentos, afecções da pele, com 

esparadrapo, gazes, algodão, absorventes (exceto internos), pomadas e óleo bronzeador. 

§ 2º - De modo a certificar sua condição para frequentar a piscina, o aluno deverá 

apresentar atestado médico semestralmente. 

 

Artigo 29 - É permitido somente o uso de maiô ou calção de banho (sunga) para a prática 

de natação. 

 

Artigo 30 – É obrigatório banhar-se na ducha antes de entrar na piscina. 

  

Artigo 31 - É proibido na piscina: 

I - entrar sem autorização e acompanhamento do professor responsável; 

II – empurrar ou carregar outras pessoas para atirá-las na água; 

III – usar sabonetes ou similares; 
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IV – levar comida ou bebida para o interior da piscina; 

V – entrar no ambiente usando chinelos, sapatos ou similares. 

 

Artigo 32 – Quando da impossibilidade da prática da natação, o aluno deve apresentar 

atestado médico que o comprove ou bilhete do responsável na agenda, justificando o 

motivo do impedimento. 

 

Seção II – Do Vestiário 

 

Artigo 33 - O uso do vestiário é exclusivo durante as aulas de natação, pelos alunos e 

professor, sendo excepcionalmente utilizado em atividades relacionadas a outra matéria, 

sempre com a presença do professor responsável. 

Parágrafo Único - Todo material ofertado aos alunos para a prática da natação deve ser 

devolvido e organizado ao término da aula, sob pena de posterior medida disciplinar, bem 

como o ressarcimento do material danificado ou extraviado. 

 

Capítulo II – Do Estacionamento 

 

Artigo 34 - A área de estacionamento destina-se ao uso exclusivo da Diretoria, 

funcionários e professores da Associação. 

 

Artigo 35 - É expressamente proibido estacionar ou deslocar veículos sobre as gramas, 

jardins e calçadas. 

 

Artigo 36 - Não será permitido o estacionamento de veículos de forma que impeçam as 

vias, prejudicando o livre trânsito. 

 

Artigo 37 - O acesso ao estacionamento por visitantes e fornecedores deverá ser 

autorizado previamente pela secretaria. 

 

Capítulo III – Do Refeitório  

   

Artigo 38 - O refeitório destina-se ao uso dos alunos, professores, funcionários e 

diretores, podendo, a critério da Diretoria, ser disponibilizado para terceiros. 
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Parágrafo Único - A critério da Diretoria, o refeitório pode ser cedido para eventos de 

terceiros, cujos detalhes são definidos entre as partes. Neste caso, cabe ao usuário 

providenciar a organização de seu evento, sem custos para a ARIGAF, bem como 

reorganizá-lo na forma original para utilização das atividades escolares posteriores. 

 

Artigo 39 - O horário de funcionamento do refeitório para os alunos, professores, 

funcionários e diretores deve observar o horário de intervalo das aulas e de 

repouso/alimentação dos funcionários. 

 

TÍTULO V – DOS MATERIAIS FORNECIDOS GRATUITAMENTE 

 

Artigo 40 - A ARIGAF fornece anualmente e gratuitamente aos alunos os seguintes 

materiais: 

a) crachá de identificação (com cordão) 

b) agenda 

c) camiseta da ARIGAF (uniforme) 

d) pasta contendo: cadernos, lápis, caneta, borracha, régua e estojo 

e) pasta catálogo com plásticos  

f) livro de inglês 

g) touca de natação 

h) óculos de natação 

i) bolsa impermeável para a natação 

j) squeeze (garrafa plástica para beber água) 

 

Artigo 41 - Os materiais descritos nas letras “a”, “b” e “c” do Artigo 40 (ou seja, 

crachá de identificação, agenda e camiseta da ARIGAF) são exigidos diariamente na 

portaria.  Não é permitida a entrada do aluno em falta com estas obrigações e a ARIGAF 

não se responsabiliza pelo retorno do aluno à sua residência. 

 

Parágrafo Único - Em caso de perda do crachá, agenda, camiseta e/ou squeeze, os 

responsáveis deverão comprar outros junto à secretaria da escola (AGENDA = R$ 10,00, 

CRACHÁ = R$ 2,00, CAMISETA = R$ 15,00 e SQUEEZE = R$ 5,00). 

 

Artigo 43 - Os materiais mencionados nas letras “f” e “g” do Artigo 40 (touca e óculos 

de natação) devem ser usados pelos alunos durante a aula de natação e devolvidos após 
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seu término. Em caso de perda ou dano não são repostos pela ARIGAF, sendo de total 

responsabilidade do aluno sua reposição. 

 

TÍTULO VI – DOS HORÁRIOS DE AULAS E PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA 

ARIGAF 

 

Artigo 44 - O período das aulas pela manhã é compreendido das 08h30 às 11h05, com 

os seguintes horários de abertura e fechamento do portão:  

a) Entrada:  Abertura do portão às  08h20  

                              Fechamento às 08h30  

b) Saída:   Abertura do portão às 11h05 
         Fechamento às 11h15 

 
§ 1º – Após as 8h30 não será permitida a entrada. A Associação não se responsabiliza pelo 

retorno do aluno à sua residência. 

§ 2º - É expressamente proibida a permanência de alunos nas dependências da ARIGAF,  

após as 11h15. A Associação não se responsabiliza pelo aluno após sua saída. 

 

Artigo 45 - O período das aulas à tarde é compreendido das 14h30 às 17h05, com os 

seguintes horários de abertura e fechamento do portão:  

a) Entrada: Abertura do portão às 14h20 

                  Fechamento às 14h30 

 

b) Saída: Abertura do portão às 17h05 

     Fechamento às 17h15  

 

§ 1º - Após as 14h30 não será permitida entrada. A Associação não se responsabiliza pelo 

retorno do aluno à sua residência. 

§ 2º - É expressamente proibida a permanência de alunos nas dependências da ARIGAF, 

após as 17h15. A Associação não se responsabiliza pelo aluno após sua saída. 

 

Artigo 46 - É expressamente proibida a permanência de alunos nas dependências da 

ARIGAF fora do seu período de aula. 
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Artigo 47 - É expressamente proibida a permanência de pais/responsáveis nas 

dependências da ARIGAF, salvo com hora marcada. 

 

Artigo 48 - É expressamente proibida a permanência de pessoas estranhas nas 

dependências da ARIGAF. 

 

TÍTULO VII – DAS PRESENÇAS E FALTAS 

Artigo 49 - É dever do aluno comparecer pontualmente e de forma participativa às 

atividades que lhe forem determinadas. 

Artigo 50 - As faltas por motivo de doença só serão abonadas mediante apresentação de 

atestado médico. 

Parágrafo Único - Sendo outro o motivo, o aluno deve apresentar por escrito, na agenda, 

a justificativa dos pais, somente para controle e segurança da Associação e dos próprios 

pais, sem ser abonada a falta.  

 

Artigo 51 - A apresentação de atestado médico não isenta o aluno de apresentar trabalhos 

e nem de tomar conhecimento das atividades propostas pelos professores no dia da falta.  

 

Artigo 52 - A Associação não se responsabiliza pelo aluno quando este não comparecer às 

aulas. 

 

Artigo 53 - O aluno que ultrapassar o limite de 20 faltas/ano é desligado automaticamente 

do programa, não cabendo nenhum tipo de recurso por parte dos pais ou responsáveis. 

 

TÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 55 - O acesso de convidados e fornecedores na ARIGAF é permitido com 

autorização prévia da secretaria, sendo vedado o ingresso sem a respectiva autorização. 

 

Artigo 56 - Os alunos, professores, funcionários e diretores não podem, em hipótese 

alguma, efetuar a reserva de dependências da sede da ARIGAF, para sua utilização ou de 

terceiros, salva expressa autorização da Diretoria. 
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Artigo 57 - Toda e qualquer comunicação deve ser registrada na agenda do aluno. A 

Associação exige o visto de um dos pais ou do responsável quando for enviado algum 

comunicado. Na falta do visto, o aluno perderá 0,3 pontos em todas as disciplinas, quando 

se tratar de comunicados da direção. Quando o comunicado for de uma disciplina específica 

e o aluno não trouxer vistado/assinado pelo pai ou mãe ou responsável o aluno perderá 

ponto na disciplina. 

 

Artigo 58 - O aluno deve obrigatoriamente manter seus dados atualizados junto aos 

arquivos da Associação, caso contrário a ARIGAF não se responsabiliza por eventuais 

imprevistos. 

 

Artigo 59 – A Associação não é responsável por objetos ou materiais de alunos deixados 

em suas dependências. Após uma semana da notificação verbal feita aos alunos, estes 

serão descartados. 

 

Artigo 60 – A Associação não é responsável por objetos ou materiais de alunos deixados 

em suas dependências. Após uma semana da notificação verbal feita aos alunos, estes 

serão descartados. 

 

TÍTULO IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 61 - O presente Regimento pode ser reformulado total ou parcialmente a qualquer 

época, desde que motivos relevantes exijam adequações ou atualizações, a critério da 

Diretoria. 

 

Artigo 62 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria ou seu 

Preposto, conforme sua complexidade e/ou urgência. 

 

Artigo 63 - Este Regimento entra em vigor a partir de 1º de Março de 2005. 
 
 

 
 

 
 
 

Carmen Dolores Gadotti Feldmann 
Diretora-Presidente 


