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Sobre o INTERNATO o Regimento Escolar estabelece: 

CAPÍTULO II
DO INTERNATO

Art. 68.  O Internato constitui-se de um espaço administrativo e pedagógico oferecido pelo Centro
Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão para atender gratuitamente as necessidades
dos alunos matriculados, proporcionando-lhes condições para sua estadia, alojamento e desenvolvimento
socioeducativo.

Art. 69.  Por Internato entende-se o conjunto do espaço físico destinado ao alojamento, refeições,
higiene,  esporte,  lazer  e  de  desenvolvimento  das  demais  atividades  pedagógicas,  tais  como,  sala  de
estudos, laboratório de informática, biblioteca e demais dependências e espaços da Escola.

§  1º  Os alunos contemplados para o  regime de Internato  submetem-se  ao estabelecido  pela
legislação brasileira, pelo Regimento Escolar, pelas normas da Secretaria de Estado da Educação, as deste
estabelecimento de ensino.

§  2º  Todos  os  alunos,  sem exceção,  considerando  as  características  do  Curso  Técnico  em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio em regime de tempo integral,  têm direito ao regime de semi-
internato, isto é, aos serviços de higiene, refeições e lanches, durante o período do dia, considerado como
horário de aulas ou de atividades curriculares, não tendo, porém direito ao Alojamento.

§ 3º Para todos os efeitos, o aluno selecionado e contemplado para o Regime de Internato, é
identificado  pela  denominação  de:  aluno,  discente,  aluno  interno  ou  educando,  sendo  que,  todas  as
denominações se equivalem neste Regimento.

Seção I
Das finalidades do Internato

Art. 70.  Os serviços de Internato somente serão ofertados no período das atividades escolares,
durante os dias úteis da semana e ano, conforme Calendário Escolar.

Art. 71.  Ao realizar a matrícula, o aluno, seu pai, ou sua mãe ou seu/sua responsável, tomarão
conhecimento do presente Regimento Escolar (nos artigos que se referem ao Internato) e assinarão Termo
de Ciência e de Concordância com as normas nele contidas, devendo acompanhar o desempenho do filho
bimestralmente e sempre que convocado/a.

Parágrafo Único -  A permanência  do aluno interno no decorrer  do ano letivo  no Alojamento
dependerá do cumprimento das normas contidas neste Regimento Escolar, bem como para permanência no
próximo ano letivo que será avaliada pela Equipe Diretiva e Equipe Pedagógica do Estabelecimento de
Ensino, conforme previsto nos Artigos 116 e 118 deste Regimento.

Art. 72.  O ingresso no Alojamento é direito dos alunos que atendem aos critérios dispostos no
Artigo 116 deste Regimento no limite das vagas anualmente disponíveis.

Art.  73.  A distribuição  dos  alunos  nas  dependências  do  Alojamento  (quartos)  será  realizada
previamente pela Direção, Direção Auxiliar Pedagógica, Orientação do Internato e Inspetores de Alunos, no
início de cada ano, quando surgir alguma vaga ou quando houver necessidade de adequação para o melhor
funcionamento.

Art.  74. O  aluno  do  Alojamento  permanecerá  no  Centro  Estadual  de  Educação  Profissional
Agrícola de Campo Mourão em Regime de Internato para estudar de segunda a sexta-feira, durante o ano
letivo, e sua saída, durante a semana, só será permitida com a presença do pai, mãe ou responsável. 

Parágrafo Único -  É expressamente vedada a liberação de aluno para assistir aulas e fazer as
práticas de autoescola durante o horário de aulas, nem por meio de autorização por escrito dos pais ou
responsável,  podendo ser  liberado, caso seja necessário,  somente após o horário das aulas,  mediante
termo expresso dos pais ou responsáveis.

Art. 75. Nas dependências do Alojamento, no refeitório, no pátio e corredores, o educando deve
falar em voz baixa, evitar correrias, palavrões, gestos obscenos, barulhos e brincadeiras desagradáveis.

Art. 76. À noite, diariamente, após o jantar, todos os alunos internos participarão da organização
dos quartos, conforme escala periódica, devendo também, disponibilizar tempo para estudos e a realização
de  suas  atividades  escolares,  sob  a  coordenação  da  Orientação  Pedagógica  do  Internato  e  com
acompanhamento do Inspetor de Alunos.

Parágrafo Único - Compete à Orientação Pedagógica do Internato,  após deliberação com os
demais envolvidos na administração do Alojamento, estabelecer o melhor horário para os estudos diários
dos alunos.

Art. 77. Os horários gerais das atividades próprias dos alunos do Internato são os seguintes:
I. no Alojamento:

a) Horário para levantar: 06h30min
b) Horário para sair do alojamento no período da manhã: 07h30min
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c) Horário para sair do alojamento após o almoço: 12h50min
d) Horário para repouso/descanso: 22h00min
e) Horário para banho: 16h40min às 21h45min

II.  na Cozinha e Refeitório:
a) Café da manhã: 06h30min às 07h15min
b) Lanche da manhã: 10h10min às 10h25min
c) Almoço: 12h00min às 12h40min
d) Lanche da tarde: 14h40min às 15h00min
e) Jantar: 19h00min às 19h30min
f) Lanche da noite: 21h00h às 21h20min

III.  na Lavanderia:
a) Devolução das roupas: 18h00min às 18h40min

Art.  78. Os alunos que permanecerem no Alojamento nos finais  de semana,  nos feriados e
durante a semana, fora do horário das aulas regulares, participarão obrigatoriamente e como forma de
aprendizagem,  das  atividades  de  manutenção  da  Escola,  no  trato  aos  animais,  das  ordenhas  e  dos
serviços afins, sob a responsabilidade e orientação de um funcionário do Centro Estadual de Educação
Profissional Agrícola de Campo Mourão, sendo que, a carga horária a ser cumprida será determinada pela
equipe de direção.

§ 1.º Os alunos que permanecerem no Internato e ocuparem o Alojamento nos finais de semana
e nos feriados ficam liberados para, juntamente com um Inspetor de Aluno ou Funcionário, participar de
cultos religiosos na igreja de sua confissão religiosa.

§ 2.º Os alunos poderão também participar de eventos culturais, esportivos e passeios na cidade,
desde que acompanhados por um Inspetor de Aluno ou Funcionário sempre com horário de saída e de
retorno pré-definidos e agendados com a devida antecedência junto ao responsável pelo Internato.

Seção II
Da estrutura e funcionamento do Internato

Art. 79. A estrutura e o funcionamento do Internato do Centro Estadual de Educação Profissional
Agrícola de Campo Mourão se constituem basicamente em:

I. Alojamento;
II. Refeitório e Cozinha;
III. Lavanderia;
IV. Quadra de Esportes, Campo de Futebol, Jogos de Mesa e de Lazer;
V. Sala de Estudos;
VI. Biblioteca Escolar;
VI. Laboratório de Informática;
VII. Espaços e demais dependências da Escola;

Seção III
Do alojamento

Art. 80. O Alojamento se constitui de quartos próprios para abrigar internos, dotado com armários
individuais e coletivos e camas individuais, banheiros (vasos sanitários, chuveiros, pias), sala de jogos e
sala de televisão/vídeo.

Art.  81. Durante  o  horário  de  aulas  o  Alojamento  permanecerá  fechado,  devendo  o  aluno
organizar-se, retirando todo o material necessário para as aulas e práticas do respectivo dia.

§ 1.º As portas, durante o dia, permanecerão chaveadas e o controle das chaves fica com os
responsáveis pelo Internato.

§ 2.º. O Alojamento será reaberto por Inspetor de Alunos ou Funcionário (a) do Internato, apenas
entre o horário das 12h00min (doze horas) às 12h50min (doze horas e cinquenta minutos),  tempo que
deverá ser usado para a higiene pessoal dos alunos internos, e à tarde, a partir das 16h40min (dezesseis
horas e quarenta minutos).

Art.  82. O Alojamento  ofertado  aos  alunos  estabelece  o  comprometimento  dos  internos  para
realização de tarefas ou atividades auxiliares,  bem como, participar de escalas com fins didáticos e de
manutenção.

Art. 83. O aluno integrante do Alojamento será responsável pelo espaço físico e pelos materiais
disponibilizados, fazendo a limpeza e a organização de seus pertences, e zelando pelo patrimônio público,
por ele usado.
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Art. 84. Os horários estabelecidos para o desenvolvimento das atividades escolares deverão ser
cumpridos  rigorosamente  pelos  educandos  do  Internato,  estando  sujeitos  as  Ações  Educativas,
Pedagógicas e Disciplinares previstas neste Regimento, quando não ocorrer o cumprimento dos horários e
das atividades propostas.

Art.  85. O banho para os educandos do Alojamento deve ser tomado normalmente antes das
21h45min (vinte e uma hora e quarenta e cinco minutos), e preferencialmente entre às 16h40min (dezesseis
horas e quarenta minutos) e às 20h00min (vinte horas).

Parágrafo Único: Às 22h00min, as portas do Internato serão fechadas e o Inspetor de Internato
fará a chamada dos alunos nos respectivos quartos e após este horário iniciará o período de silêncio para
descanso e repouso, não sendo permitido violar a ordem e o silêncio no ambiente.

Seção IV
Do refeitório e da cozinha

Art.  86. O Refeitório é o espaço dotado de mesas e cadeiras, anexo à Cozinha, no qual são
servidas as refeições, lanches e o café da manhã, e onde os usuários se servem dos alimentos em sistema
de buffet.

§ 1.º Para acesso e uso das dependências do Refeitório são exigidos, o asseio pessoal, trajes
adequados e observância das normas de higiene.

§ 2.º Não é permitida a retirada de materiais ou alimentos do Refeitório para utilização ou consumo
no Alojamento ou em outros ambientes do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo
Mourão.

§  3.º  O acesso  dos  alunos  ao  Refeitório,  para  as  refeições,  será  feito  por  ordem de  fileira,
conforme cronograma pré-estabelecido pela direção.

§ 4.º O comportamento durante as fileiras e refeições, deverá propiciar e manter um ambiente
tranquilo, agradável e de respeito dos alunos entre si.

§ 5.º Todos os alunos devem zelar para não desperdiçarem alimentos, servindo-se apenas na
quantidade  necessária,  e  ao  final  da  refeição,  recolher  os  utensílios  usados  e  destinar  os  restos  de
alimentos nos locais indicados.

Art. 87. A Cozinha é o espaço próprio destinado à preparação, acondicionamento e conservação
dos alimentos, guarda dos materiais e equipamentos para uso coletivo e individual pelas pessoas que fazem
uso do Refeitório.

§  1.º  Não  é  permitida  a  entrada  de  educandos  nas  dependências  da  Cozinha,  salvo  para
atividades pedagógicas e/ou quando escalados para colaborarem na manutenção do referido local.

§ 2.º Para adentrar nas dependências da Cozinha, dentro do possível, o aluno, deverá também
observar  as  normas  recomendadas  pela  Saúde  Pública,  tomando  os  devidos  cuidados  com  a  sua
segurança e a das pessoas que ali trabalham.

Art. 88. Os alunos do Alojamento ficam à disposição do Centro Estadual de Educação Profissional
Agrícola de Campo Mourão conforme escalas pré-determinadas para atender atividades pedagógicas no
Refeitório, na Cozinha ou demais dependências da Escola.

Parágrafo  Único  - Os alunos  que  estiverem  alojados  nos  finais  de  semana  e  nos  feriados,
também ficam encarregados pela manutenção e afins nas dependências do Alojamento, da Cozinha e do
Refeitório.

Seção V
Da lavanderia

Art. 89. A Lavanderia é uma unidade do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de
Campo Mourão que está a serviço e atendimento dos alunos do Alojamento, para lavar uniformes, roupas
de cama e banho, e para atender a limpeza e manutenção da Escola.

Art.  90. O aluno do Alojamento, ao dar entrada das roupas na Lavanderia, deverá registrar as
mesmas com seu número cadastrado na lavanderia ou identificar as peças de roupa com o nome.

§ 1.º A Lavanderia receberá apenas as roupas devidamente marcadas com o número ou nome do
aluno em local visível, conforme descrito neste Regimento.

§ 2.º O recolhimento das roupas para a lavanderia será realizado de segunda a sexta-feira, sendo
que as mesmas não deverão estar do lado avesso,  e a  devolução das roupas será das 18h00min às
18h40min.

§ 3.º Na Lavanderia não serão recebidas e nem lavadas meias e roupas íntimas, as mesmas
deverão ser lavadas na residência da família de cada interno.
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§ 4.º A Lavanderia não aceitará, nem se responsabilizará por roupas que não estejam identificadas
conforme indicado neste Regimento.

Seção VI
Da quadra de esportes, do campo de futebol
dos jogos de mesa e das atividades de lazer

Art.  91. A Quadra de Esportes e o Campo de Futebol poderão ser utilizados pelos alunos do
Alojamento, após o horário das aulas curriculares normais, para prática de esportes e / ou atividades de
lazer,  respeitando-se  os  horários  do  jantar,  de  estudos  e  de  banho,  sempre  com  autorização  e
acompanhamento de um (a) Professor (a) ou de um Inspetor de Internato ou ainda, de um (a) Funcionário
(a) deste Estabelecimento de Ensino.

§ 1.º Não será permitido o uso do campo de futebol, durante ou logo após a chuva, e em dias em
que há muita umidade no solo.

§  2.º  Também poderá  ser  impedido  o  uso  do  campo de  futebol  para  fins  de  manutenção e
recuperação do gramado.

Art. 92. As Atividades de Lazer, como xadrez, tênis de mesa, dominó e similares, poderão ser
praticadas nas dependências do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão.

Seção VII
Da sala de estudos

Art.  93. Os  alunos  do Alojamento,  no  contra  turno  devem dedicar-se aos  estudos,  leituras e
realização de atividades escolares individuais e coletivas, que poderão ser desenvolvidas nas salas de aula
postas à disposição pelo Inspetor de Alunos.

§  1.º  Os  estudos  e  atividades  acima  previstos,  serão  acompanhados  pelo(a)  Professor(a)
Pedagogo(a) do Internato e/ou por outros profissionais da Escola indicados pela direção.

§ 2.º O aluno deverá zelar pela sala de aula, ambiente de estudos e pelo seu material escolar.

Seção VIII
Da biblioteca escolar

Art. 94. Ao aluno do Alojamento, para realizar estudos, pesquisas e seus trabalhos escolares, é
disponibilizada a Biblioteca Escolar, devendo seu uso ser realizado nas condições e horários estipulados, e
respeitadas às normas constantes no Regulamento da Biblioteca.

Parágrafo Único -  É sugerido ao aluno do Internato que se programe diariamente para retirar por
empréstimo, durante os horários normais de aula,  os livros que necessitar  para fazer  seus estudos ou
atividades escolares no período noturno.

Seção IX
Do Laboratório de Informática

Art.  95. Ao  aluno  do  Alojamento,  para  realizar  estudos,  pesquisas  e  trabalhos  escolares,  é
disponibilizado o Laboratório de Informática, localizado na entrada do alojamento, devendo seu uso ser
realizado nas condições e horários estipulados, e respeitadas às normas constantes no Regulamento do
Laboratório de Informática.

Parágrafo Único - O Laboratório,  no período  noturno,  será utilizado  pelo  aluno apenas para
realizar seus estudos, pesquisas e trabalhos.

Seção X
Dos espaços e demais dependências da escola

Art.  96. Ao aluno do Internato, de modo especial,  são disponibilizados espaços de campo da
Escola para realização de sua formação profissional, devendo o mesmo aproveitar todas as oportunidades
para aprofundar os conhecimentos teóricos e aplicá-los nas práticas de campo.
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Sobre a CLASSIFICAÇÃO o Regimento Escolar estabelece:

Seção IV
Da Classificação

Art. 114. O estabelecimento de ensino submeterá os (as) alunos(as) ao processo classificatório
para  ingresso  no  Curso  Técnico  em  Agropecuária,  conforme  Instrução  da  Secretaria  de  Estado  da
Educação.

Art. 115. Para o aluno concorrer a uma vaga para o regime de Internato e para ter direito a ocupar
os espaços do Alojamento,  a  condição  básica é  requerer,  através  de seus  pais  ou responsáveis,  sua
inscrição às vagas anualmente ofertadas para o ingresso como discente no Curso Técnico em Agropecuária
Integrado ao Ensino médio, dentro do prazo fixado em edital e amplamente divulgado e posteriormente ser
aluno regularmente matriculado no Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão.

Art. 116.  Para a seleção dos candidatos ao Alojamento realizada anualmente serão observados
os seguintes critérios:

I. a situação socioeconômica da família;
II. ser preferencialmente filho de agricultor  (a)  ou estar  ligado com a família  à terra  como

pequeno (a) proprietário (a) rural, arrendatário (a), empregado (a) ou atividade afim;
III.  a distância da residência em relação à Escola;
IV.  conforme as orientações da Secretaria de Estado da Educação.
§ 1º Também deverão ser observados os critérios que eventualmente a Secretaria de Estado da

Educação venha a emitir.
Art.  117.  A  seleção  anual  dos  candidatos  ao  Regime  de  Internato  será  realizada  por  uma

comissão  integrada  pelo(a)  Diretor(a)  Geral,  Diretor  Pedagógico(a),  Diretor(a)  da  Unidade  Didático
Pedagógica,  Coordenação  de  Curso,  Professor(a)  Pedagogo(a)  responsável  pelo  Internato,  pelos
Inspetores de Alunos ou por quem vier a ser convocado pela Direção Geral da Escola.

Art. 118. O aluno não contemplado para o Alojamento poderá entrar com recurso junto à direção
do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados a partir  da divulgação dos resultados da seleção,  arrazoando os motivos  ou denunciando os
resultados, provas ou fatos que não condizem com a verdade.

§  1º  Todos  os  recursos  recebidos,  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis  após  a  divulgação  dos
resultados da seleção, serão analisados pela comissão responsável pela seleção dos candidatos e farão
publicar os resultados da análise dos recursos interpostos.

§ 2º O aluno selecionado para o Alojamento e que tiver apresentado provas falsas ou descrito
fatos inverídicos, mesmo tendo sido selecionado, mas com os fatos posteriormente descobertos, poderá
perder sua vaga ao Internato a qualquer tempo durante o ano.

§ 3º Os pais ou responsável pelo aluno no Internato deverão requerer anualmente, no momento da
renovação da  matrícula  a  solicitação  da  vaga  para  continuidade no  regime de  Internato  no ano  letivo
seguinte,  bem  como  apresentar  comprovação  de  renda,  endereço  e  telefone  atualizados  e  quando
solicitado.
§ 4º Aos alunos internos, o regime de internato será renovado anualmente, obedecendo os critérios sócio-
econômicos, distância da residência à escola, frequência, comprometimento,  interesse pelos estudos e
comportamento. Além disso, todos os alunos internos deverão participar efetivamente dos setores aos finais
de semana, férias e recessos escolares, sempre auxiliando nas atividades do cotidiano; obviamente, depois
do horário de aula, sendo estipulada uma carga horária para cada aluno. Somados aos critérios obedecidos
para a renovação à permanência no internato, no final do ano será verificado se o aluno cumpriu ou não a
carga horária estipulada nos setores e atividades do cotidiano.

Sobre o PEDAGOGO DE INTERNATO e ADMINISTRATIVO DE INTERNATO (Inspetor de Internato)  O
Regimento Escolar estabelece:

Art. 40. Compete ao (a) Pedagogo (a) do Internato: 
I. interagir com todos os setores do estabelecimento de ensino; 
II. elaborar e acompanhar o planejamento de todas as atividades do internato; 
III. estabelecer relacionamento com os pais e responsáveis dos alunos para que os alunos

internos tenham qualidade de atendimento em suas necessidades básicas de permanência;
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IV. acompanhamento pedagógico  dos  alunos  internos com a finalidade de garantir  o  pleno
aproveitamento de seus estudos sem prejuízo de sua qualidade de vida;

V. supervisionar,  avaliar e inferir,  sempre que necessário, as condições do internato com a
finalidade de melhoria;

VI.  relatar e encaminhar à direção todos os casos em que houver necessidade de cumprimento
de medidas disciplinares e outros problemas graves;

VII. orientar os auxiliares na prestação de atendimento emergencial aos alunos; 
VIII. propor a direção programas de capacitação aos profissionais sob sua coordenação; 
IX. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar.
Art. 55. São atribuições do técnico administrativo que atua na área do Internato:
I. supervisionar  os alunos nas dependências do internato:  refeitórios,  locais  de recreação,

alojamentos, incluindo finais de semana; 
II. registrar e comunicar ao(a) pedagogo(a) do internato todos os fatos que necessitarem de

tomada de decisões disciplinares;
III.  proceder atendimentos emergenciais; 
IV. orientar os alunos quanto aos aspectos de organização, limpeza e disciplina; 
V. controlar os horários pré-definidos de entrada e saída dos alunos do Internato e do Colégio;
VI. cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar.

Sobre o CONSELHO DE INTERNATO O Regimento Escolar estabelece:

Seção IV
Do conselho de Internato

Art.  27. O Conselho de Internato é um órgão colegiado de natureza consultiva e fiscal, com o
objetivo  de  estabelecer,  o  Regimento  Escolar  da  Escola,  critérios  relativos  à  sua  ação,  organização,
funcionamento e relacionamento com a comunidade, nos limites da legislação em vigor e compatíveis com
as diretrizes e política educacional traçadas pela Secretaria de Estado da Educação.

§ 1.º O Conselho de Internato é formado pelos seguintes Membros:
I.  Direção Pedagógica, Direção Geral e Diretor(a) de Unidade Didático Produtiva (UDP);
II.  Orientação de Internato;
III.  Inspetor de Internato;
IV.  Alunos Internos (01 representante para cada 20 alunos internos) escolhidos em votação

pelo corpo docente;
V .  Professor escolhido pelo corpo docente.
§  2.º  O  Conselho  de  Internato  reunir-se-á  sempre  que  convocado  pela  Direção  Geral  e/ou

Orientação de Internato.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS, DEVERES, PROIBIÇÕES E

AÇÕES EDUCATIVAS, PEDAGÓGICAS E DISCIPLINARES DOS(AS) ALUNO(AS)

Seção I
Dos Direitos

Art. 193. Ao aluno do Alojamento, além dos direitos que lhe são assegurados através do Artigo
192 do Regimento Escolar, tem ainda os seguintes direitos:

I.  ser  reconhecido  como  cidadão  e  educando,  nos  termos  constantes  nos  princípios
constitucionais, da Lei Federal n.º 8.090/90 – ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e do previsto na
Lei Federal n.º 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

II. ser acolhido no Alojamento durante o ano letivo, nos termos deste Regimento e de acordo
com o Calendário Escolar do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão;

III.  participar de todas as atividades propostas para os educandos do Internato, sem qualquer
discriminação;

IV.  ser  alojado  em  quarto  coletivo,  com  cama  individual,  armário,  chuveiro  e  instalações
hidráulicas e elétricas em boas condições de uso;

V.  ter ambiente para estudo, leitura, pesquisa e realização de suas atividades escolares;
VI.  receber refeições e lanches com qualidade nutritiva e com cardápio variado, em horários

adequados estipulados pelo Estabelecimento de Ensino;
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VII.  utilizar-se da Biblioteca Escolar e do Laboratório de Informática, e dos demais recursos
pedagógicos do Estabelecimento, para fins de estudo, pesquisa e realização de tarefas escolares, dentro
dos horários e normas da Escola;

VIII.  utilizar coletivamente a TV, vídeo, jogos de mesa, quadra de esportes, campo de futebol e
demais espaços para recreação e lazer;

IX.  utilizar-se  das  demais  dependências  da  Escola,  conforme  normas  estabelecidas  no
Regimento Escolar;

X.  receber orientação pedagógica e de caráter educativo;
XI.  sugerir  medidas  e  ações  que  possam viabilizar  o  melhor  funcionamento  dos  diversos

setores do Internato;
XII.  ser encaminhado para atendimento médico e/ou odontológico nos casos de emergência.

Seção II
Dos Deveres

Art.  195.   Ao  aluno  do  Alojamento,  além  do  disposto  no  Artigo  194  do  Regimento  Escolar,
compete ainda:

I. responsabilizar-se  pelos  materiais  escolares  e  demais  pertences  pessoais  que  se
encontram no Alojamento ou em outras dependências da Escola;

II.  zelar e colaborar com a organização e conservação do prédio, do mobiliário e de todo o
material  existente  no mesmo,  e caso ocorram danos ao Patrimônio  Público,  o  aluno fará  os reparos
necessários ou a reposição do material ou equipamento danificado;

III.  conservar  o  patrimônio  público,  a  propriedade  privada  e  os  pertences  individuais  dos
colegas, respondendo por eventuais danos ou prejuízos causados;

IV.  respeitar,  propiciar  ambiente  favorável  à  convivência  social,  valorizar  e  manter  bom
relacionamento com todos os colegas, funcionários (as) e pessoas da comunidade escolar, independente
de sua condição socioeconômica, de credo religioso, raça, etnia ou sexo.

V. manter arrumada sua cama e guardar seus pertences nos armários e lugares adequados;
VI.  tratar  com  respeito,  civilidade  e  companheirismo  os  membros  da  Direção,  Orientação

Pedagógica, Professores (as), Funcionários (as), colegas e visitantes;
VII.  acatar  as  regras,  as  ordens e as  orientações da  Direção,  Pedagogo (a)  do  Internato,

Coordenadores  (as)  de  Curso  e  Estágio,  Inspetor  de  Alunos,  Inspetor  de  Internato,  no  pátio,  nos
corredores e no Alojamento, contribuindo para o bom funcionamento da Escola;

VIII. comparecer pontualmente às aulas e reuniões, quando convocado, não se retirando antes
do horário determinado;

IX.  disponibilizar  horário  para  estudos,  em contraturno,  principalmente  os  que  apresentam
dificuldades de aprendizagem, para a realização das atividades escolares, revisões de conteúdo, leituras,
pesquisas, visando melhorar o processo ensino/aprendizagem, bem como participar de palestras técnicas
disponibilizadas aos alunos, no período noturno;

X.  providenciar e dispor do material solicitado e necessário à permanência ao Regime de
Internato;

XI.  comunicar  aos  pais  ou  responsáveis,  sobre  reuniões,  convocações  e  informativos
encaminhados pela Escola;

XII.  apresentar atestado médico e/ou justificativa dos pais e/ou responsáveis pelo aluno, em
caso de faltas;

XIII. comunicar qualquer irregularidade do internato de que tiver conhecimento a Orientação do
Internato e/ou funcionário responsável.

§  1.º  A  Direção  e  os  responsáveis  pela  Escola,  pelo  Internato  e  pelos  educandos,  não  se
responsabilizam pelos pertences individuais trazidos além do recomendado e não acondicionados na forma
das recomendações deste Regimento.

§ 2.º Em caso de ato infracional ou crime, será encaminhado para a autoridade competente para
que sejam aplicadas as medidas cabíveis.

§ 3.º Afim de orientação quanto à organização e higiene, por amostragem será feita a vistoria nos
armários dos alunos, sendo que o mesmo deverá abrir e acompanhar a vistoria de seu armário, diante da
Orientação  Pedagógica  do  Internato  e  de  Inspetores  de  Alunos,  registrando-se  na  ficha  individual  as
eventuais irregularidades que serão também levadas ao conhecimento de seus pais ou responsáveis.

Art. 196. As regras e ordens dadas pela direção, equipe pedagógica e inspetores, no pátio, nos
corredores e Alojamento, devem ser acatadas, porque correspondem às normas estabelecidas para o bom
funcionamento da Instituição de Ensino.
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Seção III
Das Proibições

Art.  198.   Aos alunos que estão sob o regime de Internato do Centro Estadual  de Educação
Profissional Agrícola de Campo Mourão é também expressamente proibido:

I. permanecer no Alojamento durante os horários de aula;
II. fumar, vender, fornecer,  traficar, consumir bebidas alcoólicas, drogas ou qualquer outro

tipo de entorpecente, corantes ou líquidos químicos e/ou explosivos;
III. fumar  nas  dependências  do  estabelecimento  de  ensino  conforme  Lei  Federal  nº

9.294/96, Leis Estaduais nº 14.743/05 e nº 15.492/07 e Ofício Circular nº 79/07 do DET/SEED;
IV. portar arma de fogo, arma branca ou ainda, objeto cortante para prática de violência;
V. retirar  cadeiras,  carteiras,  mesas,  colchões,  cobertores ou travesseiros para uso nos

corredores e outras dependências do Internato ou fora dele;
VI. entrar de um quarto para outro, no Alojamento, sem autorização;
VII. praticar ou aplicar trotes, festinhas ou brincadeiras que se caracterizam como tal, mesmo

com a concordância de todos os envolvidos;
VIII. agredir ou ameaçar física ou moralmente, praticar atos obscenos, divulgar pornografia ou

constranger moralmente colegas, professores ou funcionários (as);
IX. namorar  ou  praticar  intimidades  dentro  das  dependências  do  Internato  e  demais

dependências da Escola;
X. fazer furos nas paredes, colar figuras, rasgar cartazes, recados e avisos, escrever ou

riscar móveis e paredes;
XI. cozinhar, ligar fogareiro, aquecedor ou similares dentro do Alojamento;
XII. receber e permitir a entrada, hospedagem e visita de pessoas estranhas ao Alojamento,

sem autorização da Direção;
XIII. praticar e trazer para o Alojamento e nas dependências do Internato, jogos de azar ou

outros estranhos às atividades rotineiras;
XIV. usar aparelhos eletrônicos, tais como, rádio ou toca CD, sem a permissão de todos os

envolvidos naquele espaço;
XV. usar telefone celular nos ambientes e horários de estudo;
XVI. discriminar  colegas  por  suas  convicções  religiosas,  cor,  sexo,  etnia,  situação

socioeconômica, ou por qualquer outra forma;
XVII. mexer em máquinas e equipamentos, ligar motores ou equipamentos;
XVIII. vasculhar, ou mexer em armários ou pertences pessoais de colegas, professores (as) ou

de funcionários (as);
XIX. proferir termos ofensivos e de desrespeito a colegas, funcionários (as) ou a qualquer

membro da comunidade escolar;
XX. distanciar-se das dependências do Alojamento, após o término dos horários normais de

aula, sem autorização expressa dos (as) responsáveis pelo Internato;
XXI. trazer veículo(s) motorizado (s) ou automotor (es), bicicleta (s) e animais de passeio, e

guardá-los nas dependências da Escola;
XXII. criar ou trazer animais domésticos com finalidades zootécnicas ou de estimação, bem

como praticar qualquer atividade agropecuária fora da Proposta Pedagógica da Escola e sem autorização.

Seção IV
Das Ações Pedagógicas Educativas e Disciplinares

Art.  202.   Em caso de infração das normas do Regimento Escolar  por  parte  dos alunos em
Regime Interno, serão adotadas as seguintes medidas:

I. registro de Ocorrência em formulário próprio no caso de uma infração;
II. registro de Ocorrência em formulário próprio e auxiliar nos setores durante sete dias quando

ocorrer à segunda infração;
III. registro de Ocorrência em formulário próprio, auxiliar nos setores em um final de semana /

ou  quatorze  dias  determinados  pela  orientação  pedagógica  do  Internato  e  comunicado  aos
pais/responsáveis, quando ocorrer à terceira infração;

IV. registro de Ocorrência em formulário próprio, quando ocorrer à quarta infração;
V. registro de Ocorrência em formulário próprio e registro em Ata, quando ocorrer à quinta

infração;
VI. registro de Ocorrência em formulário próprio quando ocorrer à sexta infração;
VII. registro de Ocorrência em formulário próprio, notificação por escrito aos responsáveis, sete

dias sem o direito ao alojamento e sessenta dias sem participar de atividades de lazer (cinema, pizzaria e
outros organizados pela Instituição), quando ocorrer à sétima infração;
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VIII. registro  de  Ocorrência  em  formulário  próprio,  auxiliar  nos  setores  em  dois  finais  de
semana  /ou  trinta  dias   determinados  pela  orientação  pedagógica  do  Internato  e  comunicado  aos
pais/responsáveis, quando ocorrer à oitava infração;

IX. registro de Ocorrência em formulário próprio, comunicado aos pais/responsáveis, quando
ocorrer à nona infração;

X. registro  de Ocorrência em formulário próprio,  notificação por escrito aos responsáveis  e
registro em Ata, assinatura do Termo de  Compromisso, quatorze dias sem direito ao alojamento e noventa
dias sem participar de atividades de lazer (cinema, pizzaria e outros organizados pela Instituição), quando
ocorrer à décima infração.

XI. Exclusão do regime de internato para semi-internato;
XII. Esgotadas  as  possibilidades  no  âmbito  do  estabelecimento  de  ensino,  inclusive  do

Conselho Escolar, será encaminhado ao Conselho Tutelar para a tomada de providências cabíveis.
Parágrafo  Único  - Perdendo  o  direito  ao  Alojamento,  o  aluno  não  poderá  mais  retornar  ao

mesmo.
Art. 203. São infrações graves:
I. Portar ou usar drogas lícitas ou ilícitas, arma branca ou de fogo, objetos cortantes, gases,

explosivos, fluídos, corantes, objetos ou produtos para prática de atos ilícitos ou de violência;
II. Passar a noite fora das dependências do Alojamento, sem autorização;
III. Praticar  qualquer  forma  de  violência,  agressão  física  a  Colegas,  Funcionários(as),

Professores ou Equipe Diretiva;
IV. Não  demonstrar  contínuo  interesse  pelos  estudos  e  não  atingir  os  objetivos  didáticos

pedagógicos propostos para a respectiva série e curso;
V. Não comparecer a Escola durante (05) cinco dias consecutivos, sem justificativa aceitável

por parte dos pais ou responsável;
 Art. 204.  Em caso de infração grave das normas do Regimento Escolar aos alunos em Regime

Interno serão adotadas as seguintes medidas:
I. registro do fato ocorrido em Ata e/ou Livro de Ocorrência o qual será assinada (o) pelo

mesmo; 
II. Orientação disciplinar com ações pedagógicas propostas pela Comissão de Internato;
III. Convocação dos pais ou responsável com registro e em Ata;
IV. Exclusão do regime de internato para semi-internato;
V. Esgotadas  as  possibilidades  no  âmbito  do  estabelecimento  de  ensino,  inclusive  do

Conselho Escolar, será encaminhado ao Conselho Tutelar para a tomada de providências cabíveis.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  208.   Qualquer discriminação prevista em Lei,  no Regimento Escolar, quando expressa e
comprovada, além das Ações Educativas, Pedagógicas e Disciplinares previstas neste Regimento Escolar,
também serão levadas ao conhecimento da autoridade civil, e poderá responder civil e criminalmente, nos
termos do Código Civil e da legislação brasileira.

Art.  209.  Os prejuízos  causados ao  patrimônio  público  por  danos materiais  pelos  alunos  em
Regime Interno, tanto no Alojamento quanto às demais dependências da Instituição de Ensino, deverão ser
indenizadas por seus pais ou responsáveis, quando identificados, e nos danos de autoria conhecida, mas
ocultada por colegas, os prejuízos serão rateados coletivamente entre todos os alunos do Internato.

Art. 210. É obrigatório a cada aluno do Internato, o uso do uniforme oficial do Centro Estadual de
Educação Profissional Agrícola de Campo Mourão para suas saídas do estabelecimento, realizar passeios,
visitas  técnicas  e  outros  eventos  juntamente  com  os  Inspetores  e/ou  Orientação  do  Internato  e/ou
Professores (as) e/ou Equipe Diretiva.
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