REGULAMENTO INTERNO
Prezado aluno (a),
Agradecemos sua conﬁança em nossos serviços e pedimos a gentileza da leitura atenta do nosso
Regulamento Interno, para que a sua permanência nas dependências da Escola seja a mais
agradável possível. A sua colaboração em respeito a este Regulamento, resultará em benefícios a
toda comunidade escolar.
1 - Trazer o Requerimento de Matrícula no 1º(primeiro) dia de aula;
2 - Nas dependências da Escola, por questão de segurança, faz-se necessário o uso do jaleco
padronizado pela Escola SENAI ‘‘Roberto Simonsen’’;
3 - Colaborar com o Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente;
4 - Zelar pela higiene, ordem e limpeza nas dependências da Escola;
5 - Zelar pelo patrimônio da Escola;
6 - Sair da Escola nos horários de aula somente com autorização (alunos menores);
7 - Adquirir e usar Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) nas aulas práticas de oﬁcina e
laboratórios;
8 - Nas atividade que exponham o aluno a qualquer tipo de risco físico, não será permitido o uso
de manga comprida, correntinha, anel, brinco, piercing, relógio, pulseira, cabelos longos
(prender com redinha) e tênis. O aluno que não seguir as orientações de segurança, não
executará atividade nos laboratórios e/ou oﬁcinas;
9 - Proibido fumar nas dependências da Escola, conforme Lei Estadual nº13.541/09;
10 - Portar a identidade escolar (crachá) em local de fácil visualização durante a permanência
na Escola e, na conclusão do curso ou na desistência, devolvê-lo ao professor, na Secretaria
ou no Setor de Atendimento;
É vedado ao aluno:
11 - Frequentar as aulas usando camiseta regata, bermuda, vestido, saia, chinelo ou sandália;
12 - Sentar-se nas escadas e corredores;
13 - Promover comércio dentro da Escola (venda de rifas, roupas, comidas etc.), salvo se tiver
autorização do Diretor da Escola;
14 - Utilizar os elevadores, exceto com autorização;
15 - Jogos de azar no recinto escolar;
16 - Ficar com a cabeça coberta (boné, toca etc.), nos ambiente fechados;
17 - Trazer para escola objetos de uso particular como: equipamentos eletrônicos, instrumentos
musicais, patins, skates e outros;
18 - Consumir bebidas alcoólicas antes, durante ou no intervalo das aulas;
O (a) aluno (a) que infringir as normas escritas neste Regulamento, receberá orientação e será
passível de advertência verbal, escrita ou afastamento temporário de até 03 (três) dias, conforme
previsto no Regimento Comum das Escolas SENAI.
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