
Lista de verificações - Regimento escolar 

Elementos estruturais: 
 
➔ Constituição do trecho escrito em um capítulo e em seção/seções 

adequados. 
◆ Sobre o capítulo, esta informação já está disponível. Portanto não 

será necessário criá-lo. A saber, o capítulo é o “V - Das tratativas 
relacionadas a conflitos no ambiente escolar”. Com relação às 
“seções” que compõem o capítulo, deverão ser criadas de acordo 
com o agrupamento de informações que constam nas normas 
criadas. Por exemplo, se houver três normas referentes à sala de 
aula e duas sobre ações no pátio das escola, podem as três primeiras 
ser alocadas numa seção e as duas últimas em outra. Os critérios 
para criar seções são bem flexíveis, mas é preciso que haja conexão 
entre os artigos que compõem uma seção. 
 

➔ Formatação adequada dos espaços na construção do texto (recuos 
quando criados incisos e alíneas), translinearização adequada para o 
melhor preenchimento possível do espaço e separação adequada 
entre parágrafos. 
◆ O Regimento escolar é gênero que comumente se apresenta 

impresso. Neste sentido, a formatação em um editor eletrônico de 
textos facilita muito os trabalhos. Contudo, isso não impossibilita a 
escrita manuscrita. Afinal, os recuos podem ser estipulados pelos 
escritores e realizados com instrumentos como a régua ou similares. 
Geralmente, o recuo de incisos e alíneas é de 2 centímetros a partir 
da margem esquerda. Contudo, pode-se alinhar estes elementos 
diretamente com a margem esquerda. 
 

➔ Utilização adequada das numerações para ordenar parágrafos, 
incisos e alíneas.  
◆ Capítulo e seções são ordenados por numerais romanos.  
◆ Artigos do 1º ao 9º sempre em numerais ordinais, os demais em 

numeração cardinal. 
◆ Parágrafos são iniciados por numerais ordinais, mas a partir do 

segundo já se usa numeração cardinal. 
◆ Incisos vêm em algarismos romanos. 
◆ Alíneas vêm em letras, apresentando-se em ordem alfabética.  

● É importante frisar que os incisos são superiores 
hierarquicamente às alíneas. Ou seja, se houver necessidade de 
subdividir um inciso, entram as alíneas. 

 
➔ Hierarquia bem organizada ao construir os subelementos do 

parágrafo, como os incisos e as alíneas. 



 
 

Elementos textuais: 
 
➔ Tempos e modos verbais adequados. 

◆ Modo indicativo e tempos presente e futuro do presente. Há a 
possibilidade de usar, eventualmente, verbo no infinito. 

 
➔ Linguagem adequada ao gênero (inclusive o vocabulário). 

◆ Norma-padrão e linguagem clara e precisa, que evite possíveis erros 
de interpretação. 

◆ Não possibilitar ambiguidade ou interpretações diversas da original. 
◆ Garantir que o texto se comunique efetivamente com os indivíduos 

que compõem a comunidade escolar. 
 

➔ Uso da modalização textual de maneira adequada.  
◆ Atenção ao processo modalizador para que não se tenha o caráter 

de permissão quando se pretende obrigatoriedade e vice-versa. 
◆ Utilizar adjetivos e advérbios somente se houver necessidade de 

caracterizar os objetos das normas segundo um processo de 
identidade da escola. Assim, se o escritor quiser atribuir ao pátio 
uma expressão como “socializador” precisa saber que há uma 
intenção em tratar este espaço como ambiente no qual há interação 
entre os membros da comunidade escolar. Não se pode atribuir uma 
característica ou uma circunstância sem nenhuma justificativa.  

 
➔ Temática abordada. 

◆ É importante definir qual aspecto do cotidiano escolar será 
abordado. Pode-se levar em consideração os aspectos mais simples, 
como vestimentas, comportamentos, horários, definições de funções 
dos corpos discente e docente ou funcionários, mas é possível 
também abordar questões como violência escolar e situações que 
envolvam procedimentos pedagógicos, como a constatação do baixo 
rendimento dos alunos nas diversas disciplinas oferecidas pela 
escola, casos de reprova ou mesmo procedimentos como a 
organização das avaliações e trabalhos escolares. 


