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TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art.1º O Diretor do Colégio Anchieta, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 14 e seus incisos 
I, II, III, IV, V e VI do Regimento Escolar, e autorizado pela Diretoria da Empreendimentos 

Educacionais Anchieta Ltda., sociedade empresária com sede na Praça Padre Anchieta, no 126, Pituba, 
Salvador - BA, CEP 41810-830, inscrita no CNPJ/MF sob o no 14.799.209/0001-71, Entidade 

Mantenedora deste Colégio, resolve estabelecer o seguinte Regulamento para o Coral de Alunos do 
Colégio Anchieta. 

 

Art.2º O Coral de Alunos do Colégio Anchieta – CORAL ANCHIETA é uma entidade sem fins 

lucrativos, político-partidários, sindicais, religiosos ou clubistas e foi criado em 12 de maio de 1998, 
pelo Colégio Anchieta, na sua antiga sede no bairro de Amaralina, nesta capital. 

 
Art. 3º O CORAL ANCHIETA é constituído por alunos regularmente matriculados no Colégio Anchieta 

– Sede Pituba e no Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Bela Vista), com a participação especial de 
alunos do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius), podendo ter também a participação especial 

de professores e/ou técnicos em educação destes Colégios, pelo tempo que a diretoria da Entidade 
Mantenedora do Colégio Anchieta determinar e será conduzido por um regente devidamente habilitado 

para a função, selecionado e contratado pela Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta, observado o 
que dispõem os parágrafos seguintes deste artigo. 

 
§1° Poderá haver também participação especial de alunos de outros estabelecimentos de ensino no 

CORAL ANCHIETA, mediante convênio ou outras formas de parceria entre a Entidade Mantenedora 
do Colégio Anchieta e outras instituições.  

 
§2° A Diretoria da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta poderá, a seu exclusivo critério e com o 

consentimento do regente, pelo prazo que julgar necessário, autorizar também em caráter especial, a 
participação de ex-alunos dos Colégio Anchieta – Sede Pituba, do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA 

– Bela Vista) e/ou do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius) no CORAL ANCHIETA, no 
limite máximo de 20% (vinte por cento) do total de participantes, assim como convidar pessoa(s) que 

possa(m) contribuir para apresentação(ões) do CORAL ANCHIETA.  
 

 

Art. 4º O CORAL ANCHIETA será mantido pela sociedade empresária Empreendimentos Educacionais 
Anchieta Ltda. e terá sede nas dependências do próprio Colégio Anchieta – Pituba. 

 
Art. 5º Este Regulamento ampara-se no Regimento Escolar do Colégio Anchieta e estabelece as 

diretrizes pedagógicas e disciplinares do Coral de Alunos do Colégio Anchieta. 
 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS E FINALIDADES 

 
Art. 6º A finalidade precípua do CORAL ANCHIETA é o incremento do interesse dos alunos 

participantes, pela música, no âmbito do Colégio e da sociedade, sendo orientados no sentido de enfatizar 
a importância e a beleza da música como apoio fundamental ao desempenho das atividades humanas, 

explorando suas dimensões lúdicas e culturais. 
 

Art. 7º O CORAL ANCHIETA tem como objetivo o desenvolvimento humano dos alunos, mediante: 
 

I -     incentivo para que possam despertar sua vocação para a música e para o canto; 
 

II -    estímulo à integração com os colegas participantes e valorização do trabalho em grupo; 
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III -   preparação para uma nova atividade lúdico-artística; 

 
IV -   trabalho do autocontrole e do relaxamento; 

 
V -    demonstração da importância da música; 

 
VI -   aumento da autoestima e da autovalorização com grandes reflexos no desempenho escolar; 

 
VII - oportunidades de integração sociocultural, advindas de apresentações conjuntas com outros corais, 

enriquecidas com repertório do folclore nacional e estrangeiro; 
 

VIII - fortalecimento da visão da escola como um ambiente de lazer; 
 

IX -   desenvolvimento do potencial nas áreas das Letras e Artes, da Física, Matemática e Fonética. 
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 Art. 8 O CORAL ANCHIETA será conduzido por um regente devidamente habilitado para a função, 

selecionado e contratado pela Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta. 
 

Parágrafo único. Todos os coristas, sejam eles alunos do Colégio Anchieta – Sede Pituba, dos 
estabelecimentos ANCHIETINHA – Bela Vista, ANCHIETINHA – Aquarius, ou mesmo de outro 

estabelecimento de ensino, professores, técnicos em educação, ex-alunos ou convidados especiais, além 
do regente, serão denominados, simplesmente, participantes do CORAL ANCHIETA.  

 

Art. 9 A participação de qualquer corista no CORAL ANCHIETA é totalmente espontânea e opcional 

e, no caso de alunos, exigir-se-á expressa concordância do responsável legal por ele perante o Colégio 

Anchieta, concordância essa que deverá ser dada, anualmente, no início de cada ano letivo, em 
formulário próprio colocado à sua disposição pela Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta, não 

cabendo ao aluno ou a seu responsável legal, a qualquer tempo, pleitear ou fazer jus a qualquer tipo de 
remuneração por essa participação.  

 

§1° A participação dos professores e/ou técnicos em educação no CORAL ANCHIETA também é 

espontânea, não cabendo a eles qualquer tipo de remuneração, seja por que motivo for ou a que tempo 
for. Aquele que desejar participar do CORAL ANCHIETA deverá firmar termo em separado com a 

Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta, declarando estar plenamente de acordo com este 
Regulamento. 

 
§2° Qualquer participante que desejar retirar-se do CORAL ANCHIETA, a qualquer tempo, poderá fazê-lo, 

bastando para isso, seu responsável perante o Colégio Anchieta, no caso de aluno, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias, a contar da data em que ele desejar se desligar do CORAL, informar isso ao 

regente, verbalmente, e à Coordenação do Coral, por escrito, em formulário próprio que a própria 
Coordenação colocará à sua disposição, sem que lhe caiba arcar com qualquer ônus em decorrência da 

sua decisão. 
 

Art. 10. O aluno que desejar participar do CORAL ANCHIETA deverá assinar Termo de Compromisso 
consigo mesmo e com o Colégio Anchieta, de valor simbólico educacional e formativo, por se tratar de 

menor de idade, comprometendo-se a manter o seu desempenho escolar durante o ano letivo dentro de 
níveis satisfatórios para sua aprovação no final do ano, sob pena de poder vir a ser convidado pela 

Coordenação do Coral a deixar de participar do CORAL ANCHIETA, no prazo que lhe for concedido. 
 



Continuação do REGULAMENTO DO CORAL ANCHIETA  

 4 

§1° Caso a Coordenação do Coral decida convidar o aluno a deixar de participar do CORAL 
ANCHIETA pelos motivos estabelecidos no caput deste artigo, deverá, antes de tomar essa decisão, 

comunicá-la ao regente e ao(à) responsável legal pelo aluno, que se incumbirá de informar a este, fixando 
prazo para que cada um possa tomar as providências no sentido de evitar a saída do aluno do CORAL 

ANCHIETA. 
 

§2° A Orientadora Educacional do aluno participante fará gestões junto ao Conselho de Classe do final 
do ano, no sentido de valorizar qualitativamente a participação daquele que tiver se empenhado no 

CORAL ANCHIETA no decorrer do ano letivo, no caso em que ele necessite de ajuda para a sua 
aprovação no curso, desde que tenha sido um aluno aplicado nos estudos durante o ano letivo e não 

descumpra critérios estabelecidos no Regimento Escolar do Colégio Anchieta.  
 

Art. 11. Os números mínimo e máximo de participantes do CORAL ANCHIETA serão sempre 
determinados pelo regente.  

 

Parágrafo único. O regente deverá comunicar à diretoria da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta, 

no início de cada ano letivo, os números mínimo e máximo de participantes que ele determinou para o 
CORAL ANCHIETA, obtendo dela a devida autorização para iniciar os trabalhos. Essa comunicação 

deverá ser feita através do SOE das respectivas séries dos alunos participantes.  
 

Art. 12. As viagens do CORAL ANCHIETA só serão realizadas se organizadas pelo Colégio e após 
todos os pais/responsáveis legais pelos coralistas interessados preencherem e assinarem a FICHA DE 

INSCRIÇÃO PARA ATIVIDADES DO CORAL FORA DA CIDADE DE SALVADOR-BA.  
 

Parágrafo único. A cada viagem, serão feitas inscrições no próprio Colégio, obedecendo-se às condições 
constantes no caput deste artigo. 

 
CAPÍTULO I  

 PRAZO DE EXISTÊNCIA 
 

Art. 13. O prazo de duração do CORAL ANCHIETA é indeterminado, sendo que, a qualquer tempo, 
poderá a diretoria da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta, a seu exclusivo critério, após parecer 

do Diretor Técnico-Pedagógico do Colégio Anchieta, avaliar e decidir a respeito da extinção ou da 
continuidade do CORAL ANCHIETA. 

 

CAPÍTULO II 

 DOS DIREITOS E DEVERES DOS PARTICIPANTES 
 

Art. 14. São direitos dos participantes: 
 

I - Frequentar o Teatro Anchieta – Pituba ou o Teatro do Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Bela 
Vista), em horários preferenciais, a critério do(a) Assistente de Direção do Colégio, para ouvir música e 

assistir a filmes musicais que venham contribuir para o crescimento do seu trabalho no CORAL 
ANCHIETA. 

 
II - Apresentar ao regente, trabalhos sobre música e sobre corais para discussão interna no CORAL 

ANCHIETA e/ou para publicação pelo Colégio Anchieta, após parecer favorável do maestro e 
concordância do Diretor Administrativo-Financeiro da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta. 

 
III - Apresentar ao regente, sugestões que visem a aprimorar os objetivos e as atividades do CORAL 

ANCHIETA. 
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IV - Receber do Colégio Anchieta um certificado de participação constando a colaboração prestada e o 
período em que atuou no CORAL ANCHIETA. 

 
§1° O Colégio Anchieta poderá, a critério exclusivo do seu Diretor, não conceder o certificado de 

participação referido no item IV deste artigo, ao(s) participante(s)que, pelos motivos relacionados no 
parágrafo primeiro do Art. 10 deste Regulamento, tiver(em) sido convidado(s) a não continuar a 

participar do CORAL ANCHIETA. 
 

§2°O Colégio Anchieta poderá, a seu exclusivo critério, conceder certificado de participação, a título 
especial, pela atuação de destaque de algum participante regular ou convidado, independentemente do 

período de sua atuação no CORAL ANCHIETA, especialmente, se recomendado pelo regente. 
 

Art. 15. São deveres dos participantes: 
 

I - Aceitar e cumprir, fiel e lealmente, os termos deste Regulamento, as decisões, tarefas e encargos 
estabelecidos pelo regente e pela Coordenação do Coral, no que se refira ao âmbito de atuação de cada 

um destes. 
 

II - Promover e manter entre os participantes do CORAL ANCHIETA espírito de harmonia, cooperação 
e solidariedade. 

 
III - Zelar pelo nome do Colégio Anchieta enquanto for participante do CORAL ANCHIETA, e, em 

especial, durante as apresentações internas e públicas. 
 

IV - Comportar-se de forma ética, exemplar e respeitosa, mantendo sempre postura adequada dentro das 
dependências do Colégio Anchieta. 
 

V - Adquirir e usar o(s) uniforme(s) padrão(ões) do CORAL ANCHIETA, em cada atividade que for 
programada pelo regente. 
 

Art. 16. Os alunos e demais membros do CORAL ANCHIETA obrigam-se a participar dos ensaios a 

serem realizados em horários previamente determinados pelo regente, em comum acordo com o setor 
educacional do Colégio Anchieta – Sede Pituba e do estabelecimento filial (ANCHIETINHA – Bela 

Vista), representado pelo SOE – Serviço de Orientação Educacional de cada respectivo Colégio. 
 

Art. 17. O CORAL ANCHIETA deverá apresentar-se aos alunos do Colégio Anchieta na(s) sua(s) 
sede(s), em ocasiões festivoeducacionais, datas cívicas e outras, sempre sem fins comerciais, em 

ocasiões estabelecidas pelo Diretor do Colégio Anchieta, após consulta ao regente, evitando-se que a(s) 
apresentação(ões) traga(m) prejuízo(s) aos estudos do aluno participante, observado o que dispõe o 

parágrafo segundo deste Artigo.  
 

§1°. Caso algum(a) aluno(a) considere que a apresentação referida no caput deste artigo trará algum 

prejuízo aos seus estudos, deverá comunicar esse fato à sua Orientadora Educacional, tempestivamente, 
para que seja dispensado da apresentação. 
 

§2°. O CORAL ANCHIETA poderá ter participação em ações midiáticas por meio de imagens 

veiculadas por canais de televisão e outros terceiros similares, sobre os quais o Anchieta não tem 
ingerência ou responsabilidade. Portanto, neste caso, não haverá necessidade de autorização específica 

dos pais/responsáveis legais pelos coralistas do Colégio Anchieta ou do Colégio Anchieta 
(ANCHIETINHA – Aquarius). 
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§3º O CORAL ANCHIETA poderá ter participação em campanhas publicitárias institucionais do 
Colégio Anchieta, em material deste Colégio para a comunidade escolar e para o público (uso não 

doméstico), a exemplo de documentos, materiais confeccionados pelos alunos, jornalzinho do Colégio, 
informativos, livro do ano (anuário), revistas do Colégio e quaisquer informativos, incluindo-se 

distribuição gratuita por meio de quaisquer mídias, inclusive por meio do site/portal do Colégio Anchieta 
na Internet, suas redes sociais e quaisquer canais vinculados ao Colégio, em especial, a voz, as fotos e/ou 

imagens coletivas do CORAL ANCHIETA, sendo que a autorização pelos pais/responsáveis legais ou 
demais coralistas (com mais de 18 anos) alunos do Colégio foi obtida por meio do Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais e/ou Termo de Autorização de Uso de Imagem, conforme aplicável.   
 

§4º O Colégio Anchieta não se responsabiliza pela veiculação e divulgação das imagens por terceiros 
sem sua autorização ou ingerência. 

 
Art. 18. O CORAL ANCHIETA poderá apresentar-se em público, nesta cidade ou em outra cidade, 

sozinho ou acompanhado de outro(s) Coral(is), Conjunto(s) Musical(is) ou de Dança, a critério do 
Diretor do Colégio Anchieta, com fins beneficentes, filantrópicos, socioeducativos e em eventos cívicos 

ou artísticos, atendendo a convite de alguma Instituição ou a pedido do próprio Diretor do Colégio 
Anchieta, observado o que estabelecem os parágrafos seguintes.  

 

§1° O regente deverá ser comunicado, tempestivamente, pela Coordenação do Coral, para que ele possa 

tomar as providências necessárias para a apresentação referida no caput deste artigo. 
 

§2° Caso o convite para a mencionada apresentação do CORAL ANCHIETA em público seja feita por 
alguém diretamente ao regente, este deverá comunicar o fato, imediatamente, à Coordenação do Coral, 

para obter a devida autorização para a apresentação. A Coordenação do Coral, por sua vez, só poderá 
dar a referida autorização, após ouvir o Diretor do Colégio Anchieta. 

 

§3° Caso haja discordância por parte de mais de 20% (vinte por cento) dos participantes para alguma 

apresentação pública, o regente convocará reunião com os participantes para decidir, democraticamente, 
a respeito da referida apresentação. A decisão para a apresentação será tomada por maioria simples dos 

votos dos participantes presentes na mencionada reunião, inclusive com o voto do regente, não cabendo 
recurso a outra instância e obrigando-se todos a respeitá-la. 

 

CAPÍTULO III 

CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE ALGUM PARTICIPANTE 
 

Art. 19. O regente poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, solicitar à diretoria do Colégio 
Anchieta, através da Coordenação do Coral, por escrito, a não continuidade da participação de qualquer 

participante do CORAL ANCHIETA, apresentando a ela, juntamente com a referida solicitação, 
exposição dos motivos que o levaram a tomar a decisão e dando prazo para que a solicitação seja 

atendida. 
 

§1° São exemplos de justos motivos, a critério do regente, que justificam a não continuidade da 
participação de algum participante do Coral: 

 
I - ato(s) de indisciplina durante o(s) ensaio(s) e/ou apresentação(ões).  

 

II - falta de assiduidade ao(s) ensaio(s) e/ou apresentação(ões), caracterizada por mais de 30% (trinta 

por cento) de faltas às convocações.  
 

III - falta de pontualidade ao(s) ensaio(s) e/ou apresentação(ões) do CORAL ANCHIETA, caracterizada 
por mais de 30% (trinta por cento) de atraso aos ensaios e/ou apresentações para os quais for convocado. 
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IV - falta de aptidão para a música, demonstrada após o processo de seleção para o ingresso no CORAL 
ANCHIETA, a critério do maestro. 

 
V - descumprimento de termos deste Regulamento. 

 
§2° A solicitação citada no caput deste Artigo deve ser encaminhada à Coordenação do Coral que 

encaminhará a mesma para a Diretoria do Colégio Anchieta, para que sejam tomadas as providências 
cabíveis junto ao Diretor Administrativo-Financeiro da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta. 

 
Art. 20. A Coordenação do Coral também poderá solicitar ao maestro, a qualquer tempo, a não 

continuidade da participação de qualquer aluno no Coral, por motivos de natureza pedagógica.  
 

Art. 21. O aluno cujo(a) responsável legal pedir ao Colégio Anchieta cancelamento de matrícula ou 
transferência estará automaticamente afastado do CORAL ANCHIETA, a partir da data em que deixar 

de ser aluno do Colégio, independentemente de qualquer formalidade legal, observado, porém, o que 
dispõe o parágrafo segundo do Art. 3º deste Regulamento. 

 
Art. 22. O professor ou técnico em educação que deixar de ser funcionário do Colégio Anchieta, deixará 

automaticamente de ser participante do CORAL ANCHIETA, a partir da data do último dia do seu 
vínculo empregatício com o Colégio, independentemente de qualquer formalidade.  

 
TÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Art. 23. O CORAL ANCHIETA cumpre toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de 
dados, sobretudo, mas não apenas, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018 - 

LGPD) e demais normas setoriais e/ou gerais sobre tema, principalmente as normas de proteção à criança 
e ao adolescente. O participante e/ou seu pai/responsável legal devem tomar ciência das disposições 

deste Regulamento e da Política de Privacidade disponível no site do Anchieta em 
https://anchietaba.com.br/politica-de-privacidade/ e, somente se estiver de acordo, prosseguir com a 

participação no CORAL ANCHIETA. 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 24. O repertório do CORAL ANCHIETA será sempre escolhido democraticamente, de comum 

acordo entre o regente e os coristas. 
 

Art. 25. A diretoria da Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta poderá, a qualquer tempo, promover 
a gravação eletrônica de apresentação do CORAL ANCHIETA, para mantê-la em seus arquivos ou para 

veiculá-la internamente ou em público, sem que caiba a qualquer participante direito a indenização pela 
referida gravação, por qualquer motivo ou a que tempo for, aí incluído, em especial, o direito de uso de 

voz e de imagem. 
 
Art. 26. O(A) responsável pelo corista perante a Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta deverá 

adquirir o(s) uniforme(s) padrão(ões) do CORAL ANCHIETA, indicados pela Coordenação do Coral, 
ao inscrevê-lo para participar do Coral. 

 
Art. 27. A Entidade Mantenedora do Colégio Anchieta poderá cobrar do(a) responsável pelo corista, 

taxa para cobrir os custos que vier a ter com terceiros, visando à preparação vocal do corista, taxa esta 
cujo valor e forma de pagamento serão informados ao(à) referido(a) responsável, na data em que o 

regente recomendar a referida preparação vocal do aluno. 
 

https://anchietaba.com.br/politica-de-privacidade/
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Art. 28. As demais questões de natureza pecuniária relacionadas com o CORAL ANCHIETA, não 
tratadas no presente Regulamento, estarão subordinadas ao que for estabelecido no Contrato de Prestação 

de Serviços Educacionais celebrado pelo(a) responsável pelo corista com a Entidade Mantenedora do 
Colégio Anchieta, no ato da matrícula deste no Colégio Anchieta. 

 

Art. 29. O presente Regulamento é parte integrante do Regimento Escolar do Colégio Anchieta. 

 
Art. 30. Aplica-se este Regulamente aos participantes do CORAL ANCHIETA, que forem alunos do 

Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius), naquilo que lhes for pertinente. 
  

Art. 31. O presente Regulamento poderá ser alterado, total ou parcialmente, a qualquer tempo, pelo 
Diretor do Colégio Anchieta, com a concordância da diretoria da Entidade Mantenedora do Colégio 

Anchieta. 
 

Parágrafo Único. A Coordenação do Coral comunicará, por escrito, a todos os participantes do CORAL 
ANCHIETA, e ao responsável legal pelo aluno participante, no menor prazo possível, qualquer alteração 

que vier a ser feita neste Regulamento. 
 

Art. 32. Este Regulamento substitui o Regulamento publicado no dia 04 de fevereiro de 2019 e terá 
validade permanente, podendo ser revisto e alterado no mês de janeiro de cada ano pelo Diretor do 

Colégio Anchieta, em comum acordo com o Diretor Técnico-Pedagógico da Entidade Mantenedora do 
Colégio. 

 

Art. 33. O presente Regulamento entra em vigor nesta data. 
 

Salvador (BA), 02 de janeiro de 2022. 
 

 
Colégio Anchieta 

João Batista de Souza 
Diretor 

Aut. NTE 26 - 04/2020 


