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Dispõe  sobre regulamentação da educação básica de ensino médio referente ao avanço de curso, em especial ao 

ensino superior, ao aluno regular que realize verificação do aprendizado, sob a condição de ser aprovado no 

estabelecimento de ensino matriculado.

Art. 1.º O aluno do ensino médio, a partir do início do 2.º, até a conclusão do 3.º ano, regularmente matriculado, 

que pretende disputar o concurso vestibular, poderá requerer diretamente se for maior de idade, ou por meio de 

seus pais, 60 (sessenta) dias antes da realização das provas, o cumprimento de suas avaliações, junto ao Gestor 

Escolar.

Parágrafo único. Caso não possa fornecer, por qualquer motivo, o cumprimento das avaliações, fica a escola 

obrigada a apresentar sem qualquer restrição ao aluno, a certificação de conclusão do ensino médio.

Art. 2.º O cumprimento desta Lei deve ser compatível à obrigatoriedade de carga horária mínima anual de 800 

(oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias efetivos de trabalho escolar no ensino 

básico, somado a isto, exige-se do aluno, 75% (setenta e cinco por cento) de frequência até o ato de formalização 

do seu requerimento.

Parágrafo único. Frente ao requerimento dos alunos, a escola, em tempo hábil, deve se planejar para cumprir a 

legalidade do ato, pois o aluno, terá uma única chance considerando a média mínima instituída pelo sistema de 

ensino.

Art. 3.º O aluno que não for aprovado na verificação do aprendizado, em atenção ao seu próprio requerimento, por 

mais que tenha sido classificado em concurso vestibular, desobriga a escola do fornecimento da certificação de 

conclusão do ensino médio.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após sua publicação.
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