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SISTEMÁTICA DE TRABALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
COLÉGIO CASI:
A avaliação no Colégio:

P1 e P3: ATIVIDADE AVALIATIVA, valendo 3,0 pontos cada uma
Esse tipo de atividade não tem dia marcado, por isso atentem-se a frequência; também não é substituível, nem com atestado. O aluno que estiver fazendo on line terá tempo determinado para entregar, fora
desse prazo não será aceita.

P2: TRABALHO, valendo 2,0 pontos
Todos os trabalhos serão dados com o mínimo de antecedência, devem ser entregues na data marcada,
seguindo as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), caso não entregues na data, o aluno terá tempo de entregar numa próxima aula em outro dia, mas com a redução do valor da
nota em 50%, fora a correção.

P4: AVALIAÇÃO GLOBAL, valendo 2,0 pontos
Engloba as lições de casa, as lições de classe, a participação do aluno, a assiduidade, comportamento e
disciplina.

P5: PROVA BIMESTRAL, valendo 10 pontos
O conteúdo do bimestre será avaliado e sujeito a recuperação no caso de nota insuficiente (menor que
5,0) as notas serão somadas e divididas e no caso de doença do aluno com atestado médico.
Conduta em sala de aula ou virtual:

O uso do celular em sala de aula será restrito apenas a consultas e pesquisas quando solicitado
pelo professor, fora desse acordo o celular é tomado e devolvido apenas aos responsáveis, via
Orientação Educacional.

O aluno é inteiramente responsável por seu material escolar ou pessoal.

O aluno é responsável por anotar as lições de casa, trabalhos e provas, com seus respectivos conteúdos e datas de entrega.

As tarefas de casa serão passadas pela sala virtual no Google Class e também na lousa da sala
presencial e cobradas de cada aluno.
Sanções:
As normas de conduta disciplinar são ministradas pelo Regimento Escolar levando em conta o código
disciplinar do Colégio, seguindo a seguinte ordem:

Registro de Ocorrência (pelo professor)

Advertência Oral (pelo professor)

Encaminhamento á Orientação Educacional para advertência formal.

Encaminhamento para a Direção Pedagógica no caso de suspensão.
A retirada do aluno da sala de aula faz-se-há necessária quando houver insistência do mesmo em atrapalhar os demais da sala ou o andamento dos trabalhos propostos. Acontecendo, o aluno será submetido a realização de uma redação junto a monitora para ser apresentada á Direção do Colégio.
Recuperação Final de ano:
A recuperação de final de ano só se fará necessária se o aluno não atingir o mínimo de 20 pontos na
contagem de todos os bimestres em duas ou menos matérias, onde será submetido a avaliação do conteúdo anual, fazendo uma única prova valendo 7,0 pontos e participando das retomadas de conteúdo
que valem 3,0 pontos. Mais de 2 matérias o aluno já estará considerado retido para o próximo ano.
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