Critérios para
desconto de pontos
Descontos em provas:
0,1 ponto para cada erro ortográfico a partir do 3º ano, em Português e Inglês;
0,1 ponto para cada 03 (três) erros ortográficos a partir do 3º ano nas demais
disciplinas;
Metade do valor da questão para operações e contas certas, e resposta errada
em Matemática.

Descontos em para casas:
0,5 pontos para tarefas não entregues na data solicitada.

Descontos em trabalhos:
Trabalhos entregues com atraso valerão metade dos pontos e serão recebidos
apenas até a próxima aula da respectiva disciplina.

Nota 1: Quando a ortografia for o objetivo da questão, o desconto de pontos
será integral;
Nota 2: Os descontos de pontos por erros ortográficos em todas as disciplinas
(exceto Português e Inglês) serão de até 10% do valor da prova.

Regras para
sanções disciplinares
Advertências verbais, ocorrências escritas e suspensões
As coordenadoras pedagógicas conversarão com o aluno em casos de
indisciplina que impactem o bom andamento das aulas, a rotina escolar ou,
ainda, que prejudiquem o aproveitamento pessoal ou coletivos das aulas;
O aluno que incorrer em indisciplina 03 (três) vezes no transcurso do ano
letivo receberá ocorrência escrita a ser assinada pelos responsáveis;
Os responsáveis serão chamados a comparecerem à escola na 3ª (terceira)
ocorrência escrita para conversa com a orientadora pedagógica;
O aluno que receber a 4ª (quarta) ocorrência escrita cumprirá automaticamente
01 (um) dia de suspensão;
O aluno que receber a 5ª (quinta) ocorrência escrita cumprirá automaticamente
03 (três) dias de suspensão;
O aluno que receber a 6ª (sexta) ocorrência escrita não mais poderá frequentar
as aulas no Núcleo da Criança;
Todas as ocorrências escritas serão anexadas ao Histórico Escolar do aluno.

Convênios
Bernoulli - Santo Antônio - Santa Marcelina
A matrícula no 6º ano nos colégios Bernoulli, Santo Antônio e Santa
Marcelina será assegurada aos alunos do Núcleo da Criança que
concluírem o 5º ano do Ensino Fundamental e atenderem os seguintes
critérios:
Aproveitamento em cada disciplina igual ou superior a 80% no 4º e
5º anos (70% no Santa Marcelina);
Responsabilidade, participação e interesse pelas aulas e atividades;
Pais ou responsáveis participativos na vida escolar da criança;
Bom comportamento em sala e bom relacionamento com colegas;
Acato às normas da escola, respeito aos professores e funcionários;
Faixa etária de, no máximo, 11 anos completos no 6º ano;
Nenhuma pendência com o Núcleo da Criança.

Combinados

