Seja
bem-vindo!

É com imenso prazer que a Rede Decisão lhe deseja boas-vindas e
agradece imensamente pela confiança em nós depositada.
Sabemos que este novo ano letivo trará consigo grandes desafios, mas
estamos dispostos e preparados para vencê-los com muito empenho,
foco, determinação, zelo e amor.
Temos como principal objetivo proporcionar aos nossos alunos,
responsáveis e colaboradores um ambiente moderno, seguro e feliz,
em que haja sempre o apoio e cuidado de toda nossa equipe, além do
incentivo necessário na busca por um desenvolvimento acadêmico e
interpessoal de qualidade.
Assim, preparamos com muito carinho o Manual da Família 2020: nele,
será possível encontrar informações acerca de nossa cultura, métodos
de avaliação, rotina escolar, comunicação com as famílias, ritos
institucionais, dentre outros. Pedimos para que se atente a cada ponto
no intuito de nos conhecer melhor e estar alinhado com os valores e
diretrizes da Rede Decisão.
Esperamos que este seja apenas o início de uma parceria duradoura
e de muito sucesso, uma vez que desejamos celebrar com nossas
famílias e alunos suas principais conquistas, sabendo que estaremos à
disposição também para o auxílio que se fizer necessário.
Juntos somos capazes de transformar a realidade do país por meio da
educação, através de métodos e procedimentos que visam alcançar
e desenvolver as habilidades do século 21 de nossas crianças e
adolescentes.

Equipe Pedagógica, Rede Decisão

Nossa
história
Das mãos da Tia Regina, nossa história
começou a ser escrita há mais de 35
anos, com o intuito de levar educação
de qualidade e carinho para
crianças e adolescentes. Desde o
começo, acompanhamos de perto o
crescimento dos nossos alunos, como
se fossem nossos filhos e vemos
com muito orgulho cada um deles
concretizar seus sonhos. No início,
demos vida ao Instituto Educacional
Pequerrucho’s e, com muito trabalho
e dedicação, crescemos e nos
tornamos o Colégio Decisão.
Aprendemos a aprender.
Estimulamos e somos estimulados
a querer mais, a saber mais, pois
o saber é infinito.
Continuamos com o mesmo
propósito lá do início, de
buscar o conhecimento
e transmiti-lo de
forma transparente e
prazerosa, fazendo
a diferença na vida
de cada um. Agora,
nossos objetivos
cresceram e tivemos
a oportunidade de
expandir nossos
sonhos para outras
regiões e famílias,

através da Rede Decisão. Não somos mais colégios separados, somos
famílias unidas por um propósito único: contribuir com seres humanos
mais competentes, justos e humanos, que, com certeza, construirão
um mundo melhor. Continuamos firmes nessa empreitada, com muito
amor e ainda mais comprometimento, para que nossos alunos alcancem
um novo patamar educacional, no qual conciliamos as novas tecnologias
à satisfação de aprender! Só um pensamento de rede e um trabalho em
equipe com foco na qualidade é capaz de preparar a nova geração para
os grandes desafios do século 21.
Selecionamos os melhores materiais didáticos, professores e
funcionários que nos ajudam, diariamente, a escrever esta história.
Nosso incansável comprometimento se reflete no afeto que recebemos
de antigos alunos e que, hoje, nos confiam a educação de seus filhos.
Com uma infraestrutura moderna e aconchegante, oferecemos o
conforto necessário para um aprendizado autônomo, encorajando
nossos alunos a superarem seus limites.
Para nós, educar é também aprender. Todos os dias trocamos
conhecimento e nos desenvolvemos com nossos alunos.

Estamos prontos!

Papel da
escola

O papel da escola é ser uma referência de excelência para nossos
alunos, responsáveis, colaboradores e a comunidade local. Esta busca
se faz:
1. Desenvolvendo um aprendizado de alta qualidade com currículo
forte e de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC);
2. Estimulando e capacitando nossos colaboradores a continuarem
estudando, pesquisando e aprendendo para serem o exemplo aos
alunos;
3. Mantendo um ambiente moderno e seguro;
4. Enaltecendo o respeito à pluralidade e diversidade;
5. Trabalhando em prol de um atendimento e suporte de alto nível às
famílias e alunos;
6. Aprimorando processos, projetos e procedimentos continuamente;
7. Mantendo uma comunicação clara e eficaz com a família.

Papel da
família

A família tem um papel crucial dentro do pleno desenvolvimento
escolar dos alunos. Por esse motivo, contamos com as famílias para:
1. Acompanhar de perto a evolução acadêmica e emocional dos alunos
buscando, assim, proporcionar e incentivar um ambiente adequado
para a rotina de estudos, realização das lições de casa e produções
específicas, além do reforço ao hábito de leitura diária;
2. Trabalhar junto com a equipe pedagógica da escola cuidando da
segurança e do bem-estar geral do aluno a fim de que este exerça
todo o seu potencial;
3. Garantir a presença do aluno na escola todos os dias, sempre
respeitando os horários combinados, inclusive nas atividades
realizadas aos finais de semana;
4. Garantir que o aluno siga as diretrizes para o uso de uniformes e de
material didático, realizando a compra destes;
5. Participar ativamente das reuniões de responsáveis e eventos
escolares;
6. Atender à escola sempre que solicitado, buscando profissionais
especializados para avaliação e acompanhamento dos alunos
quando necessário.

Papel
do aluno

O aluno tem o papel de ser o protagonista de suas próprias
conquistas. Acreditamos que para isso deve:
1. Ir à escola todos os dias devidamente uniformizado, no horário, e
pronto para aprender, levando o material necessário;
2. Ser proativo e buscar sempre aprender algo novo, se interessando
pelo conhecimento;
3. Ter o objetivo e foco claro, participando ativamente das atividades
propostas pelos professores e corpo pedagógico da escola e
mantendo uma postura adequada;
4. Ter prioridade nos estudos, fazendo a lição de casa e cultivando um
hábito diário de estudos e leitura;
5. Pensar sempre no coletivo, respeitando as regras de convivência
escolares;
6. Respeitar todos dentro da escola, levando em conta as diferenças;
7. Cooperar e fomentar o trabalho em equipe;
8. Buscar fazer seu melhor, todos os dias;
9. Zelar pelo espaço escolar: ele é de todos;
10. Realizar todas as avaliações buscando utilizá-las como
ferramenta de aprendizado.
11.

Comunicação entre escola e família

Comunicação
semanal
Nós, da Rede Decisão, acreditamos que uma boa comunicação é a base
de um relacionamento saudável e duradouro. Logo, temos como rito
o envio do comunicado semanal para todos os pais e responsáveis de
nossos alunos. Nele, proporcionaremos informações pedagógicas e
administrativas acerca de cada unidade, bem como eventos e novidades
da Rede.

Apresentação
de atividades
mensais
Para os segmentos da Educação Infantil, Fundamental I e
Complementar, compartilhamos os momentos de aprendizagem dos
alunos e atividades que os pequenos realizaram no mês anterior.

Portal
da família

Nós, da Rede Decisão, nos empenhamos e temos criado uma série de
projetos que visam facilitar a interação das famílias com as escolas,
sendo uma de nossas principais ferramentas o Portal da Família. Nele, é
possível encontrar importantes informações acerca de eventos, grade
horária, conteúdo de provas, orientação de estudos (somente do 1º ao
5º ano), calendário escolar e envio de atestado médico, além de conter
os links para matrícula e rematrícula, loja, material didático, cursos
extracurriculares e mais.

Reunião de
responsáveis
Nós, da Rede Decisão, nos preocupamos em estabelecer um contato
pessoal com os pais e responsáveis para que, juntos, possamos
acompanhar o desenvolvimento de nossos alunos. Assim, serão
realizadas quatro reuniões anuais nas datas estabelecidas de acordo
com o calendário escolar do ano letivo, abordando pautas coletivas
das turmas. Aspectos individuais e particulares de cada aluno são
agendadas para um outro momento com os responsáveis.

No mais, priorizando a atenção de vocês para um encontro mais
produtivo, pedimos para que os alunos não estejam presentes nas
reuniões, caso não seja possível, há a possibilidade do agendamento
de um horário com a coordenação ou orientação pedagógica para o
alinhamento das informações trabalhadas ao longo da reunião em dias
posteriores à esta.

Agendamento
de reunião
individual
Para o agendamento de reuniões individuais com os coordenadores ou
orientadores, pedimos que a solicitação seja feita via agenda do aluno,
telefone da unidade ou e-mail.
Nossos profissionais terão imenso prazer em lhe atender e sanar
quaisquer dúvidas existentes, além de compartilharem a evolução do
desenvolvimento pedagógico do aluno em questão.

Embarque e
desembarque
de aluntos
Nós, da Rede Decisão, nos preocupamos em zelar pelo bem-estar da
comunidade local, uma vez que nossos espaços interferem na vida
coletiva da região. Por isto, contamos com a compreensão e agilidade
de todos os responsáveis no momento do embarque e desembarque de
alunos devido ao intenso fluxo em tais horários.

Caso houver necessidade de permanência na escola, pedimos para que
não estacionem os automóveis em frente à entrada e saída de veículos;
sabemos que juntos podemos promover um senso de cidadania capaz de
impactar positivamente todos ao nosso redor.

Uniforme

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que o uso do uniforme gera em
nossos alunos e colaboradores senso de pertencimento, além de
representar um item extremamente importante quanto à identidade, à
disciplina, ao respeito às regras de convívio social e segurança escolar.
Por isto, o seu uso é necessário em todas as dependências da escola,
nas saídas pedagógicas, eventos e atividades extracurriculares.
Ademais, devido à importância ortopédica de se usar calçados
adequados ao período de crescimento dos alunos, reiteramos que o
tênis também faz parte do uniforme escolar, oferecendo um ambiente
mais seguro e confortável para todos.
Para sua maior comodidade, a venda dos uniformes é feita na própria
escola, diretamente com a confecção autorizada, sendo que não é
permitido nenhum tipo de customização (cortes, pinturas, etc).
Ainda, em relação ao segmento do Ensino Médio, permitimos que
os alunos possam fazer o uso da parte de baixo que não seja a do
uniforme, desde que sigam as seguintes regras:
1. O uso de calça (masculinas e femininas) é permitido para todos;
2. O uso de bermudas (masculinas e femininas) é permitido para todos;
3. O uso de saias e shorts (masculinas e femininas) é proibido
para todos.
Assim, esperamos gerar neles um senso de autonomia e
responsabilidade em prol das boas práticas que fazem menção ao
convívio social.

Faltas e
atrasos

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que presença e pontualidade
são quesitos essenciais para o sucesso escolar de nossos
alunos. Desta forma, os encorajamos a estarem
presentes no colégio todos os dias, respeitando
sempre os horários combinados.
Em caso de faltas e/ou atrasos, entraremos
em contato com os responsáveis por telefone
ou e-mail. Lembrando que a tolerância para
entrada na primeira aula é de 10 (dez) minutos;
após este período, o aluno deverá esperar pela
segunda aula.
Ademais, pedimos atenção especial em relação
ao intervalo, uma vez que sabemos que este
pode ser um momento de descanso e lazer,
mas também de euforia. Portanto, é muito
importante a administração do tempo pelo
aluno, considerando-se que não será permitida
sua entrada na sala de aula mediante atraso sem
justificativa após o sinal.

Contamos com a colaboração dos responsáveis para o
cumprimento de tais horários, inclusive os de saída; juntos
somos capazes de alavancar os resultados positivos de nossos
alunos por meio da presença e disciplina.
*Caso o aluno obtenha um percentual menor do que 75% ao final do trimestre referente à presença
em sala de aula, este deverá realizar um trabalho de compensação para sua ausência durante o
período de exames.

Administração
de medicamentos
Nós, da Rede Decisão, prezamos pela saúde e bem-estar de todos os
que ocupam nossos espaços, evitando atitudes que possam prejudicar
os estudantes; de acordo com a Resolução Estadual de 2002, o colégio
não é autorizado a administrar qualquer tipo de automedicação,
incluindo a homeopática. Assim, a administração será feita somente
mediante apresentação de
receita médica, que deverá
ser enviada pelo responsável
juntamente com o medicamento.
Caso o aluno estiver sentindose mal, pediremos para que os
responsáveis venham buscálo. Ademais, estudantes com
doenças contagiosas devem
permanecer em casa a fim de
preservar sua própria saúde
e evitar a contaminação dos
demais alunos.

Aniversários

Nós, da Rede Decisão, nos alegramos muito em poder compartilhar
esta data tão especial, que é o aniversário dos nossos pequenos. Desta
forma, permitimos a comemoração da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I com os colegas de classe e professores, uma vez que
estes representam uma parte essencial da vida dos alunos.
Para que tudo ocorra sem maiores transtornos, pedimos atenção às
seguintes diretrizes:
1. Realizar a solicitação de festa com pelo menos 10 (dez) dias de
antecedência através do Portal da Família ou da agenda escolar.
2. Enviar os convitinhos devidamente preenchidos para os colegas
após a confirmação da coordenação.
3. Levar os itens para comemoração: bolo, salgados, bebidas, vela
e descartáveis em quantidade suficiente para todos os alunos
(verificar se algum aluno possui algum tipo de restrição alimentar).
4. Não será permitida a participação de pais, irmãos e/ou parentes
que não estudam no colégio.
Neste dia, o aniversariante de qualquer ano/série poderá comparecer
ao colégio sem o uniforme. Qualquer brincadeira (ovadas, farinhadas,
etc), mesmo que no ambiente externo próximo à escola, não será
tolerada devido ao alto grau de distração dos alunos durante a
brincadeira e o intenso fluxo
de carros nos arredores
das unidades, criando
uma situação de
alto risco para
os alunos, além
de desrespeitar
o espaço e
tranquilidade
da comunidade
local.

Circulação

pelos corredores durante a aula
Nós, da Rede Decisão, acreditamos que a permanência em sala de
aula é de extrema importância para o pleno aprendizado dos alunos,
incentivando-os, assim, a usarem os banheiros nos momentos de
entrada, intervalo e saída. Contudo, caso seja estritamente necessário,
o aluno poderá deixar a sala com autorização do professor, sempre
respeitando o sistema de rodízio e a utilização do cartão indicando que
sua saída foi de fato autorizada.

Ocorrências

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que a suspensão do aluno, por
diversas vezes, não caracteriza correta reflexão acerca de seu
comportamento, uma vez que não há orientações suficientemente
positivas. Assim, criamos o projeto POFAS (Programa Obrigatório de
Formação Acadêmica e Social) cujos objetivos são:
1. Possibilitar ao aluno um momento de conscientização, reflexão e
diálogo sobre seu comportamento, buscando uma transformação
positiva;
2. Realização de atividades acadêmicas ligadas ao conteúdo trabalhado
em sala de aula, pois acreditamos que o foco no aprendizado retorna
à postura correta do aluno.
A solicitação de comparecimento ao POFAS acontece quando o
orientador assim julgar necessário ou dada à soma das transgressões
do aluno baseada em um sistema cumulativo que segue o critério
abaixo:
• 03 pontos acumulados – Contato com os responsáveis.
• 05 pontos acumulados – Advertência escrita.
• 10 pontos em uma única transgressão – Programa Obrigatório
de Formação Acadêmica e Social - POFAS e convocação de
comparecimento do responsável.
• 20 pontos acumulados – Programa Obrigatório de Formação
Acadêmica e Social - POFAS e convocação de comparecimento do
responsável.
• 30 pontos acumulados – O aluno está sujeito ao cancelamento não
consensual da matrícula. O aluno bolsista está sujeito à perda do
benefício. Solicitação de encaminhamento médico ou psicológico.
*Ao final de cada trimestre, os pontos são zerados, independentemente da quantidade de pontos
acumulados pelo aluno até o momento.
*A ausência injustificada ao POFAS, quando convocado, implicará que o aluno só poderá assistir às aulas
do dia subsequente mediante comparecimento do responsável. Em caso de impossibilidade de presença
dentro do dia agendado, a data deve ser acordada com o Orientador Pedagógico da unidade.

A pontuação é atribuída de acordo com o nível de gravidade de cada
ocorrência. Seguem os critérios adotados em cada um dos níveis:
Ocorrência gravíssima - 10 pontos + convocação imediata para o
POFAS e, em casos extremos, medidas condizentes com a gravidade da
ocorrência (cancelamento não consensual da matrícula, suspensão do
aluno, ressarcimento ao dano causado, medidas judiciais, denúncia em
órgãos competentes, entre outros).
• Agressão física e verbal, nas dependências do colégio ou
arredores;
• Discriminação de qualquer natureza;
• Porte de arma, bebida alcoólica, cigarro, droga ilícita ou qualquer
outro objeto que coloque o aluno em risco, dentro do colégio ou
arredores;
• Abuso ou ato sexual no ambiente escolar;
• Atitude que coloque pessoas em risco de lesão física grave;
• Atitude que cause dano material irreparável no ambiente escolar;
• Organização ou participação em eventos que prejudique a imagem
de uma pessoa ou instituição;
• Comportamento em ambientes pedagógicos que inviabilize a
realização de qualquer atividade de mais de uma turma;
• Ato contra a lei ou ato capaz de afetar um grande número de
pessoas;
• Trajar vestimentas que representem ou incitem o preconceito e a
intolerância dentro da escola e arredores;
• Plagiar a assinatura de qualquer professor e/ou responsável;
• Atrapalhar o andamento da aula de tal modo que precise ser
retirado de classe.
Ocorrência grave - 5 pontos + advertência escrita
• Desrespeito a um colega ou adulto;
• Realizar propaganda político-partidária ou religiosa dentro da
escola;

• Utilização de materiais não condizentes com o ambiente escolar;
• Manifestação exagerada de afeto romântico;
• Atitude que coloque pessoas em risco de lesão física leve;
• Atitude que cause dano material reparável;
• Organização ou participação em eventos de forma não autorizada
pela Diretoria da escola;
• Comportamento em ambientes pedagógicos que inviabilize a
realização de qualquer atividade da turma;
• Ato que afeta diretamente o outro;
• Danificar propositalmente o uniforme de colegas e/ou membros do
corpo docente;
• Prosseguir com informações falsas acerca da fala de qualquer
professor e/ou responsável;
• Atrapalhar o andamento da aula de tal modo que impeça os alunos
de se dirigirem ao professor.
Ocorrência média - 2 pontos
• Discussão agressiva entre colegas e adultos;
• Realizar comentários maliciosos;
• Utilização de materiais condizentes com o ambiente escolar em
momentos e forma inadequados;
• Manifestação leve de afeto romântico dentro de sala de aula;
• Brincadeira de mau gosto;
• Deixar o ambiente escolar sujo ou desorganizado;
• Comportamento inadequado em eventos pedagógicos que
prejudique outros alunos;
• Comportamento inadequado em ambientes pedagógicos que
prejudique outros alunos;
• Não estar devidamente uniformizado;

Ocorrência leve - 1 ponto
• Utilização de insultos, mesmo que em tom de brincadeira;
• Agir passivamente a uma situação de discriminação;
• Porte de material não condizente com o ambiente escolar;
• Provocação a colegas;
• Alimentar-se dentro da sala de aula;
• Comportamento inadequado em eventos pedagógicos que
prejudique exclusivamente o aluno;
• Comportamento inadequado em ambientes pedagógicos que
prejudique exclusivamente o aluno;
• Ato que afeta diretamente o aluno;
• Danificar propositalmente o próprio uniforme;
• Atrapalhar o andamento da aula com atitudes que poderiam ser
facilmente evitadas, tais como não respeitar o mapeamento de
classe (quando houver) e/ou portar fones de ouvido.

Orientações
de estudo

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que um bom desempenho escolar
vem através de uma rotina diária de estudos, iniciando-se com a
revisão do conteúdo apresentado em sala de aula, leitura e exercícios.
Estudar em ambientes e momentos diferentes da sala de aula ajudam
a fixar melhor o conteúdo aprendido, além de criar autonomia e
responsabilidade do aluno.
Por isso, capacitamos nossos orientadores a realizarem um
atendimento personalizado, elaborando um plano de estudos condizente
com os horários e demais atividades dos alunos. Tal orientação é
pautada nas diretrizes das plataformas de ensino, com questões
atualizadas e um processo de autocorreção bem avançado.

Tecnologia
voltada à
família

Nós, da Rede Decisão, pautados na missão que nos move, acreditamos
que a tecnologia é uma ferramenta poderosa e indispensável para
expandir a fronteira da sala de aula e desenvolver nos nossos alunos
a habilidade de aprender a aprender. Desta forma, somos capazes de
nos comunicar com eles de forma mais dinâmica, além de contribuir
enormemente com o processo de ensino-aprendizagem no século 21.
Dentro do uso da tecnologia, é necessário entender, ainda,
que a ferramenta digital é somente parte do processo, sendo o
desenvolvimento do pensamento crítico e do respeito parte essencial no
processo de educação digital.

Parceria com o Google
Assim, em parceria com o Google For Education, disponibilizamos
uma plataforma repleta de conteúdos adicionais para os estudantes
do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, na qual, através das salas
virtuais (Google Sala de Aula), professores e orientadores postam
complementos de aulas, tarefas, orientações referentes às provas e aos
trabalhos, gabaritos, entre outros.
O Google Docs, Planilhas Google e outras ferramentas também estão
disponíveis ao aluno, que pode utilizá-las para desenvolver habilidades
cuja importância estará presente em seu futuro pessoal e profissional.
Vale mencionar ainda que, tanto os e-mails como as salas de aula
virtuais, são constantemente monitorados pela nossa equipe de modo a
garantir a segurança dos alunos.

Guardião Google
Nós, da Rede Decisão, acreditamos que um pleno desenvolvimento
acadêmico só se faz possível com o acompanhamento e incentivo
familiar contínuos e constantes referentes à evolução e às dificuldades
pedagógicas do aluno. Desta forma, pensamos no Guardião do Google
Sala de Aula: uma ferramenta que será disponibilizada a todos os pais
e responsáveis dos alunos do 6° ano do Ensino Fundamental II até a
3ª série do Ensino Médio. Nela, os responsáveis poderão optar por
receber resumos periódicos das postagens feitas pelos professores
no Google Sala de Aula dos alunos. Esses resumos serão enviados
automaticamente por e-mail na periodicidade escolhida pelos pais
e responsáveis, além de conter todas as informações acerca das
atividades realizadas, atividades pendentes, próximas atividades e
outras atividades da turma de forma geral.

Plataformas educativas
Contamos com plataformas digitais disponibilizadas pelos nossos
sistemas de ensino que buscam dar todo suporte e incentivo
necessários aos alunos na execução de tarefas e na promoção de uma
rotina de estudos de excelência.
Com o login e a senha de acesso, o aluno poderá utilizar a plataforma
ao longo do ano letivo, tendo contato com os conteúdos dos
materiais, bem como com recursos digitais, a exemplo de videoaulas.
Buscando, assim, de forma autônoma, alcançar os seus objetivos de
aprendizagem por meio de um processo gradual e contínuo.

Celulares e equipamentos eletrônicos
A Rede Decisão acredita na autonomia de
cada aluno em fazer escolhas sensatas e
inteligentes, por isso não há impedimentos
quanto a levarem os celulares ao
colégio. Pedimos, contudo, que os
mantenham desligados durante as
aulas e só nos momentos em que
o professor decidir desenvolver
alguma atividade pedagógica
acionem este dispositivo,
que será previamente
combinada e orientada.
Em caso de disparo ou
uso deste equipamento
durante as avaliações,
será atribuída nota zero,
e o aluno não terá a
oportunidade de realizar
uma prova substitutiva. A
escola não se responsabiliza
pelo dano ou extravio de
qualquer equipamento
eletrônico.
Caso algum pai ou responsável
precise entrar em contato com o
filho durante a aula, poderá fazê-lo
através dos telefones da escola.

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que as avaliações contínuas ajudam
o aluno a colocar em prática o que foi estudado até o momento, gerando
senso crítico e autonomia a fim de que este aprimore sua rotina de
estudos para o avanço em direção a um desenvolvimento acadêmico de
excelência.
Ademais, é um momento extremamente importante para o professor,
que pode entender as vantagens e dificuldades da turma, traçando um
plano de ação para o nivelamento entre os alunos, além de um processo
de aprendizagem mais eficaz.

Sistema de
avaliação

Nosso ano letivo é dividido em três trimestres e as avaliações
realizadas nesses períodos. Podem ser consideradas para composição
da média as notas das avaliações internas, avaliações externas
(simulados) e produções específicas. Ainda, é importante frisar que
cada série contém tipos de avaliações variadas, além de possuir um
peso diferente para cada momento da vida do aluno; a distribuição e o
peso de cada avaliação estarão disponíveis no Portal da Família.
As notas atribuídas em cada avaliação variam de 0,5 em 0,5 pontos
entre 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo 6,0 (seis) a média para aprovação.
Ademais, é comum que ao longo do ano letivo, haja a realização de
avaliações diagnósticas (que não comporão a média) no intuito de
diagnosticar pontos específicos em relação ao desenvolvimento
acadêmico do aluno. Tais avaliações são revisadas pela nossa equipe
pedagógica que traçará um plano de ação visando o maior nivelamento
da turma.

Avaliações
internas

Nossas avaliações internas têm como principal objetivo a investigação
de aprendizagem de nossos alunos dentro de sala de aula a fim de que
sejamos capazes de enxergar suas habilidades, bem como eventuais
defasagens de ensino, acompanhando a evolução do desenvolvimento
de aprendizado destes.
As provas serão aplicadas ao longo do trimestre de acordo com o
calendário escolar e abordarão os conteúdos trabalhados com o
professor em cada disciplina. As regras de aplicação da prova sempre
estarão em sua folha de rosto e devem, impreterivelmente,
ser seguidas.

Avaliações
externas

Nossas avaliações externas serão aplicadas de acordo com as
diretrizes das plataformas de ensino utilizadas pela Rede Decisão,
tendo como principal propósito uma verificação de aprendizagem em
alta escala dentre as diversas disciplinas do currículo escolar, em
uma realidade mais ampla de comparativo. De igual modo, simularão
o contexto das provas de grandes vestibulares, buscando preparar
não só as habilidades cognitivas de nossos alunos, mas também as
socioemocionais.

Produção
específica

Acreditamos que a realização da produção específica tem como foco
estimular a criatividade e o senso crítico de nossos alunos baseado
no conteúdo trabalhado ao longo do trimestre, bem como habilidades
diversas, como planejamento, organização, trabalho em equipe,
oratória, expressão corporal, entre outras.
O professor pode orientar uma atividade a ser realizada em grupo ou
individualmente, utilizando ferramentas de avaliação diferenciada, tais
como: exposições, livros paradidáticos, reportagens, dentre outros.

Provas
substitutivas
Em caso de ausência no dia da avaliação interna, o aluno terá a
oportunidade de realizar uma prova substitutiva em data determinada
em calendário escolar. Caso a ausência seja justificada, o atestado
médico poderá ser entregue até a data de realização da prova. Se
porventura não houver atestado médico justificando a falta, será
cobrada uma taxa via boleto após a realização da prova.
As provas substitutivas ocorrem sempre fora do período regular de
aula e o conteúdo da prova é todo o material trabalhado no respectivo
trimestre anterior ao da prova substitutiva. Por dia são permitidas a
realização de até 3 (três) provas substitutivas e, em caso de número
superior a este, o calendário de provas deve ser alinhado com a
coordenação ou orientação pedagógica.
Não há, contudo, prova substitutiva para ausência nas avaliações
externas. Entretanto, os alunos da Rede que apresentarem faltas
justificadas não terão prejuízo na composição da média final.

Exames

Para casos em que o aluno não alcançar a média 6,0 (seis) ao final
dos dois primeiros trimestres, será aplicado um Exame Parcial,
que abordará o conteúdo trabalhado em sala de aula. Já no terceiro
trimestre, o aluno que não obtiver média anual igual ou superior a 6,0
(seis) em qualquer matéria, realizará o Exame Final após exercícios e
atividades de preparação - essa nota será somada à média adquirida
até então e dividida por dois, dando como resultado a média final
do aluno.

Meios
fradulentos

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que a formação integral do aluno
é papel ético e de fundamental importância na construção de sua
vida acadêmica, por isso prezamos imensamente pela integridade e
responsabilidade no momento de realização das avaliações.
Assim, as seguintes posturas serão tomadas para casos em que haja o
descumprimento de regras (colas, plágios, etc):
1. Aluno flagrado com “cola” escrita terá o fato registrado na prova,
a “cola” anexada e o aluno receberá nota “zero”. O aluno será
encaminhado para a Coordenação Pedagógica e deverá realizar
avaliação substitutiva.
2. Aluno flagrado se comunicando, copiando ou oferecendo respostas
para outro terá o fato registrado na prova pelo professor. Sua prova
será automaticamente recolhida e o aluno receberá nota “zero”. O
aluno será encaminhado para a Coordenação Pedagógica e deverá
realizar avaliação substitutiva, mediante pagamento de taxa.
3. Aluno flagrado portando ou utilizando celular ou fones de ouvido
terá sua prova retirada imediatamente, receberá nota zero na
avaliação e deverá realizar avaliação substitutiva.
4. No caso de plágio de produções específicas, o aluno receberá nota
“zero” e poderá entregar outro trabalho em até uma semana valendo
50% da nota (ou seja, 5,0), além de ser convocado para o POFAS.

Conselho
de classe

Para casos em que o aluno não atingir média anual 6,0 (seis) em
qualquer disciplina após a realização do Exame Final, será convocado
o Conselho de Classe, o qual é composto pelos membros do corpo
pedagógico.
Tal reunião ocorrerá no final do ano letivo e tem por objetivo
compreender se o conhecimento do aluno adquirido ao longo do
ano letivo o faz apto a frequentar o ano/série subsequente. Assim,
o aluno será avaliado por meio dos seguintes critérios: participação
em aula, realização de lição de casa, participação em eventos
escolares e produções específicas, conduta disciplinar (transgressões
disciplinares registradas) e evolução pedagógica ao longo do
ano letivo.

Relatório
trimestral
da Educação Infantil e
Período Complementar

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que o desenvolvimento cognitivo
e socioemocional deve ser monitorado desde os primeiros anos
de nossa infância. Por isso, acompanhamos nossos pequenos
muito de pertinho ao longo do trimestre, analisando e enaltecendo
sua evolução em habilidades cognitivas, motoras, pessoais e
interpessoais.
Ao final dos três meses, um relatório elaborado pelo professor com
todos os pontos importantes será enviado aos responsáveis a fim de
que estes também possam acompanhar o desenvolvimento de seu
filho na escola.

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que uma aprendizagem de
qualidade vai muito além do ensino tradicional há muito conhecido.
Assim, buscamos oferecer uma série de cursos extracurriculares
a fim de que nossos alunos sejam capazes de desenvolver demais
habilidades e talentos, como o esporte, o idioma, a luta e mesmo
uma interação interpessoal de melhor qualidade a um preço
acessível.

Período
complementar
Buscando atender aos responsáveis que necessitam deixar seus
filhos na escola durante o contraturno, nós, da Rede Decisão,
oferecemos também o ensino em período complementar às crianças
da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Temos como principal
objetivo o desenvolvimento de atividades pedagógicas, esportivas
e recreativas, além de oferecer uma alimentação balanceada aos
pequenos.
Metodologia: baseado nos conceitos da Teoria das Múltiplas
Inteligências, as atividades do período complementar são
divididas em estações, nas quais a criança desenvolverá múltiplas
habilidades:
1. Estação do saber: orientação educacional para desenvolver no
aluno a habilidade de aprender a aprender. Nossos alunos são
preparados para uma vida acadêmica equilibrada e saudável.
2. Alimentação: cardápios mensais, desenvolvidos por uma
nutricionista qualificada com o preparo feito pela cantina da
escola.
3. Atividades esportivas: os alunos têm dentro do período
complementar as atividades esportivas para desenvolvimento
motor e de socialização para equilíbrio com a parte acadêmica.
Ademais, sabendo das possibilidades de eventuais conflitos entre
os alunos devido à convivência em tempo integral, desenvolvemos
uma série de atividades cujo objetivo concentra-se na resolução
de problemas de forma direta e pacífica, procurando aguçar em
nossos pequenos as habilidades para um convívio social mais
saudável e harmonioso.
*Para maiores informações, acesse o Portal da Família.

Núcleo
Cultural
Esportivo

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que todo aluno deve ter
oportunidade para desenvolver ao máximo seu potencial, desta
forma criamos o Núcleo Cultural Esportivo, ou NCE: um programa de
formação complementar especialmente concebido para descobrir
e desenvolver os talentos esportivos, artísticos, culturais e
tecnológicos dos alunos.
São diversas modalidades: futsal, vôlei, dança, jiu-jítsu, patins,
música, teatro e design de games.
*Para maiores informações acerca dos planos de assinatura e modalidades disponíveis na sua
unidade, acesse o Portal da Família.

Projeto
Bilíngue

Nós, da Rede Decisão, acreditamos que o aprendizado de
um segundo idioma é de extrema importância para o pleno
desenvolvimento de nossos alunos e proveito de oportunidades
futuras. Por isso, criamos o programa bilíngue, que tem como
principal objetivo o aprimoramento das habilidades de comunicação
dos nossos pequenos em língua inglesa de maneira orgânica e
lúdica.
Serão três aulas por semana de 60 minutos cada no contraturno,
com um máximo de 18 alunos por turma. A rotina do projeto é
baseada em músicas (songs), jogos (games), contação de histórias
(storytelling), dentre outros.

*Programa disponível somente nas unidades: Jardim Prudência & Saúde.

Curso
de férias

É inegável que uma educação do século 21 deva contemplar
a possibilidade da educação em período integral mesmo nas
férias. Pensando nisso, a Rede Decisão possui em suas escolas o
curso de férias, que está baseado nos três pilares que norteiam
nosso projeto lúdico e pedagógico: habilidades socioemocionais,
excelência pedagógica e repertório de mundo. Todas as atividades
desenvolvidas no curso de férias irão trabalhar esses pilares,
visando assim proporcionar aos nossos alunos uma formação para
prepará-los para os desafios com os quais irão se deparar ao longo
da sua vida.
O programa de férias é oferecido nos meses de janeiro e julho a
todos os alunos da Educação Infantil e Fundamental I, contando com
atividades temáticas que irão diverti-los e desenvolver habilidades
para a vida.
*O programa de férias é oferecido a todos os alunos da Educação Infantil e Fundamental e para
maiores informações sobre as condições acesse o Portal da Família em nosso site.

Pluralidade e
diversidade
Nós, da Rede Decisão, acreditamos que a transformação do país
por meio da educação começa pelo respeito à pluralidade e à
diversidade. Por isso, repudiamos todo e qualquer ato de racismo,
machismo, homofobia, xenofobia e intolerância religiosa, tomando
as devidas providências se porventura algum dos casos acima
ocorrer em nossos espaços.

Faz-se importante salientar que estamos alinhados com as
garantias previstas no Documento da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC): “o respeito, abertura à pluralidade, a valorização
da diversidade de indivíduos e grupos sociais, identidades, contra
preconceito de origem, etnia, convicção religiosa ou de qualquer
natureza e a promoção dos direitos humanos”.
Celebramos e damos boas-vindas às diferenças de nossos alunos,
responsáveis e colaboradores, pois juntos somos melhores!

Política de
proteção à
criança e ao
adolescente

A Rede Decisão está comprometida com a proteção de todos os
seus alunos, respeitando a Convenção sobre o Direito das Crianças,
segundo a qual deve-se proteger a criança contra todas as
formas de violência física ou mental, abuso, tratamento negligente,
maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual. Estamos
comprometidos também com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(LEI Nº 8,069, DE 13 DE JULHO DE 1990) que dispõe sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente.

*Para maiores informações, por favor acesse o Portal da Família.

Ouvidoria

Visando a melhoria da comunicação com os alunos, pais,
responsáveis e colaboradores, criamos o canal de Ouvidoria.
Alinhado ao compromisso com a integridade e transparência,
este canal tem o intuito de receber qualquer tipo de denúncia,
reclamação, elogio ou sugestão que necessite de atenção especial,
confidencialidade e, se necessário, anonimato. O canal está
disponível em nosso site (www.rededecisao.com.br).

