
Regulamento de Desenvolvimento Educacional - RDE 

 

Tendo em vista a aprendizagem dos educandos, o professor Alex de França Aleluia criou o 

regulamento de Desenvolvimento Educacional.  

 

Das Notas: 

1º§ Cada educando terá no mínimo Quatro notas bimestrais. Sendo uma da prova teórica 

mensal, outra bimestral, uma de tarefa e outra de sala.  

2º§ Todo início de bimestre, os educandos já iniciam com “10” nas notas de tarefas e de sala.  

3º§ À falta do educando no dia da avaliação, o mesmo só a realizará mediante a solicitação de 

atestado comprovado com registro do CRM e sua realização acontecerá no mesmo dia da prova 

de Recuperação. Caso não tenha como justificar sua ausência, o mesmo receberá nota 0. 

4º§ Todo educando tem o direito a recuperação, caso não consiga uma nota igual ou superior a 

seis em uma das avaliações. 

4.1º§ Independentemente da nota, o professor poderá solicitar uma nova realização da 

avaliação, caso tenha dúvidas quanto ao conceito tirado. Esta prova também será realizada no 

dia da prova de recuperação. E o Educando não terá como recusar a feitura da mesma. 

5º§ As notas de Sala e Tarefa serão alteradas de formas independentes, descritos em seus 

artigos específicos. 

6º§ Se o aluno obtiver a nota 10 na prova mensal, o mesmo terá sua nota duplicada, tendo 

assim, 10 na bimestral. 

7º§ Os trabalhos realizados fora da sala, as notas constarão na nota de Tarefa, caso não seja 

realizado, o professor retirará os pontos válidos àquele determinado exercício. 

8º§ A recuperação será realizada nas últimas semanas do bimestre.  

9º§ Caso o aluno queira questionar sua nota, o mesmo deverá redigir um requerimento, 

documento este anexado ao fim deste regulamento que deverá estar em seu material e entregar 

ao professor na aula devolutiva da prova. 

10º§ O aluno que não realizar a prova de recuperação, o mesmo receberá nota 0, mesmo tendo 

uma nota superior a esta realizada nas avaliações normais, pois entendemos que a recuperação 

é uma nova chance de mostrar o que aprendeu, por isso é obrigatória, não sendo facultativa ao 

aluno. 

 

 



 

Das Aulas: 

1º§ Todos os educandos deverão se sentar um atrás do outro e em fileiras para que assim todos 

possam ser contactados diretamente pelo professor. 

2º§ Caso haja algum formato diferente para o desenvolvimento da aula, o professor fará o 

pedido dentro da sala. 

3º§ Quando o professor entrar na sala, todos os educandos deverão permanecer sentados e em 

silêncio. Caso contrário haverá a retirada de pontos. 

4º§ No Desenvolvimento das Aulas, os Educandos poderão se manifestar para dúvidas, mas não 

serão permitidas indisciplinas. 

 

Dos Trabalhos intra e extraclasses 

1º§ O professor é obrigado a passar tarefas, quando achar necessário, para verificação de 

aprendizagem. 

2º§ Todo educando é obrigado a realizar as tarefas dentro e fora da classe para que assim 

enxergue seu desenvolvimento educacional.  

3º§ O aluno que não entregar a tarefa no dia pedido pelo professor, não terá outro dia para 

entrega, sendo retirados pontos de sua nota, assim conforme o combinado. 

4º§ O aluno que faltar no dia que foi pedido a tarefa, e, esta deverá ser entregue no dia seguinte, 

estará isento da perda de pontos. Se a data marcada for com escala de dois dias, será cobrada 

normalmente. 

5º§ Após duas tarefas não realizadas respectivamente, o educando será direcionado à diretoria 

para advertência e será requerida a presença do responsável. 

6º§ Caso o responsável não compareça na data determinada, o educando automaticamente terá 

nota 0, mesmo não estando nesta situação. Sua nota será retomada após a presença do 

responsável. 

7º§ Caso o educando esteja na situação do artigo 6, com nota zero, as demais tarefas sequenciais 

serão computadas normalmente, e os pontos retirados de notas existências, como provas e sala. 

8º§ Os exercícios efetuados em sala e que não derem tempo para seu término, o educando 

deverá saber que os mesmos deverão ser feitos em casa e trazidos na próxima aula para 

correção, sendo cobrada como tarefa. 

 

 



GRAMATICOUS E SUA APLICAÇÃO 

 

Justificativa: Nos dias de hoje, os educandos estão desmotivados a realizarem tarefas e se 

manterem em um ritmo de aprendizagem. Levando assim a indisciplinas e ignorando o ciclo de 

ensino. Para que isso não aconteça, foi criado uma nova maneira de ajudá-los e motivá-los nesta 

etapa importante que levará para toda sua vida, os Gramatiocous. 

Objetivos: Os Gramaticous têm como objetivo de motivar, engajar e estimular os educandos no 

processo de ensino aprendizado, dando reconhecimento a tudo que é realizado por ele, e que 

no fim do bimestre, troque por pontos, elevando sua nota e conceito perante as disciplinas de 

Gramática e Literatura. 

Avaliação: Os Gramaticous já foram testados, antes tínhamos em média 70% de alunos que não 

realizavam tarefas e participavam da aula, após os Gramaticous, houve uma queda significativa 

de 56%, alterando o clima da sala e puxando para mais aprendizado, como trabalhos complexos 

e que exigem mais tempo para montagem e apresentação. 

 

REGRAS GERAIS DOS GRAMATICOUS 

Todo Educando merece ser valorizado pelo seu desempenho, sabendo que ninguém é igual a 

ninguém, então na medida em que se evolui, conseguirá arrecadar mais Gramaticous, e sendo 

estimulado para seu engajamento no ciclo de aprendizagem. 

Regra Geral: O professor poderá dar em qualquer momento Gramaticous para alunos que achar 

necessário e viável, sem contestação de ninguém, pois só quem tem o direito de avaliar, é o 

educador. 

Todo Gramaticou arrecadado será trocado no final do bimestre por pontos, elevando sua nota 

e conceito. 

REGRAS ESPECÍFICAS 

 

1º§ - A cada 1 mil gramaticous equivale a 1 ponto na nota. 

2º§ - Os Gramaticous poderão ser inseridos em qualquer nota do bimestre, sendo avaliação 

mensal, bimestral, sala ou tarefa. 

3º§ - Fica vetado a troca de Gramaticous em notas iguais e inferiores a três no primeiro bimestre, 

quatro no segundo bimestre, cinco no terceiro e seis no quarto. 

4º§ - O educando que for encaminhado a diretoria e seu responsável não comparecer, como 

previsto no R.D.E, artigo 6º dos Trabalhos intra e extraclasses, terá seus Gramaticous 

bloqueados para troca, até a presença. Após a presença, seus Grc poderão ser trocados na data 

marcada pelo Educador. 



5º§ O professor marcará com antecedência a troca dos Gramaticous e não será aceito antes ou 

depois da data, mesmo se o Educando estiver de atestado, pois poderá enviar via envelope por 

um amigo. 

6º§ A qualquer momento, o professor poderá suspender as trocas dos Gramaticous entendendo 

como uma punição para a classe, sem aviso ou explicação aos educandos. 

7º§ Quando a prova for aplicado pelo professor, o Educando poderá comprar questões de 

provas com os Grcs no dia que a avaliação será realizada. Marcando as questões que quer anular, 

recebendo pontos e entregando os Grcs para o professor. 

8º§ O aluno que for pego “colando” em avaliações, será bloqueado na troca dos Grcs naquele 

bimestre. Sendo regularizado no seguinte. 

9º§ Não são permitidos a doação de Grcs para amigos ou venda, tendo em vista que este Grc é 

um reconhecimento do estudo pessoal e individual. Caso isso aconteça, todos os envolvidos 

serão excluídos do processo de Grcs durante todo o ano.   

10º§ As tarefas poderão ser premiadas pelos Grcs, não sendo obrigatório, pois os educandos já 

estão sendo beneficiados com notas. Cabe o professor avaliar se é recomendado presentear ou 

não. 

11º§ Os trabalhos pedidos pelo professor, sendo individual ou em grupo, serão reconhecidos 

pelos Gramaticous, dando valor ao trabalho. Não a pessoa que efetuou.  

12º§ Quando forem passados trabalhos de reconhecimento Gramaticous, o professor já falará 

quanto vale a realização e suas normas, estabelecido por ele.  

13º§ O critério avaliado será do educador, não permitido contestação sobre valor dado ao 

trabalho. 

14º§ Quando acontecer um trabalho em grupo, o educador elegerá um líder, que após a 

apresentação, dirá o valor ganho por cada um de seu grupo, tendo o critério apenas do líder. 

14º§ Artigo único – Caso algum membro do grupo se sentir lesado pelo valor dado ao seu 

trabalho, deverá redigir um requerimento explicando os motivos que indicam o fator “injustiça” 

e será julgado pelo educador que dará sua posição. O professor terá até 15 dias para dar sua 

resposta, que será veiculada no site do professor, na página da classe ou do grupo. 

15º§ Todo evento efetuado pela escola e tendo engajamento dos alunos, poderá ter valor pago 

por Gramaticous. Avisado pelo professor em sala. 

16º§ O educando ganhará cinco mil Gramaticous pela presença de seus responsáveis nas 

reuniões bimestrais ou extras marcadas pela escola. 

17º§ Caso o Educando perca os Gramaticous durante o bimestre, não serão substituídos, pois a 

segurança e responsabilidade são totais do aluno. 

18º§ A ida ao teatro, leitura de livros, exceto os pedidos pelo professor, e ao cinema, ganham 

Grcs. Valor estabelecido a cada bimestre pelo educador. 



19º§ Os Gramaticous não serão cumulativos, isto é, não valerão para outro bimestre. 

20º§ Caso haja algum trabalho para ser realizado, o mesmo deverá ser montado fora do período 

de aula. 

 

GRAMATICOUS DE OURO 

Os Gramaticous de Ouro serão ganhos a partir de provas realizadas durante o bimestre, a qual 

poderá trocar pela prova, inteira. 

Parágrafo único: O educador dirá quanto  valerá a prova. Ou seja, o educando que quiser trocar 

pela prova, terá o valor dito no início da tarefa. Caso queira mais, deverá realizar a avaliação 

para acréscimo. 

 

LIDERANÇAS 

A sala será dividida em dois grupos, entre pares e impares,  e a cada prova, uma nova pessoa 

assumirá a liderança da equipe. O Educador anunciará as provas quando achar necessário. 

 

AÇÕES QUE CONTAM GRAMATIOCOUS 

1 - O não uso de celular em sala de aula. 

2 - Todos realizando as tarefas 

3 – Todos tirarem acima de 6, seis, na nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


