
Controle de frequências

O Controle de Frequências é uma planilha onde são registradas as presenças e ausências dos
alunos ao longo do período de um bimestre. Esse controle é o equivalente aos registros do
professor em sua "caderneta de papel", só que aqui a caderneta é digital.
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A frequência do aluno é registrada na planilha eletrônica em tempo real, assim que é feita a
chamada nominal em sala de aula. Dessa forma os pais, os responsáveis e a coordenação da
escola, tem como verificar se o aluno está presente ou não naquela aula. Quando não há
acesso à internet ou o professor tem algum problema técnico com o seu notebook, a presença
é registrada apenas no livro de ocorrências da sala e posteriormente é transferida para a
planilha na internet.

  Para entender a planilha de notas:
      
    -  na primeira coluna da esquerda da tabela aparecem os números de chamada dos alunos.
Os nomes são ocultados para manter a privacidade do aluno;   
    -  nas colunas seguintes, no topo, aparece a data da aula e, nas linhas correspondentes
aos números dos alunos, aparecem as marcações                     
    -  "c" = O aluno compareceu regularmente na aula.  
    -  "f" = O aluno faltou na aula.  
    -  "nf" = O aluno não frequenta mais a classe (desistente, transferido ou remanejado).  
    -  "fjust" = O aluno faltou na aula mas apresentou atestado médico justificando a falta.  
    -  "---" = Não houve registro de frequência.  
    -  "   " = Não houve aula.  

    
    -  nas últimas colunas aparecem:                     
    -  Total de faltas = soma das faltas do aluno durante o bimestre, contadas até a data da
última aula. As faltas justificadas não são computadas para efeito de cálculo de sua nota de
frequência, mas são computadas para efeito de cálculo do número total de faltas do aluno;

  
    -  Total de aulas = número total de aulas previstas no bimestre. Sempre que uma aula não
ocorre a sua data correspondente é apagada da planilha e o total de aulas diminui. No final do
bimestre o total de aulas indicado corresponde sempre ao total de aulas efetivamente dadas;
 
    -  Freq. = porcentagem de frequência do aluno calculada até a data da última aula. No final
do bimestre esse campo indica a frequência total do aluno no bimestre;   
    -  Nota de freq. = nota de frequência. Essa nota é obtida conforme descrito no documento "
Critérios de formação de notas bimestrais
" e integra o cálculo da média bimestral final do aluno, conforme descrito no documento "
Critérios e Ítens de Avaliação
". Esses dois documentos estão disponíveis na 
Biblioteca Digital
do site, na área de documentos do Prof. JC. Essa nota não leva em consideração as faltas
justificadas pelo aluno com atestado;

  
    -  Nota de part. = nota de participação devido à frequência do aluno. Essa nota integra o
cálculo da nota final de participação do aluno no bimestre conforme descrito nos documentos
citados no item anterior.   
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    Cuidados importantes com relação à frequência às aulas
  

Física, assim como várias outras disciplinas, tem uma carga horária muito pequena (duas aulas
semanais apenas), totalizando, em média, 20 aulas bimestrais ou, equivalentemente, dez
semanas de aulas. Sempre que um aluno falta em uma determinada semana, ele só tem
contato direto novamente com o professor depois de 14 dias (meio mês!). Além disso, como o
limite máximo de faltas é de 25% das aulas dadas, um aluno que falte em três semanas
"estoura em faltas no bimestre".

  

A frequência é um dos itens de avaliação da disciplina de física e, portanto, alunos que têm
menos que 75% de frequência recebem uma nota de frequência abaixo de cinco, prejudicando
sua nota bimestral final.

  

Não bastasse tudo isso, no dia em que o aluno falta ele perde as atividades desenvolvidas
naquele dia e isso acarreta uma nota de atividades também menor, além de ter diminuída
também sua nota de participação global. Faltar à escola é muito ruim!

  

Se mesmo sabendo de tudo isso você precisar faltar, pelo menos tome os cuidados listados
abaixo:

      
    -  se tiver que entregar alguma tarefa nesse dia, peça para que um colega a traga para a
aula. Jamais deixe suas tarefas na secretaria, com a coordenação ou qualquer outra pessoa
que pretenda "entregar a tarefa depois". As tarefas de casa são recebidas apenas em
sala de aula, no dia combinado e no início da aula
;
 
    -  sempre que faltar pergunte aos seus colegas de classe, no outro dia, quais atividades
foram feitas, quais tarefas foram deixadas e que assuntos foram estudados. Estude em casa os
assuntos que foram estudados em aula e faça as tarefas deixadas para a classe normalmente,
trazendo-as na próxima aula. As tarefas e os assuntos estudados em cada aula estão também
disponíveis aqui no site, no Diário de Classe  on-line;  
    -  entre em contato por e-mail ou use o Plantão de Dúvidas  on-line para tirar as dúvidas
que tiver e para saber como recuperar os conteúdos perdidos.
 

    Conforme nossos combinados sobre a avaliação, faltas com atestado médico não são
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computadas na nota de frequência, embora sejam normalmente registradas no Controle de
frequência e computadas no cálculo da frequência total e da participação devido à frequência.
Para que sua falta não seja computada na nota de frequência de física, traga, durante o
bimestre em que ocorreu a falta, o atestado médico indicando o dia e horário do atendimento e
os dias e horários em que obteve o afastamento médico.
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