
Política de Comparência D4 da Durfee

POLÍTICA D4 - ano lectivo 2021-2022 - na quarta ausência injustificada de aula, o aluno receberá um

D4 ou 65 para o período letivo. Nos casos em que o desempenho acadêmico é inferior a 65, a nota real

para aquele período será qualquer nota numérica que o aluno obtiver.

RECOMPRAS - Os alunos que correm perigo ou que tenham obtido a 4ª ausência injustificada (D4) em

qualquer período podem solicitar a recompra. Os alunos devem solicitar um formulário de recompra

junto à secretaria do vice-diretor de sua série, e são responsáveis   por devolvê-lo à secretaria da série

assim que for preenchido. A recompra leva 5 dias consecutivos para ser concluída. Durante o período de

tempo em que o aluno estiver em uma recompra, ele deve:

1. Ter 100% de comparecimento (sem ausências justificadas ou não justificadas)

2. Chegue na hora certa a escola e todas as aulas (sem atrasos e sem dispensas)

3. Conclua TODOS os trabalhos a tempo

4. Ter /Mostrar comportamento positivo em sala de aula e em todo o recinto escolar

Se o aluno cumprir com sucesso as expectativas acordadas, uma ausência será justificada e registrada em

seu registro de presença como justificada (recompra). Se um aluno não completar com sucesso os 5 dias

do processo de uma recompra - ele pode reiniciar uma nova recompra no início do próximo dia letivo.

Os alunos podem recomprar no máximo duas faltas por período. Em casos extraordinários, um aluno

com proficiência comprovada que corre o risco de receber um D4 devido à política de frequência pode

apelar da decisão ao diretor ou pessoa designada. A decisão do diretor será final.

ATRASOS - Os alunos que perderem mais da metade do período de aula serão marcados como ausentes
neste período de aula (AT). Essa ausência contará como uma ausência total na política D4. Qualquer
atraso escolar declarado pelo superintendente não contará como atraso para os alunos.

DEMISSÃO - Todos os pedidos de dispensa antecipada devem ser apresentados por escrito e entregues

ao diretor ou pessoa designada no início do dia escolar ou, se possível, avisar a escola com 24 horas de

antecedência. As dispensas precoces freqüentes ou crônicas resultarão em uma reunião entre pais e

escola para determinar se uma ação adicional é necessária.

Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com o seu designado escritório com qualquer dúvida
sobre a política de comparecimento do D4.


