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O corpo docente, a equipe e a administração da Escola de Ensino Médio Bartlett convidam você para participar do 

ano letivo de 2021-2022. Independentemente de ser o seu último ano de estudos, ou se está apenas começando a sua 

jornada na BHS como novato, este manual fornecerá as informações importantes que lhe ajudarão a alcançar o 

sucesso e seus objetivos. No entanto, o seu sucesso na Escola de Ensino Médio Bartlett só depende de você, e este 

manual apenas serve para lhe orientar. 

 

A boa notícia é que a Escola de Ensino Médio Bartlett está repleta de profissionais atenciosos que se empenham em 

criar um ambiente de aprendizagem seguro para lhe oferecer a oportunidade de desenvolver seus talentos e 

habilidades ao nível máximo. Peço a você que se desafie e aproveite ao máximo as diversas oportunidades acadêmicas 

e extracurriculares oferecedidas pela BHS. 

 

ESFORÇO = EXCELÊNCIA! 

 

 

 

Desejo que você tenha um ano escolar agradável e de sucesso! 

 

 

 

Fran Thomas Jr.,  

Diretora 
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               DECLARAÇÃO DA MISSÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DE WEBSTER 

Temos como missão oferecer uma educação de qualidade e um ambiente de aprendizagem 
seguro para todos os alunos e para qualificá-los a serem bem-sucedidos, sendo cidadãos 

responsáveis e produtivos em uma sociedade global em constante mudança. 

 

Escola de Ensino Médio Bartlett 
 

VALORES E PRINCÍPIOS PRIMORDIAIS 
A Escola de Ensino Médio Bartlett prepara os seus alunos para se tornarem aprendizes responsáveis e 

produtivos para toda a vida, em uma sociedade global. Somos uma comunidade dinâmica guiada por esses 

valores fundamentais. 

 

Vontade de colaborar e explorar novas ideias 

Expectativas de altos padrões de desempenho e comportamento em um ambiente seguro e acolhedor     

Comprometimento com a responsabilidade cívica 

Responsabilidade pelas decisões e ações pessoais de cada um                                     Valores das 

Respeito com os demais                                                                                Escolas Públicas de Webster 

    Excelência na educação                                                                                              

                                                                                                                                              RESPEITO 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                             COOPERAÇÃO  

             
                           HONESTIDADE                                                                              

                      
                      RESPONSABILIDADE 

 

                           IGUALDADE 

                                                                         
                           QUALIDADE 

                                                

                           OPORTUNIDADE 
                                

                                       DISCIPLINA 
 

              PRONTIDÃO 

     Revisado em julho de 2016 

EXPECTATIVAS DE DESEMPENHO DO ALUNO 

Os alunos irão... 
 

• Comunicar-se de forma eficaz por meio  
da expressão escrita 
• Ler e ouvir as informações, bem como  
compreendê-las, apreciá-las e interpretá-las  
• Desenvolver habilidades para a resolução de  
problemas e tomada de decisões 
• Desenvolver habilidades para pesquisa acadêmica 
• Desenvolver e demonstrar uma conscientização dos  
seus direitos e deveres individuais para se tornarem  
cidadãos construtivos 
• Desenvolver uma forte ética de trabalho 
• Demonstrar orgulho escolar e cívico 
• Demonstrar respeito por si mesmo e pelos demais 
• Usar as habilidades interpessoais em toda a  

comunidade escolar 
• Aceitar a responsabilidade pelas suas decisões e 
ações pessoais 
• Colaborar e trabalhar de forma eficaz para atingir as  
metas do grupo 
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Título I – Acordo entre a Escola, Pais/Responsável para o Ano Letivo de 

2020/2021 
 

As Escolas Públicas de Webster e os pais/responsáveis pelos alunos matriculados nas atividades, serviços e 

programas financiados pelo Título I, concordam que este acordo estabelece o procedimento pelo qual os 

pais/responsáveis, toda a equipe escolar e os alunos compartilharão suas responsabilidades a fim de aprimorar o 

desempenho acadêmico dos alunos. A escola e os pais/responsáveis desenvolverão os meios de cooperação que 

permitirão às crianças alcançar os altos padrões do Estado. 

 

Responsabilidades da Escola 

A Escola de Ensino Médio de 

Webster: 

   

Responsabilidades dos 

Pais/Responsáveis 

Nós, como pais ou 

responsáveis, acompanharemos 

a aprendizagem de nossos filhos 

das seguintes formas:  

Responsabilidades do(a) 

Aluno(a) 

Eu, como aluno(a), concordo em 

dar o meu melhor em: 

   

1. Fornecer um programa 

com orientações de alta 

qualidade em um 

ambiente de 

aprendizagem eficaz e de 

apoio.  

2. Manter os altos padrões e 

expectativas quanto ao 

desempenho dos alunos. 

     

3. Realizar as conferências 

entre os pais/responsáveis 

e professores onde este 

acordo possa ser 

discutido. 

   

4. Fornecer aos pais ou 

responsáveis os relatórios 

com frequência incluindo 

o progresso de seus filhos.  

 

5. Fornecer aos pais ou 

responsáveis o acesso 

razoável à equipe. 

1. Garantir que nosso filho 

chegue na escola a tempo e 

frequente a escola todos os 

dias. 

2. Certificarmo-nos de que o 

dever de casa foi 

concluído. 

3. Acompanhar o progresso 

do meu filho regularmente. 

4. Realizar leituras com o 

meu filho todos os dias. 

5. Participar de conferências, 

sessões abertas e demais 

eventos escolares sendo o 

mais presente possível.  

6. Contatar a escola 

prontamente para estar 

ciente de todos os avisos 

da escola ou do distrito. 

1. Cumprir com os 

horários escolares, a 

menos que eu esteja 

doente.  

 

2. Realizar o meu dever de 

casa e solicitar ajuda 

quando eu achar 

necessário.  

 

3. Realizar as atividades 

de leitura diariamente e 

fora da escola por, pelo 

menos, 30 minutos.  

 

4. Entregar para os meus 

pais ou para o meu 

responsável todos os 

avisos e informações 

pertinentes à escola. 
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

DESENVOLVER HABILIDADES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADA DE DECISÕES 

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

 

CRITÉRIOS 4 

Exemplar  

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Compreender o 

problema/questão 
* Compreensão 

eficaz do 

problema/questão 

*Compreensão 

moderada do 

problema/questão 

*Compreensão 

limitada do 

problema/questão 

*Pouca/nenhuma 

compreensão do 

problema/questão 

 

Identificar todas 

as opções para 

possíveis 

soluções 

* Identificação 

eficaz de possíveis 

soluções 

* Identificação 

eficaz do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

*Identifica de 

forma adequada as 

possíveis soluções 

*Identificação 

moderada do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

* Identificação de 

forma 

inconsistente de 

possíveis soluções 

* Identificação 

limitada do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

*Identifica mal as 

possíveis soluções 

* 

Fracaidentificação 

do raciocínio 

lógico com 

evidências 

justificativas 

 

Analisar e 

interpretar os 

fatos 

*Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma eficaz 

*Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma moderada 

Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma limitada 

Análise e 

interpretação fraca 

das 

informações/dados  

 

Chegar a uma 

conclusão 

* Fornece 

conclusões eficazes  

* Reflexão eficaz 

do processo 

* Fornece 

conclusões 

apropriadas  

* Reflexão 

moderada do 

processo 

* Fornece 

conclusões 

limitadas  

* Reflexão limitada 

do processo 

* Fornece poucas 

ou nenhuma 

conclusão  

* Análise fraca ou 

nenhuma análise do 

processo 

 

Informações 

adicionais 

     

 Pontuação Total: 

 

  

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
REVISADO EM JULHO DE 2016  
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

DESENVOLVER HABILIDADES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E TOMADA DE DECISÕES 

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

 

CRITÉRIOS 4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Compreender o 

problema/questão 
* Compreensão 

eficaz do 

problema/questão 

*Compreensão 

moderada do 

problema/questão 

*Compreensão 

limitada do 

problema/questão 

*Pouca/nenhuma 

compreensão do 

problema/questão 

 

Identificar todas 

as opções para 

possíveis 

soluções 

* Identificação 

eficaz de possíveis 

soluções 

* Identificação 

eficaz do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

*Identifica de 

forma adequada as 

possíveis soluções 

*Identificação 

moderada do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

* Identificação de 

forma 

inconsistente de 

possíveis soluções 

* Identificação 

limitada do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

*Pouca 

identificação de 

possíveis soluções 

*Pouca 

identificação do 

raciocínio lógico 

com evidências 

justificativas 

 

Analisar e 

interpretar os 

fatos 

*Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma eficaz 

*Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma moderada 

Análise e 

interpretação das 

informações/dados 

de forma limitada 

Pouca análise e 

interpretação das 

informações/dados  

 

Chegar a uma 

conclusão 

* Fornece 

conclusões eficazes  

* Análise eficaz do 

processo 

* Fornece 

conclusões 

apropriadas  

* Análise 

moderada do 

processo 

* Fornece 

conclusões 

limitadas  

* Análise limitada 

do processo 

* Fornece poucas 

ou nenhuma 

conclusão  

* Análise fraca ou 

nenhuma análise 

do processo 

 

Informações 

adicionais 

     

 Pontuação Total: 

 

  

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
REVISADO EM JULHO DE 2016  
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

DESENVOLVER HABILIDADES PARA PESQUISA ACADÊMICA 

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

CRITÉRIOS 4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Preparatório * Identifica um 

tópico funcional 

usando ideias 

originais 

* Identifica de 

forma adequada 

um tópico 

funcional 

usando ideias 

originais com 

mínima indução 

* Identifica de 

forma inadequada 

um tópico 

funcional usando 

ideias originais 

com indução 

*Identificação 

fraca de um 

tópico 

funcional 

usando ideias 

originais  

 

Coleta de 

Informações 

* Acessa 

muitos recursos 

apropriados 

* Demonstra 

uma estratégia 

eficaz de 

pesquisa 

* Extrai de 

forma eficaz os 

dados 

relevantes 

* Acessa os 

recursos 

apropriados 

* Demonstra 

uma estratégia 

de pesquisa 

apropriada 

* Extração 

adequada dos 

dados 

relevantes 

* Acessa alguns 

recursos 

apropriados 

* Demonstra uma 

estratégia 

limitada de 

pesquisa  

* Extração 

inadequada dos 

dados relevantes 

* Acessa 

poucos 

recursos 

apropriados 

* Demonstra 

uma estratégia 

baixa de 

pesquisa  

* Extração 

fraca dos 

dados 

relevantes 

 

Interpretação *Avalia e 

sintetiza de 

forma eficaz as 

informações 

relevantes 

*Avaliação e 

sintetização 

adequadas das 

informações 

relevantes 

*Avaliação e 

sintetização 

inadequadas das 

informações 

relevantes 

*Avaliação e 

sintetização 

fracas das 

informações 

relevantes 

 

Apresentação * Fontes citadas 

no formulário 

bibliográfico 

apropriado sem 

erros 

*Segue o 

formato 

requerido de 

forma eficaz 

* Fontes citadas 

no formulário 

bibliográfico 

com poucos 

erros 

*Segue o 

formato 

requerido 

adequadamente 

* Fontes citadas 

no formulário 

bibliográfico com 

muitos erros 

*Segue o formato 

requerido 

inadequadamente 

* Fontes não 

citadas 

* Não segue o 

formato 

requerido 

 

Informações 

adicionais 

     

 Pontuação Total: 

 

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

REVISADO EM JULHO DE 2016  
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA SOCIAIS E CÍVICAS DOS ESTUDANTES 
Nome: ________________________      

Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

CRITÉRIOS 

OS ALUNOS 

IRÃO... 

4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Usar as habilidades 
interpessoais e 

colaborar com a 
comunidade da 

escola  

* Participa 
constantemente das 

atividades em 
grupo 

* Geralmente 
participa das 

atividades em 
grupo 

* Participa 
esporadicamente das 

atividades em grupo 

* 
Nunca/raramente 

participa das 
atividades em 

grupo 

 

Desenvolver uma 
forte ética de 

trabalho 

*Frequenta a 
escola 

regularmente  

*Chega no horário 

de aula 
regularmente 

*Entrega todos os 
trabalhos em 

tempo 

*Normalmente 
frequenta a escola  

*Normalmente 

chega no horário 

da aula 

*Entrega a 

maioria dos 
trabalhos em 

tempo 

*Frequenta a escola 
esporadicamente 

*Esporadicamente 

chega no horário da 

aula 

*Entrega a menor 

parte dos trabalhos 
em tempo 

* 
Nunca/raramente 

frequenta a 

escola  

* 
Nunca/raramente 

chega no horário 

da aula 

*Entrega parte ou 

nenhum trabalho 
em tempo 

 

Desenvolver e 

demonstrar 
conscientização de 

seus direitos e 

deveres individuais 
como cidadãos  

*Contribui 

constantemente 
com a melhoria da 

escola 

* Normalmente 

contribui com a 
melhoria da escola 

* Contribui 

esporadicamente com 
a melhoria da escola 

* 

Nunca/raramente 
contribui com a 

melhoria da 

escola 

 

Demonstrar o 
orgulho cívico e 

escolar 

*É um orgulho 
constante no 

ambiente escolar 

*Contribui 
constantemente 

com um ambiente 
escolar positivo 

*Normalmente é 
um orgulho no 

ambiente escolar 

*Normalmente 
contribui com um 

ambiente escolar 
positivo 

*Esporadicamente é 
um orgulho no 

ambiente escolar 

*Contribui 
esporadicamente com 

um ambiente escolar 
positivo 

* 
Nunca/raramente 

é um orgulho no 

ambiente escolar 

* 

Nunca/raramente 
contribui com um 

ambiente escolar 

positive 

 

Responsabilizar-se 

pelas decisões e 
ações próprias 

*Apresenta 

constantemente os 
valores das Escolas 

Públicas de 

Webster 

*Normalmente 

apresenta os 
valores das 

Escolas Públicas 

de Webster 

*Apresenta 

esporadicamente os 
valores das Escolas 

Públicas de Webster 

* 

Nunca/raramente 
apresenta os 

valores das 

Escolas Públicas 
de Webster 

 

Demonstrar respeito 

consigo e com os 
demais 

*Demonstra 

respeito 
constantemente 

*Normalmente 

demonstra respeito 

*Esporadicamente 

demonstra respeito 

* 

Nunca/raramente 
demonstra 

respeito 

 

 Pontuação Total: 

 

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

COLABORAR E TRABALHAR DE FORMA EFICAZ PARA ATINGIR AS METAS DO GRUPO 

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

CRITÉRIOS 

 

4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Metas do Grupo  * Sempre participa 
para alcançar as 

metas do grupo 

* Sempre participa 
para alcançar as 

metas do grupo 

* Esporadicamente 
participa para 

alcançar as metas do 
grupo 

* 
Raramente/Nunca 

participa para 
alcançar as metas 

do grupo 

 

Colaborações com o 
Grupo 

* Sempre 
contribui com o 

conhecimento, as 
opiniões e 

habilidades  

*Sempre cumpre e 
aceita as normas 

individuais em 
grupo 

 

* Contribui 
consideravelmente 

com o 
conhecimento, as 

opiniões e 

habilidades  

*Normalmente 

cumpre e aceita as 
normas individuais 

em grupo 

 

* Contribui 
esporadicamente 

com o conhecimento, 
as opiniões e 

habilidades  

*Às vezes cumpre e 
aceita as normas 

individuais em grupo 

 

* 
Raramente/Nunca 

contribui com o 
conhecimento, as 

opiniões e 

habilidades  

* 

Raramente/Nunca 
cumpre e aceita as 

normas 

individuais em 
grupo 

 

 

Desenvolvimento 

das Habilidades de 
Consenso 

* Sempre valoriza 

o conhecimento, 
as opiniões e 

habilidades de 

todos os membros 
do grupo e 

incentiva-os 

contribuindo   

* Normalmente 

valoriza o 
conhecimento, as 

opiniões e 

habilidades de 
todos os membros 

do grupo e 

incentiva-os 

contribuindo   

* Esporadicamente 

valoriza o 
conhecimento, as 

opiniões e 

habilidades de todos 
os membros do 

grupo e incentiva-os 

contribuindo   

* 

Raramente/Nunca 
valoriza o 

conhecimento, a 

opinião e as 
habilidades de 

todos os membros 

do grupo a fim de 

incentivá-los na 

contribuição   

 

Gerenciamento do 
Tempo 

*Está sempre na 
classe 

*Normalmente 
permanece na classe 

*Esporadicamente 
permanece na classe 

* 
Raramente/Nunca 

está na classe 

 

Informações 
Adicionais 

     

 Pontuação Total: 

 

 

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

COMUNICAR-SE DE FORMA EFICAZ ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO VERBAL  

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

CRITÉRIOS 

 

4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Conhecimento do conteúdo  *Desenvolvimento 

completo/eficaz do 

tema 

*Demonstração 

total/eficaz do 

conteúdo com 

explicações e 

elaborações 

*Desenvolvimento 

médio do tema 

*Demonstração média 

do conteúdo com 

explicações e 

elaborações 

*Desenvolvimento 

limitado do tema 

*Demonstração 

limitada e consegue 

responder somente as 

questões básicas 

*Desenvolvimento 

baixo do tema 

*Demonstração 

baixa; não consegue 

responder as 

questões subjetivas 

 

Organização/Tempo *Organização 

total/eficaz 

*Uso eficaz das 

transições 

*Uso eficaz dos 

requisitos de 

espaço/tempo 

*Organização média 

*Uso médio das 

transições 

*Uso médio dos 

requisitos de 

espaço/tempo 

*Organização 

limitada 

*Uso limitado das 

transições 

*Uso limitado dos 

requisitos de 

espaço/tempo 

*Organização 

baixa 

*Não usa as 

transições 

*Não segue os 

requisitos de 

espaço/tempo 

 

Detalhes *Detalhes 

completos/eficazes 

*Uso eficaz dos meios 

visuais para auxiliar 

na apresentação e no 

texto 

*Detalhes medianos 

*Uso médio dos meios 

visuais para auxiliar 

na apresentação e no 

texto 

*Detalhes limitados 

*Uso limitado dos 

meios visuais para 

auxiliar na 

apresentação e no 

texto 

*Detalhes baixos 

*Raramente os 

meios visuais 

auxiliam na 

apresentação e no 

texto; não usa os 

meios visuais 

 

Idioma/Estilo/Convenções *Uso total/eficaz do 

idioma 

*Uso eficaz da 

variedade de frases 

*Incorporação eficaz 

do risco/criatividade 

*Expressão eficaz de 

pensamentos e ideias 

*Uso eficaz da 

gramática e de seus 

mecanismos 

*Uso médio do idioma 

*Uso médio da 

variedade de frases 

*Incorporação média 

do risco/criatividade 

*Expressão mediana 

de pensamentos e 

ideias 

*Uso mediano da 

gramática e de seus 

mecanismos 

*Uso limitado do 

idioma 

*Uso limitado da 

variedade de frases 

*Incorporação 

limitada do 

risco/criatividade 

*Expressão limitada 

de pensamentos e 

ideias 

*Uso limitado da 

gramática e de seus 

mecanismos 

*Pouco uso do 

idioma 

*Não há uma 

variedade de frases 

*Pouca 

incorporação do 

risco/criatividade 

*Pouca expressão 

de pensamentos e 

ideias 

*Pouco uso da 

gramática e de seus 

mecanismos 

 

Voz/Tons de Voz/Fluência *Sempre usa um tom 

de voz claro confiante 

e se dedica ao tema 

*Usa a pronúncia 

correta dos termos 

*Evita todos os 

infortúnios de 

credibilidade (hum, 

como, sabe, etc.) 

*Muitas vezes usa um 

tom de voz claro 

animado e se dedica 

ao tema 

*Muitas vezes usa a 

pronúncia correta dos 

termos 

*Evita muitos 

infortúnios de 

credibilidade (hum, 

como, sabe, etc.) 

*Às vezes usa um tom 

de voz claro que 

apresenta interesse  

* Às vezes usa a 

pronúncia correta dos 

termos 

*Evita alguns 

infortúnios de 

credibilidade (hum, 

como, sabe, etc.) 

*Raramente usa um 

tom de voz claro, é 

monótono e 

desanimado  

* Raramente usa a 

pronúncia correta 

dos termos 

*Usa muitos 

infortúnios de 

credibilidade (hum, 

como, sabe, etc.) 

 

Objetividade/Expressão 

Corporal 

*Uso eficaz dos gestos 

e movimentos 

*Uso eficaz de olhar 

nos olhos de todos os 

membros ouvintes  

*Uso médio dos 

gestos e movimentos 

*Uso mediano de 

olhar nos olhos de 

todos os membros 

ouvintes  

*Uso limitado dos 

gestos e movimentos 

*Uso limitado de 

olhar nos olhos de 

todos os membros 

ouvintes  

*Raramente usa os 

gestos e 

movimentos 

*Raramente olha 

nos olhos de todos 

os membros 

ouvintes  

 

Informações Adicionais      

 Pontuação Total: 

 

 

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BARTLETT   

SIGLA DE EXPECTATIVA ACADÊMICA 

COMUNICAR-SE DE FORMA EFICAZ ATRAVÉS DA ESCRITA  

Nome: ________________________      Professor: ____________________________ 

Data: ______________________  Título do Trabalho: ________________________ 

CRITÉRIOS 

 

4 

Exemplar 

3 

Qualificado 

2 

Precisa melhorar 

1 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 

Desenvolvimento do Tema  *Desenvolvimento 

completo/eficaz do 

tema 

*Dissertação eficaz  

*Desenvolvimento 

médio do tema 

*Dissertação média 

*Desenvolvimento 

limitado do tema 

*Dissertação limitada 

*Desenvolvimento 

baixo do tema 

*Dissertação baixa 

 

Organização *Organização 

total/eficaz 

*Uso eficaz dos 

parágrafos 

*Espaço requerido 

atendido 

*Organização 

mediana 

*Bom uso dos 

parágrafos 

*Espaço requerido 

atendido 

*Organização 

limitada  

*Uso limitado dos 

parágrafos 

*Espaço não atende 

aos requisitos 

*Pouca 

organização 

*Não usa os 

parágrafos 

*Espaço não 

atende aos 

requisites 

 

Detalhes *Detalhes 

completos/eficazes 

* Sequência 

completa/eficaz das 

informações 

*Uso eficaz das 

transições 

*Detalhes médios 

* Sequência mediana 

das informações 

*Uso mediano das 

transições 

*Detalhes limitados  

* Sequência limitada 

das informações 

*Uso limitado das 

transições 

*Poucos detalhes 

* Não há sequência 

de informações 

*Não usa as 

transições 

 

Idioma/Estilo *Uso total/eficaz do 

idioma 

*Variedade de frases 

excepcionais 

*Uso médio do 

idioma 

*Variedade média de 

frases 

*Uso limitado do 

idioma 

*Variedade limitada 

de frases 

*Pouco uso do 

idioma 

*Nenhuma 

variedade de frases 

 

Convenções *Não apresenta erros 

*Uso total/eficaz da 

gramática e seus 

mecanismos, bem 

como da estrutura da 

frase 

 

*Poucos erros 

*Uso médio da 

gramática e seus 

mecanismos, bem 

como da estrutura da 

frase 

 

*Erros que interferem 

de alguma forma na 

comunicação 

*Uso limitado da 

gramática e seus 

mecanismos, bem 

como da estrutura da 

frase 

 

*Os erros 

interferem na 

comunicação 

*Pouco uso da 

gramática e seus 

mecanismos, bem 

como da estrutura 

da frase 

 

 

Conhecimento do conteúdo *Demonstração 

total/eficaz do 

conteúdo através da 

explicação e 

elaboração 

*Demonstração média 

do conteúdo sem 

elaboração 

*Demonstração 

limitada do conteúdo 

e consegue responder 

somente as questões 

básicas 

*Pouca 

demonstração do 

conteúdo; o aluno 

não consegue 

responder as 

questões subjetivas 

 

Informações Adicionais      

 Pontuação Total: 

 

 

Comentários do professor: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Expectativas Escolares Abrangentes - PBIS: 
O Método da Bartlett é um programa abrangente escolar que tem como base o quadro de Apoio à Intervenção de 

Comportamento Positivo (P.B.I.S.) que envolve o distrito. O PBIS é baseado na perspectiva de conduta, na qual 

determina-se que o comportamento é adquirido e está relacionado aos fatores imediatos e ambientais sociais que 

podem ser alterados. Com expectativas claras do ambiente, os alunos aprenderão comportamentos adequados da 

mesma maneira que aprendem a ler, ou seja, através da orientação, prática, feedback e incentivo.  
 

 

Ambiente de Aprendizado 

(Salas de Aula) 

Áreas Comuns 

(Corredores, Escadas, Cantina, 

Auditório, Escritórios, 

Banheiros, Vestiários, Recintos 

Escolares) 

  Somos 

   Responsáveis 

Chegue em tempo 
 

Esteja disposto a aprender 
 

Traga os materiais necessários 
 

Tecnologia desligada e fora de vista 

Carregue o cartão de passe assinado 
 

Relate qualquer comportamento impróprio 
 

Mova-se rápido e diretamente para o seu 
destino 

 
Tecnologia desligada e fora de vista 

Mantenha o 

Respeito 

Seja atencioso com o próximo e com os 
seus bens 

 
Coopere e colabore 

 
Aprenda através do ensino 

 
Mantenha a limpeza do ambiente 

Seja atencioso com o próximo e com os 
seus bens 

 
Preserve seu espaço pessoal 

 
Siga todas as diretrizes da equipe 

 
Mantenha a limpeza do ambiente 

Rumo à  

melhor equipe 

Mantenha a higiene pessoal 
 

Siga o código de vestimenta 
 

Acredite em si e orgulhe-se do seu 
trabalho 

 
Use uma linguagem e tons de voz 

adequados 

Mantenha a higiene pessoal 
 

Siga o código de vestimenta 
 

Lidere pelo exemplo 
 

Use uma linguagem e tons de voz adequados 
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Escola de Ensino Médio Bartlett 
PROGRAMA DE ACONSELHAMENTO ESCOLAR 

O Programa de Aconselhamento Escolar segue o modelo recomendado de um programa abrangente de aconselhamento escolar de 

desenvolvimento integral, conforme determinado pelo Departamento de Educação e pela Associação de Conselheiros Escolares de 

Massachusetts. As seguintes funções são fatores essenciais no Programa de Aconselhamento da Escola de Ensino Médio Bartlett: 

A Escola de Ensino Médio Bartlett uma instituição educacional que oferece oportunidade para todos. De acordo 

com a lei federal e estadual, não haverá discriminação com base em raça, credo, cor, idade, sexo, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, desalojamento ou deficiência. 

 

Aconselhamento Pessoal 
Estabelecer relações de confiança e compreensão com os alunos 

como indivíduos a fim de incentivar o desenvolvimento de uma 

autoimagem positiva e oferecer habilidades na tomada de 

decisão.   
Orientação Educacional e Profissional 

A Orientação Educacional e Profissional auxilia os alunos a 

identificar suas habilidades, competências, valores e 

preferências, e neste processo, eles desenvolvem o 

autoconhecimento, estabelecem uma base de informações que 

incluem opções profissionais além de aprender sobre os 

programas educacionais e as futuras possibilidades 

profissionais. 

Reunião 
Por meio da reunião, os pais, professores e administradores 

reconhecem suas próprias habilidades, conhecimento e 

autoridade e são capazes de coordenar e integrar os esforços 

com demais profissionais e não profissionais na educação dos 

jovens.  
Avaliação 

Auxiliar os alunos a avaliar realisticamente suas habilidades e 

realizações potenciais, identificando os seus pontos fortes e 

fornecendo uma interpretação clara e imparcial dos dados. 

 

Recomendações 
Proporcionar aos alunos acesso a uma grande variedade de 

serviços que não são fornecidos normalmente em sala de aula 

ou serviços escolares, mas são disponibilizados através dos 

recursos de serviços humanos que envolvem a comunidade. 

 

Programa de Aconselhamento de Boas Maneiras  
⮚ A Escola de Ensino Médio Bartlett empenha-se em manter 

uma comunicação boa e saudável com as faculdades e 

universidades para às quais nossos alunos se candidatam. 

Portanto, a Escola de Ensino Médio Bartlett segue as 

melhores práticas, conforme descrito nas diretrizes da 

NACAC (Associação Nacional de Aconselhamento para 

Admissão em Faculdades). 

⮚ Os serviços de aconselhamento auxiliam os alunos a 

fortalecer sua autopercepção e compreensão, e a procurar 

com discernimento os serviços que venham a precisar. 

⮚ Os serviços de aconselhamento ajudam os alunos a 

desenvolver a capacidade em tomar decisões com cautela e 

a aumentar sua habilidade na tomada de decisão em 

questões pessoais, sociais, educacionais, emocionais e 

vocacionais. 

⮚ Os serviços de aconselhamento ajudam alunos, pais, 

professores e administradores a lidar com os problemas que 

ocorrem na sala de aula e no ambiente escolar, que podem 

prejudicar a capacidade do aluno em aproveitar as 

oportunidades educacionais fornecidas pela escola ou a 

restringir a variedade de opções vocacionais de carreira do 

aluno. 

⮚ Os serviços de aconselhamento auxiliam os pais a 

desenvolver a compreensão e as habilidades necessárias 

para ajudar seus filhos com suas escolhas educacionais 

eprofissionais.  

⮚ Por meio dos serviços de aconselhamento, os alunos e os 

pais podem encontrar mais opções do que parece ter e os 

alunos podem explorar as alternativas de carreira e 

educação. 

 

Responsabilidades do Aconselhamento Escolar 
⮚ Os serviços de aconselhamento serão prestados para 

TODOS os alunos e em todos os níveis. 

⮚ O Departamento de Aconselhamento assumirá um papel de 

liderança por eliminar os estereótipos sexuais, viés racial ou 

étnico e as rotulagens dentro do ambiente escolar que 

impossibilita a concretização individual e a equidade. Os 

alunos devem receber apoio para reconhecer que essas 

barreiras podem confrontá-los além da escola e desenvolver 

as habilidades necessárias para superá-las.  

⮚ Ao longo dos anos letivos, os pais participarão de forma 

ativa dos serviços de aconselhamento propostos, visto que 

estes serviços devem complementar e apoiar o papel dos 

pais e não os dominar. 

⮚ Os serviços de aconselhamento visam aumentar as opções 

educacionais e profissionais que são disponibilizadas para 

cada aluno. 

⮚ Os serviços de aconselhamento organizarão e aproveitarão 

os recursos da comunidade, especialmente no 

aconselhamento vocacional. Os funcionários de empresas, 

indústria, sindicatos e agências são recursos inestimáveis 

que auxiliam os alunos e pais na tomada de decisão de suas 

escolhas educacionais e de carreira. 

⮚ Os serviços de aconselhamento fornecerão aos alunos e pais 

as informações precisas e atualizadas necessárias para as 

decisões educacionais e vocacionais. 

⮚ Os serviços de aconselhamento incluirão a assistência em 

na colocação inicial no mercado de trabalho aos alunos que 

não vão para o ensino universitário. 

 

Admissão em Universidades  

Informações Gerais 
⮚ A Escola de Ensino Médio Bartlett utiliza a ferramenta 

Naviance College e Career Planning (Programa de 

Carreiras Universitárias) como fonte principal no 

planejamento universitário em 

connection.naviance.com/bartlett 

⮚ Os alunos devem acessar a naviance e/ou sites 

universitários para saber sobre os requisitos específicos de 
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ingresso. Os requisitos para o ingresso podem variar de uma 

escola para outra. 

⮚ Os alunos devem utilizar a Internet para outros contatos e 

informações adicionais. 

⮚ Os alunos devem escolher um programa de estudos 

adequado para se qualificar para a admissão. 

⮚ Os alunos devem discutir os planos com seus conselheiros 

e pais. 

⮚ Os alunos devem se preparar para realizar o vestibular, que 

inclui as provas SAT/ACT. 

⮚ As inscrições e transcrições DEVEM SER 

PROCESSADAS ATRAVÉS DO Departamento de 

Orientação e pela Naviance. 

⮚ Visto que a competitividade é bem alta para alguns cursos, 

os alunos podem se candidatar em várias faculdades para 

garantir a aceitação em programas específicos.  

⮚ Incentivamos os alunos a visitar o escritório de orientação 

regularmente para saber sobre as oportunidades de bolsas 

locais. Um excelente site que inclui o banco de dados 

nacional de bolsas é www.fastweb.com. 

⮚ Os alunos devem estar cientes dos critérios considerados 

pelas faculdades para seleção dos candidatos: notas, 

avaliação de aulas, notas do Conselho Universitário e 

disciplinas tomadas, focando especialmente no nível de 

dificuldade de um curso, serviço comunitário, bem como as 

recomendações de professores/conselheiros. 

⮚ Os alunos e seus pais/responsáveis são encorajados a visitar 

as faculdades e são fortemente incentivados a visitar essas 

instituições nos fins de semana. Sempre que for 

absolutamente necessário visitar uma faculdade em um dia 

de aula, o aluno deve entregar à administração um aviso de 

compromisso e/ou confirmação da visita. 

  

Requisitos para os Testes 
Teste ACT 

A maioria dos estudantes universitários sabe que um fator 

essencial da avaliação universitária é a pontuação no teste ACT; 

muitas faculdades e universidades não processarão uma 

candidatura sem receber a devida nota. Há dois testes diferentes 

para ingressar na universidade: 1.) a Avaliação ACT (Avaliação 

das Faculdades Americanas) e 2.) SAT I (Exame de Avaliação 

Escolar). Praticamente todas as faculdades e universidades de 

quatro anos do país aceitam igualmente as avaliações ACT e 

SAT. As pesquisas indicam que muitos alunos têm um 

desempenho bem diferente nesses testes, e adquirem uma 

pontuação maior em um teste do que em outro. Em virtude disso, 

seria benéfico o aluno fazer os dois testes. A Avaliação ACT 

abrange quatro áreas avaliadas (Inglês, Matemática, Leitura e 

Raciocínio Científico) que avaliam o conhecimento aprendido 

no Ensino Médio, bem como a sua capacidade de executar as 

tarefas que são frequentemente exigidas pelos cursos 

universitários.  
 

Teste SAT 
Desde a administração de junho de 2016, a BHS oferece o novo 

SAT.  Os alunos devem pesquisar se as faculdades as quais estão 

se candidatando exigem ou não a redação opcional.  Bartlett 

oferece os testes SATs em outubro e junho.  Os alunos devem 

se inscrever no www.collegeboard.com 

 

Teste PSAT 
Todos os alunos do Segundo e terceiro ano do Ensino 

médio/jovens devem realizar o exame PSAT/NMSQT em 

outubro. O conteúdo deste exame é similar àquele empregado 

no exame SAT e fornece os dados de aconselhamento com 

antecedência destacando os alunos que atingem alta pontuação, 

os quais se qualificam para as bolsas de avaliação de mérito. Os 

alunos podem fazer o exame SAT gratuitamente e obter 

informações úteis no site www.khanacademy.org. 
 

Exames complementares da 9ª a 12ª série: 
Veja os avisos com as datas específicas de todos os testes. 

BHS é um local de teste onde é realizado o exame SAT 

(outubro/junho)  

● MCAS: 9ª e 10ª séries 

● PSAT: 10ª e 11ª séries 

 

Eventos Anuais 
● Noite de Orientação para os Pais  

● Noite de Admissões Júnior 

● Noite do Auxílio Financeiro  

● Feiras Universitárias 

 

Programa de Orientação 
Todos os anos, o Departamento de Orientação da Escola de 

Ensino Médio Bartlett patrocina as atividades específicas de 

desenvolvimento. A visão geral para cada série é: 

 

Primeiro Ano • 9ª Série 
⮚ As Reuniões de Aula são realizadas durante o ano para 

revisar as(os): 

 • Políticas de promoção 

 • Requisitos de crédito/unidade 

 • Introdução aos requisitos para o ingresso universitário 

e à Naviance 

⮚ Os alunos iniciam a realização de avaliações vocacionais e 

de atividades que exploram a carreira através da Naviance 

⮚ Os alunos começam a criar os Planos Individuais de 

Aprendizagem 

Segundo ano • 10ª Série 
⮚ O PSAT é aplicado em outubro para os alunos interessados 

do décimo ano 

⮚ As reuniões de classe são realizadas durante o ano e visam 

as(os): 

•  Resultados do exame PSAT 

• Questões de frequência/Acadêmicas 

• Políticas de promoção 

⮚ As atividades de conscientização vocacional continuam 

através da Naviance 

 

Terceiro ano – 11ª Série 
⮚ As sessões são realizadas em todas as aulas de inglês júnior 

para discutir os seguintes tópicos: 

• Selecionar uma faculdade e uma universidade 

“adequada” 

• Desenvolvimento de uma dissertação de admissões 

• Nova revisão do site da Naviance 

⮚ Noite de Pais para os Jovens – conta com uma apresentação 

através do PowerPoint para auxiliar os alunos e seus pais 
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com informações atuais sobre as tendências de admissão 

nas universidades, que incluem a redação e o preparo para 

entrevistas, a solicitação de ingresso, a visita ao campus e a 

importância dos testes padronizados (maio) 

⮚ Encontros de Classe para jovens – durante o segundo 

Aconselhamento de cada mês no segundo semestre. 

⮚ Coordenar os testes padronizados – os exames SAT são 

realizados na Escola de Ensino Médio Bartlett em junho e 

outubro 

 

Último Ano – 12 Série 
⮚ Reuniões da Classe Sênior durante o Segundo 

Aconselhamento de cada mês.  

⮚ Reuniões Individuais – realiza o encontro individual com 

cada aluno sênior para revisar os planos pós-ensino médio 

(ou seja: seleção universitária/escolha de cursos de 

graduação, busca de emprego, oportunidades militares). 

⮚ Revisão da Candidatura Sênior – todas as candiaturas a 

universidades são revisadas por um orientador a fim de 

analisar a completude, a exatidão e o asseio. 

⮚ Coordenação dos Testes Universitários – os exames SAT 

são realizados na Escola de Ensino Médio Bartlett em junho 

e outubro. 

⮚ Noite do Auxílio Financeiro – é uma oficina que auxilia os 

pais na solicitação do auxílio financeiro universitário. Os 

tópicos incluem os principais meios de ajuda financeira, 

mitos versus a realidade na concessão de auxílios, 

determinação da elegibilidade e preenchimento do 

Formulário FAFSA. 

 

Instituto de Massachusetts  
O Instituto de Matemática e Ciências de Massachusetts 

é uma escola pública de ensino médio para os alunos que se 

destacam em matemática e ciências. Os alunos que se 

candidatam e são aceitos pelo Instituto de Massachusetts não 

recebem o diploma da Escola de Ensino Médio Bartlett, mas 

obtêm o diploma do Instituto de Massachusetts. 

 Devido aos regulamentos estabelecidos pelo MIAA, os 

alunos que frequentam o Instituto de Massachusetts e que 

conseguem organizar os seus horários de forma adequada, 

podem participar de nossos programas esportivos, pois o 

Instituto de Massachusetts não tem um programa compatível. 

No entanto, os alunos do Instituto de Massachusetts não podem 

participar das outras áreas propostas pela Bartlett, como 

governo, música, drama, arte, entre outros, visto que o Instituto 

de Massachusetts oferece equivalentes para essas áreas. 

 
Serviços de Orientação Complementar 

⮚ Ajustes do cronograma – inclusão/exclusão 

⮚ Revisão dos relatórios de avaliação (5ª semana) e os 

boletins (semana 10) a cada trimestre 

⮚ Planejamento universitário/profissional 

⮚ Reuniões individuais com cada aluno que tem alguma 

dificuldade, ou seja: como pessoal, social, acadêmico, etc) 

⮚ Coordenar as reuniões entre pais e professores 

⮚ Coordenar a SST (Equipe de Apoio ao Estudante) 

⮚ Encaminhamentos/consultorias para agências externas, 

como DCF, DYS, tribunais, etc. 

⮚ Seleções de cursos – visa reunir-se com todos os alunos 

para criar um cronograma acadêmico sólido que atende às 

necessidades individuais de cada aluno 

⮚ Aconselhamento/Mediação Individual/Em Grupo – 

pequenas apresentações em grupo e em sala de aula 

⮚ Registro dos novos alunos que ingressam na BHS 

⮚ Coordenação do cronograma para alunos com tutor/tutores 

em casa 

⮚ Revisão das notas do último ano – recomenda a colocação 

no curso de verão 

⮚ Vínculo entre recrutadores universitários e militares 

⮚ Supervisão da matrícula e da colocação para estudantes 

estrangeiros 

⮚ Teste universitário – serve como organizador e orientador 

de teste para todos os exames de avaliação, como 

ACT/EXPLORE, Plano da LEI, PSAT, SAT I, ASVAB – 

Ciclo de Aptidão Vocacional dos Serviços Militares, Curso 

Avançado (AP)) 

⮚ Informações sobre bolsas de estudo 

⮚ Colocação Profissional – oportunidades de emprego em 

meio período durante o ano letivo 

⮚ Acompanhamento do Programa de Mentoria para os novos 

professores 

⮚ Acompanhamento do Programa de Reforço do MCAS 

⮚ Programa de Recuperação de Crédito 

⮚ De acordo com a Lei Estadual de Massachusetts, as 

informações de registro de eleitores são fornecidas no 

escritório de orientação 

 

 

                 
Política de Alteração de Cursos 
Solicitação de alteração de curso: Os alunos terão os primeiros dez dias letivos do ano de estudos para incluir ou desistir de algum um 

curso. Para facilitar esta mudança, os alunos devem preencher um formulário de inclusão/desistência no Escritório de Orientação.  Em 

muitos casos, os alunos precisarão se reunir com seu orientador. As solicitações de alteração de curso além do período de 

inclusão/desistência serão consideradas por encaminhamento do professor e aprovação do diretor. Ao obter a aprovação do professor, 

dos pais e da administração, o aluno pode alterar o nível do curso. Se o aluno (mediante autorização dos pais) optar pela desistência de 

um curso após esse período, a sigla "W" será incluída em sua transcrição. Se o aluno estiver realizando o curso no momento da 

desistência, ele será listado como "WP". Se o aluno estiver como reprovado no momento da desistência, ele será listado como "WF" na 

transcrição do ensino médio. Lembre-se de que todos os alunos devem obter uma carga de crédito total a cada ano. 

 

Requisitos para a Graduação 
*O diretor ou seu designado reserva-se o direito de revisar os requisites de crédito devido a mudanças na programação. 
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Todos os alunos devem receber um mínimo de 120 créditos, serem aprovados no MCAS e terem dez (10) horas de serviço 

comunitário concluídos para serem aprovados para a graduação. Os alunos novos podem iniciar o seu “Serviço 

Comunitário” após o 3° trimestre do primeiro ano de curso. Se o aluno não conseguir atender a este requisito de serviço 

comunitário, ele não receberá o diploma da Escola de Ensino Médio Bartlett e nem poderá participar de nenhuma atividade 

graduando ou exercer a graduação. O serviço comunitário deve ser concluído e a documentação deve ser submetida ao 

conselho até o dia 1º de abril do último ano. Participar da cerimônia de formatura é um privilégio e não um direito. O Diretor 

tem autoridade para reter esse privilégio por algum motivo. A participação na cerimônia de formatura será apenas para os 

alunos que atenderam com êxito a todos os requisitos para a graduação até o último dia letivo do ultimo ano e que cumpriram 

com todas as obrigações sociais e financeiras com a escola. 

 

Requisitos do Curso para Obter um Diploma BHS 
Os alunos que estão matriculados entre as séries 9 e 12 devem ser aprovados nos cursos a seguir, os quais são necessários 

para obter a qualificação e receber o diploma acadêmico: 

● Para ser considerado um estudante do segundo ano, o aluno deve ter obtido, pelo menos, 25 créditos. É necessária a 

aprovação nas disciplinas de Matemática e Inglês. O Curso entrará em vigor em 2024. 

● Para ser considerado aluno júnior, o aluno deve ter obtido, pelo menos, 55 créditos. É necessária a aprovação nas 

disciplinas de Matemática e Inglês. O Curso entrará em vigor em 2024. 

● Para ser considerado aluno sênior, o aluno deve ter obtido, pelo menos, 85 créditos.  

● Para receber a graduação, os alunos devem obter, pelo menos 120 créditos.  

 

Requisitos para a Graduação: 

   Turmas de 2022 e 2023   Início da Turma em 2024 

Inglês: I, II, III & IV   20 créditos   20  Créditos 

Estudos Sociais: 3 cursos (Mundo e EUA)  15 créditos   15  Créditos 

Matemática: 4 cursos  20 créditos   20  Créditos 

Ciência: 3 cursos de ciências de laboratório  15 créditos   15  Créditos 

Educação Física: 4 semestres  10 créditos   10  Créditos 

Saúde: 2 semestres   5 créditos   5    Créditos 

Belas Artes: 1 ano ou 2 semestres   5 créditos   5    Créditos 

Negócios: 1 semestre   2,5 créditos   2,5 Créditos 

Eletivas  27,5 créditos  17,5 Créditos 

Língua Universal     10  Créditos 

 

 Créditos Totais para a Graduação 120 créditos 

De acordo com a política do Departamento de Educação, todos os alunos devem realizar e passar nos tópicos necessários 

do Exame do Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts (MCAS) para receber o diploma da Escola de Ensino 

Médio Bartlett. 

Requisitos para o MCAS 
Os alunos devem realizar e passar no MCAS para receberem o diploma do ensino médio de Massachusetts. Os 

alunos que obterem uma pontuação inferior a “Habilitado/Aprovado” devem cumprir com os requisitos do Plano de 

Proficiência Educacional (PPE). Os alunos que não foram aprovados no MCAS antes da formatura, poderão se qualificar 

para a apelação de desempenho. Para serem elegíveis, os alunos devem atender a diversos critérios, e dentre eles, sua média 

de frequência deve ser de 95% para os alunos do Segundo e terceiro ano. Os alunos que não atenderem a esses critérios não 

podem apresentar um recurso para receber o diploma de ensino médio.  

 Os alunos da Bartlett que cumpriram os requisitos locais de graduação para obter o diploma, mas não atenderam 

aos requisitos determinados de competência pelo Estado para se formar, receberão um aviso por escrito até o dia 15 de junho 

do seu último ano de estudo, o qual informará sobre os programas disponíveis de apoio pós-ensino com financiamento 

público. Estes avisos serão enviados em um período mínimo de dois anos, a menos que o aluno tenha se formado na Bartlett 

até a data estimada. Esses alunos serão incentivados e apoiados pelo conselheiro escolar para desfrutar dos programas 

fornecidos. 

Política de Isenção do Exame Final para Alunos Sêniors 
Para se qualificar para uma isenção de exames finais para alunos sênior: 

1. O aluno deve ter alcançado uma media “A-” (90) para o ano e a nota não pode ser inferior à média “B” (83) em 

qualquer trimestre 
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2. Qualquer aluno qualificado para uma isenção que deseja fazer um exame final terá essa oportunidade de fazê-lo. 

 

Procedimento para Alunos Sênior não Graduados 
Apenas os alunos que se formaram poderão participar dos exercícios de graduação. Se o aluno do ultimo ano não estiver se 

formando em sua turma, os seguintes procedimentos serão seguidos: 
 

 Opção 1: A. O aluno realiza os exames com os alunos sêniors 

  B. O aluno não participa dos exercícios de graduação 

  C. A escola encerra o processo após a realização dos exames finais para os alunos sêniors 

  D. O aluno retorna à escola no próximo mês de setembro para concluir os requisitos de graduação 
 

 Opção 2: A. O aluno realiza os exames com os alunos sêniors 

  B. O aluno não participa dos exercícios de graduação 

  C. A escola encerra o processo após a realização dos exames finais para os alunos sêniors 

D. Os alunos podem receber uma autorização para frequentar a escola até o final do ano letivo a fim de 

concluir os requisitos de graduação 

  E. O aluno ingressa no curso de verão para concluir os requisitos de graduação 

  F. O aluno recebe o diploma no final do curso de verão se todas os requisitos forem cumpridos 

 

Sistema de Avaliação 
A Escola de Ensino Médio Bartlett emprega um sistema de letras para avaliar o desempenho acadêmico dos alunos em todas 

as disciplinas. As siglas incluindo seus equivalentes numéricos são: 
 

A: Excelente Trabalho A+ 98 a 100 

    A  93 a 97  

A- 90 a 92  

 

B: Bom Trabalho  B+ 87 a 89  

B   83 a 86 

B- 80 a 82 

 

C: Trabalho Razoável  C+ 77 a 79 

   C 73 a 76 

   C- 70 a 72 

 

D: Trabalho aprovado D+ 67 a 69 

    D 63 a 66 

    D- 60 a 62   

 

 F: Trabalho ruim  F 50 a 59 

    F- 40 a 50 

(As notas inferiores a pontuação 40 não serão 

atribuídas) 

 

 

 

Notas Finais do Curso 
Os exames semestrais e finais serão ministrados por meio de um cronograma elaborado pelo diretor. As notas finais são 

calculadas com base nas médias trimestrais de 90% e o exame final de 10% com base na média final. 

É necessário obter uma pontuação mínima de 50 (F) para compensar o trabalho reprovado no curso de verão. 

Boletins 
Por meio dos boletins, é possível saber o desempenho acadêmico do aluno em cada curso. Eles são emitidos no final de 

cada trimestre. A notificação é encaminhada através de meios de comunicação escolares quanto à data exata da emissão. 

Além disso, os BOLETINS serão emitidos no meio de cada trimestre (aproximadamente 5 semanas). 

Notas de Cidadania 
As notas de cidadania serão calculadas trimestralmente de acordo com as siglas alfanuméricas para as expectativas sociais 

e cívicas dos alunos. 

 

Quadro de Honra 
Para atingir a Alta Honra ou o Quadro de Honra, o aluno não pode ter nota inferior a B- (80) em qualquer curso. 

Alta Honra – todas as notas devem estar entre a Honra A e A+ – todas devem estar entre B- e A+ 

 

Portal dos Pais 
Os pais podem acessar as informações dos alunos através do Portal dos Pais da Escola Power, acessando o site da escola 

em www.webster-schools.org   

Para receber as informações de login, entre em contato com a assessoria, ligado para 508-943-8552 ramal 34022. 

 

Avaliação de Aula Ponderada/Média de Pontuação de Classificação (GPA) 
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A avaliação de aula é gerada para todos os alunos que estão matriculados da 10ª a 12ª série. A avaliação é cumulativa e será 

calculada ao final de cada ano letivo. A avaliação de aula/GPA não será calculada para os estudantes que foram transferidos 

até que eles concluam um ano inteiro na Bartlett. Todos os 5 cursos de crédito e 2,5 de crédito serão utilizados para calcular 

o GPA e a avaliação de aulas, exceto para as disciplinas de Educação Física, Saúde, Laboratório de Alfabetização, 

Laboratório de Aprendizagem e FTA. A avaliação de aula e o GPA serão calculados com base nas notas finais do ano letivo 
 
A fórmula utilizada para determinar a avaliação de aula é: 

 
 PONTUAÇÃO QUALITATIVA X POSSÍVEL MÉRITO =          PONTUAÇÃO MÉDIA DE DESEMPENHO  

         CRÉDITOS TOTAIS 

 

PONTUAÇÃO QUALITATIVA  NÍVEL DO CURSO              PONTUAÇÃO QUALITATIVA NÍVEL DO CURSO 

1,40      Colocação Avançada  1,20     Honras universitárias 

1,40     Matrícula Dupla   1,10     Faculdade 

1,30     Colocação Pré-avançada  1,00     Curso Vocacional 

 

Política de Estudo Independente 
O Comitê Escolar Webster aprova o uso de estudos independentes, cujos programas envolvem o ensino e a aprendizagem 

orientados para o aluno individual. O estudo independente deve ficar a critério do aluno individual, do docente e do 

orientador designado pelo aluno. Os programas de estudo independentes, em que o aluno adquire os conhecimentos e 

habilidades procedidos da assistência limitada de um professor em sala de aula, podem incluir, mas não se limitam ao ensino 

autodirecionado, estudo domiciliar ou escolar, serviço comunitário, tarefa estabelecida e oportunidades de aprendizagem 

online. Na maioria dos casos, o estudo independente é considerado um fator de conclusão do trabalho de aula para o qual o 

crédito adicional ou dividido é concedido e mediado com a nota regular. A administração pode fornecer recomendações e 

estabelecer diretrizes relativas ao uso escolar e à provisão de recursos desses métodos de estudo. 

 

Matrícula Dupla 
O Programa de Matrícula Dupla oferece aos alunos sêniors qualificados do ensino médio, a oportunidade de obter os créditos 

no ensino médio e em algumas universidades, dentre elas: Universidade Estadual de Worcester, Universidade de Nichols 

ou Universidade da Comunidade de Quinsigamond. Os alunos devem ter uma nota média de 3,0 ou mais e devem ter 

demonstrado no ensino médio um nível de maturidade que garante a capacidade de estudar em um ambiente universitário. 

Os candidatos inscritos no programa devem ter seus cursos aprovados pelo orientador. O Programa de Matrícula Dupla não 

é uma alternativa de ensino médio e não elimina os cursos regulares ou avançados oferecidos no ensino médio. A Matrícula 

Dupla não se aplica aos cursos de desenvolvimento/nivelamento. Os cursos realizados por meio do Programa Matrícula 

Dupla têm a mesma pontuação qualitativa (1,4) que os cursos avançados de colocação, e as notas finais do trabalho de 

qualificação concluído serão calculadas com base na avaliação da turma. 
 

Política de Bolsas de Estudo, Prêmios e Condecorações 
As Escolas Públicas de Webster englobam e incentivam a prática de concessão de bolsas de estudo, condecorações e prêmios 

esportivos como um incentivo para atingir altas pontuações e promover a sucessão dos níveis de ensino mais altos. Ao 

patrocinar ou administrar qualquer bolsa de estudo ou prêmio, o Distrito garante que eles se encontram livres de restrições 

com base em raça, idade, cor, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, desalojamento, credo 

ou deficiência. Ao oferecer os prêmios aos membros de equipes do mesmo sexo, o Comitê garante que os prêmios são 

proporcionais ao número de alunos de cada gênero participantes da competição interescolar. Durante a avaliação dessas 

propostas, a Comissão aplicará os seguintes critérios: 

1. As bolsas não devem discriminar nenhum indivíduo com base nos referidos critérios listados acima.  

2. As bolsas não devem ser relativas às motivações de ganho pessoal ou corporativo ou publicidade.  

3. Os propósitos explícitos ou implícitos da bolsa consistem com as metas e normas do Distrito. 

4. Os critérios propostos para proceder com a inscrição ou a seleção não devem ter exigências excessivas da equipe da 

escola e devem ser claros e objetivos.  

5. A bolsa de estudo deve estar em conformidade com todas as leis e políticas do Comitê Escolar. 

 

Credenciamento 
A Escola de Ensino Médio Bartlett é credenciada pela New England Association of Schools and Colleges Inc. (Associação 

de Escolas e Universidades da Nova Inglaterra), que é uma organização não governamental e reconhecida nacionalmente e 
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suas instituições afiliadas incluem as escolas primárias através das instituições colegiais que oferecem o ensino de pós-

graduação. 

 O credenciamento de uma instituição pela N.E.A.S.C. indica se o perfil atende ou excede os critérios de avaliação 

da qualidade institucional, a qual é aplicada periodicamente por meio de um processo de revisão que é realizado entre um 

grupo de pares. Uma escola ou a faculdade credenciada é aquela que dispõe dos recursos necessários para alcançar seus 

propósitos declarados através dos programas educacionais apropriados, e são significativamente aplicados, além de fornecer 

elementos suficientes que continuarão a ser executados em um futuro próximo. A integridade institucional também é tratada 

por meio de credenciamento. 

 O credenciamento pela N.E.A.S.C. não é parcial, mas se aplica à instituição como um todo. Dessa forma, não é 

garantida a qualidade de cada curso ou programa oferecido, ou a competência de graduados individuais. Em vez disso, 

fornece uma garantia justa de qualidade das oportunidades que são oferecidas aos alunos que frequentam a instituição. 

 As perguntas que envolvem o credenciamento de uma instituição pela N.E.A.S.C. devem ser solicitados para a 

equipe administrativa ou você também pode entrar em contato com a Associação através das informações abaixo: 

  Associação de Escolas e Universidade da Nova Inglaterra 

  3 Burlington Woods Drive, Suíte 100, Burlington, Massachusetts 01803          

Telefone: (781) 425-770 

 

Divulgação dos Nomes dos Alunos/Gravações de Vídeos/Fotografias 
Algumas vezes, divulgamos os nomes dos alunos comemorando as suas conquistas. Se um pai/responsável não deseja que 

o nome de seu filho seja divulgado, as Escolas Públicas de Webster podem solicitar à equipe da escola e/ou ao representante 

da mídia local para fotografar ou fazer gravações de vídeos dos alunos na escola. Essas fotografias/gravações de vídeo 

podem ser exibidas em salas de aula, reuniões ou em outros locais da escola e podem ser publicadas no jornal, exibidos na 

televisão ou em nosso site. Se você NÃO deseja que seu filho seja fotografado, tenha fotos/imagens publicadas ou exibidas 

publicamente, lembre-se de preencher o formulário “Assinatura de Recibo do Manual do Aluno” incluído neste livro. 
 

Permissões de Trabalho 
Com exceções muito limitadas, menores de 14 anos não podem trabalhar. Todos os menores de 18 anos devem preencher 

um requerimento de autorização de trabalho e obter sua permissão antes de iniciar em um novo emprego. Para baixar o 

formulário de autorização de emprego para jovens e saber mais sobre o Processo de Permissão para Jovens, acesse 

https://www.mass.gov/service-details/youth-employment-permit-information. Estes formulários também estarão 

disponíveis nos idiomas espanhol, português e vietnamita. Os pedidos de autorização de emprego para jovens encontram-

se no Escritório Central ou no Escritório do Distrito Central. Para receber a Permissão de Trabalho, o pedido de permissão 

preenchido, uma cópia da certidão de nascimento e o boletim escolar mais recente do aluno devem ser submetidos ao 

Escritório do Distrito Central. 

Registros Estudantis 
O Departamento de Educação promulgou algumas normas e direitos relativos aos registros estudantis. Em tese, eles afirmam 

que os registros dos alunos são disponibilizados para a inspeção e divulgação apenas para os alunos, seus pais e funcionários 

autorizados da escola. As informações dos alunos, como séries, notas, avaliações, entre outras, não podem ser 

compartilhadas com terceiros sem o consentimento por escrito do aluno e/ou dos pais.  

As cópias dessas normas estão arquivadas na escola e podem ser inspecionadas, a qualquer momento, no escritório da escola 

por pais ou alunos no horário normal de trabalho.  

 A cada cinco semanas, os pais recebem as informações sobre o progresso do seu filho por meio de boletins ou 

relatórios de progresso a médio prazo. As notas finais são divulgadas no final do ano letivo. Todos os relatórios estão 

disponíveis no portal PowerSchool.  

De acordo com a Lei Estadual, os registros escolares são divididos em duas categorias: o registro temporário e o histórico 

escolar. Comprometemo-nos em manter seu histórico escolar durante um período de sessenta (60) anos. Por outro lado, o 

registro temporário, deve ser apagado/removido/destruído em um período de 7 (sete) anos. O registro temporário contém 

informações que não estão no histórico escolar. Os registros temporários serão eliminados no mês de junho de cada ano 

para a turma de graduação do ano correspondente. Você tem direito ao material em seu registro temporário. Se deseja 

receber qualquer um dos materiais, dirija-se ao escritório de orientação duas semanas antes e depois de sua formatura. 
 

Consulte a seção de Direito Escolar de Massachusetts para saber sobre a legislação pertinente do Direito de Acesso e 

Privacidade de Registros (603 CMR 23.00). 

 

Serviços Médicos/Enfermaria 
 

https://www.mass.gov/service-details/youth-employment-permit-information
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Caso o aluno fique doente ou se machuque na escola, ele deve se direcionar à enfermaria. Os alunos não devem sair do 

prédio por motivo de doença sem a devida autorização. Se a enfermeira não estiver disponível, os alunos devem se direcionar 

à Secretaria. 

 

Qualquer medicamento que deva ser tomado durante o horário escolar deve ser encaminhado à Enfermaria e deve estar 

devidamente rotulado e em seu frasco original. Todos os medicamentos a serem administrados durante o horário escolar 

devem conter e acompanhar um aviso dos pais/responsáveis, autorizando à escola administrar o medicamento e as 

orientações médicas (mesmo se o medicamento for de venda livre). O medicamento deve ser entregue à escola por um 

adulto, e caso não seja possível, é necessário ligar para a enfermeira para que ela possa ter certeza quanto à administração 

do mesmo.  

 

Processo para Encaminhamentos dos Serviços de Saúde na Escola: 

1. O professor ligará para a Enfermaria para saber quando a enfermeira poderá atender o aluno. A enfermeira 

determinará a urgência e informará sua disponibilidade ao professor.  

2. Se o professor não tiver preocupações emergentes sobre um aluno, ele pode contatar a Enfermaria ou enviar um e-

mail para a enfermeira informando as questões preocupantes e fazer um pedido para consultar com a Enfermeira. 

3. Os alunos que necessitam de atendimento urgente podem se direcionar à Enfermaria, mas conforme necessário, são 

fortemente incentivados a se apresentar em sala de aula e pedir para o seu professor ligar para a enfermaria e 

verificar a disponibilidade do atendimento.  

 

NORMAS E REGULAMENTOS DOS ALUNOS 
 

Procedimentos do Devido Processo 
 

Todos os alunos têm o direito constitucional (Goss vs. Lopez) de receber os procedimentos do devido processo legal, 

incluindo aviso prévio e direito a uma audiência, se exigido em questões de suspensão, transferência e expulsão. O devido 

processo legal para o aluno que está sujeito a suspensão de dez dias ou menos inclui: 

a. aviso oral ou escrito das acusações contra ele/ela; 

b. uma explicação da base da acusação; 

c. a oportunidade de fornecer a sua defesa ao responsável pelas decisões imparciais, que pode ser um administrador 

escolar. 

A notificação da suspensão e a oportunidade de uma audiência com os pais/responsáveis ocorrerão antes de ser definida a 

suspensão do aluno da escola. Se o aluno apresenta uma conduta grave onde a escola tenha sido significativamente 

perturbada ou se a presença do aluno represente um dano contínuo, a liderança escolar pode realizar uma Remoção de 

Emergência conforme descrito abaixo.   

 

Remoção Emergencial 

A remoção emergencial seguirá as seguintes diretrizes relativas ao devido processo legal: 

● Não excederá 2 dias letivos completos 

● Esforços significativos para notificar os pais/responsáveis 

● A notificação por meio escrito é fornecida com a opção de uma audiência  

● O diretor julgará o caso no dia da audiência 

● Os pais/responsáveis serão notificados, por meio oral e por carta no dia seguinte sobre a decisão do diretor no dia 

da audiência através de uma carta de acompanhamento 

● A remoção emergencial será considerada como dias de suspensão 

 

O Diretor tem discrição ao interpretar essas regras e de estender sua aplicação de forma coerente com sua intenção. O Diretor 

tem a obrigação de proteger o aluno e a equipe e manter uma boa ordem. Portanto, o Diretor e os designados por ele, 

reservam-se o direito de tomar tais medidas necessárias para realizar essas execuções. As ações possíveis podem incluir, 

mas não se limitam a 1-5 abaixo, e transferências para escolas e programas alternativos. 

 

Ações Disciplinares e suas Definições:  A responsabilidade primordial da escola e de seus funcionários é garantir que 

todos os alunos recebam a educação pública de forma gratuita e adequada a que têm direito. A escola também deve, portanto, 

assumir a responsabilidade de promover um comportamento adequado e responsável, a fim de garantir um ambiente de 

ensino organizado e seguro, livre de qualquer comportamento que possa interferir no processo de educação de todos os 
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alunos. Sempre que forem necessárias respostas disciplinares, elas serão administradas pelo corpo docente ou pela 

administração de acordo com este manual; o objetivo final é substituir o comportamento inadequado por um comportamento 

adequado e aceitável.

1. “Detenções” - a detenção é aplicada para o aluno que no período escolar regular viola o código de disciplina escolar 

e/ou de sala de aula. Há dois tipos de detenção: 

 

● “Detenção realizada pelos Professores” – esta detenção é atribuída pelos professores para o aluno que 

violar as normas e regulamentos gerais ou não realizar as atividades acadêmicas. O aluno que receber uma 

Detenção realizada pelo Professor de até uma hora cumprirá o tempo de detenção com esse professor no 

dia designado pelo professor (Os agendamentos de atendimento para um dia diferente devido a 

circunstâncias pendentes só podem ser feitos mediante aprovação prévia do professor). Um aviso prévio 

mínimo de 24 horas será dado ao aluno e o professor tentará notificar o pai/responsável sobre a data, hora 

e motivo da detenção atribuída.  Caso o aluno não se reporte após a escola, conforme orientado, o professor 

submeterá o nome do aluno à administração, que intervirá para garantir que o aluno cumpra uma detenção 
administrativa.     
 

● "Detenção realizada pela Administração” - esta detenção é atribuída pela administração por infrações 

de conduta. O aluno que receber uma detenção administrativa de até uma hora cumprirá o tempo de 

detenção no dia designado pela administração (Os acordos para a execução da detenção em um dia diferente 

devido a circunstâncias pendentes só podem ser firmados mediante aprovação prévia da administração). O 

aluno receberá o aviso prévio mínimo com 24 horas de antecedência e a administração tentará realizar o 

contato com o pai/responsável para informar a data, hora e o motivo da detenção atribuída. Os alunos que 

não cumprirem a detenção administrativa estarão sujeitos a ações disciplinares progressivas que serão 

tomadas, incluindo a Intervenção na Escola. Além disso, a recusa prolongada em cumprir com a detenção 

administrativa pode resultar em uma Conferência com os Pais, bem como em uma condicional social por 

um período de tempo determinado pela administração. 

 

O ônibus tardio é fornecido (horário a ser determinado) apenas para o uso de estudantes autorizados. Os alunos que 

vão para a escola a pé regularmente não são autorizados a andar no ônibus tardio. 

 

2. “Intervenção na Escola” – destina-se a reduzir o tempo fora da escola devido à suspensão, fornecendo aos alunos 

o apoio complementar necessário para desenvolver as habilidades necessárias de autocontrole e conduta adequada 

impedindo que haja uma nova violação do código de disciplina da escola descrito neste manual. Visto que a 

suspensão da escola resulta na perda do aprendizado educacional e social para o aluno, a intervenção na escola visa 

fornecer aos alunos que precisam de apoio complementar, uma oportunidade de permanecer no ambiente e continuar 

a realizar as atividades acadêmicas de classe, da mesma forma que se espera que os alunos desenvolvam as 

habilidades comportamentais necessárias para permanecer como um membro da comunidade da Escola de Ensino 

Médio Bartlett. Os alunos que receberem uma Intervenção na Escola desenvolverão os planos individuais que tem 

como finalidade minimizar futuras condutas relacionadas à conduta futura e receberão o acompanhamento da 

Coordenadoria de Intervenção Escolar, Administração e/ou dos Conselheiros Tutelares e Escolares. 

 

3. “Suspensão” - é a exclusão temporária da escola por violações do código disciplinar. Os alunos são responsáveis 

por receber e concluir o trabalho de compensação ao retornar da suspensão. Uma cópia da documentação da 

suspensão será enviada aos pais/responsáveis e ao pessoal da escola competente. Os pais receberão uma notificação 

da suspensão por meios oral e escrito. Os alunos terão o direito a comparecer à uma audiência e deverão estar 

acompanhados de seus pais/responsável. A notificação incluirá os seguintes elementos: infração disciplinar, base 

de acusação, possíveis consequências e duração das mesmas, oportunidade de participar de uma audiência, data, 

hora e local da audiência e intérprete. 
 

Os alunos suspensos da escola não podem estar na propriedade da escola e nem participar de qualquer função escolar 

até que a sua suspensão tenha se encerrado e que uma reunião de reintegração seja realizada com o administrador 

(agendada com os pais/responsáveis no momento da suspensão). As violações desta política resultarão em uma 

prorrogação do período de suspensão. Os dias em que há neve não contarão como dias de suspensão em caso de 

cancelamento da escola. 
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4. “Condicional Social” - é a exclusão da participação ou o comparecimento às atividades co-curriculares, 

extracurriculares, esportivas ou qualquer uma dessas opções. Isso inclui, mas não se limita a: danças, competições 

esportivas e atividades de fim de ano, incluindo eventos de formatura, bailes e a semana do último ano letivo. Esta 

condicional também pode incluir a perda do acesso ao computador escolar. Os alunos que recebem avisos de 

comparecimento por faltas excessivas podem ser sancionados pela perda de privilégios. A critério da administração, 

o aluno pode perder o cargo de liderança ou ter seus privilégios sociais revogados, temporariamente ou 

permanentemente, com base na natureza da infração ocorrida na escola, em eventos escolares ou fora da escola.   
  

O aluno que violar de forma contínua qualquer uma das demais normas descritas neste manual, pode ser colocado 

em liberdade condicional social a critério e por uma duração determinada pela administração. 

A duração da condicional social terá como base os dias letivos, e incluirá todos os eventos e atividades 

programados nos finais de semana, feriados e férias durante o período de condicional.  

 

5. “Exclusão” - determinará uma suspensão de longo prazo superior a 10 dias, mas inferior a 90 dias, incluindo 

algumas exceções de acordo com a infração.  
 

6. “Expulsão” - o aluno será afastado da escola por mais de 90 dias, indefinidamente ou permanentemente. Uma cópia 

da carta de expulsão será encaminhada para o Departamento de Polícia de Webster, Superintendente de Escolas, 

Diretor, Orientador, Diretor de Educação Especial e Oficial de Condicional (se aplicável). 

 
 
 

Participação nas Atividades após Faltas ou Durante o Período de Suspensão 

 
Os alunos não poderão participar de uma atividade extracurricular no mesmo dia em que estiverem ausentes da escola, 

a menos que sua ausência tenha sido aprovada antecipadamente pelo Diretor. Isso se aplica a bailes, eventos esportivos 

ou qualquer outro evento patrocinado pela escola. Os alunos que foram suspensos da escola não poderão estar nas 

dependências da escola durante a suspensão e nem participar das atividades escolares desde o dia atribuído à suspensão até 

o último dia da suspensão. A violação desta política será considerada invasão e a polícia será notificada. 

 

Violações Contínuas 

• Após repetidas e contínuas violações, o aluno não poderá participar das excursões de campo e das demais atividades 

patrocinadas pela escola. 

• Caso um aluno da Escola de Ensino Médio Bartlett seja considerado um grave problema disciplinar, na medida em 

que a administração achar necessário aplicar o controle adicional em relação ao comportamento do aluno, este pode 

ser colocado em condicional social. A duração do período da condicional será determinada pela natureza do registro 

disciplinar individual de cada aluno e pela natureza do caso em questão. 
 

Qualquer aluno que estiver em condicional social não poderá participar de nenhuma atividade a não ser das aulas. Exemplo: 

o aluno não poderá participar de um baile escolar, participar de uma peça teatral da escola ou representar a escola em 

atividades esportivas, etc. Se o aluno estiver envolvido em qualquer incidente que mereça uma detenção durante seu período 

probatório, o aluno será imediatamente suspenso por cinco (5) dias letivos e a administração recomendará a realização de 

uma conferência com o aluno, professores envolvidos e os pais do aluno quando ele retornar à escola. 

 

Política de Apreensão da Escola de Ensino Médio Bartlett 
A Escola de Ensino Médio Bartlett compromete-se em ser uma “Escola Sem Drogas” e mantém uma política de tolerância 

zero no que se refere a drogas e álcool. Visto que esse objetivo só pode ser alcançado se a administração tiver a autoridade 

suficiente para executar a Política de Drogas/Álcool, a administração segue o princípio da “possível suspeita” e não da 

“causa provável”. Portanto, os alunos que denotarem álcool ou maconha, ou se comportarem de forma que indique o uso de 

Drogas ou álcool, estão sujeitos a essa política, a qual também se aplica à suspeita de posse de arma. 
 

O uso dos armários e do estacionamento nas propriedades escolares são privilégios e não um direito do aluno. A critério do 

Diretor ou do designado, os armários e objetos pessoais, incluindo veículos estacionados no terreno da escola, podem estar 

sujeitos à apreensão. 
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A escola utilizará um bafômetro próprio e receberá cães treinados que podem ser trazidos, sem aviso prévio, para o 

terreno e/ou para o prédio para realizar as buscas de substâncias ou armas ilegais. 

 

Contenção Física dos Alunos 
Manter um ambiente organizado e seguro, que conduza ao aprendizado é o objetivo de todos os membros da equipe do 

Distrito da Escola de Webster. A contenção física deve ser usada apenas em situações de emergência, caso outras alternativas 

menos intrusivas tenham falhado ou foram consideradas inadequadas e com extremo cuidado. A equipe escolar deverá usar 

uma contenção física priorizando dois objetivos. O primeiro objetivo é administrar a contenção física apenas em casos em 

que é necessário proteger um aluno e/ou um membro da comunidade escolar de danos físicos sérios e imediatos. O segundo 

objetivo é prevenir ou minimizar qualquer dano causado ao aluno resultante do uso de contenção física. Além disso, os 

alunos do Distrito são protegidos por lei contra o uso irracional da contenção física. Essas proteções devem ser revisadas 

pela equipe anualmente como parte de outros treinamentos obrigatórios. 

 

Política Sobre Drogas e Armas 
A política de posse ou do uso de armas, drogas e medidas adicionais de segurança são: 

1. O aluno não deverá possuir, usar e nem tentar usar qualquer tipo de arma nas instalações da escola ou em um 

evento que envolva a escola.  

2. A fim de proteger os alunos das Escolas Públicas de Webster, por lei, a Escola de Ensino Médio Bartlett vai aderir 

às Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 37H e todas as subseções contidas nela. 
 

Não obstante, qualquer lei geral ou especial em contrário, todos os manuais estudantis conterão as seguintes disposições: 

a. Qualquer aluno que for encontrado nas dependências da escola, em eventos relacionados à escola ou patrocinados 

pela escola, incluindo as atividades esportivas, estiver sob posse de arma perigosa, incluindo, mas não se limitando 

a, uma arma ou uma faca, uma substância controlada, conforme estabelecido no Capítulo 94C, incluindo, mas não 

se limitando a maconha, cocaína e heroína, pode estar sujeito à exclusão da escola ou do distrito escolar pelo 

diretor. 

b. Qualquer aluno que agredir um diretor, diretor assistente, professor, auxiliar de professores ou outros funcionários 

educacionais nas dependências da escola ou em eventos escolares patrocinados ou relacionados à escola, incluindo 

as atividades esportivas, pode estar sujeito à exclusão da escola ou do distrito escolar pelo diretor. 

c. Qualquer aluno que for acusado de violar o parágrafo (a) ou (b), receberá uma notificação por escrito, e uma 

oportunidade de audiência será fornecida para que esse aluno possa ter representação, juntamente com a 

apresentação de provas e testemunhas na referida audiência perante o diretor. 

Após a referida audiência, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender em vez de excluir o aluno que tiver sido 

determinado o autor da violação do parágrafo (a) ou (b). 

d. Qualquer aluno que tenha sido excluído de um distrito escolar em conformidade com essas disposições, terá o 

direito de apelar ao superintendente. O aluno excluído terá dez (10) dias a partir da data de exclusão para notificar 

o superintendente do seu recurso. O aluno tem direito a um advogado ao comparecer a uma audiência perante o 

superintendente. O tema do recurso não se limitará apenas a uma determinação factual de saber se o aluno violou 

quaisquer disposições desta seção. 

e. Quando o aluno for excluído sob as disposições desta seção, nenhuma escola ou distrito escolar dentro da 

Comunidade será obrigada a aceitar e nem a fornecer os serviços educacionais ao referido aluno. Se esse aluno 

solicitar o ingresso para outra escola ou distrito escolar, o superintendente do distrito escolar cuja a solicitação é 

feita, poderá solicitar e receber do superintendente da escola, com exceção da referida declaração, uma carta por 

escrito explicando os motivos dessa exclusão. 

3. Para os fins desta política, uma "arma" inclui, mas não está limitada a uma arma, faca, estilingue, zarabatana, blackjack 

(vinte-e-um), soqueiras metalizadas, incluindo um anel destinado a ser usado em mais de um dedo ("anel fundido ") 

ou soqueiras de qualquer material que poderiam ser utilizadas com o mesmo efeito ou semelhante às soqueiras 

metalizadas, matracas, arcos, também conhecidas como “klackers” ou varas de kung fu de madeira, de plástico ou de 

metal ligadas em uma extremidade por um comprimento de corda, corrente, arame ou couro, uma shuriken ou 

qualquer objeto semelhante a estrela pontiaguda destinada a ferir uma pessoa quando atirada, ou qualquer braçadeira 

feita de couro que tenha pontas metálicas, pontas ou tachas metálicas ou qualquer outro dispositivo semelhante feito 

de qualquer outro material ou cestus de material semelhante pesado com metal ou outro material e usado na mão, ou 

um manrikigusari ou corrente de comprimento semelhante com pontas pesadas. Qualquer outro dispositivo ou objeto 

usado ou com tentativa de uso para provocar lesões a uma pessoa pode ser considerado uma arma. A “Arma” também 
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inclui qualquer dispositivo ou objeto que não funcione semelhante ao definido neste parágrafo. O diretor tem a 

autoridade máxima para determinar se um objeto é ou não uma arma.   

4. Todos os armários disponíveis para os alunos são propriedade das Escolas Públicas de Webster. O uso dos espaços de 

armazenamento é regulamentado pela Administração Escolar e todos os armários estão sujeitos à inspeção pela 

Administração Escolar a qualquer momento. Qualquer arma (s) ou contrabando encontrado em um armário e que 

viole a política da escola pode ser considerado como propriedade do aluno que utiliza o armário e o aluno receberá 

uma ação disciplinar sob este código  

5. Por motivos de segurança, os alunos não poderão usar bonés, capuzes, bandanas ou qualquer tipo de protetor de 

cabeça. 
 

Esta Política será implementada de acordo com as disposições do processo do Código Disciplinar das Escolas Públicas de 

Webster aplicáveis aos alunos da Educação Regular e Especial. 

 

CÓDIGO DE DISCIPLINA 
Disciplina para Alunos com Necessidades Especiais 

Todos os alunos devem atender aos requisitos de comportamentos definidos neste manual. As leis e normas federais e 

estaduais (M.G.L. c.76, § 5) exigem que as disposições adicionais sejam feitas para os alunos considerados com 

necessidades especiais por uma equipe de avaliação e cujo programa é implementado sob um Plano Educacional 

Individualizado (IEP). Os seguintes requisitos adicionais se aplicam à disciplina de alunos com necessidades especiais: 

1. O Diretor (ou a pessoa designada) notificará o Escritório de Educação Especial sobre o delito passível de 

suspensão de um aluno com necessidades especiais e será mantido um registro contendo estas informações.  
2. Uma suspensão superior a 10 dias consecutivos ou uma série de suspensões que são inferiores a 10 dias, mas que 

constituem um padrão, serão consideradas para representar uma alteração de colocação. 

3. Antes da suspensão de dez dias ou mais ou se constituir uma alteração de colocação de um aluno com deficiência, 

a Equipe se reunirá para determinar se a má conduta do aluno é uma manifestação de sua deficiência. A equipe 

considerará a conclusão de uma Avaliação Comportamental Funcional (FBA) ou ver/revisar o Plano de 

Intervenção de Conduta de um aluno, ou desenvolver um plano de avaliação e identificar os ambientes 

educacionais alternativos apropriados. A conduta de um aluno é uma manifestação de sua deficiência identifica 

se ela foi causada ou teve uma relação direta e substancial com a deficiência da criança, ou se foi o resultado 

direto da falha do distrito ao implementar o IEP do aluno. 

4. Se a Equipe determinar que a má conduta do aluno É uma manifestação de sua deficiência, a Equipe se reunirá 

para revisar a avaliação comportamental funcional do aluno e criará, revisará ou modificará conforme necessário 

o plano de comportamento do aluno e o IEP. Sob tais circunstâncias, o aluno será devolvido à sua colocação 

atual, a menos que a Equipe determine que outra colocação seja necessária para fornecer ao aluno a FAPE 

(educação pública apropriada gratuita). 

5. Se a Equipe determinar que a má conduta do aluno NÃO é uma manifestação de sua deficiência, então o distrito 

poderá suspender ou expulsar o aluno de acordo com as políticas aplicadas a qualquer aluno sem deficiência, 

exceto que o distrito ainda deve oferecer um programa educacional apropriado para o aluno com deficiência, que 

deve atender ao IEP do aluno.  

6. Independentemente da determinação do parecer, o distrito pode suspender ou excluir, e pode unilateralmente 

colocar o aluno em um ambiente educacional alternativo provisório (conforme determinado pela Equipe) por até 

45 dias letivos nas seguintes circunstâncias: 1) se o aluno carregar ou possuir uma arma na escola, nas instalações 

da escola ou em uma função escolar; 2) o aluno conscientemente possui ou usa drogas ilegais, ou vende ou solicita 

a venda de uma substância controlada enquanto estiver na escola, nas dependências da escola ou em uma função 

escolar; ou 3) o aluno provocou lesões corporais graves a uma pessoa enquanto estava na escola, nas instalações 

da escola ou em uma função escolar. 

7. As Escolas Públicas de Webster fornecerão uma notificação por escrito aos pais sobre todos os direitos de 

apelação e de uma audiência acelerada. Se os pais decidirem apelar, durante a apelação o aluno permanecerá na 

colocação alternativa provisória, a menos que os pais e o distrito concordem com outra opção. 

 

Disciplina dos Alunos sob a Seção 504 da Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) 
De acordo com as diversas leis e regulamentos federais e estaduais, os alunos com deficiência não podem ser discriminados 

quanto à disciplina baseada em sua deficiência ou incapacidade. Além desses direitos, os procedimentos a seguir serão 
implementados para cumprir as leis e regulamentos estaduais e federais relativos aos alunos que apresentam deficiência. 
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Os procedimentos para os alunos que estão aptos aos serviços educacionais especiais estão estabelecidos na “Disciplina 
para Alunos com Necessidades Especiais” neste Manual. 

1. Definição: O aluno com deficiência é aquele que tem ou apresenta uma deficiência física ou mental que limita 

significativamente uma ou mais atividades importantes da vida. Esta categoria inclui alunos que apresentam essa 

deficiência atualmente, têm um histórico ou que são percebidos como tendo tal deficiência.   
2. Procedimento: Caso um aluno viole uma norma escolar após a implementação dos procedimentos gerais do 

devido processo (notificação e audiência) fornecidos neste Manual, o diretor ou o seu designado deverá verificar 

se o aluno foi identificado como portador de deficiência nos termos da Seção 504. 

a. Se o aluno não foi identificado como portador de deficiência, o diretor ou o seu designado deverá 

considerar se as circunstâncias deste incidente disciplinar sugerem a existência de uma deficiência. 

b. Se o diretor ou o seu designado concluir que não há motivos para suspeitar de alguma deficiência, o 

aluno será disciplinado de acordo com a sanção disciplinar regular prevista no manual do aluno. 

c. Se o aluno for identificado ou tiver sido previamente identificado como deficiente nos termos da Seção 

504, antes de tomar as medidas disciplinares que resultariam em uma suspensão de um a dez dias, o 

diretor ou o seu designado devem determinar se a má conduta do aluno é uma manifestação de sua 

deficiência e assegurar que todas as ações disciplinares sejam consistentes com os mandatos da Seção 

504. 

d. Se o aluno for identificado ou tiver sido anteriormente identificado como deficiente nos termos da Seção 

504 e/ ou desta forma for identificado após uma avaliação inicial 504 e a sanção disciplinar, ou a sanção 

disciplinar cumulativa poderá resultar em uma suspensão da escola por mais de dez (10) dias, e o Comitê 

504 determinará que: 
i. o aluno é, ou continua a ser deficiente, e; 

ii. sua má conduta é uma manifestação de sua deficiência; ou 

iii. a violação das normas escolares compreende uma falha em acomodar a deficiência do aluno ou 

é um plano 504 inadequado ou não implementado. 

O aluno não será suspenso da escola, desde que, a Equipe 504 possa determinar que o plano 504 

do aluno deve incluir alterações a fim de lidar com a má conduta do aluno, incluindo, mas não 

se limitando a, prestação de serviços educacionais em um local alternativo, planos de alteração 

comportamental ou qualquer outra modificação ou acomodação apropriada ou consequências 

disciplinares pertinentes à Seção 504. 

e. Se o aluno foi previamente identificado como deficiente nos termos da Seção 504 e/ou após uma 

avaliação da 504 inicial, o Comitê 504 determina que o aluno é ou permanece como portador de deficiência, 

mas sua violação das normas escolares não está relacionada à sua deficiência, e trata-se de uma falha 

acomodar ou um plano 504 inadequado ou não implementado, sanções disciplinares regulares de acordo 

com o manual do aluno podem ser impostas. 

3. Avaliação/Reavaliação: As avaliações iniciais de acordo com esta política, e as reavaliações dos alunos que 

apresentam deficiência nos termos da Seção 504, que podem estar sujeitos à suspensão ou expulsão por mais de 

dez dias cumulativos, deverão ser realizadas de acordo com a Seção 504. 

 

Conduta dos Alunos 

Para proporcionar um ambiente de aprendizagem positivo em conformidade com a nossa declaração de missão escolar e 

metas, esperamos que todos os alunos se comportem de maneira adequada para desfrutar de um ambiente escolar seguro e 

protegido para todos os envolvidos no processo educacional. Há comportamentos específicos que não serão tolerados e que 

levarão a ações disciplinares. Esses comportamentos incluem, mas não se limitam a: 

 

● Bullying, provocação, xingamentos, calúnias culturais ou étnicas 

● Brigas, empurrões, puxões 

● Atrasos na aula, faltas ou detenção de aulas, abandono escolar 

● Linguagem vulgar ou profana, insolência agravada, insubordinação 

● Roubo ou destruição de propriedade 

● Interrupção das aulas, comportamento disruptivo 

● Uso indevido de redes sociais e violações de dispositivos eletrônicos 

● Demonstrações inapropriadas de afeto 

● Posse de arma ou item perigoso 

● Posse de drogas ou outras substâncias controladas 
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● Fumar, usar vaping ou parafernália de drogas 

● Posse de material pornográfico 

● Violações da política tecnológica, incluindo as mídias sociais 

 

A escola pode, sob as restrições da lei, administrar os procedimentos disciplinares ou consequências para assegurar o 

cumprimento de suas regras, políticas e regulamentos. Esses procedimentos compreendem desde advertências simples até 

suspensão, expulsão e até mesmo ação judicial. Em alguns casos, os procedimentos disciplinares são prescritos pela Política 

do Comitê Escolar.  

 

A disciplina do aluno tem um efeito direto na capacidade da escola em cumprir o seu propósito. A disciplina é uma área, 

que requer a atenção e os esforços de todos, incluindo pais/responsáveis, alunos, professores, administração e membros do 

Comitê Escolar. Incentivamos todos os membros da comunidade a se esforçarem para entender e cumprir as regras da escola 

em relação à conduta dos alunos e a cooperar com a escola na realização das ações disciplinares aplicadas pela escola. 

A Escola de Ensino Médio Bartlett utiliza um sistema de disciplina progressiva que identifica o ataque e subsequentes 

ofensas repetidas. Este esboço é uma diretriz para procedimentos detalhados, mas não é inclusivo. A gravidade do delito, 

os comportamentos anteriores do aluno e as medidas necessárias para corrigir o comportamento ofensivo influencia no 

procedimento da ação a ser tomada. A disciplina escolar é a preocupação de todos os funcionários da escola que fazem parte 

da supervisão e da segurança dos alunos. Certas sanções disciplinares só podem ser impostas pela administração.   
 

ARBÍTRIO ADMINISTRATIVO 

A flexibilidade administrativa é necessária em qualquer ação disciplinar para contabilizar casos individuais, problemas 

incomuns não previstos e indeterminados na norma escolar, bem como a manutenção do controle efetivo do comportamento 

em uma escola pública. A administração reserva-se o direito de controlar as ações com base nas gravidades dos delitos ou 

nas circunstâncias atenuantes. As ações tomadas sob a prerrogativa também devem atender à razoabilidade e proteção dos 

direitos dos estudantes.  

 

A administração é obrigada a manter um registro disciplinar de todos os alunos, que inclui as datas(s), descrição das ofensas 

e ações(s) tomadas. As Consequências Contínuas (menos grave para mais grave) incluem: o aluno será comunicado por 

meio oral e/ou escrito. A notificação aos pais/responsáveis pode ser oral e/ou escrita, mesmo após o aluno ter tido a 

oportunidade de informar seus pais antes do recebimento do aviso administrativo. 

A. Intervenções Hierárquicas em Sala de Aula 

B. Avisos Verbais 

C. Tempo de Castigo em Sala de Aula  

D. Advertência por Escrito 

E. Detenção do Almoço 

F. Detenção de Professores 

G. Detenção Administrativa 

H. Intervenção na Escola 

I. Condicional Social 

J. Suspensão: Descrito detalhadamente na Política do Comitê Escolar sobre Suspensões e Expulsões 

K. Exclusão: Descrito detalhadamente na Política do Comitê Escolar sobre Suspensões e Expulsões 

L. Expulsão: Descrito detalhadamente na Política do Comitê Escolar sobre Suspensões e Expulsões 

 

As referidas normas visam prover a consistência e a equidade. No entanto, o diretor tem autoridade para não seguir os 

referidos padrões quando apropriado. Em todos os casos que envolvem a conduta, a qual requer ações disciplinares 

administrativas, serão consideradas circunstâncias atenuantes e incomuns e as medidas cabíveis serão tomadas. 

 

Os alunos da Escola de Ensino Médio Bartlett serão responsabilizados por suas ações, incluindo violações do código 

de disciplina escolar. Lembre-se que todas as políticas escolares e o código de conduta estarão em vigor na escola, 

nas dependências da escola, em todos os eventos escolares, bem como fará no caminho de ida e volta da escola ou 

eventos relacionados à escola. A má conduta por parte de um aluno não afeta apenas sua educação, mas na maioria dos 

casos afeta negativamente o processo educacional de outros alunos. Os alunos cooperarão com os funcionários da escola 

nas investigações sobre a segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários.  

 

GRUPO A – A polícia será notificada sobre quaisquer delitos do "Grupo A" (Estes regulamentos devem ser cumpridos 

enquanto o aluno estiver em qualquer parte da propriedade escolar ou realizar qualquer atividade que seja patrocinada ou 
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aprovada pela escola. Isso inclui chegar à propriedade da escola ou participar de uma função escolar sob a influência de 

drogas ou álcool). 

1. Roubo e/ou agressão a alunos ou funcionários da escola. 

2. Intenção ou ameaça de agressão física ao pessoal da escola. 

3. Falsas ameaças de bomba ou alarmes falsos. 

4. Incêndio criminoso, explosivos, uso ou posse de armas. 

5. Beber, ter, comprar ou vender bebidas alcoólicas. 

6. Usar, ter, comprar ou vender drogas ou parafernália de drogas. 

7. Má conduta sexual. 

8. Destruição maliciosa de propriedade ou comportamento malicioso. É necessária a restituição financeira. 

9. Posse de arma de fogo ou qualquer outra arma ilegal, incluindo canetas à laser light, pistolas de tinta, isqueiros de 

cigarro ou butano ou qualquer dispositivo que possa ser usado para ameaçar ou colocar em risco a segurança e o 

bem-estar de estudantes e funcionários. 

10. Violação de qualquer norma ou lei federal de Massachusetts ou cometer qualquer ato que constitui o crime ou delito. 

Essas infrações incluem, mas não se limitam a crimes contra o pessoal da escola, seja dentro ou fora da escola, ou 

seja: vandalismo, destruição, furto ou assédio de funcionários da escola e/ou de sua propriedade, etc.  Além disso, 

inclui leis sobre drogas e armas relativas às áreas escolares. As autoridades escolares podem seguir esta regra, se a 

condenação total foi ou não obtida. 
 

PENALIDADE: Suspensão de até 10 dias. O aluno será colocado em uma condicional social por 30 dias consecutivos, 

incluindo a suspensão de todas as atividades escolares como atletismo, clubes, aulas, conselho estudantil, bailes, etc. O 

caso será encaminhado para o Oficial de Recursos Escolares. Os infratores reincidentes receberão a consequência máxima. 

• É necessária a realização de uma reunião entre os pais e a administração escolar para o retorno do aluno à escola. 

• Ao retornar à escola por violação de abuso de substâncias, será realizada uma reunião de reingresso entre a 

administração da escola, o orientador, pai/responsável e o aluno, a escola facilitará a obtenção de aconselhamento 

sobre o abuso de substâncias, caso seja justificada ou solicitada. 

• As infrações graves podem justificar uma recomendação de exclusão/expulsão. Nesses casos, os alunos serão 

informados de seus direitos e procedimentos do devido processo legal para comparecer à uma audiência. 

 

GRUPO B 

É proibido brigar com outro aluno na propriedade da escola, em qualquer função escolar ou no caminho de ida ou de volta 

da escola.  
 

PENALIDADE: Suspensão de até 10 dias. O aluno será colocado em uma condicional social, incluindo a suspensão de 

todas as atividades escolares, como atletismo, clubes, aulas, conselho estudantil, bailes, etc. O caso será encaminhado 

para o Oficial de Recursos Escolares. Os reincidentes receberão a consequência máxima. 

• É necessária a realização de uma reunião entre os pais e a administração escolar para o retorno do aluno à escola. 
 

GRUPO C 

1. Agressão física intencional ou ameaçadora ao aluno 

2. Demonstrações de agressão como bater em paredes, extintores de incêndio, chutar portas, atirar mesas, etc. 

3. Uso de linguagem obscena e/ou abusiva direcionada para um membro da equipe. 

4. ASSÉDIO/“TROTE” é qualquer conduta, seja em propriedade pública ou privada, que intencionalmente ou 

imprudentemente coloca em risco a saúde física ou mental de qualquer aluno ou de outra pessoa. Esta conduta inclui 

chicotadas, espancamentos, estigmatização, calistênicos forçados, exposição ao clima, atividade física forçada que 

provavelmente afetará negativamente a saúde física ou a segurança de qualquer aluno ou de outra pessoa, ou que 

sujeita este aluno ou outra pessoa ao estresse mental extremo, incluindo privação prolongada de sono, descanso ou 

isolamento prolongado. 

5. Criação de confusão, caos, ou seja, brigas com alimentos, brincadeiras indevidas. 

6. Roubo ou apropriação indevida de bens de propriedade pessoal ou da escola.  
 

PENALIDADE: Notificação por meio oral até suspensão de 10 dias, restituições financeiras ou materiais resultantes de 

todos os danos causados, podendo ser encaminhada para o Oficial de Recursos Escolares. Qualquer parte ou parte do 

acima mencionado pode ser invocado. As consequências são progressivas para os casos reincidentes. 

• É necessária a realização de uma reunião entre os pais e a administração da escola para o retorno do aluno à escola. 
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GRUPO D – Bullying; Definição - É o uso repetido por um ou mais alunos de uma expressão, seja por escrito, verbal ou 

eletrônica ou um ato físico ou gesto ou qualquer uma das opções, direcionado à vítima que: (i) cause danos físicos ou 

emocionais à vítima ou à sua propriedade; (ii) intimida a vítima causando danos a si mesmo ou à sua propriedade; (iii) crie 

um ambiente hostil na escola para a vítima; (iv) infrinja os direitos da vítima na escola; ou (v) interrompe de forma material 

e significativamente o processo de educação ou o funcionamento ordenado de uma escola. 
 

PENALIDADES: 

● 1º Delito: A critério da administração, será aplicada uma advertência verbal com suspensão de 10 dias, e 

encaminhamento para o oficial de recursos escolares. Será realizada uma audiência de reingresso com a 

administração antes do retorno do aluno à escola. 

● 2º Delito: Suspensão de 3 a 10 dias e encaminhamento do caso para o oficial de recursos escolares. Será realizada 

uma audiência de reingresso com um administrador antes do retorno do aluno à escola. 

● 3º Delito: Suspensão de 10 dias e encaminhamento do caso para oficial de recursos escolares. Será realizada uma 

audiência de reingresso com um administrador antes do retorno do aluno à escola. 

 

GRUPO E 

É proibido usar de forma indevida os sites de redes sociais, blogs ou qualquer outro meio de comunicação (eletrônico ou 

não) que cause danos físicos ou emocionais ou angústia aos funcionários ou alunos. Isso inclui, mas não se limita a ações 

que perturbam o ambiente ou o processo educacional. 
 

PENALIDADES: 

● 1º Delito: A critério da administração, será aplicada uma advertência verbal com suspensão de 10 dias, e 

encaminhamento para o oficial de recursos escolares. Será realizada uma audiência de reingresso com a 

administração antes do retorno do aluno à escola. 

● 2º Delito: Suspensão de 3 a 10 dias e encaminhamento do caso para o oficial de recursos escolares. Será realizada 

uma audiência de reingresso com um administrador antes do retorno do aluno à escola. 

● 3º Delito: Suspensão de 10 dias e encaminhamento do caso para oficial de recursos escolares. Será realizada uma 

audiência de reingresso com um administrador antes do retorno do aluno à escola. 
 

GRUPO F 

1. Sair da escola sem receber autorização; 

2. Não comparecer à detenção administrativa;  

3. Usar uma área não autorizada; 

4. Adulteração de registros escolares, como boletim, relatório de progresso, etc. 

5. Falsificar uma declaração dos pais ou o documento escolar (atraso, suspensão ou passe livre). 

6. Fazer-se passer por pai/responsável para qualquer finalidade relacionada ao atendimento. 

 

PENALIDADES: 

• 1º Delito: Os pais/responsáveis pelo aluno serão informados por meio verbal e deverão reunir-se com o 

administrador para realizar uma reunião (e reeditar a detenção administrativa de 1 dia para #2 acima); 

• 2º Delito: A critério da administração, será aplicada uma detenção de 1 dia de suspensão;  

• 3º Delito(s) subsequentes: Progressão após consequências contínuas. 

 

GRUPO G 

1. Não comparecer à detenção realizada pelos professores. 

2. Insubordinação, desacato ou desrespeito com um membro da equipe. 

3. Uso de linguagem inapropriada, ofensiva ou obscena. 

4. Atraso de Aula não Justificável (É responsabilidade do aluno chegar no horário certo da aula. Os alunos que 

se atrasarem receberão uma detenção como consequência, que será atribuída pelo professor e serão 

admitidos na sala de aula)  
5. Sair da aula sem justificar 

6. Faltar às Aulas sem justificar  

7. Usar o Celular sem autorização 
 

PENALIDADES: 

• 1º Delito: Advertência oral e os professores comunicarão os pais/responsáveis do aluno (a detenção será reeditada 

pelo professor para 1 dia #1 acima) 
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• 2º Delito: Os professores atribuirão 1 dia de detenção  

• 3º Delito: Detenção administrativa 

• 4º Delito(s) Subsequente(s): Progressão após as consequências contínuas, condicional social por 30 dias e 

notificação enviada aos pais/responsável do aluno 

 

GRUPO H- USO DE VAPING, FUMAR, POSSE E/OU USO DE CIGARROS  

É proibido ter e/ou fumar cigarros, incluindo cigarros eletrônicos, de qualquer tipo na propriedade escolar (prédios e 

terrenos), em qualquer evento relacionado à escola e em qualquer veículo de propriedade/aluguel/alugado pela escola. 
Qualquer material identificado como substância controlada será determinado no GRUPO A. 
 

PENALIDADES: 

Todos os produtos serão confiscados e não serão devolvidos. O Diretor será notificado de cada delito. 

● 1º Delito: suspensão de 1 dia 

● 2º Delito: suspensão de 3 dias 

● 3º Delito Subsequente: Suspensão de 5 dias 

 

Nem todas as questões da disciplina estudantil podem ser abordadas nas Diretrizes do Estudante. A Administração 

tem o direito e a responsabilidade de interpretar e executar a política escolar. 
 

Processo de Apelação 
Os pais, responsáveis e alunos têm o direito de recorrer de qualquer decisão tomada que impõe uma suspensão de longo 

prazo, ou seja, superior a 10 dias. Uma carta de recurso de uma suspensão esclarecendo claramente o motivo do recurso da 

suspensão, deve ser endereçada e submetida ao nível apropriado da administração na seguinte progressão: 

1. Diretor 

2. Superintendente 

3. Comitê Escolar 

Política de Abuso/Assédio Sexual 
O assédio é uma grande distração do aprendizado. As vítimas podem ter seu desempenho prejudicado. O medo pode levar 

ao absentismo prolongado, a evasão e desistência da escola. Nenhum assédio, seja ele de qualquer tipo, não tem lugar em 

um ambiente escolar. A Escola de Ensino Médio Bartlett se esforçará para manter um ambiente de aprendizagem livre de 

assédio. 
 

O assédio pode incluir, mas não se limita ao assédio com base em raça, cor, credo, nacionalidade, idade, identidade de 

gênero, sexo, orientação sexual ou deficiência, ou qualquer outro comportamento que seja direcionado para uma pessoa 

específica, provocando danos graves e afetando significativamente o seu psicológico.   
 

O assédio, como descrito acima pode incluir, mas não se limita a: 

• Assédio ou abuso, seja ele de natureza verbal, físico ou escrito. 

• Repetidas observações de natureza humilhante. 

• Ameaças implícitas ou explícitas relativas à sua nota, conquistas ou outra questão escolar. 

• Piadas degradantes, histórias ou atividades direcionadas ao aluno. 

 

O assédio sexual caracteriza-se por investidas sexuais, pedidos de favores sexuais e conduta verbal ou física de natureza 

sexual quando: 

• A submissão ou rejeição de tais investidas, solicitações ou conduta é feita explícita e implicitamente como um termo 

ou condição para a educação de um aluno ou de sua participação em atividades ou programas escolares. 

• Tais investidas, pedidos ou conduta interferem de forma injustificável no desempenho escolar de um indivíduo, 

criando um ambiente de aprendizagem escolar intimidador, hostil, humilhante ou sexualmente ofensivo. 

• Outras condutas sexualmente orientadas, intencionais ou não, que não são aceitas e criam um ambiente escolar 

hostil, ofensivo, intimidador ou humilhante para homens ou mulheres. 
 

Alguns exemplos de assédio sexual, dependendo da totalidade das circunstâncias, incluindo a gravidade da conduta e sua 

disseminação, são: 

• Investidas sexuais indesejáveis, que pode envolver o toque físico ou não. 

• Apelidos sexuais, piadas, menções escritas ou orais referentes à conduta sexual, fofocas sobre a vida sexual, 

comentários sobre o corpo de alguém e sobre o ato sexual, deficiências ou proezas de um indivíduo. 
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• Olhares indesejados, assobios, esfregar contra o corpo da outra pessoa intencionalmente impedindo que ela se 

movimente, gestos sexuais, comentários sugestivos ou insultantes, etc.  

• Continuar a expressar o interesse sexual após ser informado de que é um interesse que não é bem vindo.   

• É utilizado o comportamento sexual forçado para controlar, influenciar ou prejudicar as oportunidades educacionais, 

notas ou o ambiente de aprendizagem do aluno. 

• Oferecer ou conceder favores ou benefícios educacionais, como notas ou recomendações em troca de favores 

sexuais. 
 

Além disso, é proibido ameaçar um aluno que tenha apresentado queixa de assédio, que testemunhou ou participou de uma 

investigação ou de um processo. O aluno que for denunciado por ter cometido ameaças contra outra pessoa e por violar esta 

política estará sujeito a ações disciplinares conforme descrito abaixo. 

 

O comitê escolar espera que os administradores e supervisores deixem claro para os alunos e funcionários que o abuso e o 

assédio sexual cometido no prédio da escola, no terreno escolar, no ônibus, no transporte sancionado pela escola, de e para 

a escola ou nas funções patrocinadas pela escola, não serão tolerados e serão motivos para ações disciplinares, incluindo: 

• Advertências, detenção, Programa de Disciplina Alternativa, suspensão, expulsão 

• Mediação 

• Encaminhamento do caso para o Oficial de Recursos Escolares para ação judicial 

• Notificação aos pais 

• Recomendação de aconselhamento 

• Revisão da política escolar com as partes envolvidas 

 

Se o suposto autor for adulto, o incidente também será encaminhado para o Oficial de Recurso Escolar para possível ação 

policial. 

 

 

Procedimento para a Denúncia de Assédio Sexual: 

Os alunos são encorajados a informar os incidentes que envolvem abuso/assédio sexual para os professores, administradores, 

orientadores, outros funcionários da Bartlett, pais ou qualquer outro adulto de confiança. A pessoa que receber um relatório 

deve encaminhá-lo para a administração. A administração será responsável por lidar com todas as queixas de alunos ou 

adultos alegando o abuso/assédio sexual. A administração investigará imediatamente todas as alegações e realizará todas as 

tentativas para garantir o anonimato das vítimas e dos relatores. 

 

Fraude/Plágio 
A Escola de Ensino Médio Bartlett compreende totalmente a integridade do trabalho de outras pessoas. Sendo assim, os 

alunos devem desenvolver ou concluir as tarefas usando seus próprios esforços e criatividade, gerando assim um trabalho 

inteiramente próprio. Portanto, a fraude e o plágio são considerados como ofensas graves. Trapacear é utilizar o apoio 

externo proibido para concluir um teste, questionário ou qualquer outra tarefa. Plágio é o uso deliberado do trabalho de 

outra pessoa sem documentar a fonte. 

A punição para a fraude ou para o plágio será: 

• 1º Delito: O aluno receberá a nota zero na tarefa e não terá a oportunidade de refazê-la e uma reunião com os pais 

ou responsáveis será agendada. O aluno será colocado em condicional pelo restante do ano letivo no que diz respeito 

a todas as funções de liderança (acadêmica e/ou extracurricular). 

• 2º Delito Subsequente: O aluno receberá a nota zero (0) na tarefa e não terá a oportunidade de refazê-la além de 

receber uma suspensão de 1 dia, o aluno será removido de todas as funções de liderança em atividades esportivas 

ou  extracurriculares. 
 

 

Exclusão/Expulsão 
Somente o Diretor pode remover ou expulsar um aluno da escola. A exclusão caracteriza-se pela remoção do aluno da escola 

por um período de tempo definido superior a dez (10) dias. 
 

O aluno pode ser excluído ou expulso da escola se for determinado que suas ações são prejudiciais à segurança física dos 

demais ou para evitar interferências significativas nos direitos dos outros alunos que buscar uma educação ou devido às 

violações listadas abaixo: 

a. Posse ou uso de uma arma, ou qualquer objeto que possa ser considerado arma 
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b. Assalto/ataque a um professor ou membro da equipe  

c. Posse de uma substância controlada 

d. Uma acusação de delito ou queixa de delinquência 

e. Condenação, julgamento ou admissão de culpa em relação a um delito 
 

O Diretor também pode excluir os alunos da escola a fim de passar por um exame psicológico, acompanhamento de 

aconselhamento e a recomendação de um psicólogo para que o aluno possa retornar à escola. A escola será obrigada a 

fornecer os recursos para o aluno de forma que ele possa seguir com os progressos acadêmicos. 

 

Os alunos que se encontrarem nas referidas situações serão notificados de seus direitos de acordo com o Capítulo 71, sec. 

37H da Lei Geral de Massachusetts e as subseções nela contidas. 

 

Além das penalidades anteriores, a restituição é exigida em todos os grupos de delitos, conforme aplicável. 

 

Código de Vestimenta 

1. Os alunos devem manter um padrão de vestimenta e aparência adequados. 

2. Não será permitido que a roupa do aluno interfira na saúde ou segurança do aluno, ou na saúde e segurança dos 

demais. 

3. Os alunos que estão matriculados na Escola de Ensino Médio Bartlett ou que participam das atividades patrocinadas 

pela escola que envolvem outras escolas, deverão respeitar o código de vestimenta e vestirem-se de uma maneira 

adequada à sua posição. 

4. É proibido o uso de: bonés, capuzes, panos, bandanas (o aluno não deve cobrir sua cabeça), calções curtos, calças 

usadas abaixo da cintura que representam álcool, cigarro, drogas, e qualquer outra roupa ofensiva, correntes nas 

roupas/acessórios, como em carteiras, entre outras, que interrompem o processo educacional. 

5. As roupas devem ter um comprimento e ajuste adequados. 

 

Após o encaminhamento por funcionários, a administração interpretará o código de vestimenta. A administração aplicará 

as consequências disciplinares adequadas e progressivas, conforme necessário. Os alunos também podem ser obrigados a 

substituir suas roupas por trajes apropriados. 

 

 

Política de Dispositivos Eletrônicos 
Não é autorizado o uso de celulares e outros eletrônicos na escola, pois pode ser prejudicial ao ambiente acadêmico. Os 

telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos devem ser desligados e mantidos fora de vista durante o horário escolar, 

com exceção dos Chromebooks ou dispositivos relacionados diretamente à escola, conforme atribuído pela 

equipe/administração. Os celulares não devem ser deixados ligados no “modo vibratório” e os fones de ouvido não devem 

ser usados. Os alunos não podem utilizar celulares, despertadores, câmeras de vídeo para tirar fotos e outros dispositivos 

eletrônicos desde o momento em que entram no prédio pela manhã até as 14h05. Esta ação auxiliará na implementação de 

procedimentos de segurança e proteção na Bartlett. Usar um celular como relógio ou dizer que ele “caiu dos bolsos” não é 

uma desculpa para ter um celular visível. Os fones de ouvido, ligados a um dispositivo eletrônico ou não, não podem ser 

usados na escola sem a permissão. Os telefones escolares da sede estão disponíveis para que o aluno possa usar em 

casos de emergência. 
 

Não é permitido o uso de nenhum dispositivo para tirar fotos ou fazer gravações de qualquer professor ou aluno sem a 

autorização da administração e o consentimento do professor ou do aluno fotografado e do tutor do aluno gravado. Se for 

considerado necessário pela administração, as liberações devem ser assinadas antes de ocorrer qualquer gravação. Consulte 

o Formulário de Permissão de Imagens para saber mais. 
 

Se o aluno estiver usando um celular (ou qualquer uma de suas funções) ou outro dispositivo eletrônico por qualquer 

motivo durante o tempo restrito, o telefone/dispositivo será confiscado e entregue à administração. A recusa em 

entregar o telefone ou o dispositivo a pedido de um funcionário resultará em ação disciplina a critério da 

administração. 

 

 

POLÍTICA DE FREQUÊNCIA 
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As Escolas Públicas de Webster acreditam que a frequência escolar regular e pontual é essencial para o sucesso e a realização 

geral na escola. O Comitê Escolar de Webster também reconhece que os pais e responsáveis das crianças que frequentam 

nossas escolas têm direitos especiais, bem como suas responsabilidades, que visam garantir a frequência regular dos alunos 

à escola de acordo com a lei estadual (MGL Ch. 76, Sec. 1). É possível notar também que a Lei Geral de Massachusetts não 

define as faltas como “justificadas” ou “injustificadas”, mas determina que uma criança pode se ausentar da escola por um 

período de até sete  dias durante seis meses, INDEPENDENTE DO MOTIVO.    
 

Faltas Estudantis, Atrasos e Documentação 

A compreensão do aluno sobre a importância do trabalho escolar do dia-a-dia é um fator importante na formação do seu 

caráter. Os pais e responsáveis podem ajudar seus filhos não permitindo que faltem às aulas desnecessariamente. Os alunos 

são obrigados a realizar todas as tarefas perdidas devido à sua ausência. As atribuições perdidas devido ao abandono 

receberão nota zero. 

 

Caso o aluno venha a faltar ou se atrasar em um determinado dia de aula, o pai/responsável deve ligar para a secretaria 508-

943-8552 para relatar a ausência ou o atraso do dia em questão. Uma carta documentando o motivo da falta ou do atraso 

deve ser enviada para o escritório principal em até dois (2) dias a partir da conclusão da falta ou do atraso. Quando for 

possível anteceder a falta ou o atraso, o aviso prévio é solicitado. 

 

Ao determinar que o aluno está faltando ou não as aulas, os motivos justificáveis para falta ou atraso incluem: 

• Falta/atraso devido a doenças, que incluem consultas médicas ou odontológicas. Se possível, agende essas visitas 

para após o horário escolar. (Uma prescrição médica/odontológica deve ser enviada para a escola em até dois (2) 

dias). Para casos de faltas/atrasos prolongados supostamente decorrentes de doença, a administração da escola 

exigirá uma declaração médica documentando a condição médica. 

• Luto ou doença grave na família. 

• Observância de feriados religiosos. 

• Visitas universitárias (documentadas pelo colégio) ou visitas militares. 

• Comparecimentos obrigatórios no tribunal. 

• Falta da aula devido à suspensão. 

• Falta da aula devido à participação em eventos patrocinados pela escola. 

• Falta da aula devido à participação em reuniões agendadas com o pessoal da escola. 

• As ausências ou suspensões determinadas pela enfermeira escolar são justificáveis. 

• As questões relacionadas ao atendimento podem ser decididas pela administração. 

 
As férias em família realizadas durante o período escolar não serão justificáveis. 

Prevenção da Evasão Escolar  

O aluno que não tiver se formado no ensino médio não será permanentemente afastado da escola, a menos que o Diretor 

tenha enviado uma notificação para os pais/responsáveis documentando sua falta às aulas por dez dias consecutivos e esta 

não tenha sido justificada. A notificação será enviada em até cinco dias a partir do décimo período escolar consecutivo de 

faltas e incluirá a data e o horário dos próximos dez dias para a realização de uma entrevista de desligamento entre o Diretor, 

o aluno e o pai/responsável do aluno. A notificação estará em inglês e na língua nativa do aluno, se aplicável.  O aviso 

incluirá as informações de contato para agendar a entrevista de desligamento em um prazo de dez dias, o qual pode ser 

prorrogado a pedido dos pais/responsáveis, no entanto, nenhuma prorrogação será superior a 14 dias. Após o prazo de 15 

dias, se o aluno não entrar em contato com a escola para realizar a entrevista de desligamento, ele será desvinculado da 

escola. 

 

Uma notificação separada e oportuna será enviada ao Superintendente. O Diretor pode prosseguir com qualquer entrevista 

sem a presença de um pai/responsável, desde que o Diretor tenha documentado um esforço de boa-fé para incluir os 

pais/responsáveis. 

 

O Diretor convocará uma equipe de funcionários, a incluir um orientador para participar da entrevista de desligamento e 

fornecerá as informações ao aluno e, se for o caso, aos pais/responsáveis do aluno sobre os efeitos prejudiciais da retirada 

precoce da escola e os programas e serviços de educação alternativa disponíveis ao aluno com vínculos diretos com o 

Programa de Educação de Adultos da Escola Bartlett. 

 

Procedimentos corretivos administrativos para faltas 
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1. Se/quando o aluno faltar à escola por 3 dias consecutivos sem justificativa, um orientador entrará em contato com 

os pais/responsáveis para discutir a questão da frequência. 

2. Se o aluno estiver ausente por 3 dias consecutivos e não apresentar justificativa, o professor entrará em contato com 

os pais/responsáveis para discutir a questão da frequência. 

3. Se o aluno tiver mais de 5 faltas (sem permissão) por trimestre, o professor entrará em contato com os 

pais/responsáveis para discutir a questão da frequência e tomar as providências para que o aluno realize o trabalho 

antes de encerrar o trimestre. O acordo firmado será encaminhado à administração, e uma cópia será enviada para 

os pais. 

4. As atribuições perdidas devido às faltas das aulas individuais serão classificadas como 0 até que a tarefa seja 

concluída e submetida. 

5. Os alunos que perderem um período de aula ou um dia inteiro de aula sem permissão serão considerados ausentes. 

Todos os alunos que estão determinados a faltar as aulas estarão sujeitos a uma ação disciplinar e não receberão o 

crédito (zero) por todo o trabalho perdido ou devido durante a evasão escolar.  

Procedimentos corretivos administrativos para atrasos 

1. Para ser elegível para participar das atividades extracurriculares e dos eventos esportivos, o aluno deve chegar à 

escola às 8:00 da manhã nesse dia. 

2. A política visa o “aquecimento” do aluno para o início de cada trimestre. 

3. Os pais/responsáveis serão notificados se o aluno receber uma falta pela quarta vez durante e trimestre. 

4. O atraso habitual que não foi justificado para a escola pode resultar em uma advertência administrativa. 

 
Dispensas 

Há momentos em que doenças ou problemas familiares pessoais graves ocorrem e precisamos perder uma parte do dia 

escolar. Para estes casos, você pode solicitar um pedido de dispensa antecipada e para obtê-lo, é necessário apresentar esta 

solicitação por escrito de seus pais ou responsáveis para o escritório principal ao chegar à escola. Todas as solicitações 

devem incluir o nome do aluno, números de telefone atuais dos pais ou responsáveis para que eles possam ser contatados 

em tempo, e deve conter também o motivo da solicitação e o primeiro nome e sobrenome dos pais/responsáveis assinados 

na solicitação (Os alunos de 18 anos também devem apresentar uma solicitação pré-autorizada por um pai ou responsável. 
A Escola de Ensino Médio Bartlett não permite a realização de atividades abertas no campus enquanto os alunos 

estivem temporariamente ausentes, como ao sair da escola para buscar a(o) comida/almoço. 

• AO SAIR, FAÇA O CHECK-OUT NO ESCRITÓRIO E AO RETORNAR REALIZE O CHECK-IN.  

• As dispensas antecipadas são contadas como tempo perdido dentro das disposições da Política de Atendimento. 

• Os alunos dispensados da escola não poderão participar das atividades esportivas ou extracurriculares nesse dia ou 

no fim de semana seguinte, caso ocorra no dia anterior a um fim de semana. Os alunos podem participar desses 

mediante aprovação administrativa. 

• Os alunos dispensados antes das 10:30 serão considerados "ausentes" da escola nesse dia. 

• Todos os alunos que são dispensados por qualquer motivo, devem se apresentar à sede para assinar um registro de 

dispensa antes de saírem do prédio. A pessoa que buscar o aluno dispensado será obrigada a apresentar uma 

identidade adequada. 

• Para fins de elegibilidade em relação a atividades extracurriculares e atletismo, os alunos dispensados por consultas 

médicas, odontológicas, jurídicas, etc., devem ter tal dispensa pré-aprovada por um administrador ou designado. 

Após o retorno do aluno à escola a partir da consulta, a documentação de verificação deve ser entregue ao escritório 

ou ao treinador ou orientador de atividades, caso a escola tenha terminado, para ser elegível para participar (notas 

dos pais não serão suficientes). Qualquer aluno clinicamente dispensado pela enfermeira por doença não pode 

retornar à escola e está inelegível para participar de atividades de atletismo ou escola. 

 
Orientação para as Aulas Particulares Domiciliares 

As escolas podem fornecer a orientação para as aulas domiciliares para os alunos que não podem frequentar às aulas por 

pelo menos duas semanas consecutivas devido a uma lesão física, situação médica ou um grave problema emocional. A 

orientação visa proporcionar a manutenção nos cursos acadêmicos básicos para que, ao retornar à escola, o aluno não tenha 

nenhuma desvantagem devido à doença ou internação. 

 

Para se qualificar para o programa, o aluno precisa de uma declaração por escrito de um médico solicitando a orientação 

domiciliar, indicando o motivo e estimando o tempo que o aluno ficará ausente da escola. Esta declaração, juntamente com 

o Formulário Hospitalar Domiciliar da Webster (Webster Home Hospital Form) deve ser encaminhada para o Diretor dos 

Serviços de Apoio ao Aluno. 
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A orientação para aulas domiciliares é oferecida para as disciplinas básicas do ensino fundamental e médio que não 

necessitam de laboratórios e equipamentos especiais, e estão sujeitos em todos os casos à disponibilidade de tutores 

qualificados. Os tutores qualificados são designados para realizar a orientação domiciliar pelo Diretor de Serviços de Apoio 

ao Aluno contendo a aprovação do Superintendente. 

 
Política de Compensação 

Os alunos que estiverem ausentes por três ou mais dias podem entrar em contato com o Escritório de Orientação que 

tomará as providências para coletar quaisquer atribuições perdidas. Essas atribuições serão coletadas em uma política 

do dia-a-dia. Em suma, “Para dois dias de ausência, nos dois dias seguintes será realizado o trabalho de compensação; para 

três dias de ausência, nos três dias seguintes será realizado o trabalho de compensação, e assim por diante”. No caso de uma 

ausência prolongada, o professor pode fazer alterações nesta política. 

• Para os alunos que estiverem ausentes ou forem suspensos da escola por um período superior a 3 (três) dias, o 

trabalho escolar pode ser solicitado pelos pais/responsáveis. É necessário enviar uma solicitação com 24 (vinte e 

quatro) horas de antecedência para que essas solicitações sejam atendidas pelos professores através do Escritório 

de Orientação (508-943-8552 - ramal 22). Os alunos suspensos da escola poderão realizar o trabalho de 

compensação de acordo com esta política. 

• Se o aluno estiver ausente no dia em que o projeto/atribuição de longo prazo deve ser realizado, a nota para essa 

atribuição será reduzida a critério do professor. Caso o aluno apresente uma documentação que justifica a ausência, 

como exames médicos, odontológicos, entre outras, a redução da nota poderá ser dispensada. 

• Para casos de doença grave a longo prazo, a compensação será determinada pelo professor e orientador. 

• Qualquer aluno que combinar com o professor a realização do trabalho em um horário firmado e não o fizer será 

atribuída a nota zero (0) para o trabalho em questão. 

 Todas as atribuições perdidas serão registradas como “0” (zero) até que esta seja submetida. 

*  Sem aprovação prévia, o tempo máximo permitido para refazer qualquer trabalho será de duas semanas a 

partir da data em que o trabalho foi concedido. 
 

 

Realização de Testes e Questionários Perdidos 

Se um teste ou questionário for perdido devido à uma falta, o professor administrará um teste de compensação. Todos os 

testes de compensação serão concluídos em prazo razoável, conforme determinado pelo professor. Se os testes ou 

questionários não forem refeitos no prazo determinado razoável, o aluno receberá a nota “zero”. O Diretor reserva-se o 

direito de modificar as políticas de compensação em casos de ausência ou doença prolongada. 

 

Política de Frequência para Exames Finais 

1. Caso o aluno seja convocado para realizar um exame e não apresentar uma justificativa ou aprovação 

administrativa prévia, ele poderá e será autorizado a fazer o exame no tempo restante apenas no período do 

exame. 

2. Caso o aluno venha a se ausentar de um exame e deseja receber a oportunidade para realizar o exame de 

compensação, um pai/responsável deve entrar em contato com a administração por escrito ou por telefone (sede) 

antes do início do exame.  

3. Se o aluno faltar a um exame e a administração não tiver sido informada com antecedência, o aluno não receberá 

o exame de compensação e receberá a nota zero. 

4. Os exames de compensação serão ministrados no momento em que for determinado pelo professor. 

5. Todos os alunos devem permanecer no local da prova até a conclusão do período do exame. 

6. Espera-se que todos os alunos estejam presentes em todos os exames agendados, a menos que ele/ela (aluno 

antigo) tenha obtido uma isenção ou seja dispensado pela administração. As consequências resultantes da não 

realização de um exame agendado serão consistentes com a regra de comparecimento obrigatório às 8:30 da 

manhã. 

 

 

GERAL 

 

Alergias no Ambiente Escolar 
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As Escolas Públicas de Webster comprometem-se em fornecer um ambiente escolar seguro e saudável para todos os alunos. 

As alergias podem ser um problema de saúde significativo ou uma ameaça à vida de alguns alunos. O gerenciamento bem-

sucedido da alergia trata-se de uma parceria entre os pais ou responsáveis, o aluno, o médico prescritor e o sistema escolar. 

No início de cada ano letivo, os pais deverão informar a escola se seu filho tem alergias. O médico do aluno deve participar 

do diagnóstico e do plano de tratamento que a escola seguirá para os alunos que comprovam ter alergia alimentar 

diagnosticada enquanto estiverem na escola ou em qualquer evento patrocinado pela escola. O plano deve ser revisado 

anualmente e revisado conforme necessário. Nenhum aluno será excluído das atividades escolares em virtude de suas 

alergias. 

 

As Escolas Públicas de Webster entendem a "sensibilidade ao amendoim” e estão conscientes disso. O objetivo desta política 

e das diretrizes é minimizar o risco de exposição à alergênicos que representam uma ameaça para o(s) aluno(s) das Escolas 

Públicas de Webster e tem como finalidade fornecer a todos os alunos, por meio das acomodações necessárias, a 

oportunidade de participar plenamente de todos os programas e atividades escolares além de educar a comunidade escolar 

sobre as alergias potencialmente fatais (ALVs). Reconhecemos que não é possível eliminar todas as exposições potenciais. 

O objetivo deste plano distrital de gestão de alergias é a prevenção, educação, conscientização, comunicação e resposta a 

emergências. 

É proibido consumir alimentos em itinerários do ônibus escolar. Sob a supervisão apropriada dos funcionários da escola 

para excursões ou rotas escolares mais longas e para alunos que possuem necessidades especiais de saúde, que exijam o 

consumo de alimentos fora do horário das refeições, a alimentação pode ser permitida nos ônibus escolares. 

As enfermeiras escolares podem fornecer os alimentos aos alunos quando o estado de saúde do aluno indicar uma 

necessidade especial. 

 

Veículos 

Todo o estacionamento para os alunos será restrito a áreas designadas da seguinte forma: 

1. Todos os automóveis estacionados no terreno da escola devem ser registrados no escritório do diretor.   

2. O estacionamento é estritamente limitado à área de estacionamento estudantil perto das quadras de tênis. 

3. Para facilitar a identificação, os automóveis devem ser estacionados primeiro. 

4. A escola não é responsável pelo automóvel ou pertences. 

5. Não haverá excesso de velocidade a mais de 15 milhas por hora ou qualquer forma de condução imprudente no 

terreno da escola. 

6. Os veículos escolares podem estar sujeitos a buscas se houver motivos razoáveis que comprovam o uso de drogas, 

álcool, propriedade roubada ou outro contrabando que podem estar presentes no veículo. 

7. As normas de estacionamento são estritamente aplicadas. É considerado um privilégio estacionar no terreno da 

escola. A suspensão dos privilégios de estacionamento, o reboque dos automóveis e a suspensão da escola podem 

ocorrer se essas normas forem violadas. 

8. Os alunos que vão de carro dirigindo para a escola podem perder o privilégio de dirigir, se for considerado 

apropriados pela administração. 

9. Os alunos não podem perder tempo nos estacionamentos. 

 

Privilégio de Alunos Sêniors 
● Os alunos sêniores que têm o primeiro período de estudo podem chegar atrasados à escola antes do segundo período 

iniciar. 

● Os alunos sêniores que participam da sala de estudos no último período escolar podem ser liberados pela escola no 

início do último período. 

● No início do ano letivo, todos os alunos sêniores são considerados elegíveis assim que seu formulário de permissão 

é devolvido à administração. 

 

Requisitos/Regras: 

1. Os alunos devem devolver uma autorização assinada para a administração para aprovação. 

2. Os alunos que chegam atrasados devem entrar pela sede. 

3. Os alunos que saem mais cedo devem sair pela sede. 

4. Os alunos devem ter uma sala de estudos no primeiro ou no último período escolar. 

5. Os alunos devem obter uma pontuação de 65 pontos ou mais em TODAS as aulas ao final de cada período. Caso 

contrário, o privilégio será revogado durante todo o próximo trimestre. 

6. Os alunos devem ter o seu transporte próprio. 
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7. Os alunos devem seguir a frequência e a política, caso contrário o privilégio tardio pode ser revogado. Os alunos 

não podem ter mais de 2 detenções por trimestre. 

8. Os alunos não podem ter suspensões em um trimestre. 

9. Os Alunos antigos que têm mais de um estudo devem escolher um para este privilégio e não podem alternar entre 

os estudos por nenhum motivo. 

 

Qualquer violação dos requisitos/regras resultará na perda desse privilégio durante o restante do trimestre e em todo o 

trimestre seguinte, caso a violação ocorra nas últimas duas semanas de qualquer trimestre. 

 

Sala de Aula 

Todos os alunos serão designados por professor de sala de aula/classe. Os alunos se apresentarão na sala de aula ao entrar 

no prédio todas as manhãs. O atendimento diário será realizado e o café da manhã será servido na sala de aula, permitindo 

que os alunos se organizem durante o dia escolar e que os professores possam realizar um breve check-in social/emocional 

com cada aluno. 

 

Corredores 

Os alunos devem sair de uma aula e entrar em outra nos horários certos e não devem ser autorizados a sair da sala de aula 

mais cedo, pois as aulas em execução podem ser prejudicadas. O tempo de alternação habitual de uma aula para outra é de 

três minutos. Ao alternar de uma aula para outra, nenhum aluno deve passar pelo escritório principal, escritório de 

orientação, pela enfermaria e nem pela administração.  

 

Passagens pelo Corredor 

O cartão de passe deve estar devidamente preenchido com o nome, data, hora, etc., e ao se deslocar de uma sala para outra 

(como sair do Consultório de Orientação para se dirigir para a sala de aula), o aluno deve apresentá-lo à supervisão. Os 

alunos que recebem o cartão de passe devem se dirigir do ‘Ponto A’ diretamente para o ‘Ponto B’, por exemplo, um cartão 

de passe para o banheiro não permite que você se dirija ao armário, tome uma bebida ou vá à enfermaria. Os alunos que 

violarem essa disposição estarão em uma área não autorizada. 

 

Bailes 

Todos os bailes são realizados exclusivamente para os alunos da Escola de Ensino Médio Bartlett. Qualquer pessoa pode 

sair do baile e pode não voltar. Todas as regras escolares relativas ao comportamento escolar serão consistentemente 

aplicadas para todos os alunos e convidados. Os convidados poderão assistir apenas o Baile dos alunos novos e antigos. Os 

convidados devem apresentar um Formulário de Permissão de Convidados preenchido ao entrar no evento e, se não 

estiverem matriculados em uma escola de ensino médio, devem apresentar o documento de verificação CORI atual. O aluno 

anfitrião deve acompanhar o convidado durante todo o evento e a todo momento, e é responsável pelo comportamento de 

seu convidado. Nenhum convidado pode ter 21 anos ou mais para entrar no evento. 

 

Exercícios de Simulação e outras emergências 

Cada turma terá um plano de evacuação de incêndio. Os alunos devem estudar o plano e se familiarizar com ele e quando o 

alarme disparar, os alunos devem seguir a direção do professor responsável. 

 

Isolamento 

Se houver necessidade de realizar um isolamento, o anúncio será repassado no interfone. Todos as campainhas estarão 

fechadas e todas as portas estarão fechadas e trancadas, e não é permitida a circulação de nenhum aluno. Nenhum aluno 

deve sair da sala de aula ou estar perto de qualquer janela ou porta. 

 

O professor de sala de aula será a única autoridade absoluta para este e todos os outros tipos de emergências. Os professores 

devem seguir rigorosamente todas as orientações. Se um aluno estiver circulando no corredor, ele deve se apresentar à sala 

de aula mais próxima disponível e permanecer lá até que a emergência seja encerrada. 

 

Armários 

Todos os armários são propriedade da Escola de Ensino Médio Bartlett e, portanto, estão sujeitos a inspeções a qualquer 

momento. No primeiro dia de aula, os armários são fornecidos para os alunos, os quais são responsáveis por mantê-los 

trancados o tempo todo. Não informe sua senha para ninguém. Não há necessidade de ir ao armário durante as aulas ou salas 

de estudo. Recomenda-se que os alunos coloquem seus nomes em todos os seus bens. Embora a escola ajude em todos os 

sentidos na recuperação de artigos perdidos, a escola não pode ser responsável por itens perdidos ou roubados. No entanto, 
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se as senhas dos armários forem informadas para outras pessoas, essa sugestão não servirá para nada. O aluno que receber 

um armário será responsável pela aparência e cuidado do seu armário. O dia deve ser planejado para evitar que o armário 

seja invadido. Os alunos podem acessar os seus armários no início do almoço e após do almoço, mas não durante o almoço. 

 

Objetos de Valor 

A escola não é responsável pela perda de dinheiro ou objetos de valor. Os alunos que precisarem trazer objetos de valor ou 

grandes quantidades de dinheiro (mais dinheiro do que é necessário no horário escolar) em ocasiões especiais são obrigados 

a guardar a quantia no escritório antes de iniciar a aula e buscá-la após o encerramento da aula. A escola ressalta fortemente 

não trazer nenhum objeto de valor ou grandes quantidades de dinheiro para a escola. 

 

Achados e Perdidos 

Os achados e perdidos estão localizados no Escritório do Diretor Assistente. Todos os artigos encontrados devem ser 

guardados neste escritório. Para informar a perda de um item, informe sua descrição no escritório e todos as medidas serão 

realizadas para devolver esses artigos ao seu proprietário. 

 

Cartazes 

Há diversos quadros de avisos em toda a escola. Todos os cartazes ou anúncios que estão no prédio devem ser aprovados 

pelo diretor ou designado. Só é permitido o uso da fita adesiva para fins de anexar os cartazes em superfícies que não serão 

marcadas. Em hipótese alguma é permitido anexar os cartazes na madeira pintada. É estritamente proibido o uso de pasta, 

fita celofane e percevejos. Todos os sinais que forem removidos pelo indivíduo ou grupo que os anexou.  

 

Livros Didáticos 

Durante o ano letivo, os alunos recebem os livros didáticos, os quais são propriedade do Departamento Escolar, e é 

responsabilidade do aluno proteger esses livros e impedir que eles sejam estragados. Os livros didáticos são numerados e 

registrados pelo professor que os emite, e o aluno deve devolver estes mesmos livros para o professor. Os boletins serão 

suspensos e nenhum cronograma para o ano seguinte será entregue até que todos os livros estragados ou perdidos sejam 

pagos. As mesmas penalidades se aplicam a outras propriedades escolares fornecidas aos alunos. No caso dos alunos 

antigos, seu diploma será mantido até que todas as suas obrigações sejam cumpridas. 

 

Visitantes 

Todos os visitantes devem se apresentar à sede para receber um cartão de passe de visitante. A política da escola é aceitar 

os visitantes que têm negócios legítimos na escola. Os pais são encorajados a visitar a escola o tempo todo. Recomenda-se 

um agendamento.  

 

Conduta nos ônibus escolares 

Andar no ônibus escolar é um privilégio do dia letivo e enquanto ele estiver ligado ou em espera, os alunos do ônibus 

estão sujeitos às regras gerais e regulamentos da escola. As seguintes normas referem-se à segurança dos ônibus escolares 

e aos procedimentos de transporte ordenados. Somente os alunos autorizados são permitidos a andar no ônibus, portanto, 

os alunos devem estar cientes das seguintes normas: 

1. Os alunos devem sentar-se imediatamente ao entrar no ônibus e permanecer sentados enquanto o ônibus estiver em 

movimento. 

2. Nenhuma linguagem indecente ou profana deve ser permitida no ônibus, e nem qualquer “violência” ou fala em 

tom alto. 

3. É proibido o uso de vape, álcool ou drogas ilegais no ônibus. 

4. Os alunos não devem jogar papel, chapéus, bonés, livros, comidas ou outros artigos enquanto estiverem no ônibus. 

5. Os alunos não devem, em nenhum momento, estender qualquer parte do corpo para fora da janela do ônibus. 

6. Os alunos devem cooperar em manter o ônibus limpo, sanitário e ordenado, e devem abster-se de danificar ou abusar 

no ônibus, incluindo suas almofadas ou outros equipamentos. Os alunos que danificarem, estragar ou causar avaria 

em qualquer equipamento do ônibus de qualquer linha escolar serão responsáveis por tais danos. 

7. Os alunos devem chegar na hora certa e cooperar o tempo todo para manter o horário do ônibus. 

8. Os alunos não devem ficar na parte de circulação de pessoas da rodovia enquanto esperam pelo ônibus. 

9. Ao descer do ônibus, os alunos devem atravessar a rua e andar 10 passos à frente do ônibus, mas devem esperar o 

sinal do motorista para atravessar. 

 

Penalidades por Violações nos Ônibus Escolares 
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1. Qualquer aluno que violas as referidas normas, será denunciado à administração escolar pelo gerente local da 

empresa de transporte. 

2. Qualquer aluno que cometer qualquer violação dessas normas, após uma investigação e uma oportunidade de 

Devido Processo Legal, será proibido pela administração escolar, temporariamente ou permanentemente, de 

andar de ônibus, e também poderá ser suspenso da escola, podendo ser encaminhado ao tribunal juvenil, ou 

submetido a outras ações disciplinares progressivas, que forem determinadas pela administração. 

 

Estudos Orientados – Procedimentos para Alunos 

Os períodos de Estudo Orientado são destinados para o estudo e para a ajuda tutorial. O professor responsável deve conduzir 

a sala de forma a garantir o máximo de foco acadêmico. 

 

TODOS os alunos do Estudo Orientado devem seguir o seguinte procedimento: 

1. Pense e planeje sobre o trabalho que precisa trazer para o estudo direcionado. 

2. Chegue em tempo ao seu estudo orientado, sente-se em seu assento e em silêncio desça para trabalhar o mais rápido 

possível. 

3. Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma dificuldade com o seu trabalho, peça ajuda ao professor de estudo designado. 

 

O estudo orientado é uma oportunidade que lhe permite utilizar o tempo com sabedoria e lhe ajuda a evoluir no mundo 

educacional. Aproveite esse tempo estruturado para se tornar um aluno melhor e mais bem sucedido. 

 

Apoio Acadêmico Pós-Escola 
Cada professor realiza o apoio acadêmico da escola uma vez por semana no horário das 14:00 às 14:45. Após o 

apoio escolar, o período é apresentado de forma esclarecedora no Programa de cada professor e divulgado fora das 

portas de sua sala de aula, bem como no site da escola. 
 

 

Reuniões de Pais e Professores 
Da mesma forma que os pais são instados a participar de uma conferência com os professores sobre seu filho(a), eles também 

devem organizar as conferências com antecedência com os professores e o orientador, de forma que o professor em questão 

possa comparecer ao encontro com eles em um momento mutuamente conveniente. O telefone do Escritório de Orientação 

da Escola de Ensino Médio Bartlett é 508-943-8552 - ramal 22. 

 

Abandonos da Escola 

Os alunos que planejam abandonar a escola por algum motivo devem relatar para o seu orientador. Para isso, eles devem 

receber um cartão de “passe da escola”. Este cartão deve ser assinado pelos pais do aluno e pelo diretor que autorizou o 

aluno a devolver os livros e suprimentos. Assim que os professores assinarem o cartão informando que todas as obrigações 

foram cumpridas, o aluno deve devolver o cartão assinado para o escritório. Todos os alunos que planejam abandonar a 

escola devem se reunir com o seu orientador, pais e diretor. 

 

Educação física 

A roupa apropriada e aprovada pelo instrutor deve ser usada durante as aulas de Educação Física. O vestuário deve estar 

limpo e marcado com o nome do proprietário. Se por algum motivo, o aluno não puder participar de aula de educação física, 

ele deverá apresentar uma carta/declaração escrita pelos pais ou pelo responsável à Enfermaria. É necessário que o aluno 

vista uma roupa adequada para receber o crédito de participação.  

 

Excursões/Atividades escolares 

O aluno que participa de uma excursão patrocinada pela escola está representando a Escola de Ensino Médio Bartlett, e seu 

comportamento reflete em toda entidade docente. Portanto, espera-se um comportamento cordial em todos os momentos, e 

todas as normas escolares devem ser seguidas. 

 

Para participar da excursão patrocinada pela escola, o aluno deve apresentar uma carta de autorização escrita por seus 

pais/responsáveis. Os alunos devem usar roupas adequadas, conforme sugerido pelo acompanhante. Os atrasos ou faltas em 

excesso na escola podem impedir do aluno participar de qualquer excursão relacionada à escola.  

 

Não é permitido levar frascos de bebidas no ônibus. 
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Alimentos e Bebidas 

O refeitório da escola é considerado uma parte vital do programa de saúde da escola. Para incentivar uma boa nutrição, um 

café da manhã e almoço bem equilibrados, os alimentos são fornecidos gratuitamente e diariamente para todos os alunos. 

Espera-se que os alunos ajam, em todos os momentos, com cortesia adequada, decoro e respeito. 

 Café da manhã: Todos os alimentos e/ou bebidas serão consumidos na sala de aula/sala de estudos do aluno. Se o 

aluno se atrasar para chegar na escola, haverá uma área designada para tomar o café da manhã, que só será servido 

até as 7:45 da manhã. Caso o aluno tenha chegado atrasado na escola, mas trouxe sua comida e perdeu o período 

do café da manhã, será provisionada pela equipe do escritório uma área designada para que o aluno possa comer, 

no entanto, lembre-se de que alimentos e/ou bebidas não serão permitidos na sala de aula após o período do café da 

manhã.  

 Almoço: Todos os alimentos e/ou bebidas devem ser consumidos no refeitório. Não será permitido o consumo de 

alimentos e/ou bebidas no saguão ou em qualquer outra área do prédio. Se o aluno retornar de uma suspensão 

trazendo alimentos e tiver perdido o período de almoço, será provisionada pela equipe do escritório uma área 

designada para que o aluno possa comer, no entanto, lembre-se de que alimentos e/ou bebidas não serão permitidos 

na sala de aula após o período do café da manhã.   

 Todo o lixo será depositado em recipientes de lixo. Os alunos deixarão sua mesa e chão ao seu redor em uma 

condição limpa. Não haverá mais de uma pausa para o almoço. Os alunos devem manter a área organizada em todos 

os momentos no refeitório. 

 Não são permitidas bebidas em um recipiente não lacrado e o aluno será obrigado a descartá-las.  

 Os alimentos e/ou bebidas que porventura tenham sido esquecidos durante o horário escolar, permanecerão no 

escritório principal até o período de almoço do aluno. 

 Os alimentos e/ou bebidas que porventura tenham sido esquecidos após o período de almoço do aluno, 

permanecerão no escritório principal até o final do dia, quando todas as aulas se encerrarem.  

 

 

 

Clubes e Organizações 

A Escola de Ensino Médio Bartlett fornece uma diversidade de experiências educacionais para os alunos além do curso 

normal de estudo e seus objetivos são alcançados. O programa de atividades estudantis é um dos principais meios para 

aprimorar alguns objetivos atendidos pela orientação presencial regular e para cumprir os demais que não tenham sido 

atendidos por essa orientação. As atividades estudantis fornecida pela Escola de Ensino Médio Bartlett correspondem à uma 

ampla participação dos alunos no planejamento e na implementação das atividades. 

 

Todos os alunos participantes das atividades extracurriculares devem estar presentes na escola antes das 8:00 da manhã, 

caso contrário não poderão participar de uma atividade ou concurso extracurricular nessa data. Qualquer aluno que seja 

dispensado por um período maior que meio turno do dia letivo, ou se estiver ausente também não poderá participar de uma 

atividade ou de um concurso extracurricular neste dia, a menos que o aluno seja dispensado pela administração.  

 

Na Escola de Ensino Médio Bartlett, os alunos compartilham a responsabilidade de selecionar, organizar e avaliar as 

atividades e seus resultados. Todas as atividades visam o desenvolvimento de lideranças democráticas e atitudes 

cooperativas. A Administração e a equipe estão trabalhando com os alunos para explorar novas oportunidades a fim de 

atingir essas metas. A lista de atividades fornecida pela Bartlett inclui, mas não se limita a: 

 

•Conselho Estudantil •Associação de Teatro   •Sociedade Nacional de Honra •Clube DECA 

•Falso Julgamento •Associação de Carreiras Médicas •Banda/Banda de Palco  •Coral Misto  

•Coral de Espetáculos •Funcionários do Anuário    •Clube da Diversidade  •Clube de Artes  

 

Taxas da Turma  

Os alunos são responsáveis por pagar as taxas relativas às aulas a partir do ano de matrícula. 

 

O valor de cada taxa a ser paga será: 

Alunos Calouros: $15  Alunos do Segundo Ano: $15 Alunos Novos: $20 Alunos Antigos: $30 
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Ao se tornar um voluntário e realizar vendas para fins de uma arrecadação de fundos, 10% de suas vendas serão usadas 

para pagar as taxas desse ano letivo. As taxas da turma devem ser pagas para poder participar do baile e de todas as 

atividades de alunos sêniores antes da realização da formatura. Todas as taxas da turma devem ser pagas para concorrer a 

um cargo de oficial de classe ou conselheiro estudantil. 

 

Critérios para Concorrer ao cargo de Oficial de Classe/Membro do Conselho Estudantil: 

● Os candidatos não devem ter nota inferior a 60 pontos no trimestre anterior para poder concorrer.   

● Todos os membros atuais do Conselho Estudantil devem ter suas 10 horas de voluntariado completas para se 

qualificarem à reeleição. 

Critérios para Permanecer como Oficial de Classe/Membro do Conselho Estudantil: 

● Seja um bom cidadão escolar por ter uma nota 3 ou 4 em seu boletim de cidadania. 

● Se ele(a) receber uma suspensão fora da escola, será automaticamente eliminado. 

● Se ele(a) receber três detenções administrativas, ficará em período condicional por um semestre com recurso junto 

ao Conselho Consultivo. 

● Deve ter uma pontuação de 60 pontos ou mais em cada estudo. Caso seja inferior a 60 pontos, ele(a) será colocada 

em uma condicional acadêmica até o final do próximo trimestre para melhorar sua média. Se a nota inferior a 60 

pontos não melhorar, ele(a) será encerrada. 

● Caso um aluno falte a um curso durante o ano e sua nota for inferior a 60 pontos além do mesmo não ter sido 

compensado no curso de verão, ele(a) perderá sua posição. 

● A critério da administração, o aluno pode perder um cargo de liderança ou ter seus privilégios sociais revogados, 

temporariamente ou permanentemente, com base na natureza da infração ocorrida na escola, em eventos escolares 

ou fora da escola. 

Procedimentos de Captação de Recursos 

Todos os recursos gerados dos clubes e das atividades esportivas estarão sob o controle financeiro da Conta de Atividades 

Estudantis e devem ser utilizados em benefício do aluno, dos atletas do referido clube e/ou da equipe esportiva. O controle 

financeiro da Conta de Atividades Estudantis será processado no Escritório do Diretor e/ou da pessoa designada. Em últimas 

instâncias, a Conta de Atividade Estudantil ficará sob a competência do Comitê Escolar. 

As contas individuais na Conta de Atividades Estudantis serão repassadas para os clubes e/ou equipes esportivas. As contas 

individuais estabelecidas devem ter um orientador responsável pelas atividades de captação de recursos. 

 

Diretrizes Gerais: 

• Todas as atividades que envolvem a captação de recursos devem receber a aprovação prévia antes que elas sejam 

iniciadas. A aprovação prévia deve ser obtida primeiro pelo diretor do prédio e pelo superintendente das escolas. É 

necessário preencher um Formulário de Solicitação de Captação de Recursos, o qual o conselho deve encaminhar 

para o Diretor autorizar, e caso inclua o atletismo, deve ser encaminhado para o Diretor Esportivo a fim de 

minimizar os conflitos com outras organizações. 

• As verbas recolhidas devem ser entregues diariamente para o Escritório do Diretor aos cuidados do Gerente de 

Contas das Atividades estudantis e devem ter um Recibo de Depósito de Conta de Atividades Estudantis da BHS. 

Em nenhuma hipótese os alunos ou conselheiros serão responsáveis pelas verbas.  

• O(s) Conselheiro/Clube/Orientadores deve(m) manter os registros precisos das verbas coletadas por cada membro 

do grupo. 

• Todas as transações devem ter a aprovação e documentação adequadas. 

• As Verbas das Atividades Estudantis são somente para os alunos e elas não podem ser usados para pagar qualquer 

treinador/conselheiro, despesas de convidados ou outros funcionários, vestuário do clube ou equipe/treinador, ou 

quaisquer outros itens que não estejam beneficiando diretamente os alunos. 

• Todas as atividades relativas à captação de recursos devem ser documentadas. 

• Não são autorizados os pagamentos em dinheiro e/ou reembolsos das contas de captação de recursos.   

• O dinheiro arrecadado nunca pode ser usado como “fundo de caixa”. Os conselheiros nunca podem usar a verba 

coletada da captação de recursos na forma de dinheiro e nem oferecê-la para os alunos para comprar itens, bens, 

suprimentos, serviços, entre outros, independente do motivo e de sua associação com o evento ou com a arrecadação 

de fundos. 

• Os pagamentos/reembolsos devem ter uma documentação adequada, como fatura, comprovantes, boletos, recibos, 

etc. Os pagamentos/reembolsos não podem, em hipótese alguma, incluir qualquer imposto. 
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• Toda a captação de recursos deve ser meramente voluntária. 

• Os jogos de azar ou outros jogos que envolvem dinheiro não podem ser usados nas atividades de captação de 

recursos. 

• Quaisquer doações realizadas por um grupo ou empresa devem receber a aprovação do Diretor para aceitação do 

Comitê Escolar. 

• O dinheiro arrecadado deve estar na forma de cheque, dinheiro e/ou ordem de pagamento. Os cheques pessoais não 

são aceitos. 
 

 

 

Escolas Públicas de Webster 

Diretrizes para o Uso da Internet 

 

Acordo de Contas 

Os educadores da Escola Pública de Webster acreditam que, à medida que a tecnologia se torna mais prevalente e acessível, 

eles têm a responsabilidade e a obrigação de ensinar os alunos a entender o poder e o potencial da tecnologia. Os alunos 

poderão usar a tecnologia de forma independente, acessando as informações, literalmente, de todo o mundo. No entanto, 

esse poder também acompanha uma responsabilidade por parte do aluno em usar a tecnologia de forma madura e apropriada. 

Comprometemo-nos em disponibilizar a tecnologia, em um ambiente controlado, e ensinar aos alunos o uso adequado e a 

aplicação das ferramentas tecnológicas. 

 

Esta declaração tem a finalidade de conscientizar que seu filho(s), ao agir de forma independente, dentro e fora da escola, 

pode encontrar conteúdos inapropriados que podem incluir mensagens de ódio, material sexualmente explícito e/ou diálogo 

com indivíduos sobre diversos temas. Através do uso da Internet, em âmbito global, é impossível que qualquer pessoa 

consiga controlar todos os materiais ou filtrar o conteúdo em computadores de rede. Portanto, a responsabilidade dos pais 

em monitorar o acesso à internet dos alunos longe da escola é de suma importância. 

 

Nas Escolas Públicas de Webster, qualquer aluno que desejar usar a Internet deve ler este acordo de autorização e os 

pais/responsáveis deverão assiná-lo. Os alunos que não tiverem essa autorização não terão o acesso escolar à rede. 

 

Para o Aluno: 

Compreendo que, ao utilizar a Internet ou qualquer outro ambiente de telecomunicações, devo seguir todas as regras de 

forma cordial, ter etiqueta e seguir as normas relativas ao acesso e à cópia de informações prescritas pelos governos federal, 

estadual e/ou local, quanto ao ambiente de acolhimento e a todas as políticas das Escolas Públicas de Webster. 

 

É proibida a exclusão, verificação, cópia ou modificação de arquivos e/ou dados pertencentes a terceiros sem o seu 

consentimento prévio. O uso de equipamentos e/ou instalações das Escolas Públicas de Webster para interesses comerciais 

externos também é proibido, assim como a instalação/execução de jogos e/ou download/instalação de gráficos ou materiais 

inadequados. 

 

Entendo que, se eu não cumprir com essas políticas ou não cooperar com os professores ou funcionários designados, perderei 

o privilégio do acesso à Internet e outras consequências que podem ser aplicáveis. 

 

 

ATLETISMO 

 

Atividades interescolares 

As equipes esportivas que são oferecidas para todos os alunos incluem, mas não se limitam a: 

 

• Futebol   • Futebol Masculino  • Futebol Feminino  • Beisebol  

• Tênis masculino  • Tênis Feminino  • Softball   •Vôlei Feminino 

• Animadores de Torcida (outono e inverno)      •Trilha dos Meninos(inverno/primavera)  

• Trilha das Meninas (inverno/primavera)   • Basquete masculino  • Golfe   

• Cross Country Masculino • Cross Country Feminino • Basquete Feminino 
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Critérios para Participação em Atividades Extracurriculares 

Os alunos que estão matriculados na Escola de Ensino Médio Bartlett devem receber uma nota média de aprovação em, 

pelo menos, 4 cursos principais por período de avaliação (Os cursos devem ser realizados em tempo integral). Qualquer 

aluno que receber a nota de cidadania “1” em três ou mais disciplinas também não atenderá aos critérios. Os critérios que 

não atendem à cidadania podem ser apelados durante o trimestre através de um formulário de recurso fornecido pela 

administração. A critério da administração, o aluno pode perder o cargo de liderança ou ter seus privilégios sociais 

revogados, temporariamente ou permanentemente, com base na natureza da infração ocorrida na escola, em eventos 

escolares ou fora da escola. A elegibilidade escolar é determinada em cada período de avaliação e no dia em que os boletins 

são emitidos. 

 

Este regulamento afeta atletas, líderes de torcida, Conselho estudantil, Corais de Espetáculos, oficiais de classe, clubes e 

todas as outras atividades escolares em que os alunos estão representando a Escola de Ensino Médio Bartlett. Isso inclui 

todas as atividades escolares extracurriculares, como danças, bailes, excursões não acadêmicas, etc. Os alunos envolvidos 

nas atividades co-curriculares e extracurriculares também devem seguir um rigoroso código de disciplina criado por essas 

organizações. Essas diretrizes são arquivadas e emitidas para os alunos que fazem parte dessas organizações. Qualquer 

aluno que tenha sido suspenso não poderá participar de nenhuma atividade até que a sua suspensão seja concluída. 

 

Todos os alunos que participarem das atividades extracurriculares devem estar presentes na escola antes das 8:00 da manhã, 

caso contrário não poderão participar de uma atividade extracurricular, prática ou do concurso nesse dia. Qualquer aluno 

que seja dispensado durante o dia escolar ou que esteja ausente também não poderá para participar de uma atividade 

extracurricular, prática ou do concurso nesse dia, a menos que tenha justificado para o diretor.  

 

O atletismo da Escola de Ensino Médio Bartlett oferece aos alunos a oportunidade de desenvolver, aprender e melhorar as 

seguintes qualidades: 

1. Reconhecer o valor e o mérito de todos os indivíduos 

2. Respeitar a si mesmo e aos demais, incluindo necessidades, desejos e interesses 

3. Desenvolver a autodisciplina, que seguirá a busca por seus interesses e objetivos 

4. Orgulhar-se de si próprio e ter um senso de autoestima que é adquirido a partir da confiança em sua capacidade de 

se adaptar ao estresse da competição de uma maneira aceitável 

5. Manter a higiene pessoal e uma aparência adequada durante a participação nos eventos esportivos patrocinados pela 

Escola de Ensino Médio Bartlett 

 

É compreensível que participar de um time esportivo na Bartlett é um privilégio. Os estudantes atletas estão representando 

não apenas a Escola de Ensino Médio Bartlett, mas também a comunidade de Webster, e deve, em todos os momentos, dar 

um bom exemplo. 

 

Normas e Regulamentos para Atletas da B.H.S.: 

1. Todos os alunos atletas que participarem de um time esportivo estarão presentes na escola antes das 8:30 da manhã, 

caso contrário não poderão participar da atividade esportiva ou da competição nessa data. Qualquer aluno atleta que 

tenha sido suspenso durante o horário escolar ou tenha estado ausente também não poderá participar nesse dia, a 

menos que tenha sido dispensado pela administração. 

2. Os alunos inelegíveis devido ao atraso não podem participar, mas podem participar de treinos ou jogos nesse dia. 

3. Todos os alunos atletas estão sob a supervisão do treinador do esporte e devem cumprir quaisquer requisitos ou 

regulamentos adicionais estabelecidos por esse treinador. 

4. No início de cada temporada, os treinadores fornecerão a todos os membros da equipe e aos pais a documentação 

informando sobre as expectativas, normas e regulamentos da equipe, horários de treino, horários de jogo e quaisquer 

outras informações pertinentes. 

5. O treinador esportivo tem autoridade para suspender ou eliminar qualquer aluno atleta que não cumpra os requisitos 

ou regulamentos estabelecidos pelo departamento esportivo. 

6. Qualquer aluno atleta que tenha sido dispensado de uma equipe por um treinador não poderá participar de outra 

equipe esportiva durante essa mesma temporada. 

7. Qualquer aluno atleta que sair de uma equipe após a convocação final ter sido selecionada, não poderá participar de 

outra equipe durante essa mesma temporada. 
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8. O aluno da Escola de Ensino Médio Bartlett é um atleta estudantil desde a data da matrícula na Bartlett até a sua 

formatura. É muito importante que este aluno seja um bom exemplo e cumpra as diretrizes do Departamento 

Esportivo do Ensino Médio da Bartlett de forma contínua, seja tanto na temporada como fora dela.  

9. Para participar de um time no dia do evento a ser realizado em outro local, cada aluno atleta deve acompanhar sua 

equipe no ônibus dos jogadores e retornar com ela no ônibus dos jogadores. Os alunos atletas não poderão viajar de 

um evento para outro fora da cidade com um veículo particular, mesmo que estejam acompanhados por um 

pai/responsável e não tenham a aprovação prévia da administração. 

10. As faltas ocorridas em virtude das viagens escolares, suspenderá o jogador de uma partida, no entanto, para as faltas 

ocorridas devido às férias, o jogador será suspenso dos jogos.  

11. Os alunos atletas devem cumprir todas as regras da Associação Atlética Interescolar de Massachusetts (MIAA). 

12. REGRA DE SAÚDE QUE ENVOLVE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS: 

 Enquanto o aluno atleta estiver matriculado na Escola de Ensino Médio Bartlett, nos períodos de temporada 

ou não, o aluno não deve, independentemente da quantidade, usar, consumir, ter, comprar/vender ou doar 

qualquer bebida que contenha álcool, qualquer produto derivado da nicotina (incluindo cigarros eletrônicos, 

canetas VAPE e todos os dispositivos similares), maconha (incluindo o sintético), esteroides, parafernália de 

drogas ou qualquer substância controlada. Esta política inclui produtos como “NA ou servir cerveja”, 

inalantes (qualquer substância que produz um efeito que altera a mente quando inalado), e o uso indevido 

de medicamentos e substâncias que alteram o seu estado mental. Não é considerada violação o aluno que tem 

uma droga definida especificamente para uso próprio aluno prescrita por seu médico.   
 

PENALIDADES MÍNIMAS: 

Primeira Violação: Se o Diretor confirmar os fatos após ouvir o aluno, será considerada uma violação e o aluno perderá o 

privilégio de participar das próximas competições interescolares consecutivas, totalizando 25% de todas as competições 

pertinentes a esse esporte. Para o aluno, essas penalidades serão determinadas no período em que ocorrer a violação. Não é 

permitida uma exceção para o aluno que fará parte de um programa de tratamento. Recomenda-se que o aluno possa 

permanecer com a prática com a finalidade de reabilitação. Qualquer parte separada de um evento será descartada no cálculo 

dos 25% da temporada. Segunda violação e subsequentes: Se o Diretor confirmar os fatos após ouvir o aluno, será 

considerada uma violação e o aluno perderá o privilégio de participar das próximas competições interescolares consecutivas, 

totalizando 60% de todas as competições interescolares pertinentes a esse esporte. O aluno receberá as penalidades a serem 

determinadas na atual ou na próxima temporada de participação. Qualquer parte separada de um evento será descartada no 

cálculo de 60% da temporada. 

 

Se após a segunda ou posterior violação o aluno por sua própria vontade, participar de um programa de dependência química 

ou de um programa de reabilitação aprovados, o aluno poderá reingressar nas atividades do MIAA após um mínimo de 40% 

dos eventos desde que o aluno tenha cumprido totalmente o programa durante esse período de penalidade. O diretor do 

ensino médio em colaboração com um Programa de Dependência Química ou Programa de Reabilitação deve certificar que 

o aluno está cursando os estudos ou emitir um certificado de conclusão. Se o aluno não concluir o programa, a penalidade 

retornará para 60% da temporada. Todas as partes decimais de um evento serão trancadas, ou seja, todas as partes 

separadas/divididas de um evento serão descartadas no cálculo dos 40% da temporada. 

 

As penalidades serão cumulativas a cada ano letivo, mas o cumprimento da pena pode ser cumprido em um ano, ou se o 

período de penalidade não for concluído durante o tempo da violação, a pena será cumprida na próxima temporada dada a 

participação real do aluno, que pode afetar o status de elegibilidade do aluno durante o próximo ano letivo. Em suma, se o 

aluno joga apenas futebol, ele está violando a norma do inverno e/ou da primavera no mesmo ano acadêmico, e ele deve 

cumprir a pena durante a temporada de outono do próximo ano acadêmico. 

 

Primeira Infração    Segunda Infração        Segunda Infração com o 

    Programa de Reabilitação 

Número de 

eventos/tem

porada 

Número de 

eventos/pena

lidade 

 Número de 

eventos/tempora

da 

Número de 

eventos/pena

lidade 

 Número de 

eventos/temporada 

Número de 

eventos/pena

lidade 

1 a 7 1  1 a 3 1  1 a 4 1 

8 a 11 2  4 2  5 a 7 2 

12 a 15 3  5 a 6 3  8 a 9 3 
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16 a 19 4  7 a 8 4  10 a 12 4 

20 ou mais 5  9 5  13 a 14 5 

   10 a 11 6  15 a 17 6 

   12 a 13 7  18 a 19 7 

   14 8  20 ou mais 8 

   15 a 16 9    

   17 a 18 10    

   19 11    

   20 ou mais 12    

 

ELEGIBILIDADE ACADÊMICA PARA OS JOGOS ESPORTIVOS: 

A. O aluno deve garantir para o período que se inicia no ano letivo até o término do período de avaliação regular e 

antes da competição, uma nota de aprovação equivalente a 4 cursos principais. 

B. Para estar apto durante os meses de setembro e outubro (temporada de outono), o aluno atleta deve ter sido aprovado 

em 4 cursos de graduação no ano letivo anterior (nota final). 

C. Para permanecer apto durante os meses de janeiro e fevereiro (temporada de inverno), o aluno atleta deve sido 

aprovado em 4 cursos principais no trimestre anterior (1º Trimestre). 

D. Para estar apto durante os meses de março e abril (temporada de primavera), o aluno atleta deve ter sido aprovado 

em 4 cursos principais no trimestre anterior (1º Semestre) 

E. Nenhum aluno estará apto a participar da competição esportiva interescolar (concorrendo ou não) por mais de seis 

semestres consecutivos além do nono ano. 

F. O aluno que completar 19 anos antes de setembro do último ano, não poderá participar. 

G. O aluno que receber uma nota de cidadania de “1” em três ou mais turmas será considerado inapto. A inelegibilidade 

da cidadania pode ser apelada durante o trimestre, através do formulário de recursos da administração. 

 

Os referidos critérios de elegibilidade esportiva estão em conformidade com os padrões da Associação Esportiva 

Interescolar de Massachusetts (MIAA). Além das referidas normas, todos os participantes devem seguir quaisquer 

regras esportivas adicionais da Escola de Ensino Médio Bartlett, conforme determinado por seus treinadores e 

aprovado pela administração. O Diretor reserva-se o direito de renunciar aos critérios além de quaisquer normas 

MIAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquivo: JJIF 

 

 



 

 

43 
 

 

Prevenção e Gestão de Lesões Na Cabeça Relacionadas ao Esporte e Concussão 

 

As Escolas Públicas de Webster entendem que concussões são lesões graves e espera que todas as precauções sejam tomadas 

a fim de minimizar os ferimentos na cabeça. A seguinte política será seguida para garantir que alunos, pais e todos os 

funcionários da escola envolvidos no programa esportivo recebam o devido treinamento sobre os sintomas de uma 

concussão e todos os professores, treinadores, voluntários e administradores implementarão os procedimentos relacionados 

ao lidar com um ferimento suspeito na cabeça ou concussão. 

 

O distrito escolar fornecerá um treinamento de concussão como requisito de pré-participação para todos os alunos e este 

treinamento deve ser concluído antes da prática ou competição. As pessoas a seguir concluirão anualmente um dos 

programas de treinamento de segurança de lesões na cabeça aprovados pelas Escolas Públicas de Webster:  

 

Orientadores 

Voluntários 

Treinadores atléticos escolares 

Enfermeiras Escolares 

Diretores Esportivos 

Pais 

Estudantes 

Este requisito será cumprido através da conclusão de uma lista de programas online aprovados no Site da Escola Pública de 

Webster e do questionário de pré-participação, que por fim, fornecerá um certificado de conclusão para o diretor esportivo. 

Por meio da assinatura, os envolvidos concordam que leram e compreenderam o conteúdo fornecido pelo diretor esportivo, 

ou participarão de uma sessão de treinamento patrocinado pela Escola Pública de Webster e assinarão a lista de frequência. 

 

O Aluno e o Pai/Responsável serão responsáveis por: 

1. Apresentar as evidências de que eles realizaram um curso on-line sobre concussões ou 

leram os materiais aprovados pelo menos uma vez ao ano. O aluno e o pai/responsável devem preencher e assinar 

formulário de pré-participação que inclua a história abrangente 

de concussão, lesões faciais, lesões na cabeça ou na coluna. 

2. Enviar um Relatório de Formulário de Lesão Na Cabeça, caso o aluno receba uma concussão 

durante uma temporada de esportes, mas não estava participando de uma atividade extracurricular. 

 

O Diretor Esportivo será responsável por: 

1. Participar da revisão semestral e da revisão desta política. 

2. Concluir o treinamento anual em protocolos de concussão. 

3. Garantir o treinamento para funcionários, pais, voluntários, treinadores e alunos que frequentam e estão matriculados.  

4. Garantir que todos os alunos passem por um exame físico anual antes de participar de qualquer atividade esportiva 

extracurricular e que cada aluno tenha submetido a documentação de pré- participação, incluindo a notificação de lesões 

anteriores na cabeça antes de cada 

temporada esportiva. 

5. Garantir que os formulários de pré-participação sejam revisados em tempo hábil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Garantir que o Relatório de Formulários de Lesão Na Cabeça seja preenchido pelos pais ou pelo treinador, bem como 

seja revisado por ele e pela enfermeira da escola. 
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7. Garantir que os atletas sejam proibidos de se envolver em qualquer técnica esportiva irracionalmente perigosa que coloque 

em risco sua saúde ou segurança. 

8. Reportar as estatísticas anuais para o Departamento de Saúde incluindo o número total de lesões na cabeça relatadas, 

tanto pelos treinadores quanto pelos pais. 

 

O diretor Esportivo se responsabilizará em manter todos os certificados, acordos assinados e escalações de treinamento por 

três anos. 

 

Os membros da equipe de treinamento serão responsáveis por: 

1. Concluir o treinamento anual em protocolos de concussão e fornecer ao diretor esportivo a certificação de conclusão. 

2. Revisar os formulários pré-participação de todos os atletas fornecidos pelas documentações autorizadas pelos pais 

incluindo o histórico do aluno e/ou risco de lesão na cabeça. 

3. Preencher o Relatório de Formulário de Lesão Na Cabeça, mediante identificação de um aluno com lesão na cabeça ou 

suspeita de concussão que ocorre durante o treino ou a competição e removê-los do jogo. 

4. Fornecer as técnicas de ensino que são destinadas a minimizar lesões na cabeça relacionadas ao esporte e orientar os 

atletas sobre o envolvimento em qualquer técnica esportiva perigosa e irracional que coloque em risco a sua saúde ou 

segurança. 

5. Notificar prontamente (imediatamente após a prática ou competição) e pessoalmente ou por telefone o pai de qualquer 

aluno removido da prática ou competição devido a ocorrência de lesão na cabeça ou suspeita de concussão. O treinador 

deverá encaminhar a documentação por escrito (papel ou eletronicamente) em até 24 horas. O treinador também deverá 

relatar o incidente para o Diretor Esportivo e para a enfermeira escolar em até 24 horas. 

6. Identificar os atletas que apresentam lesões na cabeça ou concussões supostamente ocorridas durante a prática ou 

competição, concluir um Relatório de Formulário de Lesão na Cabeça e removê-los do jogo. 

7. Garantir que os atletas sejam proibidos de se envolver em qualquer técnica esportiva irracionalmente perigosa que coloque 

em risco a sua saúde ou segurança ou dos demais.  

 

A Enfermeira Escolar será responsável por: 

1. Participar do desenvolvimento e revisão semestral da Política de Concussão. 

2. Concluir o treinamento anual em protocolos de concussão. 

3. Revisar o Relatório de Formulários de Lesão Na Cabeça, registro de informações no registro de saúde do aluno e realizar 

o acompanhamento com o treinador e o pai conforme necessário. 

4. Participar do planejamento de reingresso para alunos graduados que foram diagnosticados com concussão e discutir as 

acomodações acadêmicas e esportivas. 

5. Monitorar os alunos em recuperação com lesões na cabeça e colaborar com os professores para garantir que o plano de 

reingresso está sendo cumprido. 

6. Fornecer os materiais didáticos contínuos sobre ferimentos na cabeça e concussão para os professores, funcionários e 

alunos 
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Os procedimentos desenvolvidos sob esta política garantirão que qualquer aluno que sofrer um ferimento na cabeça ou 

estiver com suspeita de concussão, ou apresentar sinais e sintomas de uma concussão deve ser removido da prática ou 

competição e não pode retornar nesse dia. 

 

Esses procedimentos exigirão que o aluno não retorne à atividade esportiva, a menos e até que o aluno forneça uma 

autorização médica e tenha sido autorizado. O aluno que for afastado da prática ou competição e posteriormente for 

diagnosticado com concussão, deve apresentar um plano de reingresso para graduação por escrito para retornar e concluir 

as atividades esportivas acadêmicas e extracurriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimentos de Lesão na Cabeça Decorrente do Esporte e da Concussão 



 

 

46 
 

 

 

 

 

Esportes de Atletismo da Escola Pública de Webster Relacionados ao Protocolo de Lesão na Cabeça e Concussão 

Desenvolvido por: Michael Hackenson, Diretor, Ex Treinador e Diretor Esportivo 

Rene Langevin, Diretor Esportivo 

Kathy Pepin, RN, Bartlett Jr. Sr. Enfermeira do Ensino Médio 

Dr. Young-Hooh, médico ortopédico 

Dr. Angela Beeler, Médica Da Escola 

Raymond Pion, Bartlett Jr. Sr. Treinador Esportivo 

 

 

Finalidade: 

O objetivo deste processo é fornecer procedimentos padronizados para as pessoas envolvidas 

na prevenção, treinamento, gestão e decisões de retorno às atividades em relação aos alunos que sofrem lesões na cabeça 

durante as atividades extracurriculares, incluindo, mas não se limitando a esportes interescolares, a fim de proteger sua 

saúde e segurança. 

 

 

 

Atividades esportivas: 

Definida como uma atividade esportiva organizada e patrocinada pela escola que geralmente ocorre fora do horário escolar 

e sob a supervisão de um treinador, diretor esportivo ou líder da equipe, incluindo, mas não se limitando a: snowboard, 

beisebol, basquete, animadores de torcida, cross country, futebol de quadra, golfe, lacrosse, vôlei, banda marcial, rifle, 

softball, tênis e campo. Todas as atividades interescolares são consideradas atividades esportivas extracurriculares. 

 

 

Sinais de Concussão 

A critério do treinador ou orientador, um atleta deve receber o atendimento médico imediato 

Se houver sintomas de concussão. Estes sintomas podem ser: 

o Perda de consciência  

o Vômito 

o Confusão 

o Convulsões ou ataques 

o uma pupila maior que a outra 

o Dificuldade em reconhecer pessoas ou lugares 

o Dor de cabeça piora, ou não passou após 24 horas 

 

Quando o aluno atleta apresentar sinais, sintomas ou comportamento de uma suposta concussão, o atleta deve ser 

removido da prática ou competição e ser avaliado pelo treinador esportivo e/ou pelo profissional de saúde do aluno. 

Recomenda-se que o aluno seja avaliado por um clínico experiente em avaliação e gestão de concussões 
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O aluno que recebeu um diagnóstico de concussão deve ser retido de uma competição e não retornar à atividade 

pelo restante do dia. O aluno deve receber o acompanhamento, e os pais serão notificados. Em um evento agudo 

(grave) o aluno pode ser encaminhado para o hospital. As instruções serão fornecidas no ambiente hospitalar ou 

pelo médico do aluno. O aluno deve ser avaliado por um especialista em concussão conforme descrito no plano 

de gestão de concussão. 

 

Uma vez que o aluno seja liberado pelo primeiro médico, ele deve concluir os processos de retorno ao jogo no 

procedimento supervisionado: 

 

DIA 1  Sem atividade, repouso total. Se não tiver sintomas, prossiga para o Dia 2  

DIA 2  Realização de exercício aeróbico, como caminhada, ciclismo estacionário, sem treinamento de 

resistência 

DIA 3  Realizar o treinamento esportivo específico, como correr na maioria dos esportes (patinação). 

Uma parte importante desta etapa é incluir uma resistência baixa ou realizar o treinamento de 

resistência simples 

Exemplo: QBs de futebol podem retomar o arremesso lateral. 

DIA 4 Habilidades de treinamento de contato, realizar um conjunto de treinamento de resistência de 

maior intensidade 

Exemplo: jogadores de linha de futebol caminham pelo bloqueio de passes 

DIA 5  Treinamento completo de contato após a liberação médica 

DIA 6 Dia de jogos 

 

Se algum sintoma pós-concussão ocorrer novamente, retome o nível anterior e tente progredir novamente após 

24 horas. Nenhum medicamento pode ser tomado em qualquer parada da progressão. O aluno atleta deve 

verificar com o treinador esportivo todos os dias antes do treino. 

 

O consenso mais recente dos especialistas desses atletas que sofreram múltiplas concussões deve ser para 

receber acompanhamento fora do jogo por um longo período de tempo (1 a 2 semanas após a amenização dos 

sintomas).  Qualquer aluno que tenha sofrido três concussões leves/simples ou duas concussões moderadas-

graves na mesma temporada, é aconselhado pelos especialistas ele não seja autorizado a retornar nessa 

temporada. 
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Escolas Públicas de Webster                                                                                    Arquivo: JH 

 

 

 

 

 

Frequência Estudantil 

 

 

A frequência escolar regular e pontual é essencial para o sucesso na escola. O Comitê das Escolas Públicas de 

Webster reconhece que os pais dos alunos que frequentam nossas escolas têm direitos especiais, bem como 

responsabilidades, e uma delas é garantir que seus filhos frequentem a escola regularmente, de acordo com a lei 

estadual. 

 

 

As pesquisas indicam que os padrões de frequência escolar antecipados são um fator crítico na determinação 

da conclusão bem sucedida do ensino médio. Portanto, os alunos podem ser dispensados temporariamente da 

escola apenas pelos seguintes motivos: 

 

1. Doença com a prescrição de um médico que indique as datas específicas das ausências justificadas. 

2. Quarentena com uma nota médica indicando quando o aluno poderá retornar com segurança à escola. 

3. Alunos que são dispensados pela enfermeira da escola por razões médicas. 

4. Luto com notificação dos pais/responsáveis à escola. 

5. Observância de grandes feriados religiosos não identificados no calendário escolar, porém com notificação 

dos pais/responsáveis encaminhada à escola. 

6. Visitas universitárias por estudantes do ensino médio com documentação que auxilia na frequência na 

faculdade em uma data específica. Não exceder três visitas universitárias por ano letivo. 

 

O aluno também pode ser dispensado por outros motivos excepcionais mediante a aprovação do administrador 

da escola.  As férias em família programadas durante o ano letivo que resultam em faltas cumulativas dos 

alunos na escola não serão aceitas. 

 

A compreensão do aluno sobre a importância do trabalho cotidiano escolar é um fator importante na formação 

de seu caráter. Os pais e responsáveis podem ajudar seus filhos, recusando-se a permitir que eles percam o 

horário escolar desnecessariamente. 

 

Desta forma, os pais e responsáveis enviarão para o escritório da escola, uma carta por escrito explicando os 

motivos de ausência e/ou atraso do aluno, que deverá apresentá-la ao retornar à escola. Sempre que possível, 

esta notificação pode ser enviada antes da ausência ou do atraso em circunstâncias em que o aviso prévio é 

possível. O atraso ou a suspensão antecipada de um aluno da escola superior a 30 minutos em um determinado 

dia ou período no ensino médio, afetará sua frequência geral, bem como o seu progresso acadêmico. 
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Escolas Públicas de Webster 

 

 

 

 

Em casos de ausência prolongada ou irregular, ou o atraso supostamente devido a doença, a administração 

escolar exigirá uma declaração médica certificando que tais ausências sejam justificáveis. 

 

Os alunos que compreendem ou excedem 30 dias de ausência ou atraso, conforme descrito nesta política, 

serão encaminhados para o comitê de comparecimento distrital para determinar a necessidade de retenção 

e/ou outras intervenções corretivas para melhorar a sua frequência escolar e abordar as preocupações 

acadêmicas. 

 

Programa de Notificação de Ausência de Alunos 

 

Cada Diretor ou o seu designado notificará os pais/responsáveis do aluno caso os pais/responsáveis não 

tenham informado à escola sobre a sua ausência. Essa notificação ocorrerá no mesmo dia em que o aluno 

faltar, ou em um mínimo de três dias a partir da ausência do aluno. 

 

Cada diretor ou o designado deve fazer um esforço razoável para se encontrar com o aluno e com seu 

pai/responsável, uma vez que são registradas cinco (5) faltas ou mais e que não foram justificadas durante 

o ano letivo. A reunião será realizada para desenvolver as medidas de ação a fim de melhorar a frequência 

dos alunos e será desenvolvida em conjunto entre o Diretor ou o designado, aluno e pelos pais/responsáveis 

do aluno. As partes podem buscar por informações de outros membros e/ou funcionários da segurança 

pública, saúde e serviços humanos, alojamento e agências sem fins lucrativos. 

 

Prevenção ao abandono 

 

 

As Escolas Públicas de Webster comprometem-se em oferecer oportunidades para ajudar os alunos a 

concluir sua formação através do apoio acadêmico e comportamental. Pesquisas indicam que abandonar a 

escola e não receber um diploma de ensino médio pode causar graves consequências financeiras e de saúde 

ao longo da vida. A frequência escolar regular apoia a realização acadêmica e promove os bons hábitos 

para obter o sucesso futuro na faculdade e no emprego. 

 

O aluno que não tiver se formado no ensino médio não será considerado permanentemente afastado da 

escola, a menos que o Diretor tenha enviado uma notificação para o aluno e aos seus pais/responsáveis, 

informando que o aluno esteve ausente da escola por dez dias consecutivos e não justificou. O aviso será 

enviado em até cinco dias a partir do décimo dia consecutivo de ausência e incluirá pelo menos duas datas 

e horários nos próximos dez dias para 
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Escolas Públicas de Webster                                                            File: JH 

 

 

 

que ocorra uma entrevista de desligamento com o Superintendente ou o designado, o aluno e o seu pai/responsável. O aviso 

estará em inglês e no idioma materno do aluno, se aplicável. O aviso incluirá as informações de contato para o agendamento 

da entrevista de desligamento e indicará que as partes chegarão a um acordo na data/hora da entrevista em um prazo de dez 

dias. O prazo pode ser prorrogado a pedido dos pais/responsáveis e nenhuma prorrogação será superior a 14 dias. Após o 

prazo de 15 dias, se o aluno não entrar em contato com a escola para realizar a entrevista de desligamento, ele será removido 

da escola. 

 

O Superintendente ou designado pode prosseguir com qualquer entrevista sem a presença de um pai/responsável, desde que 

o Superintendente ou o designado tenha documentado uma carta de boa-fé a incluir os pais/responsáveis. 

 

O Superintendente ou o designado convocará uma equipe de funcionários para participar da entrevista de desligamento e 

fornecerá as informações ao aluno e, se for o caso, aos pais/responsáveis do aluno sobre os efeitos prejudiciais da remoção 

antecipada da escola e dos programas e serviços de educação alternativos disponíveis para o aluno. 

 

 

ÁRBITROS LEGAIS: M.G.L. 76;1; 76,18: 7616; 76;18: 76:20 

 

 

 

 

 

Escolas Públicas Webster  Arquivo: JH 

 

 

 

 

Regulamentos 

 

 

 

As Escolas Públicas de Webster utilizam um sistema hierárquico de intervenção para atender às necessidades e 

comportamentos de aprendizagem dos alunos, que inclui o desenvolvimento da frequência escolar regular. O Distrito 

implementará através de um sistema hierárquico de apoio em âmbito universal, direcionado e intensivo de intervenção. O 

distrito implementará: 

 

1.   Intervenções de Participação Universal (1 a 5 dias) 

a. Até o 3º dia de ausência, será enviada uma carta para casa sobre o comparecimento 

b. Possível reunião com os pais/responsáveis para desenvolver um plano para lidar com as 

ausências não justificadas incluindo o seu impacto no progresso acadêmico 
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2. Intervenção de Participação Direcionada (6 a 10 dias) 

a. Será realizada uma reunião dos pais ou responsáveis com a finalidade de desenvolver um plano 

para compensar as falhas resultantes das faltas à escola, as agências externas de apoio poderão 

participar desta reunião, incluindo, mas não limitando à Corte do Distrito de Juvenile Dudley.  

b. Possíveis visitas domiciliares por parte do administrador da escola ou pela pessoa designada e 

Oficial de Recursos Escolares (SRO) 

c. Perda do crédito acadêmico no ensino médio. * 
 

 

 

 

3. Intervenção de Participação Intensiva (11 ou mais dias) 

a. Visita domiciliar por parte do administrador da escola e pelo Oficial de Recursos Escolares 

(SRO). 

b. Uma reunião com os pais/responsáveis será agendada para desenvolver um plano para 

compensar as falhas acadêmicas resultantes das ausências à escola, e as agências externas 

poderão participar desta reunião, incluindo, mas não limitando à Corte do Distrito de Juvenile 

Dudley. 

c. Consideração para preenchimento do formulário de Assistência à Criança Carente (CRA) e/ou 

uma “Causa de insucesso”, conforme os requisitos do tribunal.  

d. Notificação da interrupção de matrícula após 15 dias consecutivos de ausência no ensino médio.* 
 

• As exceções podem ser atribuídas para os alunos que estão matriculados nos programas especializados ou conforme 

indicado no Plano de Educação Individual (IEP) do aluno. 

 

Intensidade da Intervenção de  

Ausências Injustificáveis 
 

 

 

Nível 3 -  

  Intervenção Intensiva 

Mais de 11 dias de falta 

 

 

 

Nível 2 -  

Intervenção Direcionada 

6 a 10 dias de falta 

 

 

 

 

 

 

Nível 1 -  

Intervenção Universal 

1  a 5 dias de falta 

 

 

 

 

Nível 2 
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Escolas Públicas Webster 

Política de Bullying 
 

Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying 

APRESENTAÇÃO 
 

O objetivo do Distrito das Escolas Públicas de Webster (doravante referido como “O Distrito”) é manter um ambiente 

escolar seguro e favorável ao ensino e à aprendizagem. Este Plano de Intervenção e Prevenção ao Bullying foi desenvolvido 

em resposta a M.G.L. c. 71, § 370 (conforme incrementado no Capítulo 92 das Leis de 2010), que proíbe o bullying nas 

escolas.  

 

Este Plano de Intervenção e de Prevenção ao Bullying é uma abordagem abrangente para lidar com o bullying e o 

cyberbullying, e visa reforçar as proteções existentes de nossos alunos. Além disso, ele também é uma ferramenta para o 

nosso corpo docente, que permite à administração promover estratégias que auxiliarão o nosso Distrito a prevenir os eventos 

de violência, bullying e demais atos de agressão. 

 

O Distrito empenha-se em trabalhar com os alunos, funcionários, famílias, autoridades policiais e com a nossa comunidade 

para prevenir os eventos de violência. Todos os membros da comunidade escolar apoiam e promovem esses objetivos. O 

Distrito espera que todos os membros da comunidade escolar se respeitem de maneira civilizada e aceitem as diferenças 

individuais. 

 

O Distrito não tolera qualquer comportamento ilegal ou perturbador, incluindo qualquer forma de bullying, perseguição ou 

ameaça em prédios escolares, ônibus escolares, nas dependências da escola ou em atividades pertinentes à escola. Ademais, 

o Distrito investigará todas as denúncias e reclamações de bullying, cyberbullying e ameaça e tomará as medidas necessárias 

para acabar com esse comportamento. O Distrito apoia este compromisso em todos os aspectos de nossa comunidade 

escolar, que incluem estratégias, programas de ensino, desenvolvimento de pessoas, atividades extracurriculares e 

envolvimento dos pais ou responsáveis. 

 

A política se aplica a todos os membros da comunidade escolar, incluindo, mas não se limitando a: alunos, professores e 

funcionários não docentes, pais ou responsáveis e visitantes dos prédios pertencentes ao distrito.                         

 

 DECLARAÇÃO DE PRIORIDADE 

 

A comunidade das Escolas Públicas Webster é um ambiente seguro que protege e oferece a educação para todos os alunos, 

incluindo hábitos saudáveis mentais e físicos. 

Portanto, o Distrito compromete-se em fornecer para todos os alunos, um ambiente de aprendizagem seguro e livre de 

bullying e cyberbullying. Para esse fim, não toleramos qualquer comportamento ilegal ou perturbador, incluindo qualquer 

forma de bullying, perseguição ou ameaças em prédios escolares, ônibus escolares, nas dependências da escola ou nas 

atividades pertinentes à escola. 

 

O distrito compromete-se em trabalhar com os alunos, funcionários, famílias, autoridades policiais e com a comunidade 

para prevenir os eventos de violência. Investigamos imediatamente todas as denúncias e reclamações de bullying, 

cyberbullying e ameaça, e tomamos as medidas necessárias a fim de encerrar esse comportamento e restaurar a segurança 

da vítima. Apoiamos este compromisso em todos os aspectos de nossa comunidade escolar, que incluem estratégias, 

programas de ensino, desenvolvimento de pessoas, atividades extracurriculares e envolvimento dos pais ou responsáveis. 

 

I. LIDERANÇA 

 

A liderança em todos os âmbitos desempenha um papel crítico no desenvolvimento e na implementação do Plano de 

Intervenção e Prevenção ao Bullying (“o Plano”) mediante ao contexto de outros esforços realizados pela escola e pela 

comunidade para promover um ambiente escolar positivo. Os líderes devem garantir que todos os funcionários ensinem os 

alunos a serem civilizados uns com os outros, promovendo comportamentos pró-sociais. Toda a equipe é responsável por 

definir as prioridades pró-sociais e por se atualizar através das pesquisas e práticas atuais que visam prevenir e responder 

ao bullying de forma eficaz. Por meio do conselho estabelecido e dos mecanismos orientadores, os Administradores e 



 

 

53 
 

 

Diretores do Distrito envolverão representantes da maior escola e da comunidade local para desenvolver, implementar e 

avaliar o Plano. 

 

A. Envolvimento do Público no Desenvolvimento do Plano  

 

Este Plano de Prevenção ao Bullying da Webster foi desenvolvido por um grupo de educadores das Escolas Públicas 

Webster. A equipe de planejamento contou com administradores à nível distrital, como diretores, conselheiros e 

professores, representantes da comunidade, autoridades policiais, alunos, pais e responsáveis. O Plano de Prevenção ao 

Bullying da Webster usou como base o Plano de Prevenção ao Bullying do Departamento de Ensino Fundamental e 

Médio.  

 

Conforme exigido por lei M.G.L. c. 71, § 37O, o Plano original de Prevenção ao Bullying da Webster que foi aprovado pelo 

Comitê Escolar em 2010, esteve disponível para comentários públicos entre 10 de novembro de 2010 e 3 de dezembro de 

2010. 

 

Sendo assim, este plano foi alterado em 10 de setembro de 2013 a fim de aumentar a segurança dos alunos que são 

intimidados por um membro da equipe da escola, que estão sujeitos à inclusão, mas não estão limitados a “educador, 

administrador, enfermeira da escola, funcionário do refeitório, zelador, motorista de ônibus, treinador esportivo ou 

conselheiro de uma atividade extracurricular ou paraprofissional”. 

 

Em 2020, este plano foi atualizado pela Força-Tarefa Anti-Bullying, que é composta por funcionários, conselheiros e 

administradores. Este plano revisado esteve disponível para comentários públicos entre 11 de fevereiro de 2020 e 1º de 

março de 2020 e foi compartilhado com o Conselho de Assessoramento de Pais de Língua Inglesa, Conselho Consultivo de 

Pais e Educação Especial Webster e com todos os Conselhos Escolares. Durante os períodos de comentários públicos, foram 

disponibilizadas cópias do Plano na sede de cada escola, no escritório do superintendente e no site do distrito. Este plano e 

política foi então aprovado pelo Comitê Escolar. 

 

B. Avaliação de Necessidades e Recursos 

 

As Escolas Públicas Webster avaliam as necessidades e os recursos como parte de uma avaliação contínua dos dados no 

contexto de análise de recursos, pontos fortes e falhas da seguinte forma: 

 

● Como Distrito de Inversão, cada escola recebeu diversas visitas e avaliações nos Locais de Inversão e de 

Monitoramento através do Instituto Americano de Pesquisas. Essas visitas ao local incluem pesquisas de 

pessoal para avaliar a cultura escolar e os ambientes de aprendizagem. 

● Os dados de incidentes dos alunos são analisados em cada escola e reportados para o Departamento de 

Ensino Fundamental e Médio. 

● Programas socioemocionais/Grupo consultivo/bloco de dados WIN  

● Reuniões de Segurança Distrital 

● Alunos em Reuniões de Risco/Reuniões de Discussões/Reuniões de Estudos Infantis 

 

Esse processo em andamento auxilia as escolas do distrito a identificar as necessidades. Com base nessas conclusões, as 

etapas de medidas podem incluir a avaliação ou o desenvolvimento de protocolos e procedimentos; expansão de parcerias 

comunitárias, incluindo a aplicação da lei e o estabelecimento das prioridades para futuros projetos de prevenção e 

intervenção. Esse processo em andamento ajuda a identificar padrões comportamentais e as áreas preocupantes, e define a 

tomada de decisões para estratégias de prevenção, incluindo, mas não se limitando a, supervisão de adultos, 

desenvolvimento profissional, programas propícios à idade do aluno e serviços de apoio na escola. 

 

Além disso, pelo menos uma vez a cada quatro anos, a partir do ano letivo de 2020-2021, o distrito implementará uma 

pesquisa, que incluirá os alunos desenvolvidos pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio para avaliar o ambiente 

escolar e a prevalência, natureza e gravidade do bullying em nossas escolas. Algumas ferramentas semelhantes à pesquisa 

de alunos serão utilizadas pelos professores, funcionários, pais/responsáveis para auxiliar a definir as necessidades do 

ambiente escolar. 

 

C. Planejamento e Supervisão 
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Os seguintes tópicos apontam os responsáveis que realizarão as tarefas exigidas no Plano: 
 

● Qualquer funcionário da escola que receber uma denúncia de bullying contatará o conselheiro ou o administrador 

escolar no mesmo dia em que a denúncia for recebida e será iniciada uma investigação. 

● Os Administradores, Professores e Equipes de apoio coletarão e analisarão as informações sobre o bullying para 

avaliar o ambiente atual e criar os planos de ação de melhorias. 

● A Equipe de Dirigentes do Distrito e os Administradores Escolares em conjunto com o Comitê de Desenvolvimento 

Profissional planejarão o desenvolvimento profissional contínuo exigido por lei. 

● Os Administradores escolares, Conselheiros e a Equipe utilizarão os formulários aprovados deste Plano de 

Intervenção e Prevenção ao Bullying para registrar, rastrear e acessar as informações relacionadas a vítimas e 

agressores.  

● Os Administradores Escolares encaminharão os incidentes de bullying mensais ao Superintendente, o qual fornecerá 

as informações atualizadas ao Comitê Escolar. 

● O Distrito e todas as escolas disponibilizam este Plano e os materiais informativos para assessorar os pais ou 

responsáveis sobre os procedimentos que envolvem os meios de comunicação adequados.  

● O Comitê Escolar e a Equipe de Dirigentes Administrativa do Distrito avaliarão e emendarão anualmente os 

manuais do aluno e os códigos de conduta a serem incluídos no Plano, além das provisões sob a Lei Geral de 

Massachusetts.  

● A Força-Tarefa Anti-Bullying realiza o registro de alunos, pais ou responsáveis, professores, administradores, 

autoridades policiais e a comunidade para encaminhar as recomendações ao Comitê Escolar a fim de avaliar as 

políticas e os protocolos atuais do Plano.  

● O Comitê Escolar apoia e aprova todas as políticas revisadas.  

● O Superintendente e a Equipe de Dirigentes do Distrito analisam e garantem a implementação das denúncias anti-

bullying.  

● Os Administradores escolares, Psicólogos escolares, Conselheiros e toda a Equipe implementarão os apoios para 

atender às necessidades das vítimas, agressores e espectadores.  

● O Diretor de Tecnologia em conjunto com a Equipe de Dirigentes do Distrito desenvolverá os protocolos e 

procedimentos de segurança para o uso nos computadores e da Internet. 

 

D. Desenvolvimento de Ambientes Seguros Escolares 

 

O distrito pressupõe que todos os membros da comunidade escolar tratem uns aos outros de maneira civilizada e respeitosa 

aceitando as diferenças individuais, e compromete-se em fornecer a todos os alunos um ambiente de ensino seguro, livre de 

bullying e cyberbullying. Este compromisso é parte integrante de nossos esforços abrangentes que promovem a 

aprendizagem em um ambiente escolar seguro.  

 

Embora promovamos um ambiente para celebrar a diversidade, sabemos que alguns são mais suscetíveis a se tornar alvos 

de bullying com base em suas características reais ou percebidas; incluindo, mas não se limitando a: raça, cor, religião, 

ancestralidade, nacionalidade, sexo, identidade de gênero, status socioeconômico, posição acadêmica, aparência física, 

idioma ou deficiências mentais, físicas e de desenvolvimento. Todos os funcionários da escola serão responsáveis por 

monitorar e manter a segurança da escola, tomando as medidas necessárias para criar ambientes de ensino seguros e de 

apoio que previnam o bullying. 

 

II. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO DE PESSOAL 

O treinamento dos professores e da equipe fará parte do Treinamento Obrigatório fornecido pelo Distrito no início 

do ano letivo. Os membros da equipe contratada após o início do ano letivo concluirão o Treinamento de 

Intervenção e Prevenção ao Bullying junto com todo o Treinamento Obrigatório das Escolas Públicas Webster 

como parte de sua orientação ao Distrito. 

A. Plano de Treinamento Anual da Equipe  
 

O plano de treinamento anual para todos os funcionários da escola incluirá as responsabilidades atribuídas aos funcionários 

e apresentará uma visão geral das etapas que o diretor ou a pessoa designada seguirá após receber a denúncia de bullying 
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ou de ameaça, além de ser uma proposta de avaliação geral dos programas de prevenção ao bullying, que serão fornecidos 

em todas as séries da escola ou do distrito.   

 

B. Desenvolvimento Profissional Contínuo 

 

O objetivo do desenvolvimento profissional é estabelecer um consenso comum das ferramentas que são necessárias e 

utilizadas pelos funcionários para criar um ambiente escolar capaz de promover a segurança, a comunicação civil e o respeito 

entre as diferenças. O desenvolvimento profissional desenvolverá as habilidades dos membros da equipe para prevenir, 

identificar e responder ao bullying. Conforme exigido por lei M.G.L. c. 71, § 37O, o conteúdo do desenvolvimento 

profissional em toda a escola e distrito será divulgado na pesquisa e incluirá informações sobre: 

 

● as estratégias de desenvolvimento (ou por idade) apropriadas para prevenir o bullying; 

● as estratégias de desenvolvimento (ou por idade) apropriadas para intervenções imediatas e eficazes a fim de impedir 

incidentes de bullying; 

● as informações relativas à interação complexa e ao diferencial de poder que pode ocorrer entre um agressor, vítimas 

e testemunhas que presenciaram o bullying; 

● os resultados de pesquisas sobre bullying, incluindo as informações relativas às categorias específicas de alunos 

que estão mais suscetíveis ao bullying no ambiente escolar; 

● informações sobre a incidência e natureza da perseguição; e 

● questões de segurança na Internet relacionadas à perseguição. 

 

O desenvolvimento profissional também abordará meios de prevenção e como se posicionar mediante o bullying ou a 

ameaça cometida para os alunos que apresentam deficiência e que deverão ser incluídos nos Programas de Educação 

Individualizada (IEPs). Este desenvolvimento priorizará as necessidades específicas de cada aluno que apresenta autismo 

ou cuja deficiência afeta o seu desenvolvimento nas habilidades sociais. 

 

As áreas complementares para o desenvolvimento profissional podem incluir: 

 

● promover e modelar o uso da linguagem respeitosa 

● promover a compreensão e o respeito através da diversidade e da diferença 

● construir relacionamentos e comunicar-se com as famílias 

● realizar o gerenciamento construtivo dos comportamentos em sala de aula 

● utilizar as estratégias de intervenção comportamental positiva 

● aplicar práticas disciplinares construtivas 

● ensinar aos alunos algumas habilidades, que incluem a comunicação positiva, o controle da raiva e a empatia pelo 

próximo 

● envolver os alunos no planejamento e na tomada de decisões da escola ou da sala de aula 

● manter uma sala de aula segura onde todos os alunos possam receber a devida atenção. 

 

C.  Notificação por Escrito para Funcionários 

 

A escola ou o distrito fornecerá a todos os funcionários uma notificação por escrito anual do Plano, que irá conter as 

informações necessárias, incluindo as seções de responsabilidades da equipe, o manual do funcionário da escola ou do 

distrito e o código de conduta. 

 

III. ACESSO AOS RECURSOS E SERVIÇOS  

 

O fator fundamental para promover um ambiente escolar positivo é atender às necessidades emocionais subjacentes de 

vítimas, agressores, espectadores, famílias e demais envolvidos. É disponibilizada uma série de serviços para ampliar a 

competência do distrito a fim de prevenir, intervir previamente e responder ao bullying de forma eficaz. Os serviços 

fornecidos incluem um consenso da dinâmica do bullying e incluem abordagens que visam atender às necessidades das 

pessoas envolvidas.  

 

A. Identificação de Recursos  
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O Distrito realiza uma revisão do quadro de funcionários e dos programas atuais que apoiam a criação de ambientes 

escolares positivos, e prioriza as intervenções prévias e os serviços intensivos. Ao concluir o mapeamento inicial dos 

recursos, o distrito desenvolverá as recomendações e etapas de ação para remediar as falhas pertinentes aos recursos e 

serviços. Esta medida incluirá novos programas, reorganização de funcionários, a criação das equipes de planejamento de 

segurança e a identificação de outras autoridades que possam fornecer esses serviços. O mapeamento dos recursos é 

realizado por integrantes das equipes de assessoria e administrativa. As recomendações utilizam como base o mapeamento 

de recursos e a identificação de necessidades que são elaboradas pela Força-Tarefa Anti-Bullying. 

 

B. Assesoria e demais serviços prestados  

O Distrito mantém o exercício de conectar os alunos e seus familiares às agências de serviços comunitários, conforme 

apropriado. A equipe de apoio estudantil do local, o diretor do prédio, o psicólogo da escola e qualquer outro membro 

apropriado da equipe serão responsáveis pelo procedimento. A equipe de assessoria por meio da administração escolar 

envolvida, desenvolve os planos de segurança para os alunos que foram alvos de bullying ou retaliação, fornece programas 

de habilidades sociais para prevenir o bullying e oferece serviços de educação e/ou intervenção para estudantes que 

apresentam comportamentos de bullying. As possíveis intervenções incluem, mas não se limitam a planos de intervenção 

comportamental, grupos de habilidades sociais e programas individuais.  

 

C. Estudantes com deficiência 

 

Conforme exigido pela MGL c. 71B, §3 e revogado no Capítulo 92 dos Atos de 2010, se o aluno possui uma deficiência 

que afeta o desenvolvimento de suas habilidades sociais ou está suscetível ao bullying, assédio ou provocação devido à sua 

deficiência, a Equipe IEP considerará as medidas necessárias a serem incluídas no IEP do aluno a fim de que ele(a) 

desenvolva as competências e proficiências necessárias para prevenir o bullying, assédio ou a provocação. Será determinado 

se o local específico, as orientações especialmente elaboradas ou os serviços fornecidos são necessários para atender às 

necessidades da criança. 

 

IV.  ATIVIDADES ACADÊMICAS E NÃO ACADÊMICAS 

 

O Distrito fornece a instrução apropriada para a idade sobre a prevenção do bullying em cada série do programa do distrito 

escolar. O programa baseia-se em provas. A orientação eficaz inclui as abordagens em sala de aula, as iniciativas de toda a 

escola e as estratégias que previnem o bullying e auxiliam no desenvolvimento das habilidades sociais. 

 

A. Abordagens específicas de prevenção contra o bullying: 

Os programas de prevenção contra o bullying nas Escolas Públicas Webster passam pelas investigações atualizadas, entre 

outras que enfatizam as seguintes abordagens: 

 

 

● Usar scripts e dramatização de papéis para desenvolver habilidades  

● Capacitar os alunos para agir, sabendo o que fazer ao testemunhar os colegas envolvidos em atos de bullying ou 

ameaça, incluindo pedir ajuda para um adulto  

● Ajudar os alunos a compreender a dinâmica do bullying e do cyberbullying, incluindo o desequilíbrio de poder 

subjacente 

● Enfatizar a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e apropriado de meios tecnológicos de comunicação 

eletrônica  

● Melhorar as habilidades dos alunos de forma que eles possam se envolver em relacionamentos saudáveis e manter 

comunicações respeitosas  

● Envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e de apoio que respeita a diversidade e aceita as diferenças. 

 

B. Abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços de prevenção ao bullying.  

As Escolas Públicas de Webster promovem as abordagens de ensino que apoiam os esforços de prevenção ao bullying. As 

abordagens a seguir são essenciais para estabelecer um ambiente escolar seguro e de apoio e enfatizar a importância de 

nossas iniciativas de prevenção e intervenção contra o bullying: 

 

● Definir expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas escolares e de sala de aula  
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● Criar ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os alunos, incluindo os alunos com deficiência, 

independente da raça, cor de pele, moradia, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, origem étnica, 

nacionalidade, religião, situação econômica e deficiência em conformidade com todos as leis estaduais e federais 

aplicáveis  

● Utilizar respostas adequadas e positivas e reforçá-las mesmo quando o aluno exigir ação disciplinar  

● Utilizar apoios comportamentais positivos  

● Incentivar os adultos a desenvolver relacionamentos positivos com os alunos  

● Moldar, ensinar e recompensar comportamentos pró-sociais, saudáveis e respeitosos  

● Usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo a resolução colaborativa de problemas, 

treinamento para a resolução de conflitos, trabalho em equipe e apoios comportamentais positivos que ajudam no 

desenvolvimento social e emocional  

● Utilizar a Internet de forma segura  

● Apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não acadêmicas e extracurriculares, especialmente em 

suas áreas mais fortes  

 

C. Desenvolvimento do programa 
 

A equipe de assessoria da Escola Pública Webster, diretores dirigentes, coordenadores de programas, administradores 

distritais e força-tarefa anti-bullying avaliam e apoiam a implementação do programa adequado das seguintes maneiras: 

 

● Reavaliar o programa baseado em evidências e os métodos aplicáveis de Prevenção contra o Bullying  

● Reavaliar novos materiais e sugerir o uso do programa adequado  

● Apoiar o desenvolvimento de aulas, referindo-se aos objetivos e diretrizes declarados, para o uso consistente em 

cada nível 

 

D. Implementação do programa 
 

As Escolas Públicas Webster implementam os programas aprovados com base em evidências. Consulte o Apêndice A 

 

V.  POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS PARA DENÚNCIAS E RESPOSTAS A BULLYING E AMEAÇAS 

Para apoiar os esforços a fim de responder imediatamente e efetivamente a bullying e ameaças, o distrito estabeleceu 

políticas e procedimentos de recebimentos e atendimentos às denúncias de bullying ou de ameaças. Essas políticas e 

procedimentos garantem que os membros da comunidade escolar - alunos, pais e funcionários saibam o procedimento na 

ocorrência desses episódios. 

O Distrito presume que todos os membros da equipe sejam obrigados a relatar qualquer incidente de bullying ou de assédio, 

seja ele testemunhado ou vivenciado. O distrito investigará imediatamente e razoavelmente todas as alegações de abuso, 

incluindo o bullying. O diretor ou a pessoa designada de cada escola será responsável por lidar com todas as denúncias de 

assédio ou bullying.Não é permitida a ameaça contra uma pessoa que denuncia o bullying, que fornece informações durante 

uma investigação, que testemunhou ou que oferece informações confiáveis sobre o bullying. Comportamentos indesejados, 

como provocações, xingamentos, insultos, exclusão, disseminação de boatos ou fofocas, incluindo, mas não se limitando a, 

comportamentos online, provocações, fazer caretas, imitar, habitação rude e altercações físicas não serão tolerados. 

A. Denúncia de bullying ou ameaças 

As denúncias de bullying ou de ameaça podem ser feitas por funcionários, alunos, pais ou responsáveis, incluindo os meios 

oral e escrito. As denúncias que são feitas por meio oral para um membro da equipe são registradas por escrito. 

A proteção prorrogada é concedida aos alunos que são intimidados por um membro da equipe da escola, que podem incluir, 

mas não estão limitados a "educador, administrador, enfermeira da escola, funcionário do refeitório, zelador, motorista de 

ônibus, treinador de atletismo, conselheiro de uma atividade extracurricular ou paraprofissional. 

O funcionário da escola ou do distrito deverá se reportar imediatamente ao diretor, à pessoa designada ou ao superintendente 

quando o diretor ou assistente do diretor for o suposto agressor, ou deverá se reportar ao comitê escolar ou à pessoa 



 

 

58 
 

 

designada quando o superintendente for o agressor, ou deverá ainda se reportar ao superintendente ou à pessoa designada 

se um membro do comitê escolar é o suposto agressor.   

Qualquer caso que envolva bullying ou ameaças deverá ser relatado. As denúncias feitas por alunos, pais, seus responsáveis 

ou por outros indivíduos que não são membros da escola e nem funcionários do distrito, podem ser feitos anonimamente. A 

denúncia pode ser feita por meio do sistema de denúncia anônima através do site www.webster-schools.org ou é possível 

enviar um e-mail para bullying@webster-schools.org. As denúncias anônimas também podem ser feitas através da Linha 

Direta de Prevenção contra o Bullying em 508.943.0104 x40001. 

Para fazer uma denúncia, não é necessário utilizar o Formulário de Incidentes. A escola ou o distrito: 

● Disponibilizará o Plano e os formulários de denúncia no site www.webster-schools.org  

● Fornecerá o Plano e os formulários de relatório nos idiomas mais prevalentes ou no idioma de origem dos alunos, 

pais ou responsáveis, mediante solicitação. 

● Fornecerá, no início de cada ano letivo, uma notificação por escrito de suas políticas para relatar os atos de bullying 

e ameaças à comunidade escolar, incluindo, mas não se limitando a, educadores, administradores, enfermeiras 

escolares, funcionários do refeitório, zeladores, motoristas de ônibus, treinadores esportivos, conselheiros de 

atividades extracurriculares, paraprofissionais, alunos e pais ou responsáveis. 

 

a. Denúncias pela Equipe 

O funcionário da escola ou do distrito deverá se reportar imediatamente ao diretor, à pessoa designada ou ao 

superintendente se o diretor ou assistente do diretor for o suposto agressor; o funcionário deverá se reportar ao comitê 

escolar ou à pessoa designada quando o superintendente é o alegado agressor ou deverá se reportar ao superintendente 

ou à pessoa designada se um membro do comitê escolar for o suposto agressor. Qualquer evento de bullying ou de 

ameaça deve ser relatado. Para relatar, conforme a norma estabelecida, a autoridade do membro da equipe não se limita 

a responder a incidentes comportamentais ou disciplinares que consistem com as políticas e com os procedimentos 

escolares ou do distrito para gerenciar a conduta e a disciplina. 

b. Denúncias de alunos, pais ou Responsáveis e Outros 

A escola ou o distrito presume que os alunos, pais ou responsáveis e outros que testemunharem ou tomarem 

conhecimento de um evento de bullying ou de ameaças envolvendo um aluno denunciem ao diretor, à pessoa designada 

ou ao superintendente quando o diretor ou assistente do diretor for o alegado agressor. As denúncias podem ser feitas 

anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra o suposto agressor apenas com base em uma denúncia 

anônima. Alunos, pais ou responsáveis e outros podem solicitar a assistência de um membro da equipe para preencher 

o formulário por escrito. Os alunos receberão meios práticos, seguros, privados e adequados à sua idade para relatar e 

discutir sobre um incidente de bullying com um membro da equipe, com o diretor, pessoa designada ou com o 

superintendente se o suposto agressor for o diretor ou o assistente do diretor. 

B. Respondendo a uma denúncia de bullying ou ameaça  

a. Segurança 

Antes de investigar completamente as alegações de bullying ou ameaça, o diretor ou a pessoa designada tomará as devidas 

providências para avaliar a necessidade de restaurar a segurança à suposta vítima e para protegê-la de possíveis incidentes 

futuros. As respostas para promover a segurança podem incluir, mas não estão limitadas a: 

● criar um plano de segurança pessoal 

● pré-determinar a disposição dos assentos para a vítima e/ou o agressor na sala de aula, no almoço ou no ônibus 

● definir o membro da equipe que será "responsável" pela segurança da vítima 

● alterar o cronograma do agressor e do acesso à vítima 

● comunicar os pais ou responsáveis 
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O diretor ou a pessoa designada tomará providências adicionais para promover a segurança durante e após a 

investigação, conforme necessário. 

O diretor ou a pessoa designada implementará estratégias adequadas de proteção contra bullying ou ameaça em eventos 

onde o aluno tenha relatado sofrer bullying ou ameaça, um aluno que tenha testemunhado bullying ou ameaça, um aluno 

que forneceu as devidas informações durante uma investigação ou um aluno que apresenta informações confiáveis sobre 

um ato relatado de bullying ou ameaça.   

b. Obrigatoriedades para Notificação de Terceiros 

 

● Aviso aos Pais ou Responsáveis. Ao determinar a ocorrência de bullying ou ameaça, o diretor ou a pessoa designada 

notificará imediatamente os pais ou responsáveis da vítima do aluno agressor informando sobre os procedimentos 

que devem ser realizados para responder à situação. Pode ocorrer eventos em que o diretor ou a pessoa designada 

contate os pais ou responsáveis antes de iniciar qualquer investigação. O aviso estará em conformidade com os 

regulamentos estaduais em 603 CMR 49.00.  

● Aviso à Outra Escola ou Distrito. Se o incidente relatado envolver alunos de mais de um distrito escolar, escola 

autônoma, escola privada, educação especial privada aprovada, escola residencial, ou escola colaborativa, o diretor 

ou a pessoa designada informada primeiro sobre o incidente notificará imediatamente por telefone o diretor ou a 

pessoa designada da (s) outra (s) escola (s) sobre o evento para que cada escola possa tomar as medidas adequadas. 

Todas as comunicações serão feitas de acordo com as leis e regulamentos estaduais e federais de privacidade e 603 

CMR 49.00.  

● Aviso às Autoridades Policiais. Em qualquer momento após receber uma denúncia de bullying ou de ameaça, 

incluindo uma investigação posterior, se o diretor ou a pessoa designada tiver uma base razoável que comprove que 

acusações criminais possam ser feitas contra o agressor, o diretor notificará as autoridades policiais. A notificação 

será em conformidade com os requisitos do 603 CMR 49.00 e acordos estabelecidos localmente com a autoridade 

policial. Se ocorrer um incidente nas dependências da escola envolvendo um ex-aluno que tenha menos de 21 anos, 

mas que não está mais matriculado na escola, o diretor ou a pessoa designada entrará em contato com a autoridade 

policial se ele ou ela tiver uma base razoável que indique que as acusações criminais deverão ser exercidas contra 

o agressor do aluno. Ao confirmar essa suspeita, o diretor irá, de acordo com o Plano e com as políticas e 

procedimentos aplicáveis da escola ou distrito, consultar o agente de recursos escolar e os demais indivíduos 

considerados apropriados pelo diretor.  

a. Investigação 

O diretor ou a pessoa designada investigará imediatamente todas as denúncias de bullying ou de ameaça e considerará todas 

as informações concretas disponíveis, incluindo a natureza da (s) alegação (ões) e as idades dos alunos envolvidos. 

Durante a investigação, o diretor ou a pessoa designada irá, entre outras funções, entrevistar os alunos, funcionários, 

testemunhas, pais ou responsáveis e outros, conforme necessário. O diretor ou a pessoa designada lembrará o aluno agressor, 

vítima e testemunhas sobre a importância da investigação, sua obrigação de falar a verdade e que as ameaças direcionadas 

contra alguém, caracterizadas como bullying ou que forneça informações durante uma investigação de bullying é 

estritamente proibida e resultará em medidas disciplinares. 

As entrevistas serão realizadas pelo diretor, pela pessoa designada ou por outros membros da equipe, de acordo com a 

determinação do diretor ou pessoa designada em reunião com o conselheiro escolar, conforme apropriado. Na medida do 

possível, e dada sua obrigação de investigar e resolver o assunto, o diretor ou a pessoa designada manterá a confidencialidade 

durante o processo de investigação além de um registro por escrito. 

Os procedimentos de investigação de denúncias de bullying e ameaças serão aplicadas em conformidade com as políticas e 

procedimentos da escola ou do distrito. Caso seja necessário, o diretor ou a pessoa designada consultará o consultor jurídico 

sobre a investigação. (A ser incluído nos procedimentos da escola ou do distrito). 

d. Determinações 
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O diretor ou a pessoa designada definirá o processo com base em todos os fatos e circunstâncias. Se, após investigação, o 

bullying ou as ameaças forem comprovados, o diretor ou a pessoa designada tomará as devidas providências para prevenir 

a recorrência e para garantir que a vítima possa participar e se beneficiar das atividades escolares. O diretor ou a pessoa 

designada irá: 

● determinar a ação corretiva necessária, se houver 

● determinar as ações responsivas e/ou ações disciplinares necessárias 

De acordo com as circunstâncias, o diretor ou a pessoa designada poderá optar em recorrer ao(s) professor(es) dos alunos 

ou ao conselheiro da escola, aos pais ou responsáveis pela vítima ou pelo agressor do aluno para identificar qualquer questão 

social ou emocional subjacente que provocou o comportamento de bullying e avaliar o nível de necessidade de 

desenvolvimento de habilidades sociais adicionais. 

O diretor ou a pessoa designada comunicará imediatamente os pais ou responsáveis da vítima e do agressor sobre os 

resultados da investigação e, se o bullying ou a ameaça foram comprovados, uma vez que as medidas estão sendo tomadas 

para prevenir novos atos de bullying ou ameaça. Todas as notificações encaminhadas aos pais devem cumprir as leis e 

regulamentos estaduais e federais de privacidade aplicáveis.  

Devido aos requisitos legais relativos à confidencialidade dos registros do aluno, o diretor ou a pessoa designada não poderá 

repassar as informações específicas aos pais e nem aos responsáveis da vítima sobre a ação disciplinar a ser tomada, a menos 

que envolva uma ordem de "distância" ou outra diretriz da qual a vítima deva estar ciente para relatar violações. 

O diretor ou a pessoa designada deverá comunicar os pais ou os responsáveis da vítima sobre o sistema de resolução de 

problemas do Departamento de Educação Elementar e Secundária, bem como esclarecer sobre o processo de acesso ao 

sistema, independentemente do resultado da determinação de bullying. 

a. Respostas ao Bullying  

Ensino de Comportamentos Adequados por Meio do Desenvolvimento de Competências. Se o diretor ou a pessoa 

designada determinar que houve um evento de bullying ou de ameaça, a lei exigirá à escola ou ao distrito utilizar um 

conjunto de reações que equilibre a necessidade de responsabilização e a necessidade de ensinar o comportamento 

apropriado. M.G.L. c. 71, § 37O (d) (v). As abordagens de desenvolvimento de habilidades que o diretor ou designado pode 

considerar incluem:  

● oferecer sessões de desenvolvimento de competências individuais com base no programa anti-bullying da escola 

e/ou do distrito 

● fornecer atividades educacionais relevantes para os alunos de forma individual ou em grupo, recorrendo aos 

orientadores e outros funcionários apropriados da escola 

● implementar uma variedade de apoios comportamentais positivos acadêmicos e não acadêmicos para auxiliar os 

alunos a compreender os meios pró-sociais para atingir os seus objetivos 

● reunir-se com pais e responsáveis para incluir seu apoio e reforçar o programa anti-bullying e as atividades 

domiciliares que desenvolvem habilidades sociais 

● adotar planos comportamentais para incluir uma meta no desenvolvimento das habilidades sociais específicas 

● realizar um encaminhamento para avaliação 

 
Adotar Medidas Disciplinares: Se o diretor ou a pessoa designada determinar que a medida disciplinar é apropriada, esta 

será aplicada com base nos fatos constatados pelo diretor ou pela pessoa designada, incluindo a natureza da conduta, a idade 

dos alunos envolvidos e a necessidade de equilibrar a responsabilização e o ensino do comportamento apropriado. A 

disciplina consistirá com o Plano e com o código de conduta da escola ou do distrito. 

Os procedimentos disciplinares para alunos com deficiência são regidos pela Lei Federal de Melhoria Educacional para 

Indivíduos com Deficiências (IDEA), a qual deve ser lida em conjunto com as leis estaduais relativas à disciplina do aluno. 

Caso seja confirmado o bullying, as consequências incluirão encaminhamentos, intervenções e/ou ações disciplinares 

conforme os termos estabelecidos no Código de Conduta do Aluno, nas políticas do Comitê Escolar e em quaisquer acordos 

coletivos de trabalho. 
 

Se o aluno violar a política de bullying, o Distrito irá impor medidas disciplinares e/ou ações corretivas para encerrar e 

prevenir futuras ocorrências dessa(s) ação(ões). O Distrito priorizará os danos provocados à vítima, bem como qualquer 
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dano causado à escola ou à propriedade do Distrito. A natureza da ação tomada deve estar em conformidade com as políticas 

disciplinares do distrito e da escola. Qualquer ação disciplinar ou corretiva deve corresponder aos requisitos do devido 

processo da lei federal e estadual. A ação relativa aos alunos pode incluir uma advertência por escrito, transferência de sala 

de aula, suspensão (curto ou longo prazo), exclusão das funções patrocinadas pela escola, exclusão dos programas escolares 

e/ou das atividades extracurriculares, acesso limitado ou negado a algumas partes ou áreas do prédio, expulsão, 

encaminhamento às autoridades policiais, supervisão de um adulto nas instalações da escola, conferências de pais, 

treinamento de conscientização, inclusão nos programas de conscientização para desenvolver a empatia, assessoria ou 

qualquer outra ação autorizada e consistente com o Código de conduta do aluno e/ou com código disciplinar da escola. O 

distrito cumprirá as leis e regulamentos federais e estaduais relativos à disciplina dos alunos que apresentam deficiência. 
 

Se o diretor ou a pessoa designada determinar que o aluno alegou conscientemente um episódio de bullying ou de ameaça, 

ele(a) estará sujeito(a) à uma ação disciplinar. 

 

Promovendo a Segurança à Vítima e aos Demais. O diretor ou a pessoa designada definirá os ajustes necessários (se 

houver) a serem implementados no ambiente escolar para aumentar a segurança da vítima e dos demais. O diretor ou a 

pessoa designada pode utilizar a estratégia de ampliar a supervisão de um adulto nos momentos de transição e em locais 

onde um episódio de bullying tenha ocorrido ou possa ocorrer.  

 

Em um período razoável após a determinação e o pedido da medida corretiva e/ou disciplinar, o diretor ou a pessoa 

designada entrará em contato com a vítima para determinar se houve uma recorrência da conduta proibida e se as medidas 

de apoio complementares são necessárias. Nesse caso, o diretor ou a pessoa designada trabalhará com a equipe escolar 

apropriada para implementá-las imediatamente. 

 

b. Respondendo uma Denúncia de Bullying por Funcionários Escolares 

Todos os incidentes de bullying cometidos por funcionários da escola serão investigados minuciosamente. 

Conforme o caso, a ação disciplinar e corretiva relativa a um funcionário da escola pode incluir, mas não está 

limitada a uma advertência por escrito, suspensão, transferência, despromover, eliminação de algumas funções, 

emprego, rescisão, supervisão, treinamento e assessoria. 

 
VI. COLABORAÇÃO COM OS FAMILIARES 

 

Educação e recursos dos pais. A escola ou o distrito oferecerá os programas educacionais aos pais e responsáveis que 

priorizam os componentes parentais do programa anti-bullying e quaisquer programas de competência social usados pelo 

distrito ou pela escola. Os programas serão oferecidos em conjunto com o PTO, Conselhos Escolares, Conselho Consultivo 

de Pais de Educação Especial ou organizações semelhantes. 

Requisitos de notificação. Todos os anos, a escola ou o distrito informará aos pais ou responsáveis dos alunos matriculados 

sobre os programas anti-bullying que estão sendo aplicados. Este aviso incluirá informações sobre a dinâmica de bullying, 

incluindo cyberbullying e segurança online. Todos os anos, os pais receberão uma notificação por escrito da escola ou do 

distrito informando as seções do Plano relacionadas ao aluno e à política de segurança da Internet na escola ou no distrito. 

Todas as notificações e informações disponibilizadas aos pais ou responsáveis serão em cópia impressa e em formato 

eletrônico, e estarão disponíveis no(s) idioma(s) mais prevalente(s) entre os pais ou responsáveis. A escola ou o distrito 

divulgará o Plano e as informações concernentes em seu site. 

 

 

VII. PROIBIÇÃO DE BULLYING E AMEAÇA 

As Escolas Públicas de Webster comprometem-se em preparar todos os alunos como aprendizes por toda a vida, e a se 

tornarem cidadãos responsáveis. As Escolas Públicas de Webster empenham-se em manter um ambiente escolar seguro, 

livre de bullying, de acordo com a Política do Comitê Escolar atual. 
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Não será tolerado o bullying cometido de um aluno para outro, do aluno para o professor, do professor para o aluno, do pai 

para o professor, do professor para o pai, do administrador para o professor, do professor para o administrador e de qualquer 

funcionário do distrito contra outro funcionário do distrito. 

O Distrito implementou estratégias para proteger uma pessoa que denuncia o bullying e fornece as informações necessárias 

para investigar o bullying, para quem testemunha o bullying ou tem informações confiáveis sobre um ato de bullying. Essas 

estratégias incluem, mas não estão limitadas a: 

 

● Desenvolvimento de um plano de segurança 

● Registro com assessores, administração ou outros funcionários 

● Seguranças de funcionários 

● Cronograma/atribuição de aula modificada 

● Maior supervisão em áreas de alto tráfego 

● Maior comunicação entre a equipe 
 

Os atos de bullying, inclusive cyberbullying, são proibidos:  

 

● Nas dependências da escola e em propriedades adjacentes às dependências da escola, em uma atividade, função ou 

programa patrocinado pela escola ou relacionado à escola, seja dentro ou fora das dependências da escola, em um 

ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar ou em outro veículo de propriedade, alugado ou usado por um 

distrito escolar ou pela escola; ou através do uso de tecnologia ou um dispositivo eletrônico de propriedade, alugado 

ou usado por um distrito escolar ou pela escola, e 

● Em local, atividade, função ou programa que não faça parte da escola através do uso da tecnologia, ou de um 

dispositivo eletrônico que não seja de propriedade, alugado ou usado por um distrito escolar ou pela escola, se os 

atos desarmonizarem o ambiente escolar para a vítima ou para as testemunhas, infringirem seus direitos na escola, 

ou material e substancialmente perturbarem o processo educacional ou o funcionamento de uma escola. 

Além disso, é proibida a ameaça cometida contra uma pessoa que relata o bullying e esta fornecer as informações durante 

uma investigação, testemunhar ou apresentar informações confiáveis. 

Conforme declarado em M.G.L. c. 71, § 37O, nada deste Plano requer que o distrito ou a escola forneça quaisquer atividades, 

funções ou programas não relacionados à escola. 

VIII. Sistema de Resolução De Problemas  

Qualquer pai que deseja registrar uma reclamação ou denúncia ou solicitar assistência fora do distrito, pode realizá-la através 

do Sistema de Resolução do Programa do Departamento de Educação Elementar e Secundária (PRS). Essas informações 

podem ser encontradas em: http://www.doe.mass.edu/pqa, e os e-mails podem ser enviados para compliance@doe.mass.edu 

ou as pessoas podem ligar para 781-338-3700. As cópias impressas dessas informações também estão disponíveis no 

escritório do Superintendente. 

IX. DEFINIÇÕES 

 

Agressor é o aluno ou o membro da equipe da escola que se envolve em bullying, cyberbullying ou ameaças.  

 

Bullying é “O uso repetido por um ou mais alunos ou por um membro da equipe da escola de uma expressão escrita, verbal 

ou eletrônica ou um ato físico, por gestos ou por qualquer um dos dois e é direcionado à vítima que: (i) provoca danos 

físicos ou emocionais à vítima ou à propriedade da vítima; (ii) amedronta a vítima, afetando a si mesmo ou à sua propriedade; 

(iii) cria um ambiente hostil à vítima na escola; (iv) infringe os direitos da vítima na escola; ou (v) perturba materialmente 

e substancialmente o processo educacional ou o funcionamento sistemático de uma escola. Para os fins desta seção, o 

bullying incluirá o cyberbullying”. 

 

Cyberbullying é um ato de “Bullying” que utiliza a tecnologia ou qualquer outro meio de comunicação eletrônico, que 

inclui, mas não se limita a, qualquer transferência de indícios, sinais, escrita, imagens, sons, dados ou inteligência de 

qualquer natureza que são transmitidos em todo ou em parte por um fio, rádio, sistema eletromagnético, eletrônico ou óptico 

http://www.doe.mass.edu/pqa
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de fotografias, incluindo, mas não se limitando a, correio eletrônico, comunicações pela Internet, mensagens instantâneas 

ou comunicações por fax. O cyberbullying também inclui (i) a criação de uma página da web ou blog em que o criador 

assume a identidade de outra pessoa ou (ii) há o conhecimento da falsificação de identidade de outra pessoa como autor do 

conteúdo ou das mensagens postadas, caso a criação ou a falsificação de identidade esteja contida em qualquer uma das 

condições enumeradas nas cláusulas (i) a (v), inclusive, na definição de bullying. O cyberbullying também inclui a 

divulgação por meio eletrônico de comunicação para mais de uma pessoa ou postagem material divulgado por meios 

eletrônicos acessada por uma ou mais pessoas, caso a divulgação ou a publicação esteja contida em qualquer uma das 

condições enumeradas nas cláusulas (i) a (v) inclusive na definição de bullying”.  

 

O ambiente hostil, conforme definido pela M.G.L. c. 71, § 37O, é um ato cometido de bullying torna o ambiente escolar 

intimidado, ridículo ou insultado e é suficientemente severo ou abrangente a ponto de alterar as condições de educação de 

um aluno. 

 

Ameaça é qualquer forma de intimidação, represália ou assédio dirigido contra um aluno que relata o bullying, e fornece as 

informações durante uma investigação, testemunha ou oferece informações confiáveis sobre o episódio. Além disso, é 

proibida a ameaça praticada contra uma pessoa que relata o bullying, fornece informações durante uma investigação do 

episódio, testemunha ou oferece informações confiáveis sobre o episódio.  

 

A equipe inclui, mas não está limitada a educadores, administradores, conselheiros, enfermeiras escolares, funcionários do 

refeitório, zeladores, motoristas de ônibus, treinadores esportivos, conselheiros das atividades extracurriculares, equipe de 

apoio ou paraprofissionais. Conforme declarado em M.G.L. c. 71, § 37O, nada contido neste Plano exige que o distrito ou 

a escola forneça quaisquer atividades, funções ou programas que não sejam pertinentes à escola. 
 

Vítima é o aluno ou o membro da equipe da escola que recebeu a ofensa de bullying, cyberbullying ou ameaça.   

 
X. RELAÇÃO COM OUTRAS LEIS 

 

De acordo com as leis estaduais e federais e as políticas da WPS, nenhuma pessoa deve ser discriminada ao ingressar em 

uma escola pública de qualquer cidade e nem por receber benefícios, privilégios e bolsas de estudo devido à sua raça, cor 

de pele, sexo, religião, nacionalidade, identidade de gênero ou orientação sexual. 

 

Nenhuma informação contida neste Plano impedirá o Distrito de tomar as medidas para remediar a discriminação ou o 

assédio, independentemente da filiação de uma pessoa a uma categoria legalmente protegida sob a lei local, estadual ou 

federal, ou políticas escolares ou distritais 

 

Além disso, as informações contidas neste Plano não se destinam a limitar a autoridade da escola ou do Distrito para tomar 

as medidas disciplinares ou outras ações sob M.G.L. c. 71, §§ 37H ou 37H½, leis aplicáveis ou políticas locais da escola ou 

do distrito para responder ao comportamento violento, prejudicial ou perturbador, independentemente de ser protegido pelo 

Plano. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A:   

Formulários 

___ BHS ___ WMS ___ PAE    
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FORMULÁRIO DE DENÚNCIAS DE INCIDENTE PRELIMINAR DE INTERVENÇÃO E 

PREVENÇÃO AO BULLYING  

 
1. Nome do declarante/Indivíduo que preencherá o formulário: ___________________________________ 

                                                                                           Deixe esta linha em branco em caso de denúncia anônima  

(Nota: As denúncias podem ser feitas de forma anônima, no entanto, nenhuma ação disciplinar será tomada contra um suposto 

agressor tendo como base apenas uma denúncia anônima.) 

 
2.   Marque se você é:   

              □ A suposta vítima da conduta     □ O declarante (não é a vítima)  

  

3.   Marque a opção se você é um:      

              □ Aluno □ Funcionário     □ Pai/Mãe     □ Outro (especifique) ______________________________ 

 
1. Seu e-mail e número de telefone: _________________________________________________________  

 
5.   Informações sobre o incidente: __________________________________________________________ 

           

      Nome da Vítima (da conduta): _______________________________________________________________ 

 
      Nome do Agressor (Indivíduo que provocou o incidente): __________________________________________ 

 
      Data(s) do(s) Incidente(s): __________________________________________________________________ 

 
      Período que ocorreu o(s) incidente(s): _______________________________________________________ 

 
      Local do(s) incidente(s) (Seja o mais específico possível): _________________________________________ 

 

 

6. Testemunhas (Escreva o nome das pessoas que presenciaram o incidente ou que estão aptas a prestar informações a 

respeito): 

 
      Nome: ___________________________     □ Aluno  □ Funcionário  □ Outro ________________________ 

 
      Nome: ___________________________     □ Aluno  □ Funcionário  □ Outro ________________________ 

 
      Nome: ___________________________     □ Aluno  □ Funcionário  □ Outro ________________________ 

 

 

7.  Informe o incidente detalhadamente (incluindo os nomes das pessoas envolvidas, o que aconteceu e o que 

cada pessoa disse e fez, incluindo as palavras específicas utilizadas). Caso seja necessário, utilize o verso da 

folha. 

 

 

 

Funcionário que recebeu esta denúncia: ________________________ Data: ___________________________ 

       

INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DE DENÚNCIA DE BULLYING 



 

 

65 
 

 

Suposta Vítima:___________________________ Suposto Agressor:______________________________ 

                                                            

1. Investigador(es):________________________  Posição(ões):_____________________________________ 
 

2. Entrevistas:           
□ Suposto agressor entrevistado Nome: __________________________ Data: _______________  

□ Suposta vítima entrevistada            Nome: __________________________ Data: _______________ 

□ Testemunha entrevistada     Nome: __________________________ Data: _______________ 

                  Nome: __________________________Data: _______________ 

3. Algum incidente anterior documentado do suposto agressor?      

□ Sim  □ Não 

Se sim, os incidentes envolveram a suposta vítima ou o suposto grupo anteriormente?     □ Sim □ Não 

Algum incidente anterior comprovado de BULLYING, AMEAÇA    □ Sim □ Não 

Resumo do inquérito:  

 

 

 

 

 

 (Conforme necessário, use uma folha adicional para anexar a este documento) 

Formulário concedido a: _________________________ Posição: ______________________ Data: _____________  

 

Assinatura: _____________________________  Data de recebimento: _____________  

 

CONCLUSÕES DO INQUÉRITO PRELIMINAR DE BULLYING  

1.  Comprovação de bullying ou ameaça:  

□ SIM        □ NÃO 

Se sim:      Se não:   

  □ Bullying     □ Incidente documentado como_________________ 

□ Ameaça      □ Apenas encaminhamento disciplinar__________________   

 
2.  Contatos: 

     □ Pais/Responsável da suposta vítima Data: _____________  

□ Pais/Responsável do suposto agressor    Data: _____________  

□ Administração        Data: _____________      

□ Execução legal         Data: _____________  

3.  Medida Tomada: __________________________________________________________________________ 
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4.  Descreva o Plano de Segurança:   

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 

Acompanhamento com a Suposta Vítima:   

Agendado para __________________________   Data de início e data de conclusão: _____________ 

Acompanhamento com o Suposto Agressor:   

Agendado para __________________________  Data de início e data de conclusão: ______________ 

 
Denúncia encaminhada para o Diretor:   Data__________________   

 
Denúncia encaminhada para o Superintendente:   Data_________________  

(Caso o diretor não tenha sido o investigador)     

 
Investigação concluída por: __________________________________ Título:________________________ 

 
Assinatura do investigador: _____________________________________ Data: _______________________ 

 
Apenas para Uso Administrativo 

Administrador que recebeu esta Denúncia: _______________________ Data: ________________ 

 

 

Escolas Públicas Webster  

Formulário de Denúncia de Inquérito Interno 

Bullying e/ou Assédio/Discriminação 

Parte I:  Informações Básicas 

 Seção I: Informações do Relator/Declarante 

*A denúncia foi realizada através do Formulário de denúncia de Direitos Civis/Bullying? ANEXE E PROSSIGA PARA 

A PÁGINA 2 **Caso a denúncia tenha sido recebida por outros meios, preencha esta página de Denúncias:  

Data da 

denúncia: 
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Escola:   

  

Nome do Relator 

da Denúncia: 

  

  

Nome do Relator (ou 

Anônimo): 

  Tipo de Relação 

com a Vítima: 

  

 

Seção II:  Inquérito preliminar    

Nome da 

Vítima: 

  Série:   

  

Nome do(s) agressor(es)/ 

Autor(es):   Série:   

 

Possíveis Testemunhas:  

Nome Papel (Aluno(a), Funcionário, Pais, etc.) 
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Data e hora do(s) 

incidente(s): 

  

  

Local do(s) incidente(s):   

  

Descrição do incidente:  

Descreva o incidente detalhadamente CONFORME O RELATO INICIAL para a escola (incluindo os nomes das 

pessoas envolvidas, o que ocorreu e o que cada pessoa fez e disse, incluindo as palavras específicas que foram 

utilizadas)  

  

  

Considerações Especiais:  

O relato de bullying, assédio ou discriminação tiveram como base o parentesco da vítima a uma classe 

protegida (raça/cor de pele, religião/credo, nacionalidade, orientação sexual, sexo, identidade de gênero, 

idade, deficiência, condição de veterano, cidadania)? (Sim/Não) 

Se sim, especifique: 
 

Se sim, desenvolva Medidas Internas e faça considerações de Direitos Civis (veja abaixo) 

 

Há alguma suspeita considerável de ocorrência de crime? (Sim/Não)   
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O oficial de recursos da escola foi informado? (Sim/Não)   

Reportado para:   Em (Data):   

Alguma autoridade policial foi notificada sobre o caso? (Sim/Não)   

Reportado para:   Em (Data):   

 Há alguma suspeita considerável de abuso infantil ou negligência? (Sim/Não)   

A DCF foi notificada? (Sim/Não)   

Relatado para:   Em (Data):   

Especifique os detalhes 

relevantes: 

  

    

Plano de apoio (Bullying)/Medidas Internas (Direitos Civis):  

Foi implementado um Plano de Apoio ou de Medidas Internas? (Sim/Não)   

Se sim, especifique:   
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Algum agressor/culpado foi retirado da escola ou do trabalho em caráter de emergência ou colocado 

em licença? (Sim/Não) 

  

Se sim, especifique:   

  

Assinatura do relator: ______________________________________          

Data ______________ 

Parte II: Relatório de Inquérito 

Seção I: Resumo do Inquérito  

Nome do(s) 

Investigador(es): 

  Título(s)   

  

Entrevistas: (copie e cole as seções de entrevista no espaço em branco, conforme necessário) 

A menos que seja determinado o oposto, a suposta Vítima deve ser entrevistada primeiro, seguida por 

quaisquer testemunhas e, finalmente, pelo(s) agressor(es). 

Lembre-se de notificar TODAS as pessoas envolvidas no inquérito da política distrital que proíbe ameaças. 

Nome Papel do participante (Vítima/Agressor/Autor/Testemunha) 

Data da 
Entrevista 

      

Resumo da Entrevista 
(use uma folha adicional, 
caso necessário): 
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Nome Papel do participante (Vítima/Agressor/Autor/Testemunha) 

Data da 
Entrevista 

      

Resumo da Entrevista (use 

uma folha adicional, caso 

necessário): 

  

  

Descreva qualquer prova investigada durante o inquérito, incluindo documentos, gravações de vídeo, 

mensagens de texto, mídia social, capturas de tela, etc. Siga as etapas para preservar as provas conforme a 

necessidade. 

  

          

O Agressor/Autor possui registros documentados anteriores de incidentes de 

natureza semelhante? (S/N/DESC) 

  

Se sim, a Vítima ou o Grupo estava envolvido nesse(s) incidente(s)? (S/N/DESC)   

Há algum incidente anterior comprovado de assédio, bullying ou ameaça? 

(S/N/DESC) 

  

          

Conclusões de Direitos Civis – Inquérito de Ambiente/Cultura escolar  
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Resumo do Inquérito (use uma 

folha adicional, caso necessário): 

  

 

Seção II:  Conclusões 

Descobertas 

Há provas suficientes para apoiar a conclusão de que houve uma violação das políticas do Distrito: (marque um 

'X' nas caixas apropriadas se houver uma conclusão) 

Bullying   

Assédio/Discriminação com base em Direitos Civis   

Trotes   

Descreva qualquer violação complementar do Código de Conduta comprovadas no inquérito abaixo 

  

  

Conclusões de Direitos Civis  
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O aluno foi provocado devido à diferentes características reais ou percebidas, como sua raça, cor 

de pele, religião, ancestralidade, nacionalidade, sexo, status socioeconômico, desalojamento, 

status acadêmico, identidade ou expressão de gênero, aparência física, gravidez, condição 

parental, orientação sexual, deficiência mental ou física ou desenvolvimento comportamental ou 

sensorial? (S/N) 

  

Se a resposta para a referida pergunta é ‘SIM’, descreva abaixo 

 

Se a resposta para a referida pergunta é ‘SIM’, descreva os meios pelos quais o ambiente e a cultura da escola 

foram envolvidos e contribuíram com o incidente. 

  

Seção III: Acompanhamento 

Notificação das comprovações:  

  Notificar a Vítima sobre as Descobertas (meios verbal e escrito) 

  Notificar o(s) Agressor(es)/Autores das Descobertas (meios verbal e escrito) 
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Medida(s) tomada(s): (Marque todas as medidas tomadas resultantes deste incidente) 

  Educação Individual 

  Qualificação Individual 

  Serviço Comunitário 

  Perda de Privilégios 

  Detenção 

  Suspensão 

  Outro (descreva): 

 

 Outras medidas provisórias:  

É necessário incluir mais uma equipe ou aplicar a educação/treinamento para o aluno? 

(Sim/Não) 

  

Se sim, 

descreva: 

  

Acompanhamento dos contatos/monitoramento: (adicione mais linhas conforme necessário)   



 

 

75 
 

 

Nome 

Papel 

(Vítima/Agressor/Testemunha/ 

Pais ou o responsável) 

Data do Acompanhamento Meio Utilizado (Telefone/E-

mail/Carta) 

        

        

  Sede     

  Autoridade Policial      

  Educação Especial     

 

Plano de Apoio & Segurança   

Caso seja constatado episódio de bullying ou assédio/discriminação, será desenvolvido um plano de 

segurança para a(s) vítima(s) da referida conduta. Se não houver nenhuma comprovação, será 

desenvolvido um Plano de apoio para a(s) pessoa(s) envolvida(s) no inquérito, conforme apropriado. 

Plano desenvolvido para a(s) Vítima(s)  

(Segurança/Apoio ou N/A)   Data do 

acompanhamen

to: 

  

Foi desenvolvido um Plano para a(s) 

Testemunha(s)?  

(Segurança/Apoio ou N/A) 

  Data do 

acompanhamen

to: 

  

Data da Denúncia Encaminhada ao 

Diretor 

  Iniciais do Diretor:    
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Data da Denúncia Encaminhada 

para a Sede 

  Siglas da Sede   

  

Assinatura do investigador: ____________________________      Data: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

Programa Anti-Bullying  

 

Escola Programa Séries  

PAE Segunda Etapa Maternal a 4ª  

 Segunda Etapa das 

Unidades Anti-Bullying 

Jardim de Infância a 4ª  

WMS Segunda Etapa 5ª a 8ª 

BHS Segunda Etapa 9ª a 12ª 
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APÊNDICE C 

Atividades complementares do programa de apoio   

 

O Distrito apoia os programas e as atividades que promovem o valor de um ambiente escolar positivo com 

condutas saudáveis e cordiais. Embora alguns desses programas e atividades não sejam baseados em evidências 

visem especificamente a prevenção ao bullying, eles permanecerão em avaliação para uma possível 

implementação. 

  

1. PBIS - Apoios e intervenções de condutas positivas - Todos os Prédios/Todo o Distrito: Ensina as expectativas 

para todos os alunos para promover um ambiente de aprendizagem seguro e uma cultura positiva. 

2. Planos de Intervenção Comportamental (BIPs)  

3. Clube de Diversidade - BHS  

4. Reunião Matinal - PAE 

5. Sala de Aula Responsiva - PAE 

6. Consultorias BHS e WMS  

7. Projetos de Aprendizado sobre o Serviço 
 

Primeira Leitura: 

Segunda Leitura:  

Terceira Leitura e Aprovação Final:  
 

 

Seção de Direito Escolar de Massachusetts 

 

Capítulo 622 

É política do Departamento Escolar de Webster cumprir o Capítulo 622 das Leis Gerais da Comunidade de Massachusetts 

e o Título IX das Emendas Educacionais de 1972. 
 

O Capítulo 622 das Leis Gerais de nosso Estado dispõe que nenhuma pessoa deve ser excluída ou discriminada ao ingressar 

em uma escola pública, ou na obtenção das vantagens, privilégios e cursos de estudo de tal escola pública em razão de raça, 

cor, sexo, religião ou nacionalidade. 
 

O Título IX das Emendas Educacionais de 1972 proíbe o assédio sexual em qualquer consideração para alunos e 

funcionários. Isso significa que, com base no sexo, nenhuma pessoa pode ter sua participação ou benefício negados, ou estar 

sujeita a discriminação em qualquer programa educacional. 
 

Política de Não Discriminação 

A Escola de Ensino Médio Bartlett é uma instituição que oferece oportunidades iguais para todos. De acordo com as leis 

federais e estaduais, não haverá discriminação com base em raça, credo, cor, idade, sexo, religião, nacionalidade, orientação 

sexual, identidade de gênero, desalojamento ou deficiência. 

 

Massachusetts. Departamento de Leis e Regulamentos de Educação; Lei de Registros do Aluno (603 

CMR 23.00) 
*Alterado mais recentemente pelo Conselho de Educação: 15 de agosto de 2006 

Seção:  

23.01: Aplicação dos Direitos  

23.02: Definição dos Termos  

23.03: Coleta de Dados: Limitações e Requisitos  

23.04: Arquivos Pessoais dos Funcionários da Escola  

23.05: Privacidade e Segurança dos Registros dos Alunos  

23.06: Destruição dos Registros dos Alunos  
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23.07: Acesso aos Registros dos Alunos  

23.08: Alterando o Registro do Aluno  

23.09: Recursos  

23.10: Notificação  

23.11: Monitoramento  

23,12: Cláusula de Rescisão 

23.01: Aplicação de Direitos  

A CMR 603 23.00 é promulgada para garantir os direitos dos pais e alunos de confidencialidade, inspeção, alteração e 

destruição de registros do aluno e para ajudar os sistemas escolares locais a cumprir a lei. A CMR 603 23.00 deve ser 

interpretada liberalmente para esses fins.  

(1) Esses direitos serão os direitos do aluno ao completar 14 anos de idade ou ao entrar na nona série, o que ocorrer primeiro. 

Se o aluno tiver menos de 14 anos e ainda não tiver ingressado na nona série, esses direitos pertencerão aos pais do aluno.  

(2) Se o aluno tem de 14 a 17 anos de idade ou entrou na nona série, tanto o aluno quanto seus pais, ou qualquer um deles 

agindo sozinho, deverão exercer esses direitos.  

(3) Se um aluno tiver 18 anos de idade ou mais, ele/ela sozinho (a) deve exercer esses direitos, sujeito ao seguinte. Os pais 

podem continuar a exercer os direitos até que sejam expressamente limitados por tal aluno. Tal aluno poderá limitar os 

direitos e disposições da 603 CMR 23.00 que se estendem aos seus pais, exceto o direito de inspecionar o registro do aluno, 

fazendo tal pedido por escrito ao diretor da escola ou superintendente das escolas, que deve honrar tal pedido e reter uma 

cópia dele no registro do aluno. De acordo com M.G.L. c. 71, seção 34E, os pais de um aluno podem inspecionar o registro 

do aluno, independentemente da idade do aluno.  

(4) Não obstante 603 CMR 23.01 (1) e 23.01 (2), nada deve ser interpretado no sentido de que um comitê escolar não possa 

estender as disposições de 603 CMR 23.00 para alunos menores de 14 anos ou para alunos que ainda não entraram no nono 

ano. 

 

23.02: Definição dos Termos  

Os vários termos usados na CMR 603 23.00 são definidos abaixo:  

O acesso é a inspeção ou cópia de um registro do aluno, no todo ou em parte.  

Os funcionários autorizados da escola devem consistir em três grupos:  

(a) Administradores escolares, professores, conselheiros e outros profissionais que são empregados pelo comitê escolar ou 

que estão prestando serviços ao aluno sob um acordo entre o comitê escolar e um provedor de serviços, e que estão 

trabalhando diretamente com o aluno em uma capacidade administrativa, de ensino e aconselhamento, e/ou de diagnóstico. 

Qualquer um desses profissionais que não seja empregado diretamente pelo comitê escolar deve ter acesso apenas às 

informações de registro do aluno que são necessárias para que desempenhem suas funções.  

(b) Funcionários administrativos e de escritório, incluindo operadores de equipamento de processamento de dados ou 

equipamento que produzem microfilmes/microfichas, que são empregados pelo comitê escolar ou são contratados sob um 

contrato de serviço do comitê escolar, e cujas funções exigem que eles tenham acesso aos registros do aluno para fins de 

processamento de informações para o registro do aluno. Tais funcionários devem ter acesso apenas às informações de 

registro do aluno que são necessárias para que desempenhem suas funções.  

(c) A Equipe de Avaliação que avalia um aluno.  

Aluno elegível significa qualquer aluno com 14 anos de idade ou mais ou que tenha entrado na 9ª série, a menos que o 

comitê escolar agindo de acordo com CMR 603 23.01 (4) estenda os direitos e disposições de CMR 603 23.00 para alunos 

com idade inferior a 14 ou para alunos que ainda não entraram na 9ª série.  

Equipe de Avaliação significa a equipe que avalia as crianças em idade escolar de acordo com a M.G.L. c. 71B (St. 1972, 

c. 766) e 603 CMR 28.00.  

Pai é o pai ou mãe de um aluno, ou responsável, ou pessoa ou agência legalmente autorizada a agir em nome do aluno no 

lugar do pai, mãe ou responsável, ou em conjunto com estes. Qualquer pai que, por ordem judicial, não tenha a custódia 

física do aluno, é considerado um genitor sem a guarda para fins da M.G.L. c. 71, § 34H e 603 CMR 23.00. Isso inclui os 

pais que, por ordem judicial, não residem e nem supervisionam o aluno, mesmo que por curtos períodos.  

Liberação significa a divulgação oral ou escrita, no todo ou em parte, de informações em um registro do aluno.  

Criança em idade escolar com necessidades especiais deve ter a mesma definição dada na M.G.L. c. 71B (St. 1972, c. 

766) e 603 CMR 28.00.  

O comitê escolar deverá incluir um comitê escolar, um conselho de curadores de uma escola de ensino fundamental, um 

conselho de curadores de uma escola técnico-profissional, um conselho de diretores de uma escola de colaboração 

educacional e o corpo administrativo de uma escola privada aprovada pela M.G.L. c. 71B (Capítulo 766).  
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Aluno significa qualquer pessoa matriculada ou anteriormente matriculada em uma escola pública de ensino primário ou 

secundário, ou qualquer pessoa com três anos ou mais sobre a qual um comitê escolar mantém informações. O termo usado 

em 603 CMR 23.00 não deve incluir uma pessoa sobre a qual um comitê escolar mantém informações relativas apenas ao 

emprego dessa pessoa pelo comitê escolar.  

O registro do aluno deve conter o histórico escolar e o registro temporário, incluindo todas as gravações e fitas de 

computador, microfilmes, microfichas ou qualquer outro material, independentemente da forma física ou características 

relativas a um aluno, que é organizado com base no nome do aluno ou em uma forma que tal aluno pode ser individualmente 

identificado, e que é mantido pelas escolas públicas da Comunidade. O termo usado na 603 CMR 23.00 significa todas essas 

informações e materiais, independentemente de onde estejam localizados, exceto para as informações e materiais 

especificamente isentos pela 603 CMR 23.04.  

O registro temporário deve consistir em todas as informações do registro do aluno que não estão contidas no histórico 

escolar. Claramente, essas informações devem ser importantes para o processo educacional. Essas informações podem 

incluir resultados de testes padronizados, classificação da classe (quando aplicável), atividades extracurriculares e 

avaliações por professores, conselheiros e outros funcionários da escola.  

Terceiro significa qualquer pessoa ou agência pública ou privada, autoridade ou organização que não seja o aluno elegível, 

seus pais ou funcionários autorizados da escola.  

O histórico escolar deve conter registros administrativos que constituem os dados mínimos necessários para refletir o 

progresso educacional do aluno e para operar o sistema educacional. Esses dados se limitarão ao nome, endereço e telefone 

do aluno; sua data de nascimento; nome, endereço e número de telefone dos pais ou responsáveis; títulos do curso, notas 

(ou o equivalente quando as notas não são aplicáveis), crédito do curso, grau concluído e o ano concluído. 

  

23.03: Coleta de Dados: Limitações e Requisitos  

Todas as informações e dados contidos ou adicionados ao registro do aluno devem ser limitados a informações relevantes 

às necessidades educacionais do aluno. As informações e dados adicionados ao registro temporário devem incluir o nome, 

a assinatura e o cargo da pessoa que é a fonte das informações, e a data de entrada no registro. Resultados de teste 

padronizado de grupo que são adicionados ao registro temporário precisam incluir apenas o nome do teste e/ou editor e a 

data do teste.  

 

23.04: Arquivos Pessoais dos Funcionários da Escola  

O termo registro do aluno não inclui notas, auxílios à memória e outras informações semelhantes que são mantidas nos 

arquivos pessoais de um funcionário da escola, e não é acessível ou revelado a funcionários autorizados da escola ou 

terceiros. Tais informações podem ser compartilhadas com o aluno, pais ou um substituto temporário do criador do registro, 

mas se for liberado para o pessoal autorizado da escola, torna-se parte do registro do aluno sujeito a todas as disposições da 

603 CMR 23.00.  

 

23.05: Privacidade e Segurança dos Registros dos Estudantes  

(1) O diretor da escola ou seu representante será responsável pela privacidade e segurança de todos os registros do aluno 

mantidos na escola.  

(2) O superintendente das escolas ou seu representante será responsável pela privacidade e segurança de todos os registros 

do aluno que não estão sob a supervisão do diretor da escola, por exemplo, os históricos escolares de ex-alunos armazenados 

na secretaria central do departamento escolar ou registros estudantis de crianças em idade escolar com necessidades 

especiais que não tenham sido matriculadas em uma escola pública.  

(3) O diretor e o superintendente das escolas devem assegurar que os registros dos alunos sob sua supervisão sejam mantidos 

fisicamente seguros, que os funcionários autorizados da escola sejam informados das disposições da 603 CMR 23.00 e 

M.G.L. c. 71, § 34H, que sejam instruídos quanto à importância da privacidade e confidencialidade das informações; e que 

todos os sistemas computadorizados empregados sejam eletronicamente seguros.  

 

23.06: Destruição dos Registros dos Alunos  

(1) O histórico escolar do aluno deve ser mantido pelo departamento escolar e só poderá ser destruído 60 anos após sua 

formatura, transferência ou desligamento do sistema escolar.  

(2) Durante o tempo em que um aluno estiver matriculado em uma escola, o diretor ou seu representante periodicamente 

revisará e destruirá informações enganosas, desatualizadas ou irrelevantes contidas no registro temporário, desde que o 

aluno elegível e seus pais sejam notificados por escrito e tenham a oportunidade de receber as informações ou uma cópia 

delas antes de sua destruição. Uma cópia dessa notificação deve ser colocada no registro temporário.  
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(3) O registro temporário de qualquer aluno matriculado na data ou após a data de vigência da 603 CMR 23.00 deverá ser 

destruído no mais tardar sete anos após o aluno ser transferido, graduar-se ou abandonar o sistema escolar. Notificação por 

escrito para o aluno elegível e seus pais da data aproximada de destruição do registro e seu direito de receber as informações 

no todo ou em parte, devem ser feitos no momento de tal transferência, formatura ou cancelamento. Tal notificação deve 

ser adicionada à carta de informações de rotina exigida pela 603 CMR 23.10.  

(4) De acordo com a M.G.L. c 71, seção 87, a pontuação de qualquer teste de inteligência de grupo administrado a um aluno 

matriculado em uma escola pública deve ser removida do registro do referido aluno no final do ano letivo em que tal teste 

foi aplicado. 

 

23.07: Acesso aos Registros dos Alunos  

(1) Ficha de Acesso. Uma ficha de acesso deve ser mantida como parte do registro de cada aluno. Se partes do registro do 

aluno estiverem localizadas separadamente, uma ficha separada deve ser mantida com cada parte. A ficha deve indicar todas 

as pessoas que obtiveram acesso ao registro do aluno, informando: o nome, cargo e assinatura da pessoa que divulgou a 

informação; o nome, cargo e, se for terceiro, a afiliação, se houver, da pessoa que recebeu as informações; a data de acesso; 

as partes do registro para as quais o acesso foi obtido; e a finalidade desse acesso. A menos que as informações do registro 

do aluno devam ser excluídas ou liberadas, este requisito de ficha não se aplica a:  

(a) funcionários autorizados da escola sob a 603 CMR 23.02 (9) (a) que inspecionam o registro do aluno;  

(b) Funcionários administrativos e de escritório sob a 603 CMR 23.02 (9) (b), que adicionam informações ou obtêm acesso 

ao registro do aluno; e  

(c) Enfermeiros da escola que inspecionam o registro de saúde do aluno.  

(2) Acesso de alunos elegíveis e pais. O aluno elegível ou os pais, sujeitos às disposições da 603 CMR 23.07 (5), devem 

ter acesso ao registro do aluno. O acesso deve ser fornecido o mais rápido possível e até dez dias após a solicitação inicial, 

exceto no caso de genitores sem a guarda, conforme previsto em 603 CMR 23.07 (5). Mediante solicitação de acesso, todo 

o cadastro do aluno, independentemente da localização física de suas partes, deverá ser disponibilizado.  

(a) Mediante solicitação, cópias de qualquer informação contida no registro do aluno deverão ser fornecidas ao aluno 

elegível ou aos pais. Uma taxa razoável, que não deve exceder o custo de reprodução, poderá ser cobrada. No entanto, uma 

taxa não poderá ser cobrada se isso impedir efetivamente os pais ou o aluno elegível de exercer seu direito, de acordo com 

a lei federal, de inspecionar e revisar os registros.  

(b) Qualquer aluno, independentemente da idade, terá o direito de acordo com a M.G.L. c. 71, seção 34A para receber uma 

cópia de seu histórico escolar.  

(c) O aluno elegível ou os pais devem ter o direito, mediante solicitação, de se encontrar com funcionários profissionalmente 

qualificados da escola e de ter qualquer conteúdo do registro do aluno interpretados.  

(d) O aluno elegível ou os pais poderão fazer com que o registro do aluno seja inspecionado ou interpretado por um terceiro 

de sua escolha. Tal terceiro deve apresentar consentimento específico por escrito do aluno elegível ou pais, antes de obter 

acesso ao registro do aluno.  

(3) Acesso dos Funcionários Autorizados da Escola. Sujeito a 603 CMR 23.00, os funcionários autorizados da escola 

devem ter acesso aos registros dos alunos aos quais estão prestando serviços, quando tal acesso for necessário no 

desempenho de suas funções oficiais. O consentimento do aluno elegível ou dos pais não será necessário.  

(4) Acesso de Terceiros. Exceto pelas disposições da 603 CMR 23.07 (4) (a) a 23.07 (4) (h), nenhum terceiro deve ter 

acesso às informações contidas ou provenientes de um registro do aluno sem o consentimento específico e informado por 

escrito do aluno elegível ou dos pais. Ao conceder a liberação, o aluno elegível ou pais terão o direito de designar quais 

partes do registro do aluno devem ser liberadas para terceiros. Uma cópia de tal liberação deve ser mantida pelo aluno 

elegível ou pais, e uma duplicata colocada no registro temporário. Exceto para as informações descritas em 603 CMR 23.07 

(4) (a), as informações de identificação pessoal de um registro do aluno só devem ser divulgadas a terceiros com a condição 

de que ele/ela não permita que nenhum outro terceiro tenha acesso a tais informações sem o consentimento por escrito do 

aluno elegível ou pais.  

(a) A escola pode divulgar as seguintes informações de diretório: nome do aluno, endereço, listagem telefônica, data e local 

de nascimento, principal área de estudo, dados de frequência, peso e altura dos membros de equipes esportivas, classe, 

participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos, diplomas, honrarias e prêmios, e planos pós-ensino médio 

sem o consentimento do aluno elegível ou dos pais; desde que a escola dê um aviso público sobre os tipos de informação 

que pode liberar sob 603 CMR 23.07 e conceda aos alunos elegíveis e pais um tempo razoável após tal notificação para 

solicitar que esta informação não seja divulgada sem o consentimento prévio do aluno elegível ou dos pais. Tal notificação 

pode ser incluída na carta de informações de rotina exigida por 603 CMR 23.10.  

(b) Após o recebimento de uma ordem judicial ou intimação legalmente emitida, a escola deve obedecer, desde que a escola 

faça um esforço razoável para notificar os pais ou aluno elegível da ordem ou intimação com antecedência ao cumprimento.  
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(c) A escola pode liberar informações sobre um aluno mediante o recebimento de uma solicitação do Departamento de 

Serviços Sociais, um oficial de condicional, um juiz de qualquer tribunal ou do Departamento de Serviços Juvenis sob as 

provisões da M.G.L. c. 119, seções 51B, 57, 69 e 69A, respectivamente.  

(d) Funcionários públicos federais, estaduais e locais de educação e seus agentes autorizados devem ter acesso aos registros 

dos alunos conforme necessário em conexão com a auditoria, avaliação ou aplicação de leis ou programas educacionais 

federais e estaduais; desde que, exceto quando a coleta de dados de identificação pessoal for especificamente autorizada por 

lei, quaisquer dados coletados por tais funcionários devem ser protegidos de forma que outras partes que não os funcionários 

e seus agentes autorizados não possam identificar pessoalmente tais alunos e seus pais; e tais dados de identificação pessoal 

serão destruídos quando não forem mais necessários para a auditoria, avaliação ou aplicação das leis educacionais federais 

e estaduais.  

(e) Uma escola pode divulgar informações sobre um aluno para as partes apropriadas em conexão com uma emergência de 

saúde ou segurança se o conhecimento das informações for necessário para proteger a saúde ou segurança do aluno ou de 

outros indivíduos. Isso inclui, mas não está limitado a divulgações ao departamento de polícia local e ao Departamento de 

Serviços Sociais de acordo com as disposições da M.G.L. c. 71, seção 37L e M.G.L. c. 119, seção 51A.  

(f) Após a notificação pelas autoridades policiais de que um aluno, ou ex-aluno, foi dado como desaparecido, uma marca 

deve ser colocada no registro de estudante de tal aluno. A escola deverá comunicar qualquer pedido relativo aos registros 

de tal criança para a autoridade policial apropriada de acordo com as provisões da M.G.L. c. 22A, seção 9.  

(g) Funcionários escolares autorizados da escola para a qual um aluno deseja ou pretende se transferir podem ter acesso ao 

registro de tal aluno sem o consentimento do aluno elegível ou dos pais, desde que a escola que o aluno está saindo, ou saiu, 

avise sobre o encaminhamento dos registros dos alunos às escolas nas quais o aluno deseja ou pretende matricular-se. Tal 

notificação pode ser incluída na carta de informações de rotina exigida pela 603 CMR 23.10.  

(h) A equipe de saúde da escola e do departamento de saúde local e estadual devem ter acesso aos registros de saúde do 

aluno, incluindo, mas não se limitando a registros de imunização, quando tal acesso for necessário no desempenho de 

funções oficiais, sem o consentimento do aluno elegível ou pais.  

(5) Procedimentos de Acesso para Genitores Sem a Guarda. Conforme exigido pela M.G.L. c. 71, § 34H, um genitor 

sem a guarda pode ter acesso ao registro do aluno de acordo com as seguintes disposições.  

(a) Um genitor sem a guarda é elegível para obter acesso ao registro do aluno, a menos que:  

1. o pai teve a custódia legal negada ou foi condenado a visitas supervisionadas, com base em uma ameaça à segurança 

do aluno e a ameaça está especificamente anotada na ordem relativa à custódia ou visita supervisionada, ou  

2. o pai teve a visitação negada, ou  

3. o acesso do pai ao aluno foi restringido por uma providência cautelar temporária ou permanente, a menos que a 

providência cautelar (ou qualquer ordem subsequente que modifique a providência cautelar) especificamente 

permita o acesso às informações contidas no registro do aluno, ou  

4. há uma ordem de um juiz da vara de família e do tribunal que proíbe a distribuição de registros de alunos aos pais.  

(b) A escola deve colocar no registro do aluno documentos indicando que o acesso de um genitor sem a guarda ao registro 

do aluno é limitado ou restrito de acordo com 603 CMR 23.07 (5) (a).  

(c) Para obter acesso, o genitor sem a guarda deve enviar uma solicitação por escrito do registro do aluno ao diretor da 

escola.  

(d) Após o recebimento da solicitação, a escola deve notificar imediatamente o genitor que possui a guarda por correio 

certificado e de primeira classe, em inglês e no idioma principal do genitor com a guarda, que fornecerá acesso genitor sem 

a guarda após 21 dias, a menos o genitor com a guarda forneça ao diretor a documentação de que o genitor sem a guarda 

não é elegível para obter acesso conforme estabelecido em 603 CMR 23.07 (5) (a).  

(e) A escola deve deletar todas as informações de endereço eletrônico e postal e número de telefone relacionados com a 

localização de trabalho ou residência do genitor com a guarda dos registros do aluno fornecidos ao genitor sem a guarda. 

Além disso, tais registros devem ser marcados para indicar que não devem ser usados para matricular o aluno em outra 

escola.  

(f) Após o recebimento de uma ordem judicial que proíba a distribuição de informações de acordo com a G.L. c. 71, §34H, 

a escola notificará o genitor sem a guarda de que deixará de fornecer acesso ao registro do aluno para o genitor sem a guarda.  

 
23.08: Alteração do Registro do Aluno  

(1) O aluno elegível ou os pais terão o direito de adicionar informações, comentários, dados ou qualquer outro material 

escrito relevante ao registro do aluno.  

(2) O aluno elegível ou os pais terão o direito de solicitar por escrito a exclusão ou alteração de qualquer informação contida 

no registro do aluno, exceto informações que foram inseridas naquele registro por uma Equipe de Avaliação. Essas 

informações inseridas por uma Equipe de Avaliação não serão objeto de tal solicitação antes da aceitação do Plano 
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Educacional da Equipe de Avaliação, ou, caso o Plano Educacional da Equipe de Avaliação seja rejeitado, após a conclusão 

do processo de recurso de educação especial. Qualquer exclusão ou alteração deve ser feita de acordo com o procedimento 

descrito abaixo:  

(a) Se tal aluno ou pai for da opinião que adicionar informações não é suficiente para explicar, esclarecer ou corrigir o 

material questionável no registro do aluno, o aluno ou pai deve apresentar a objeção por escrito e/ou ter o direito de ter uma 

conferência com o diretor ou seu representante para tornar as objeções conhecidas.  

(b) O diretor ou seu representante deverá dentro de uma semana após a conferência ou recebimento da objeção, se nenhuma 

conferência foi solicitada, apresentar a esse aluno ou pai uma decisão por escrito, declarando a motivo ou razões para a 

decisão. Se a decisão for a favor do aluno ou dos pais, o diretor ou seu representante deverá prontamente tomar as medidas 

necessárias para colocar a decisão em vigor.  

 

 

23.09: Recursos  

(1) No caso de qualquer decisão de um diretor ou seu representante em relação a qualquer uma das disposições contidas na 

603 CMR 23.00 não ser satisfatória no todo ou em parte para o aluno elegível ou pais, eles terão o direito de apelar para o 

superintendente das escolas.  O pedido de tal recurso deve ser feito por escrito ao superintendente das escolas.  

(2) O superintendente   ou seu representante deve dentro de duas semanas após ser notificado de tal recurso (mais tempo se 

o apelante solicitar um atraso) revisar as questões apresentadas e conceder uma decisão por escrito ao apelante, declarando 

o motivo ou razões para a decisão. Se a decisão for a favor do apelante, o superintendente das escolas ou seu representante 

deverá prontamente tomar as medidas necessárias para colocar a decisão em vigor.  

(3) No caso de a decisão do superintendente das escolas ou seu representante não ser satisfatória para o apelante no todo ou 

em parte, o apelante terá o direito de apelar ao comitê escolar. A solicitação de tal recurso deverá ser feita por escrito ao 

presidente do comitê escolar.  

(4) O comitê escolar deverá dentro de quatro semanas após ser notificado de tal recurso (mais tempo se o apelante solicitar 

um atraso) conduzir uma audiência justa para decidir as questões apresentadas pelo apelante.  

(a) As autoridades escolares terão o ônus da prova sobre as questões apresentadas pelo recorrente.  

(b) O recorrente terá o direito de ser representado por um advogado de sua escolha, de interrogar testemunhas, de apresentar 

provas, de fazer uma fita ou outra gravação do processo e de receber uma decisão por escrito no prazo de duas semanas 

após a audiência.  

(c) Se a apelação envolver as declarações de um funcionário do comitê escolar, tal pessoa terá o direito de estar presente e 

de ter um advogado de sua própria escolha.  

(5) Nada na 603 CMR 23.00 deverá restringir ou limitar qualquer direito de um aluno elegível ou pais de buscar a aplicação 

da 603 CMR 23.00 ou dos estatutos relativos aos registros do aluno, em qualquer tribunal ou agência administrativa de 

jurisdição competente. 

  

23.10: Notificação  

(1) Pelo menos uma vez durante cada ano letivo, a escola deve publicar e distribuir aos alunos e seus pais em sua língua 

primária uma carta de informação de rotina informando-os do seguinte:  

(a) Os programas de teste padronizados e estudos de pesquisa a serem conduzidos durante o ano e outras informações de 

rotina a serem coletadas ou solicitadas do aluno durante o ano.  

(b) As disposições gerais da 603 CMR 23.00 em relação aos direitos dos pais e alunos, e que cópias da 603 CMR 23.00 

estão disponíveis para eles na escola.  

(2) Nos sistemas escolares exigidos pela M.G.L. c. 71A a conduzir um programa bilíngue, todos os formulários, 

regulamentos ou outros documentos relacionados pela 603 CMR 23.00 que um pai receba ou seja obrigado a receber devem 

ser no idioma falado na casa do aluno, desde que seja um idioma para o qual o sistema escolar é obrigado a fornecer um 

programa bilíngue.  

 

23.11: Monitoramento  

O Departamento de Educação Primária e Secundária pode, de acordo com uma solicitação de um aluno ou pai elegível ou 

por sua própria iniciativa, conduzir revisões para garantir a conformidade com a 603 CMR 23.00. O comitê escolar e a(s) 

escola(s) específica(s) envolvida(s) devem cooperar ao máximo com tal revisão.  

 

23,12: Cláusula de Rescisão  

As disposições da 603 CMR 23.00 são separáveis e se qualquer seção exceder a autoridade do Conselho Estadual de 

Educação conforme revisão judicial, as seções restantes não serão afetadas.  
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Autoridade reguladora: 603 CMR 23.00: M.G.L. c. 71, 34D, 34E.  
 

Aviso Legal: para obter uma cópia oficial desses regulamentos, entre em contato com a State House Bookstore, pelo telefone 617-727-2834 ou visite 

http://www.state.ma.us/sec/spr/sprinf/infocode.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade de Massachusetts 

M.G.L. Capítulo 269 • Uma Lei que Proíbe a Prática do Trote (Assédio) 
 

SEÇÃO 17. Quem for o principal organizador ou participante do crime de trote conforme aqui definido será punido com 

multa não superior a mil dólares ou com prisão domiciliar de correção por não mais que cem dias, ou ambas, multa e prisão. 
  

O termo "trote", conforme mencionado nesta seção e nas seções dezoito e dezenove, deve significar qualquer conduta ou 

método de iniciação em qualquer organização estudantil, seja em propriedade pública ou privada, que intencionalmente ou 

imprudentemente coloque em risco a saúde física ou mental de qualquer aluno ou outra pessoa. Tal conduta deve incluir 

chicotadas, espancamentos, marcas, calistenia forçada, exposição ao clima, consumo forçado de qualquer alimento, bebida, 

droga ou outra substância, ou qualquer outro tratamento brutal ou atividade física forçada que possa afetar negativamente a 

saúde física ou segurança de qualquer aluno ou outra pessoa, ou que sujeite tal aluno ou outra pessoa a estresse mental 

extremo, incluindo privação prolongada de sono ou descanso, ou isolamento prolongado. 

  

SEÇÃO 18. Quem souber que outra pessoa é vítima de trote, conforme definido na seção dezessete e está na cena de tal 

crime, deve, na medida em que tal pessoa possa fazê-lo sem perigo ou ameaça para si ou para terceiros, denunciar tal crime 

a uma autoridade policial apropriada assim que razoavelmente possível. Quem deixar de denunciar tal crime será punido 

com multa não superior a quinhentos dólares. 

  

SEÇÃO 19. Cada escola secundária e cada escola ou colégio público e privado emitirá para cada grupo ou organização sob 

sua autoridade ou operando em conjunto com seu campus ou escola, e para cada membro, recruta ou candidato a membro 

de tal grupo ou organização, uma cópia desta seção e das seções dezessete e dezoito. Um oficial de cada grupo ou 

organização, e cada indivíduo que receber uma cópia das ditas seções dezessete e dezoito, deverá assinar um aviso afirmando 

que tal grupo, organização ou indivíduo recebeu uma cópia das ditas seções dezessete e dezoito. 
 

Cada escola secundária e cada escola ou colégio público ou privado deverá apresentar, pelo menos anualmente, um relatório 

aos regentes do ensino superior e, no caso das escolas secundárias, ao conselho de educação, atestando que tal instituição 

cumpriu as disposições desta seção e também atestando que a referida escola adota uma política disciplinar no que diz 

respeito aos organizadores e participantes do trote. O conselho ou regentes, e, no caso de escolas secundárias, o conselho 

de educação, deve promulgar regulamentos que regem o conteúdo e frequência de tais relatórios, e deve imediatamente 

relatar ao procurador-geral qualquer instituição que falhe em fazer tal relatório. 

 

 

 

Capítulo 164 dos Atos de 2000 
LEI RELATIVA AO CRIME DE ASSÉDIO CRIMINAL 

 

Seja promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados em Tribunal Geral, e pela autoridade deles, da seguinte forma: 

 

O Capítulo 265 das Leis Gerais é alterado por meio da inserção, após a seção 43, da seguinte seção: 
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Seção 43A. (a) Quem quer que intencionalmente e maliciosamente se envolva em um padrão conhecido de conduta ou em 

uma série de atos durante um período de tempo dirigido a uma pessoa específica, o que perturbaria seriamente essa pessoa 

e causaria a uma pessoa razoável sofrimento emocional substancial, será culpado pelo crime de assédio criminal e será 

punido com pena de prisão domiciliar de correção não superior a dois anos e meio, ou com multa não superior a $ 1.000, 

ou tanto com a multa como com a prisão. Tal conduta ou atos descritos nesse parágrafo devem incluir, mas não se limitar 

a, conduta ou atos conduzidos por correio ou pelo uso de um dispositivo telefônico ou de telecomunicações, incluindo, mas 

não se limitando a, correio eletrônico, comunicações pela Internet ou comunicações por fax. 

 

(b) Quem, após ter sido condenado pelo crime de assédio criminal, cometer um segundo ou subsequente crime, ou quem 

cometer o crime de assédio criminal tendo sido previamente condenado por uma violação da seção 43, será punido com 

prisão em uma casa de correção por até dois anos e meio ou por reclusão em prisão estadual por até dez anos. 

EMENDAS À LEI DE BULLYING 

I. Introdução 

Em 24 de abril de 2014, o governador Patrick sancionou a lei “Uma Lei Relativa ao Bullying nas Escolas”, Capítulo 86 das 

Leis de 2014, cuja legislação amplia as proteções da lei anti-bullying de 2010. A lei entra em vigor 90 dias após 24 de abril, 

ou seja, 25 de julho de 2014. A nova lei revisa certas disposições da atual lei anti-bullying, G.L. c. 71, § 380, e adiciona 

várias novas subseções a esse estatuto.  

 

Existem quatro componentes principais da nova lei: (1) exige que os planos anti-bullying das escolas reconheçam que certas 

categorias enumeradas de alunos podem ser mais suscetíveis ao bullying, incluindo alunos LGBTQ; (2) exige que os 

distritos escolares relatem anualmente os dados de incidentes de bullying ao DESE; (3) exige que o DESE desenvolva, e 

que os distritos escolares administrem pesquisas pelo menos uma vez a cada quatro anos sobre o ambiente do distrito escolar 

e a prevalência de bullying; e (4) concede ao DESE o poder de investigar certos supostos incidentes de bullying. A lei 

também permite que os distritos escolares “adotem um selo anti-bullying para representar o compromisso do distrito ou da 

escola com a prevenção e intervenção do bullying”.  

 

Os quatro componentes principais da lei são discutidos a seguir.  

 

II. Identificação de Categorias de Alunos Vulneráveis  

A nova lei expande a linguagem da lei anti-bullying de 2010, exigindo que os planos anti-bullying das escolas "reconheçam 

que certos alunos podem ser mais vulneráveis a se tornarem alvos de bullying ou assédio com base em características 

diferenciadoras reais ou percebidas". Capítulo 86 dos Atos de 2014 na Seção 1 (3). A nova lei passa a identificar categorias 

de "características diferenciadoras" que podem tornar certos alunos mais vulneráveis ao bullying, incluindo:  

raça, cor, religião, ascendência, nacionalidade, sexo, status socioeconômico, falta de moradia, status acadêmico, identidade 

ou expressão de gênero, idade, aparência física, gravidez ou condição parental, orientação sexual, deficiência mental, física, 

de desenvolvimento ou sensorial, ou por associação com uma pessoa que tem ou é percebida como tendo uma ou mais 

dessas características.  

 

A lei também permite que as escolas estabeleçam políticas separadas de discriminação ou assédio que incluam categorias 

adicionais de alunos.  

 

Esta revisão revisa e expande a linguagem da lei de 2010, que afirma que uma escola “pode estabelecer políticas separadas 

de discriminação ou assédio que incluam categorias de alunos”, sem identificar especificamente as categorias de alunos 

mais vulneráveis. G.L. c. 71, § 380. Como a nova lei reconhece especificamente que os alunos LGBTQ geralmente são mais 

vulneráveis ao bullying, ela está sendo elogiada por grupos de direitos dos homossexuais.  

 

Além disso, a nova lei exige que os planos anti-bullying das escolas incluam as "etapas específicas" que a escola tomará 

para apoiar os alunos vulneráveis e fornecer a todos os alunos as habilidades, conhecimentos e estratégias necessárias para 

prevenir ou responder ao bullying ou assédio”.  

 

Nota Prática: Na prática, esta revisão da lei não deve causar um grande impacto nos distritos escolares, uma vez que os 

distritos têm implementado planos anti-bullying há vários anos e esses planos intrinsecamente devem ter abordado as 

necessidades dos alunos mais vulneráveis. A única mudança real para a maioria dos distritos escolares será revisar seus 

planos anti-bullying para referenciar especificamente as categorias de alunos mais vulneráveis e enumerar as etapas para a 
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prevenção do bullying e para apoiar os alunos vulneráveis. Esperamos que o DESE revise seu modelo de plano para refletir 

essas revisões.  

 

III. Relatório Anual ao DESE 

Sob o segundo componente principal da nova lei, os distritos escolares serão obrigados a relatar os dados de incidentes de 

bullying ao DESE anualmente. Este é um requisito adicional da atual lei de bullying, G.L. c. 71, § 380. O DESE tem a tarefa 

de estabelecer a forma e a maneira de relatar os dados, que devem incluir, pelo menos, as seguintes informações: “(i) o 

número de denúncias de bullying ou ameaça relatadas; (ii) o número e a natureza dos incidentes comprovados de bullying 

ou ameaça; (iii) o número de alunos punidos por envolvimento em bullying ou ameaça; e (iv) quaisquer outras informações 

exigidas pelo departamento.” Capítulo 86 dos Atos de 2014 na Seção 4 (k). O DESE então coletará e analisará os dados e 

apresentará um relatório anual.  

 

DESE ainda não publicou os requisitos para relatar os dados de incidentes de bullying. Portanto, o impacto nos distritos 

escolares ainda não é conhecido. É importante notar, no entanto, que a nova lei estabelece que o DESE “deve minimizar os 

custos e recursos necessários para cumprir com a referida exigência de relatório” e que o DESE pode usar a coleta de dados 

existentes e os mecanismos de relatório para coletar essas informações. Dadas essas diretrizes, não ficaríamos surpresos se 

o DESE instruísse os distritos a relatar informações sobre bullying junto com outros dados, como relatórios de 

conduta/disciplina. 

 

Nota Prática: A nova lei revisa a linguagem existente de G.L. c. 71, § 380, exigindo que os planos de prevenção de bullying 

agora incluam procedimentos para “coletar, manter e relatar dados de incidentes de bullying” de acordo com a disposição 

descrita nesta seção. Portanto, assim que o DESE anunciar os requisitos de coleta de dados e relatórios, os distritos terão 

que revisar seus planos. 

 

IV. Pesquisa com Alunos 

Além de coletar dados anuais das escolas, o DESE também é obrigado, de acordo com a nova lei, a desenvolver uma 

pesquisa com os alunos para avaliar o ambiente das escolas e a prevalência de bullying. O DESE deve desenvolver a 

pesquisa em até 12 meses a partir da data de entrada em vigor da nova lei para sua administração no ano letivo de 2016. 

Capítulo 86 dos Atos de 2014 nas Seções 4(1) & 5. Os distritos escolares serão responsáveis por administrar a pesquisa pelo 

menos uma vez a cada quatro anos, com a pessoa identificada no plano de prevenção de bullying como responsável pelo 

recebimento de relatórios também responsável pela conclusão das pesquisas. As pesquisas podem ser feitas de forma 

anônima e serão encaminhadas ao DESE. O DESE irá analisar os resultados da pesquisa, além de compará-los com os dados 

de bullying coletados anualmente. Tal como acontece com os dados de bullying descritos acima, o DESE ainda não divulgou 

quaisquer detalhes sobre a pesquisa. 

 

V. Investigações do DESE 

O componente final principal da nova lei é uma disposição que afirma que o DESE “pode investigar certos supostos 

incidentes de bullying”. Capítulo 86 dos Atos de 2014 na Seção 4 (n). Se, após a investigação, o DESE descobrir que uma 

escola não implementou adequadamente o seu plano de prevenção ao bullying, o DESE pode exigir que o distrito 

implemente o plano de forma adequada "ou tome outras medidas para lidar com as constatações da investigação." Id. A lei 

não define precisamente quais alegações de bullying o DESE pode investigar ou quais “outras medidas” ela pode tomar 

para lidar com as constatações de sua investigação. 

 

Na mesma linha, a nova lei revisa G.L. c. 71, § 380 para adicionar uma exigência de que o diretor ou representante da escola 

notifique os pais ou responsáveis de uma vítima sobre o sistema de resolução de problemas do DESE, atualmente 

administrado por PQA, e o processo para buscar assistência ou registrar uma reclamação sob o sistema de resolução de 

problemas. O diretor ou representante deve fornecer essas informações quando notificar os pais ou responsáveis sobre o 

incidente de bullying. 

 

 

VI. Conclusão 

A nova lei expande a lei atual de bullying e cria vários requisitos para distritos escolares. Embora o impacto preciso dessas 

revisões a G.L. c. 71, § 380 não sejam claros no presente, e provavelmente permanecerão nebulosos até que o DESE 

implemente seus requisitos iniciais de acordo com a lei, as mudanças devem ter um impacto relativamente baixo nos distritos 

escolares que implementaram adequadamente os programas de prevenção ao bullying de acordo com a lei de 2010. Ao 
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mesmo tempo, esperamos um impacto positivo sobre os alunos LGBTQ, que podem ter certeza de que terão acesso às 

proteções da lei.  
 

 

REFERÊNCIAS:  

Plano Modelo de Prevenção e Intervenção ao Bullying do Departamento de Educação Primária e Secundária de Massachusetts 

 

REFERÊNCIAS LEGAIS: 

Título VII, Seção 703, Lei dos Direitos Civis de 1964 

Regulamentos Federais 74665 emitidos pela Comissão EEO 

Título IX das Emendas de Educação de 1972  

603 CMR 26.00 

MGL: 71:370 

MGL 265:43:43A 

MGL 268:13B 

MBL 296:14A 

 

CROSS REFSAC Não Discriminação 

ACAB, Assédio Sexual 

JBA Assédio Estudante para Estudante 

JICFA, Proibição ao Trote 

JK Regulamentos de Disciplina do Aluno 
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                      Escolas Públicas de Webster  

Sede de Negócios e Finanças 

 
Monique Pierangeli                            77 Poland Street 

Gerente Empresarial                                                                                                                                                     PO Box 430 

E-mail: mpierangeli@webster-schools.org                                                                                                                  Webster, MA 01570  

Sheryl Spink           Tel. 508-943-0104 

Gerente Administrativa            Fax: 508-949-236  

                 E-mail:sspink@webster-schools.org 

          Rev. em massa 800-439-0183 

   

1 de julho de 2021 

Escolas Públicas de Webster 

NOTIFICAÇÃO AHERA  

Prezados Pais, Alunos, Responsáveis Legais e Funcionários: 

Em 1986, o Congresso aprovou a Lei de Resposta a Emergências de Perigo de Amianto (AHERA), a qual requer que as escolas sejam inspecionadas a 

fim de identificar materiais de construção que contenham amianto. As escolas com indícios de presença de amianto foram inspecionadas e os materiais 

suspeitos foram recolhidos pelos inspetores estaduais licenciados e avaliados de acordo com os protocolos EPA AHERA. Abaixo estão listadas escolas 

distritais e os resultados de suas inspeções. A cada três anos, as escolas que contêm materiais de amianto devem ser inspecionadas novamente para 

averiguar se há resquícios de algum material de construção que contenha amianto (ACBM) apresentou alterações e recomendações serão feitas sobre 

a gestão ou a redução do ACBM. 

Nome e endereços da instituição educacional: 

Park Ave Elementary School (Não há presença de amianto) 

58 Park Avenue 

Webster, MA 01570 

 

Webster Middle School (Não há presença de amianto) 

75 Poland Street 

Webster, MA 01570 

 

Bartlett High School 

52 Lake Parkway 

Webster, MA 01570 

 

A lei exige ainda o desenvolvimento e a implementação de um plano de gestão de amianto para monitorar qualquer ACBM conhecido ou inspecionado. 

O plano compreende vários requisitos contínuos, como: publicar uma notificação envolvendo a disponibilidade do plano de gerenciamento e o status das 

atividades com amianto; educar e treinar seus funcionários sobre o amianto e ensinar o meio de tratamento; notificar os trabalhadores temporários ou de 

curto prazo sobre as localizações dos materiais de construção que contém amianto; colar etiquetas de advertência em áreas de manutenção de rotina 

onde o amianto foi previamente identificado ou presumido; seguir os planos e procedimentos destinados a minimização da perturbação causada pelos 

materiais de construção que contém amianto e inspecionar o estado desses materiais a cada seis meses para garantir que estejam em boas condições. 

As Escolas Públicas de Webster devem cumprir todos os regulamentos federais e estaduais que controlam o amianto e tomar todas as medidas 

necessárias para garantir aos alunos e funcionários um ambiente saudável e seguro de ensino e de trabalho. É permitida a revisão de uma cópia do 

plano de gerenciamento de amianto no escritório administrativo da escola durante o horário comercial. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato 

comigo no número listado abaixo: 

Monique Pierangeli 

Gerente Empresarial  

Escolas Públicas de Webster 

 

Poland Street, 77 

Webster, MA 01570 

mpierangeli@webster-schools.org  
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  CRONOGRAMA DOS PERÍODOS 2021-2022   

    
 HORÁRIO NORMAL 

 
Café da Manhã na Sala de 

Estudo 
7:15-7:25 

SALA DE ESTUDO 7:25-7:32 

PERÍODO 1 7:35-8:48 
PERÍODO 2 8:51-9:44 

PERÍODO 3 9:47-10:40 

PERÍODO 4 10:43-12:08 
PRIMEIRO ALMOÇO  
PERÍODO 4; AULA 

10:43-11:13 
11:16-12:08 

SEGUNDO ALMOÇO 
PERÍODO 4; AULA 

11:38-12:08 
10:43-11:35 

PERÍODO 5 12:11-13:04 

PERÍODO 6 13:07-14:00 
 

RECESSO:  14:00 
 

 

                                MEIO DIA 
 

                                         Sem Sala de Estudo 

Café da Manhã no 
Período 1 

7:15-7:25 

PERÍODO 1 7:25-8:47 

PERÍODO 2 8:50-9:30 
PERÍODO 3 9:33-10:13 

PERÍODO 4 10:16-10:55 
 

RECESSO: 10:55 
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Escolas Públicas de Webster 

Informações Sobre Fechamento e Atraso Escolar 
 

Escolas Fechadas/Abertura Atrasada/Liberação Antecipada 

 

A decisão de fechar as escolas, ou de atrasar sua entrada ocorre normalmente até as 17:00 e é divulgada até as 

17:30. Uma notificação por meio de mensagens de voz é enviada para todos os pais e funcionários da escola às 

6:00. Avisos de fechamento da escola também são divulgados nestes locais. 

 

 Canal Webster de Acesso a Cabo 194 

 Site das Escolas Públicas de Webster: www.webster-schools.org 

 Estações de TV: 

o WBZ  Canal 4 http://boston.cbslocal.com/closings/ 

o WCVB  Canal 5 http://www.wc.vb.com/weather/closings 

o WHDH   Canal 7 http://whdh.com/school-closings/ 

o Fox  Canal 25 http://www.fox25boston.com/weather/schoolclosings 

o NECN  Canal 77 http://www.nech.com/weather/school-closings/ 

 

Inscreva-se para receber um e-mail e/ou mensagem de texto dessas fontes incluindo encerramentos 

ou atrasos escolares a serem encaminhados para sua área. 

 

 

 

 

Horários de Início das Escolas Durante Atraso 

 

Escola    Atraso de Uma Hora  Atraso de Duas Horas 

Escola de Ensino Médio Bartlett   8:25    9:25 

Escola de Ensino Médio Webster  8:35    9:35 

Escola de Ensino Fundamental Park Avenue 9:45    10:45 

 

 

 

 

Todas as decisões são tomadas com base nas condições das estradas, acúmulo de neve e/ou gelo, duração da 

precipitação e condições do prédio e estacionamento da escola. Também consultamos outros 

superintendentes de distritos escolares locais, bem como o Webster DPW e/ou o Departamento de Polícia 

de Webster. 
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2021 - Calendário Escolar – 2022 
                  = Dias Aluno/Professor                                            = Meio dia de escola para os alunos  = Reuniões do Comitê Escolar 

= Des. Prof. – Sem Aula para os Alunos      = Sem Escola - Feriados 

0 dias           Julho  2 dias                Agosto                  2/180  21 dias              Setembro          23/180 

D S T Q Q S S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 
4- Dia da Independência 

5- Dia da Independência - Observado 

 
 

 D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

24- Orientação de Novos Professores 

25- Abertura Distrital – Des. Prof. 

26-27- Desenvolvimento Profissional 

30- 1º Dia de Aula Séries 1ª a 12ª 

 D S T Q Q S S 

   1 2 3    4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       

6- Sem Aula; Dia do Trabalho 

7- 1º Dia para Alunos Pré e do JI 

 

20 dias             Outubro             43/180  19 dias             Novembro        62/180  13 dias           Dezembro            75/180 

D S T Q Q S S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10  11 12 13 14 15 16 

17    18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
8- ½ Dia de Aula para Alunos 

11- Sem Aula; Dia de Colombo 

 D S T Q Q S S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18    19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

11- Sem Aula: Dia dos Veteranos 

17- ½ Dia de Conferências com Pais (Sr JI-12) 

18- Noite de Conferências com Pais (Sr JI-12) 

24- ½ Dia anterior ao feriado de Ação de Graças 

25-26- Feriado de Ação de Graças 

 D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

3- ½ Dia de Aula para Alunos; Des. Prof. 

20-31- Recesso das Festas de Final de Ano 

 

19 dias              Janeiro              94/180  15 dias             Fevereiro        109/180  22 dias               Março              131/180 

D S T Q Q S S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

   30     31 
17- Sem Aula, Dia de Martin Luther King Jr. 

18- Dia de Des. Prof.: Sem Aula para Alunos 

 

 D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 
11- ½ Dia de Aula para Alunos 

21- Dia do Presidente 

21-25- Férias de Inverno 

 D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 
4- ½ Dia de Aula para Alunos; Des. Prof. 

25- Dia de Des. Prof.: Sem Aula para Alunos 

 

15 dias                Abril                146/180  21 dias                  Maio              167/180  13 dias                Junho              180/180 

D S T Q Q S S 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 22 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 

 D S T Q Q S S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

 

  

Bartlett High School & Webster Middle School 

Primeiro Trimestre 30 Ago – 29 Out (43 dias) 

Segundo Trimestre 1º Nov – 21 Jan (45 dias)  

Terceiro Trimestre 24 Jan – 8 Abr (49 dias)  

Quarto Trimestre 11 Abr – 17 Jun (43 dias)  

 

Park Avenue Elementary School 

Primeiro Trimestre 30 Ago – 24 Out (60 dias) 

Segundo Trimestre 29 Nov – 18 Mar (63 dias)  

Terceiro Trimestre 24 Mar – 17 Jun (57 dias)  

 

8- ½ Dia de Aula para Alunos; Des. Prof. 

15- Sem Aula; Sexta-Feira Santa                           

18- Sem Aula; Dia dos Patriotas 

18-22- Férias de Primavera                

6- ½ Dia de Aula para Alunos; Des. Prof. 

30- Sem Aula: Dia do Memorial 
10- Formatura BHS 

17- ÚLTIMO DIA DE AULA - ½ dia 

20- Dia da Liberdade - Observado 

27- 185° Dia 

Portas Abertas (VIRTUAL)        Escola de Ensino Médio Bartlett = 16/09       Escola de Ensino Médio Webster = 23/09        Escola de Ensino Fundamental Park Avenue = 30/09 

Conferências com Pais e Alunos serão realizadas remotamente 

Aprovado pelo Comitê Escolar 23/02/2021 
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Escola de Ensino Médio Bartlett 

 

Informações dos Pais/Responsáveis e Assinatura de Recibo  

do Manual do Aluno e Diretrizes 2021-2022 

 

Nome do Aluno:_________________________________________________   Série:_____________ 

 

Informações dos Pais/Responsáveis e Melhores Meios para Contato 

* Forneça tudo o que se aplica e assinale ao lado do método de contato não emergencial preferencial. 

Nome do Pai/Mãe/Responsável: ___________________________________________ 

 E-mail:                   __________________________________________ 

 Telefone Residencial (se houver):     __________________________________________ 

 Telefone do Trabalho (se houver):    __________________________________________ 

 Celular:                  __________________________________________ 

 Endereço Postal:                              __________________________________________ 

 

Minha assinatura abaixo confirma que recebi e li uma cópia do Manual do Aluno via documento online no site da 

escola. É minha responsabilidade que o aluno leia e siga o Manual do Aluno. Minha assinatura confirma que eu e o 

aluno lemos o manual, entendemos seu conteúdo e, de modo geral, seguiremos as diretrizes. 

 

Permissão dos Pais/Responsáveis para Uso/Acesso da Internet 

Como usuário da rede de computadores da escola, meu filho irá obedecer às regras declaradas no manual do aluno e 

utilizará os computadores de maneira construtiva, apropriada e responsável. 

 Meu filho pode utilizar a internet na escola, de acordo com as regras descritas no Manual da Escola de 

Ensino Médio Bartlett. 

 Não quero que meu filho utilize a internet na escola. 

 

Permissão dos Pais/Responsáveis para Fotografias/Gravações de Vídeo 

 Meu filho pode ser fotografado e/ou gravado em vídeo durante eventos patrocinados pela escola, e as 

imagens/gravações podem ser postadas no site do distrito/escola, nas redes sociais do distrito/escola, no 

jornal local, em quadros de avisos, em apresentações de computador, ou algum outro tipo de publicação 

educacional. 

 Não quero que meu filho seja fotografado e/ou gravado em vídeo durante eventos patrocinados pela escola. 

 

Permissão dos Pais/Responsáveis para Excursões da Escola no Distrito (escola para escola) 

 Meu filho pode comparecer à excursão da escola no distrito (escola para escola) durante o dia escolar. 

 Não quero que meu filho participe da excursão da escola no distrito (escola para escola) durante o dia escolar. 

 

Pedido dos Pais/Responsáveis para boletim eletrônico mensal: 

 Envie o boletim eletrônico mensal para este e-mail_______________________________ 

 

Pedido dos Pais/Responsáveis para informações traduzidas: 

 Traduza as informações escolares para__________________________________ (Idioma). 

 Precisarei de intérprete em reuniões/conferências. 

 

_________________________________________                                             __________________      

 Assinatura do Pai/Mãe             Data 

 

 Eu gostaria de uma cópia em papel do manual do estudante. 

 

** DEVE SER ENTREGUE À ESCOLA NO PRIMEIRO DIA DE AULA** 

 


