
 

 

 
 

 
 
 
 

Manual para Alunos 

E 

Suas famílias 

2022-2023 
Esta publicação resume muitas leis, políticas, regulamentos e práticas importantes para as Escolas 
Públicas de Plymouth. Não visa ser um diretório completo de todas as leis e políticas relacionadas ao 
pessoal. Leis federais e estaduais, políticas da PPS, regulamentos e práticas nos níveis de todo o 
sistema e de edifícios escolares estão sujeitos a alterações. 

 
As Escolas Públicas de Plymouth não toleram comportamentos ou ações que rebaixem a dignidade de 
um indivíduo ou interfiram em sua capacidade de aprender, ou trabalhar. Além disso, as Escolas 
Públicas de Plymouth não toleram discriminação, intimidação baseada em preconceito, ameaça, 
retaliação ou assédio contra quaisquer indivíduos, ou grupos com base em raça, cor, credo religioso, 
origem nacional, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, falta de moradia, informação genética, 
ancestralidade, condição de veterano ou membro do serviço militar uniformizado dos EUA, deficiência 
ou idade. Essa proibição inclui todos os grupos protegidos. Intimidação, ameaça, retaliação ou assédio 
incluem a criação e/ou manutenção de uma atmosfera generalizada que interfira ou proíba um 
indivíduo de se envolver, ou se beneficiar do acesso total a todos os programas educacionais, 
atividades ou ambientes de trabalho. 
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Mensagem da Administração Escolar e do Comitê Escolar 
 

Prezados Pais, Responsáveis e Alunos: 
  

Os Administradores, Professores e Funcionários das Escolas Públicas de Plymouth têm o prazer 
de recebê-lo. Estamos ansiosos para trabalhar com você, nossos alunos e suas famílias. Nosso 
objetivo é ajudar cada aluno a alcançar os altos padrões estabelecidos por nossas escolas. 

  
Este Manual para Alunos e suas Famílias ajudará nossos alunos e suas famílias enquanto 
trabalhamos juntos para fornecer programas educacionais de alta qualidade para todos os nossos 
alunos. O manual contém informações importantes sobre nossas escolas e pode servir como uma 
referência valiosa para você. Leia o manual e salve-o. Você pode usá-lo como referência durante 
todo o ano letivo. 

 
O Manual para Alunos e Suas Famílias é importante porque: 

Ele explica muitas das políticas e procedimentos que afetam os alunos.  
  

● O Código de Conduta explica como os alunos devem se comportar com seus 
professores e colegas de classe, e o que acontece quando os alunos não atendem a 
essas expectativas. 

● Ele descreve as muitas maneiras pelas quais as famílias podem apoiar o aprendizado 
de seus filhos na escola e em casa. 

Descreve os direitos dos alunos e suas famílias, por exemplo, o direito de serem 
tratados igualmente, independentemente de raça ou deficiência, o direito à 
privacidade em relação aos registros dos alunos, e também aconselha pais e 
alunos sobre o que fazer se acreditarem que seus direitos foram violados. 

● Ele fornece informações úteis sobre muitos tópicos, incluindo cancelamento escolar, 
transporte de alunos, procedimentos de frequência, serviços de saúde e muito mais. 

● Possui ferramentas úteis, como o Diretório das Escolas Públicas de Plymouth (na 
capa), uma lista de verificação para resolver problemas, recursos educacionais para 
alunos e famílias e o calendário do ano letivo (contracapa). 

 
Todas as nossas políticas e procedimentos têm apenas um objetivo, ajudar cada aluno a 
alcançar altos padrões acadêmicos em um ambiente de aprendizado seguro, respeitoso e 
positivo. Juntos, podemos alcançar esse objetivo. 
 
Declaração de Visão das Escolas Públicas de Plymouth 
As Escolas Públicas de Plymouth serão reconhecidas nacionalmente como um excelente distrito 
escolar. Nosso objetivo é formar pensadores confiantes e críticos, alunos produtivos e criativos 
ao longo da vida e cidadãos socialmente responsáveis e engajados, capazes de se adaptar às 
mudanças em uma sociedade tecnologicamente avançada e multicultural. 

 
Declaração de Missão 
Em parceria com os pais e a comunidade, as Escolas Públicas de Plymouth estão 
comprometidas em fornecer uma experiência educacional abrangente que seja de alta qualidade, 
desafiadora e permita que cada aluno desenvolva e maximize o potencial individual. Nossas 
escolas promovem um ambiente positivo e colaborativo, incentivam, afirmam o desempenho 
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acadêmico e a excelência pessoal e inspiram todos os alunos a fazer uma contribuição positiva 
na sociedade.  
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Crenças Fundamentais 
Acreditamos que todo aluno deve se tornar um: 

 
• Comunicador Eficaz 
• Pensador Independente 
• Solucionador de Problemas 
• Cidadão Responsável 
• Aluno Autodirigido ao Longo da Vida 
• Colaborador Valioso 

 
Cancelamento de Aulas 
Por favor, não ligue para o Departamento de Polícia, Corpo de Bombeiros, Departamento 
Escolar, ou Estações de Rádio/Televisão.  

Os anúncios “Não tem Aulas, Todas as Escolas, o Dia Todo” são feitos em: 

● Estações de rádio: WPLM (99,1 FM), WBZ (1030 AM), WATD (95,9 FM), WRKO (680 AM), 
WQRC (99,9 FM) 

● Estações de Televisão: os canais 4, 5, 7 e 25 serão notificados até às 6:00 da manhã. 
● Serviço automatizado de notificação por telefone (se operacional) 
● Site do distrito — www.plymouth.k12.ma.us 
● Sites Oficiais de Mídia Social do Distrito (www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsma; 

Twitter @PlymouthSch e Instagram @plymouthpublicschools) 
  

Outros Anúncios “Não tem Aulas” 
Em alguns casos, os cancelamentos podem ser por: 

● A(s) escola(s) no distrito escolar 
● Série(s) dentro do sistema escolar 
● Meio dia escolar (“half-day” ou outro dia escolar de meio período) 

 
Os anúncios para essas situações indicarão especificamente a(s) escola(s) e/ou série(s), e o 
tipo de cancelamento.  
 
Abertura Atrasada da Escola 

● A(s) escola(s) afetada(s) será(ão) especificada(s). 
● O atraso será especificado. 
● Os ônibus escolares atrasarão conforme o horário da abertura da escola(para um  atraso de 

duas horas, os ônibus buscarão os alunos duas horas depois do horário normal). 
● Quando houver um atraso, as sessões da manhã do jardim de infância, serão canceladas 

para esse dia. 
● As saídas da escola em um dia de atraso, serão nos horários programados regularmente. 

Durante o atraso, o clima e outras condições serão reexaminadas para determinar se a 
escola deve estar em funcionamento naquele dia. Os pais/responsáveis devem continuar 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsMA
http://www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsMA
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monitorando as estações de rádio apropriadas para uma possível mudança no fechamento 
das escolas durante o dia. 

 
  

Pais/Responsáveis, Por favor Note: 
Todas as decisões relativas a esse problema são tomadas com segurança, tendo em mente, em 
primeiro lugar o bem-estar de todos os alunos. No entanto, devido ao tamanho e às diferenças 
geográficas do nosso distrito escolar, você pode pensar que as condições em sua área não são 
suficientemente seguras para mandar seu filho para a escola, no dia em questão. Portanto, em 
dias de condições climáticas questionáveis, quando a escola está em funcionamento, os 
pais/responsáveis são aconselhados a usar seu critério sobre se devem ou não enviar seus filhos 
para a escola, naquele dia(isso seria considerado uma ausência não justificada). 

 
Parceria Escola-Família 
O envolvimento da família desempenha um papel fundamental para ajudar os alunos a terem 
sucesso na escola e na construção de um sentimento de orgulho na comunidade escolar. As 
Escolas Públicas de Plymouth (PPS) estão comprometidas em construir parcerias fortes entre 
casa, escola, e comunidade. 

  
Aqui estão alguns exemplos de atividades que as escolas oferecem para envolver as famílias na 
aprendizagem dos alunos: 

 
• conferências individuais de pais e professores 
• eventos especiais, como Noites de Matemática e Alfabetização 
• oportunidades de voluntariado em salas de aula, atividades de arrecadação de fundos, e 

outros eventos na escola. 
• oportunidades de frequentar e participar do Conselho Escolar, e outras Organizações 

Escolares de Pais 
 

Conselhos Escolares 
Em cada escola pública primária, secundária, e profissional independente no distrito, haverá um 
conselho escolar composto pelo diretor da escola, que co-presidirá o conselho; pais de alunos que 
frequentam a escola selecionados pelos pais dos alunos que frequentam essa escola que irão ser 
escolhido nas eleições realizadas pela organização local de pais e professores reconhecida sob a 
direção do diretor. 
Os pais devem ter paridade com o pessoal profissional nos conselhos escolares; professores 
selecionados pelos professores de tal escola; outras pessoas, não pais ou professores de alunos 
da escola, e para escolas que contenham qualquer uma das séries do 9º ao 12º ano, pelo menos 
um desses alunos, desde que, no entanto, que não mais de cinquenta por cento do conselho não 
sejam membros da escola. 
  

A Responsabilidade do Conselho Escolar é Ajudar o Diretor em: 
 

• Adotar metas educacionais para a escola que sejam consistentes com 
• políticas educacionais locais, e padrões estaduais de desempenho dos alunos 
• Identificar as necessidades educacionais dos alunos que frequentam a escola 
• Revisar o orçamento anual de construção escolar 
• Formular um plano de melhoria escolar 
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Espera-se que, para qualquer escola das séries do 9º ao 12º ano, o Conselho revise o manual do 
aluno a cada primavera para considerar as mudanças na política disciplinar a entrar em vigor no 
ano letivo seguinte. 

 
Outros Grupos para Pais/Responsáveis 
Além do Conselho Escolar, as Escolas Públicas de Plymouth têm grupos para pais/responsáveis 
cujos filhos têm deficiências (Conselho Consultivo para Pais com Necessidades Especiais) e 
cujos filhos recebem serviços do “Títle I”. Muitas de nossas escolas têm um grupo chamado PTA 
ou HSA. Esses grupos fornecem recursos, e oportunidades valiosos para crianças e famílias. 
Pedimos aos pais que se envolvam em organizações distritais e escolares.  Entre em contato 
com sua escola e/ou  visite 

 

 
 

Processo de Matrícula 
Todo aluno deve ter um formulário de matrícula preenchido para frequentar a escola, com: 

  

Evidência de Imunização: 
 

1) Os regulamentos do Departamento de Saúde Pública do MA exigem que os alunos sejam 
vacinados contra poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, caxumba, rubéola, hepatite 
B, e varicela. O Departamento de Saúde Pública de MA atualiza, e distribui todos os anos as 
recomendações de imunização infantil, e os requisitos escolares atualizados. (Consulte o site do 
Departamento de Saúde Pública do estado de MA 
http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf) A enfermeira da escola 
revisará as imunizações, e o histórico de saúde do seu filho durante a matrícula. Essas 
imunizações são necessárias, a menos que os pais/responsáveis desejem solicitar uma isenção 
por motivos médicos ou religiosos. 

 
2) Prova de idade do aluno. Uma certidão de nascimento, ou outro documento similar é suficiente. 

Verificação de residência. 

3) Informações de contato de uma Escola Pública frequentada anteriormente, quando não estuda no 
distrito escolar de Plymouth (se aplicável). 

4) Consulte a página de Matrículas no site das Escolas Públicas de Plymouth, 
www.plymouth.k12.ma.us, para todos os outros formulários, e informações necessários para a 
matrícula. 

5) Os alunos devem ser matriculados na escola do bairro onde mora o mais cedo possível. A 
maioria das escolas realizará reuniões informativas para fornecer informações, e visitas guiadas 
ao prédio da escola. Entre em contato com a escola do seu bairro para mais informações. 

  
 

www.plymouth.k12.ma.us    Para informações. 

 
Observação: neste manual, a referência ao diretor refere-se ao 
diretor e/ou seu representante, exceto nos casos em que estatutos 

  específicos afirmam o contrário. 

http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf
http://www.mass.gov/dph/cdc/epii/imm/guidelines_sched/chiimm.pdf
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/


7-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |10 

As famílias efetuando matrículas nas Escolas Públicas de Plymouth ou mudando de endereço devem 
provar a residência em Plymouth, apresentando um documento de cada uma das três categorias na tabela 
a seguir. Todos os candidatos devem apresentar pelo menos um documento de cada coluna (A, B, 
e C) abaixo. Nenhum documento pode ser usado duas vezes como verificação.  

 

A. Verificação do Endereço e 
Distrito Escolar de Plymouth 

B. Verificação da 
Residência atual neste 
Endereço 

C. Verificação de 
Identidade 

 
Datado nos últimos 60 dias: 

● Carta de uma agência governamental 
aprovada 

● Contracheque com endereço 
● Extrato bancário ou de cartão de 

crédito 
● Cópia da escritura OU registro do 

pagamento da hipoteca mais recente. 
● Cópia do contrato de aluguel E do 

pagamento mais recente do aluguel. 
● Uma declaração legal do proprietário 

do imóvel confirmando o aluguel E  
do pagamento mais recente. 

● Acordo “Section 8” 

 
Uma conta de serviços 
públicos ou ordem de 
serviço datada nos últimos 
60 dias, incluindo: 

● Conta de gás 
● Conta de óleo 
● Conta de energia  
● Conta de telefone 

residencial  
● Conta de cabo 

 
Carteira de habilitação 
válida 

Registro atual do veículo 

Cartão de identificação 
com foto, válido de 
Massachusetts 

Passaporte válido 
  

Datado no ano passado: 

● Formulário W-2 
● Imposto de veículos 
● Conta de imposto de 

propriedade 
  

Datado nos últimos 60 
dias: 
● Carta de uma agência 

governamental  
● Contracheque 
● Extrato bancário ou de 

cartão de crédito 

Uma lista de verificação para resolução de problemas 
Se você tiver um problema relacionado à escola, queremos ajudá-lo a resolvê-lo. Para obter a solução 
mais rápida para o seu problema, ligue para os indivíduos ou escritórios na ordem listada abaixo.  

 
Problemas que Afetam a Aprendizagem do seu Filho 

Professor(s) 
Orientador Escolar/Conselheiro de Ajustamento/Escola de 
Administrador(es) ou Coordenador(es) de Currículo 
Superintendente Assistente de Administração e Instrução 

  
Questões Gerais da Escola 

Administrador(es) escolar 
Superintendente Assistente do Superintendente de Administração e Instrução 
 

Disciplina/Segurança 
Professor(a) 
Administrador(es) escolar 
Gabinete do Superintendente 
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Transporte 

Roteiro ou localização de pontos de ônibus 
Primeira empresa de ônibus estudantil em 508-830-4144 
Gerente de negócios em 508-830-4300 
Conduta a bordo de ônibus — Administrador(es) escolar 
Taxas de transporte/estacionamento — Secretário escolar 
Transporte de Educação Especial — Escritório de Educação Especial em 508-830-4343 

 
Questões de educação especial 

Professor(a)/Educador(a) Especial 
Presidente da Equipe Escolar/Chefe de Departamento Elementar 
Chefe de Departamento em 508-830-4320 
Diretor de Educação Especial em 508-830-4343 

 

Presença na Escola 
Além de atender aos requisitos acadêmicos, os alunos/pais/responsáveis devem cumprir as leis 
estaduais(MGL Capítulo 76 Seção 2 http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm) e os requisitos 
das Escolas Públicas de Plymouth para frequência escolar. Excelente frequência e sucesso escolar 
são realizados em conjunto. Quanto mais um aluno estiver ausente, mesmo que a ausência seja 
inevitável, mais difícil será para o aluno acompanhar a classe. Alunos com boa frequência têm 
maior probabilidade de serem bem-sucedidos academicamente na escola. Os alunos devem trazer 
um atestado para justificar a ausência na escola. O atestado deve incluir a(s) data(s) de ausência, 
o motivo da ausência, um número de telefone do pai ou responsável, e a assinatura dos pais ou 
responsáveis. Consulte os apêndices de nível escolar apropriados para procedimentos mais 
específicos. Espera-se que os alunos cheguem na escola na hora certa. Abaixo está um gráfico 
que lista os horários oficiais de início e término de nossos dias letivos. Os alunos que chegarem 
após estes horários serão considerados atrasados. 
 

ESCOLAS 
  PORTAS 
ABERTAS 
PARA 
ALUNOS 

O DIA 
ESCOLAR 
COMEÇA  

O DIA 
ESCOLAR 
TERMINA 

A SAÍDA DA 
ESCOLA 
COMEÇA 

FINAL DA 
SAÍDA DA 
ESCOLA  

SAÍDA DO DIA 
ESCOLAR DE 

MEIO 
PERÍODO 

  

Ensino Médio 
 9º - 12º Ano 7:05 7:20 14:00 14:00 14:05 11:05 

       

Ensino 
Fundamental II   
6º - 8º Ano 

8:02 8:12 14:40 14:40 14:48 11:55 

 
Ensino 
Fundamental I 
Jardim - 5º Ano  

8:50 9:05 15:20 15:25 15:35 13:05 

 
Pré-escolar  9:15 11:45 Sessão da Manhã 

 

http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
http://www.mass.gov/legis/laws/mgl/76-2.htm
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Faltas Justificadas 
As faltas justificadas podem incluir: 

• uma doença ou lesão que impeça o aluno de frequentar a escola. A doença ou lesão deve ser 
verificada por um médico (os pais/responsáveis têm até 5 dias para enviar um atestado 
médico) 

• uma morte de um membro próximo da família (pai, irmão, avô, tia, tio, primo) ou outra crise 
pessoal, ou familiar significativa 

• suspensão da escola 
• convocação ao tribunal 
• excursões patrocinadas pela escola 
• exames médicos ou psicológicos durante o dia escolar. Os pais devem mostrar evidências 

(como um atestado do centro de saúde) de que os testes não puderam ser agendados depois 
do horário escolar 

• feriados religiosos 
• Alunos do 11º a 12º ano terão permissão para três (3) visitas, documentadas, à faculdade por 

ano 
 

O que é uma Falta Injustificada?  
Alguns pais pensam que qualquer ausência será dispensada desde que os pais enviem um bilhete. 
Isso é falso. Aqui estão alguns exemplos de ausências não justificadas, mesmo que os pais enviem 
um bilhete: 

  
● ausência repetitiva e crônica devido a doença ou lesão. Nesses casos, para que a ausência 

seja dispensada, os pais devem enviar uma carta de um médico dentro de cinco (5) dias 
letivos da ausência verificando se o aluno estava muito doente ou ferido para ir à escola. 

● o aluno precisava ficar em casa para cuidar de um membro da família 
● matar aula 
● férias em família 
● extensão de um feriado religioso ou cultural além do dia, ou dias designados no calendário 

escolar 
● assistir às aulas de educação de motoristas para a prática do teste de rua, durante o dia 

escolar  
● Os alunos são responsáveis por compensar o trabalho que perderam quando estavam 

ausentes. 
Supervisor de Assiduidade 
Coordenando com a equipe da escola, o Supervisor de Assiduidade da Escola Pública de 
Plymouth investiga problemas de faltas frequentes, principalmente fora do ambiente escolar. O 
supervisor trabalha na comunidade, visita casas, aconselha os alunos, e suas famílias. Quando 
necessário, o Supervisor de Assiduidade Escolar arquiva e representa casos de ausências 
excessivas no Tribunal Juvenil de Plymouth. 

 
Responsabilidade pela Propriedade Pessoal/Dispositivos Eletrônicos 
Os Alunos são responsáveis pelo cuidado de todos os bens pessoais. O uso de qualquer dispositivo 
eletrônico pessoal não é permitido durante o horário escolar. Os dispositivos eletrônicos podem 
incluir, mas não estão limitados a, leitores de CD ou MP3, câmeras, iPods, telefones 
celulares(incluindo fotos/vídeos, e todos os outros aplicativos) ou videogames. Qualquer 
perturbação(incluindo distribuição de mídia) causada por esses dispositivos pode resultar em ação 
disciplinar. Os funcionários da escola não são responsáveis pela perda ou dano de tais 
equipamentos. Devido a questões de segurança, canetas laser não são permitidas em ônibus, ou 
na escola a qualquer momento, e resultarão em confisco e podem resultar em ações disciplinares 
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adicionais. Os dispositivos só serão devolvidos aos pais/responsáveis. Um professor, treinador ou 
administrador pode autorizar uma exceção se o dispositivo eletrônico for usado para fins 
educacionais ou durante uma viagem de ônibus de ou para um evento ou excursão. O dispositivo 
eletrônico só pode ser utilizado sob a supervisão direta do funcionário da escola que autoriza a sua 
utilização. A escola não tem seguro que cubra roubo ou perda de bens pessoais. Esta declaração 
inclui materiais pessoais trazidos para a escola, nas dependências da escola, no ônibus escolar ou 
atividades relacionadas à escola (por exemplo, excursões escolares). 

No ensino médio, dispositivos eletrônicos pessoais podem estar na posse dos alunos durante o dia 
escolar. Para fins educacionais, um funcionário da escola pode permitir o uso do dispositivo 
eletrônico em sua sala de aula ou área de ensino a qualquer momento. O uso de dispositivos é 
permitido em certas áreas comuns (ou seja, refeitórios, salões, etc.). É responsabilidade dos 
alunos se conscientizarem de onde essas áreas existem dentro de sua escola. Os alunos precisam 
lembrar que qualquer perturbação (incluindo distribuição de mídia, trapaça, uso inadequado de 
mídias sociais, etc.) causada por esses dispositivos pode resultar em ação disciplinar. Os 
funcionários da escola não são responsáveis por perdas, roubos ou danos a esses equipamentos. 
Devido a questões de segurança, canetas laser não são permitidas em ônibus ou na escola a 
qualquer momento e resultarão em confisco e podem resultar em ações disciplinares adicionais. 
Os dispositivos só serão devolvidos aos alunos na primeira ofensa e aos pais/responsáveis com 
quaisquer ofensas subsequentes. 

 
Cuidados com a Propriedade da Escola 
Os alunos são responsáveis pelo cuidado de todos os bens da escola (incluindo armários) emitidos e 
devem pagar por bens escolares danificados ou perdidos. 

Os alunos devem ter muito cuidado com itens pessoais/dinheiro, e são incentivados a deixar itens 
pessoais caros e/ou grandes quantias de dinheiro em casa. A escola não assumirá 
responsabilidade no caso de tal perda. 

  
Excursão  
 
As excursões são realizadas para enriquecer as experiências de aprendizagem. Os alunos que 
desejam fazer uma excursão devem fornecer consentimento por escrito dos pais/responsáveis 
antes da data programada da excursão e estão sujeitos às regras e regulamentos da escola 
durante a excursão. Os alunos que frequentam excursões escolares noturnas estão sujeitos à 
busca de bagagem e pertences pessoais. 
 
Política de Alimentação nas Salas de Aula  
As Escolas Públicas de Plymouth (PPS) reconhecem a crescente prevalência de alergias com risco 
de vida (LTA's) e a alta porcentagem de alunos com excesso de peso em nossas escolas, conforme 
indicado nas Estatísticas Anuais de Saúde do Estudante do distrito (2007-2010). Esta política visa 
garantir a segurança dos alunos com LTA e promover o bem-estar e hábitos alimentares saudáveis 
nos alunos durante o dia escolar. O dia escolar é definido como as horas do dia em que os alunos 
frequentam a escola para seu programa educacional. Esta política não se refere aos alimentos 
trazidos pelos alunos para consumo pessoal durante os horários estabelecidos de lanches escolares. 
Consulte a Política 6.2 das Escolas Públicas de Plymouth, Alimentação nas Salas de Aula. Se seu 
filho tem alergia alimentar, não se esqueça de notificar o professor e a enfermeira da escola. 

 
Serviços de Alimentação 
As Escolas Públicas de Plymouth oferecem um almoço diário para todos os alunos do Jardim de 
Infância ao 12º ano. Os alunos podem comprar o almoço diariamente, ou os alunos têm a opção 
de comprar almoços com antecedência a uma taxa reduzida. Para obter informações e preços 
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do menu, consulte nosso site listado abaixo. Além disso, informações sobre merenda escolar 
podem ser encontradas em nossos jornais locais. Algumas escolas oferecem um programa de 
café da manhã. Entre em contato com sua escola para obter disponibilidade. Um aluno pode ter 
direito a almoços gratuitos ou a preço reduzido com base na renda de uma família. As inscrições 
estão disponíveis durante todo o ano letivo em sua escola ou 
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Defa
ult.as px 

 

Atividades de Angariação de Fundos  
O patrocinador, incluindo todas as organizações dos pais, deve preencher um formulário de 
“solicitação de arrecadação de fundos” e enviar o formulário ao diretor da escola do seu filho. O 
diretor e o superintendente da escola ou seu representante aprovarão, ou desaprovarão todas as 
solicitações. O Comitê Escolar será notificado de todas as atividades de angariação de fundos 
aprovadas pelo diretor, e superintendente da escola ou seu representante. 

Deve ser entendido que nenhuma atividade de angariação de fundos deve interferir na instrução 
educacional dos alunos. Todas as atividades devem ser consideradas por seu valor educacional e sem 
quaisquer conotações comerciais. NOTA; Consulte a Política 9.1 Atividades de arrecadação de fundos.  

 

 
 

Serviços de Saúde 
Os serviços de saúde são prestados por enfermeiros registrados que são assistidos em alguns 
consultórios por auxiliares de saúde. Todos os funcionários dos serviços de saúde mantêm a 
certificação em RCP e Primeiros Socorros. Uma enfermeira líder supervisiona as atividades do 
escritório de saúde em todo o distrito e garante a conformidade com os padrões regulatórios 
estabelecidos pelos Departamentos de Saúde Pública de Massachusetts (DPH) e Educação 
Elementar e Secundária (DESE). Um médico/consultor escolar atua como consultor da equipe do 
departamento de saúde. Nossas enfermeiras escolares possuem certificação adicional como 
enfermeira escolar pelo Departamento de Educação. Ajude a enfermeira da escola a cuidar de seu 
filho através de: 

 
● atualizar os números de telefone no cartão de emergência do seu filho para que a 

escola possa sempre entrar em contato com você 
● informar a enfermeira se seu filho tem alguma doença crônica ou aguda 
● comunicar-se diretamente com o enfermeiro se a medicação, as necessidades de 

saúde mudarem ou se eles tiverem sido expostos a uma doença transmissível 
● informar a enfermeira se houver um evento em casa ou na família que possa 

afetar seu filho na escola, como a morte de um animal de estimação amado, 
doença grave ou morte de um membro da família 

● Por favor, mantenha seu filho em casa, se ele tiver uma temperatura de 100 graus 
ou acima 

● vômitos, diarréia 
● infecções estreptocócicas de qualquer tipo, micose, conjuntivite ou impetigo. 

Todas são infecções contagiosas e devem ser tratadas com medicamentos por 
pelo menos 24 horas antes de retornar à escola 

● erupção cutânea de origem desconhecida - pode indicar muitas coisas diferentes e 
deve ser verificada pelo seu profissional da área de saúde 

Nenhuma Venda ou Solicitação de “Venda de Porta em Porta” será Conduzida por Qualquer Aluno.  

http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
http://www.plymouth.k12.ma.us/FamilySupportResources/LunchProgram/tabid/463/Default.aspx
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● a dor deve ser levada a sério, especialmente em crianças pequenas. Dores de 
ouvido, dores de dente e dores de cabeça devem ser avaliadas 

● voltar para a escola após 24 horas sem febre e sem medicação  
 

Se você tiver alguma dúvida, ligue para a enfermeira da escola e/ou verifique com seu profissional 
da área de saúde. Convidamos você a visitar os Serviços de Saúde Escolar em 
www.plymouth.k12.ma.us.com para obter mais informações e outros links relacionados à saúde. 

  
Seguro de Acidentes Estudantis 
O Departamento Escolar oferece cobertura de seguro de acidentes estudantis em período escolar 
para todos os alunos que frequentam as Escolas Públicas de Plymouth. A cobertura de acidentes 
estudantis compensa as despesas cobertas por acidentes resultantes da participação em 
atividades supervisionadas e patrocinadas pela escola. A cobertura do Departamento Escolar 
também inclui os alunos que estão participando de atividades extracurriculares, esportes inter-
escolares e eventos atléticos intramuros. Os pais/responsáveis podem considerar a compra de 
cobertura adicional de acidentes 24 horas, 7 dias por semana, disponível com o fornecedor de 
seguros do distrito. As inscrições estão disponíveis a cada ano letivo no escritório do diretor de 
cada escola. 

  
Seguro de Saúde 
A Comunidade de Massachusetts agora exige que todos os residentes tenham seguro de saúde. 
Se seu filho não tiver seguro de saúde, Massachusetts tem vários planos que fornecerão cuidados 
de saúde acessíveis a crianças e famílias sem seguro (restrições podem ser aplicadas). Se seu 
filho não tiver um profissional de saúde, a enfermeira da escola pode ajudá-lo. Consulte a 
enfermeira da sua escola para obter mais detalhes. 

 
Doença e Primeiros Socorros 
A avaliação de doenças ou lesões ocorridas durante o horário escolar é uma parte significativa dos 
serviços de saúde escolar. Os cuidados são prestados conforme necessário no escritório de saúde 
de cada prédio escolar. A escola fará todos os esforços para entrar em contato com os 
pais/responsáveis ou a pessoa de contato de emergência mencionada no cartão de emergência do 
aluno para notificá-los sobre quaisquer ferimentos significativos ou sinais de doença que possam 
exigir observação, intervenção ou acompanhamento adicional com o profissional de saúde do 
aluno. No caso de uma emergência médica, os serviços médicos de emergência/ambulância local 
podem ser ativados. Se um aluno for levado ao hospital, um funcionário da escola ficará com o 
aluno até que os pais/responsáveis cheguem. Os desfibriladores externos automatizados (DEA) 
estão disponíveis nas áreas públicas de cada prédio escolar e são acessíveis ao público, no caso 
de uma emergência cardíaca no prédio quando a escola não está em funcionamento. Procure-os 
ao visitar a escola do seu filho. Você pode ajudar a salvar uma vida! 
 
Triagem 

As triagens são conduzidas pela equipe de serviços de saúde conforme os regulamentos do    
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts.* Se um aluno não passar na triagem, uma 
carta de notificação dos pais/responsáveis é enviada para casa solicitando acompanhamento pelo 
profissional de saúde do aluno. As avaliações são normalmente realizadas no início do ano letivo 
ou mediante solicitação. Se você não quiser que seu filho seja examinado para nenhum ou todos 
os exames obrigatórios, solicite-o por escrito e entregue-o à enfermeira da escola do seu filho. 
Um exame físico atual deve ser arquivado em vez de exames anuais. 

 
Crescimento: As medições de altura e peso são efetuadas anualmente em alunos do 1º, 4º, 7º e 
10º ano.  O Índice de Massa Corporal (IMC) é calculado para cada criança como parte do processo 

http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
http://www.plymouth.k12.ma.us.com/
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de triagem. Visão e Audição: Realizado anualmente em alunos do pré-escolar ao 5º ano, e 7º e 10º 
ano. Postural e Escoliose: Realizado anualmente em alunos do 5º ao 9º ano. 

  
Triagem, Intervenção Breve e Encaminhamento para Tratamento (SBIRT) As triagens são efetuadas 
anualmente para alunos do 7º e 9º ano. Os pais/responsáveis/alunos podem optar por não participar 
das triagens do SBIRT. 

 
Exames Físicos 

● Um exame físico é exigido no momento da entrada na escola para todos os 
alunos, um ano antes da matrícula ou dentro de 30 dias após a entrada na 
escola. Um exame físico atualizado é necessário novamente nas séries 3º, 6º e 
9º ano. 

● Um exame esportivo anual atual é necessário para a participação em todas as 
atividades atléticas patrocinadas pela escola. 

  
Lembre-se de que muitos profissionais de saúde precisam de pelo menos duas semanas para copiar 
registros, principalmente durante os meses de verão. 

 
Formulários de exame físico atlético e de rotina estão disponíveis no consultório da enfermeira e 
online em www.plymouth.k12.ma.us na seção Serviços de Saúde Escolar. 

 
O Papel da Enfermeira Escolar 
O papel da enfermeira escolar é facilitar a saúde e o bem-estar para que cada aluno tenha a 
oportunidade de ter sucesso acadêmico. As responsabilidades nesse contexto incluem o seguinte: 

 
Desenvolvimento de um Plano de Saúde Individualizado (IHCP) 
Fale com a enfermeira da escola se o aluno tiver uma necessidade ou diagnóstico médico especializado, 
que deve ser avaliado, gerenciado e monitorado durante o horário escolar, como asma, alergia com 
risco de vida, diabete ou transtorno convulsivo. 

A enfermeira se reunirá com os pais/responsáveis para revisar as informações médicas, as ordens 
do profissional de saúde e a prática atual baseada em evidências. O IHCP é então revisado e 
assinado pelos pais e pelo médico (se necessário) e compartilhado com a equipe escolar 
apropriada para garantir a integração ideal das necessidades de saúde de seu filho no 
ambiente escolar. 

 
Administração de Medicamentos 
A enfermeira da escola trabalhará com você e seu filho para garantir que os medicamentos 
prescritos para administração durante o horário escolar sejam tomados conforme as instruções. 
Todos os medicamentos prescritos e sem receita médica (por exemplo, Tylenol, Advil, colírio) são 
administrados durante o horário escolar apenas pela enfermeira registrada e quando um pedido 
médico atual e o consentimento dos pais/responsáveis estão arquivados no consultório da 
enfermeira. Os medicamentos são dispensados apenas do consultório da enfermeira. Existem, no 
entanto, situações especiais definidas pela lei estadual, como uma excursão onde a enfermeira da 
escola pode delegar um medicamento prescrito ao professor do aluno quando os 
pais/responsáveis concordam e após um treinamento individual com a enfermeira e o professor da 
escola; quando um aluno pode carregar e administrar seu próprio medicamento 
(autoadministração) devido a uma necessidade médica específica, como asma, diabete, fibrose 
cística e alergia com risco de vida. A autoadministração também pode ser determinada pela 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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enfermeira da escola e pelos pais para outros medicamentos, conforme a política de 
medicamentos do distrito. 

 
Para Todos os Medicamentos: 
Os pais/responsáveis devem levar todos os medicamentos (não mais do que um suprimento de 30 
dias) ao consultório de saúde para discutir as especificidades da administração de medicamentos e 
preencher os formulários de consentimento. 

  
• Uma vez que os consentimentos tenham sido concluídos, a medicação de 

substituição pode ser entregue pelos pais/responsáveis ou outro adulto responsável 
• Não envie medicamentos para a escola com seu filho 
• Os medicamentos devem estar no recipiente original da farmácia rotulado, não em 

um saco plástico 
• Sempre avise a enfermeira da escola se o médico adicionou ou alterou o 

medicamento, ou a quantidade de medicamento que o aluno está tomando 
 

Pergunte à enfermeira da escola sobre a administração de medicamentos e nossas políticas, para 
obter mais detalhes, visite https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910.  

 

Controle de Doenças Transmissíveis 
Conforme a lei estadual de Massachusetts, os alunos devem ser devidamente imunizados antes de 
entrarem na escola. As Escolas Públicas de Plymouth exigem que as imunizações estejam 
atualizadas para o ingresso na escola e atualizadas de acordo com os padrões de imunização do 
Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. Os pais/responsáveis são responsáveis por 
manter as imunizações atualizadas e informar a enfermeira da escola quando seu filho recebeu 
imunizações adicionais. 

Para obter uma lista completa dos requisitos de imunização para cada série, pergunte à enfermeira 
da escola ou visite: https://www.plymouth.k12.ma.us/Page/71 9. O monitoramento de infecções e 
outras doenças são funções importantes da enfermeira escolar. A enfermeira da escola trabalha 
com pais, administradores, funcionários da escola, prestadores de cuidados de saúde, conselhos 
de saúde locais e regionais, e outros profissionais para manter um ambiente saudável. Mediante 
recomendação da enfermeira da escola ao diretor do edifício, os alunos podem ser excluídos da 
escola se as imunizações não estiverem em dia ou se um aluno tiver uma doença transmissível, 
para prevenir a transmissão da doença na escola. Por exemplo, se houver um surto de varicela na 
escola e seu filho não tiver documentação de ter tido varicela ou a vacina contra varicela, seu filho 
não poderá ir à escola por um período especificado pelo Departamento de Saúde Pública do MA. 

 
Concussões/Lesões na Cabeça 

Massachusetts aprovou regulamentos de concussão em 2011, que obrigam as escolas de ensino 
fundamental e médio a ter políticas e procedimentos para a prevenção, gestão e retorno às 
atividades acadêmicas, e atléticas para alunos que sofrem uma concussão. O objetivo desses 
regulamentos é facilitar a recuperação dos alunos de uma concussão, e evitar mais lesões que 
possam ocorrer se um aluno retornar às atividades acadêmicas, e atléticas antes que a concussão 
seja resolvida. Avaliação médica e autorização são necessárias para todos os alunos suspeitos de 
ter uma concussão antes de retornar às atividades acadêmicas ou atléticas. Alunos com 
concussões podem precisar de acomodações acadêmicas temporárias. Se seu filho estiver tendo 
dificuldades na escola após uma concussão, entre em contato com seu médico imediatamente e 
informe a enfermeira da escola. Para obter mais detalhes e acessar formulários relacionados a 
concussões, visite www.plymouth.k12.ma.us e acesse o link Serviços de Saúde Escolar e, em 
seguida, Recursos Familiares/Formulários. 

https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910
https://www.plymouth.k12.ma.us/Domain/1910
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
http://www.plymouth.k12.ma.us/Page/719
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Registros de Saúde 
Um registro de saúde individual (em papel e informatizado) é mantido para cada aluno ao longo de 
sua carreira escolar. O prontuário contém informações médicas enviadas à enfermeira, como 
exames físicos, registros de imunização e histórico de saúde preenchidos pelos pais/responsáveis 
quando o aluno ingressou na rede escolar. Triagens e visitas ao consultório de saúde durante o 
horário escolar são registradas. Solicita-se aos pais/responsáveis que comuniquem as 
preocupações com a saúde do aluno, e os relatórios médicos à enfermeira da escola. O acesso a 
esse registro é restrito aos funcionários do escritório de saúde escolar, e outros funcionários da 
escola apenas com base na necessidade de saber, conforme determinado pela enfermeira da 
escola. Os pais/responsáveis podem ter acesso ao prontuário médico mediante solicitação. 

O registro de saúde é transferido com o registro acadêmico quando o aluno se muda para outra 
escola ou distrito. Os formandos recebem seus registros de saúde no momento da formatura, ou os 
pais/responsáveis podem retirar o registro. Registros de saúde não retirados são mantidos na 
escola por no máximo sete anos após o aluno deixar o sistema escolar. 

 

Outros Serviços Especiais de Enfermagem 
 

Serviços para Alunas Grávidas 
O estado civil, materno ou parental de uma aluna não afetará os direitos e privilégios dessa aluna 
de receber uma educação pública ou de participar de qualquer atividade extracurricular oferecida 
pela escola. Alunas grávidas são incentivadas a continuar na escola em todos os casos. Os direitos 
e privilégios da futura mãe de receber educação pública não serão afetados. Nem o direito da 
aluna de participar de qualquer atividade extracurricular oferecida pela escola será afetado, a 
menos que a referida atividade seja considerada perigosa para a saúde da futura mãe ou do feto.  

 
Vestido/Aparência Pessoal 
O Distrito Escolar de Plymouth incentiva os alunos a se vestirem para a escola de maneira 
apropriada, refletindo boa aparência, autoconfiança e respeito pelo bem comum. Em questões 
relativas aos padrões de vestimenta para alunos, os seguintes regulamentos estão em vigor: 

● A principal responsabilidade pelo vestuário apropriado é do aluno, e de seus pais ou 
responsáveis. No entanto, no interesse de manter o clima escolar necessário, essencial para 
o ensino e a aprendizagem significativos, o diretor pode proibir roupas inadequadas devido à 
saúde, segurança ou interrupção do processo educacional. Os padrões para roupas 
apropriadas para alunos devem estar conforme as seguintes diretrizes: 

● O vestuário não deve ser destrutivo para a propriedade da escola (por exemplo, calçados que 
arranham, descoloram ou marcam o chão, como skates, sapatos com rodas (Heelys/Wheelys) 
ou patins em linha/tradicionais). Chinelos e sapatos sem sola não são permitidos. 

● Umbigos nus, roupas transparentes, tops, itens do tipo lingerie, tops decotados, tops e 
camisetas não devem ser usados na escola. Saias e/ou shorts devem ter pelo menos o 
comprimento médio da coxa. As calças devem estar sempre na altura da cintura. Os 
calções/cueca, boxer não devem ser visíveis. 

● Linguagem ou imagens obscenas, profanas ou degradantes em roupas e/ou joias não devem 
ser usadas. Além disso, imagens e linguagem sobre substâncias ilegais também são 
proibidas. 
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● Chapéus, bandanas, capuzes de moletom e outros chapéus não são considerados trajes 
apropriados dentro de um prédio escolar e, como tal, não devem ser usados. Chapéus 
religiosos são permitidos, por exemplo, yarmulkes e burkas. 

● Casacos e jaquetas projetados para uso externo não devem ser usados em prédios escolares 
e devem ser colocados em armários de casaco, ou outras áreas designadas, durante o dia 
escolar. Jaquetas e blazers podem ser usados na escola. 

 
O diretor e/ou pessoa designada estão autorizados a fazer com que os alunos troquem de roupa na 
escola e/ou enviem os alunos infratores para casa para trocar de roupa. 

 

 
 

Relatando o Progresso 
 

Boletins 
Os boletins são projetados como uma ferramenta para se comunicar com pais e alunos. Os 
boletins são emitidos duas vezes por ano para alunos da série Jardim de Infância; três vezes por 
ano para as séries 1º ao 5º ano; e trimestralmente para alunos do 6º ao 12º ano. Nas séries do 
Jardim ao 5º ano, o progresso do aluno é medido pela capacidade do aluno atingir os padrões 
estabelecidos para o nível de ensino de Massachusetts. O boletim baseado em padrões relata o 
desempenho acadêmico, o esforço e o desenvolvimento social dos alunos, com base nos padrões 
e expectativas de nível de ensino de Plymouth. Os boletins baseados em padrões fornecem uma 
comunicação clara sobre o desempenho de um aluno em relação aos padrões do nível da série. 
Desenvolvimento social e emocional, e hábitos de trabalho também estão incluídos. Consulte o 
calendário escolar para saber as datas em que os boletins são emitidos. 

 
Atualizações do Progresso Acadêmico 
Os alunos do 6º ao 12º ano, e seus pais são incentivados a utilizar o livro de notas eletrônico no 
banco de dados de informações do aluno para obter o registro mais atualizado do progresso 
acadêmico. Os professores devem atualizar o “ASPEN” regularmente. As notas publicadas 
refletem a posição acadêmica atual do seu filho na classe. O calendário distrital identificará as 
datas trimestrais indicando as notas do semestre. Se você não tiver acesso a um computador, 
entre em contato com a escola para obter uma atualização em papel. 

 
Conferências de Pais e Professores 
Os pais podem entrar em contato com a escola para agendar uma conferência sobre o progresso de 
seus filhos a qualquer momento durante o ano letivo. Os professores também podem solicitar uma 
conferência com os pais para discutir quaisquer preocupações. 

Segurança e Emergências 
 

A segurança do aluno é nossa prioridade mais importante: 
• Mantenha as informações de emergência do seu filho atualizadas! Certifique-se de que a 

escola tenha as informações ATUAIS! 

• Números de telefone residencial, celular e comercial dos pais/responsáveis 
• Endereço atual 

 
Alunos vestindo roupas consideradas inadequadas para a escola 

pode estar sujeito a ação disciplinar.  
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• Endereço de e-mail atual 
• Uma pessoa de contato de emergência com um número de telefone e endereço atuais (se o 

pai não puder ser contatado) 
• Informações sobre seguro saúde 
• Ligue para a escola imediatamente se houver alguma alteração 

  
Notificação de Ausências Escolares 
Muito raramente, uma criança pode sair de casa pela manhã, mas não chega à escola. Espera-se 
que os pais entrem em contato com a escola na manhã de uma ausência. A escola fará todos os 
esforços para telefonar para sua casa se não tivermos notícias suas. Além disso, pode haver raras 
ocasiões em que uma criança pode deixar a escola, mas não voltar para casa. Se seu filho não 
chegar em casa conforme o esperado, entre em contato com sua escola imediatamente. 

 
Liberação de Alunos para Adultos que Não Sejam os Pais/Responsáveis 
O objetivo das Escolas Públicas de Plymouth para esta política é a segurança do aluno. 

• As Escolas Públicas de Plymouth não permitirão que ninguém além dos pais/responsáveis 
pela custódia de uma criança tire a criança da escola. Se o pai/responsável de custódia 
quiser que um parente, amigo, ex-cônjuge, outro adulto ou prestador de cuidados busque a 
criança na escola, o pai/responsável de custódia deve dar permissão por escrito com 
antecedência. 

• Os pais responsáveis pela custódia devem fornecer imediatamente ao escritório do diretor 
quaisquer ordens judiciais relativas à custódia do aluno. 

• Os alunos não serão liberados para um pai que não tenha custódia, ou seja, um pai que não 
tenha custódia física, sem um formulário escrito de cuidador assinado pelo pai com a 
custódia, e uma cópia da ordem judicial mais recente. 

• Se houver um acordo entre os pais de que o pai não guardião irá buscar o aluno 
regularmente, o pai guardião deve fornecer um formulário de cuidador ao diretor listando o 
período ou datas em que o arranjo começará e terminará, e em que dias em que o pai que 
não tem a guarda irá buscar a criança. O pai sem a custódia será obrigado a mostrar uma 
carteira de motorista ou outra identificação com foto emitida pelo governo antes de a criança 
ser liberada e assinará o Registro de Demissão. 

• Todas as permissões por escrito serão mantidas em arquivo e registradas. 
• As Escolas Públicas de Plymouth não liberarão uma criança com base em um telefonema ou 

qualquer forma de comunicação eletrônica. 

• O indivíduo deve mostrar um documento de identidade com foto emitido pelo governo antes 
que a escola libere o aluno. 

• Se uma criança for liberada para um pai/responsável, um designado verificado ou qualquer 
outra pessoa, o adulto que pegar a criança deve assinar o Registro de Liberação. 

• O consentimento por escrito do cuidador dos pais com custódia permanecerá válido para o 
ano letivo atual e precisará ser renovado anualmente. As Escolas Públicas de Plymouth 
terão o direito de confiar na documentação do arquivo do aluno para liberar o aluno.  
  
  

Caminhantes(Alunos que vão a pé para a escola) 
Os pais que desejam que seus filhos voltem da escola para casa a pé todos os dias devem dar 
permissão por escrito no início do ano letivo. A permissão será mantida em arquivo no escritório 



7-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |21 

principal. NOTA: Os alunos devem estar no 4º ano ou acima para voltar para casa sem um 
irmão adulto ou mais velho, a menos que a escola do seu filho tenha restrições adicionais.  

 
  

Paradas de Ônibus 
Os pais/responsáveis devem estar no ponto de ônibus para todos os alunos do jardim de infância, 
primeiro e segundo ano. Caso contrário, o aluno não será deixado e será devolvido à escola. 

  
Quando uma Criança não é Apanhada na Escola 
Se uma criança não for apanhada na escola, o diretor tentará entrar em contato com os pais ou a 
pessoa de contato de emergência. Nos casos em que nenhum contato com um dos pais possa ser 
feito, será necessário que o diretor ligue para o Departamento de Polícia de Plymouth ou o 
Departamento de Crianças e Famílias para garantir a segurança da criança. 

  
Segurança Escolar 
Os alunos não devem chegar à escola antes da abertura oficial do dia escolar. Os alunos a pé 
devem planejar sua ida à escola de acordo, e os pais/responsáveis que optarem por levar seus 
filhos devem planejar permanecer com eles até que as portas da frente sejam abertas. Lembre-se 
de que as escolas não oferecem supervisão para alunos antes da abertura oficial do dia escolar. 
Todos os pais/responsáveis/visitantes devem entrar na escola pela entrada principal, e devem se 
apresentar na recepção. É necessária uma identificação com foto. Todos os 
pais/responsáveis/visitantes receberão um passe se forem para qualquer parte do edifício que não 
seja o escritório da secretaria. Os pais/responsáveis são incentivados a se voluntariar em nossas 
escolas. Aqueles que desejam se voluntariar devem ter em arquivo na escola, um “CORI” 
(Informações sobre os antecedentes criminais) aprovado. Os voluntários se apresentarão ao 
escritório todos os dias e receberão um crachá para usar enquanto estiverem no prédio da escola. 
  
Os únicos alunos com permissão para visitar as aulas são aqueles que pretendem se matricular em 
uma Escola Pública de Plymouth. Antes de qualquer visita, a permissão deve ser concedida pela 
administração. Qualquer indivíduo que esteja presente no prédio da escola sem permissão está 
invadindo e pode estar sujeito a processo judicial. Qualquer aluno no prédio da escola sem permissão 
pode estar sujeito a ação disciplinar, bem como possível processo judicial. 

 

Exercícios de Incêndio 
Durante uma evacuação, espera-se que os alunos saiam silenciosamente, permaneçam com o 
professor/classe e ouçam as instruções. Quando ouvir  “tudo claro”, os alunos poderão retornar ao 
prédio da escola. 

 

Bloqueio/Retenção de Passagem - Permanecer no Local 
Durante um confinamento ou “espera de passagem/permanência no local”, espera-se que os 
alunos permaneçam com o professor/classe e ouçam as instruções. Para uma situação de 
confinamento, um policial liberará a classe e permitirá que os alunos retomem suas atividades 
normais. Para uma situação de “permanência no local”, um anúncio será feito para permitir que 
os alunos retomem as atividades normais. 
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Abuso e Negligência Infantil 
Se os funcionários da escola suspeitarem que um aluno está sendo abusado ou negligenciado, 
eles são obrigados por lei (Capítulo 119, Seção 51A) a denunciá-lo ao Departamento de Crianças e 
Famílias do estado de MA (DCF). A lei do estado de MA exige que os relatoresmandatário façam 
imediatamente um relatório oral ao Departamento de Crianças e Famílias quando, em sua 
capacidade profissional, tiverem motivos razoáveis para acreditar que uma criança com menos de 
18 anos está sofrendo abuso ou negligência. É dentro dos procedimentos das Escolas Públicas de 
Plymouth que o repórter mandatário também notifica qualquer possível abuso ou negligência de 
uma criança ao diretor da escola. As Escolas Públicas de Plymouth coopera com exames e 
investigações do DCF. Às vezes, os funcionários do DCF podem entrevistar funcionários da escola 
ou podem pedir para entrevistar os alunos durante o dia escolar. Um repórter mandatário deve 
divulgar informações relevantes ao DCF. Como repórter mandatário, o membro da equipe também 
é obrigado por lei a apresentar um relatório por escrito ao DCF dentro de 48 horas após fazer o 
relatório oral. É fundamental lembrar que somente o Departamento de Crianças e Famílias pode 
determinar se um caso real de abuso ou negligência ocorreu. Para obter informações adicionais 
sobre os procedimentos de abuso infantil ou/negligência do DCF, ligue para 1-800-792-5200 ou 
508-732-6200. 

  
Programas Especiais 

 

Instrução de Imersão em Inglês com Apoio 
O Programa de imersão em inglês com apoio é para alunos que não falam inglês ou cuja língua nativa 
não é o inglês. 

 
Todas as famílias completam uma Pesquisa de Idioma de Casa quando matriculam seus filhos na 
escola. Se os pais declararem, nessa pesquisa, que o idioma de origem do aluno não é o inglês, o 
aluno será solicitado a fazer um pequeno teste para determinar suas habilidades no idioma inglês. 
O departamento escolar usa esse teste para determinar a elegibilidade para a Instrução de 
Imersão em inglês com Apoio. As Escolas Públicas de Plymouth colocam os alunos em salas de 
aula de imersão em inglês com apoio, nas quais quase todos os livros e materiais instrucionais 
estão em inglês, com um currículo modificado, e uma apresentação projetada para alunos que 
estão aprendendo o idioma, com base nas estruturas do Departamento de Educação de 
Massachusetts e padrões de aprendizagem. Os professores podem usar idiomas nativos para fins 
de esclarecimento e segurança. Uma sala de aula de imersão em inglês com apoio eficaz é aquela 
em que há oportunidades frequentes de interação e discussão entre professor, aluno e colegas de 
classe. Conforme a lei federal, as Escolas Públicas de Plymouth garantem que os alunos 
aprendizes da língua inglesa recebam ensino eficaz da língua inglesa, e ensino de conteúdo. O 
conteúdo e o currículo são apropriados para a(s) idade(s) e série(s) dos alunos da classe. A 
instrução é adequada ao nível de proficiência em inglês do aluno. 

 
Plano 504 Acomodação 
Um Plano de Acomodação 504 é um documento legal que se enquadra nas disposições da Lei 
Americana de Reabilitação de 1973. Esta é uma lei de direitos civis para proteger as pessoas com 
deficiência, eliminando barreiras e permitindo a plena participação na educação. Um Plano de 
Acomodação 504 é projetado para articular e implementar um programa de serviços instrucionais, 
incluindo modificações gerais em sala de aula, para ajudar os alunos com deficiências. Um plano 
504 não é um Programa de Educação Individual(IEP) e é um direito à educação regular. Para que 
um aluno se qualifique para um Plano de Acomodação 504, certos requisitos são definidos por 
regulamentos federais. Eles incluem o seguinte: Encaminhamento, Avaliação Não Discriminatória, 
Elegibilidade, Procedimentos de Colocação, Salvaguardas Processuais (Devido Processo) e a 
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escrita do Plano de Acomodação Individual. Se um aluno estiver em um IEP, ele substituirá um 
plano da Seção 504. Um aluno em um IEP não precisa receber um plano de acomodação 504. Um 
estudante com deficiência é o mesmo que “uma pessoa com deficiência”. Conforme definido pela 
lei federal, a definição é a seguinte: 

 
● Uma pessoa com deficiência significa qualquer pessoa que (i) tenha uma deficiência 

física ou mental, que limite substancialmente uma ou mais atividades importantes da 
vida (ii) tenha um registro de tal deficiência, ou (iii) seja considerada tendo tal 
deficiência.  

 
Serviços de Educação Especial 
Conforme os Regulamentos de Educação Especial (603 CMR 28.00), um aluno identificado com 
uma deficiência que impacta em sua educação deve receber uma educação pública gratuita, e 
apropriada no ambiente menos restritivo que inclua serviços e/ou programas especialmente 
projetados que atendam as suas necessidades educacionais individualizadas. Um aluno tem direito 
a serviços de educação especial se atender a todos os três critérios listados abaixo: 

● O aluno tem uma deficiência identificada 
● O aluno é incapaz de progredir efetivamente no programa de educação geral sem o 

fornecimento de instruções especialmente projetadas. 
● O aluno precisa de instrução e/ou serviços especialmente projetados para progredir 

efetivamente 
  
As leis de educação especial são baseadas em seis princípios básicos: participação de pais e 
alunos; educação pública gratuita e apropriada; avaliação apropriada; programa de educação 
individualizado (IEP); ambiente menos restritivo; e salvaguardas processuais. Se você acredita que 
seu filho pode precisar de serviços de educação especial, entre em contato com o diretor ou 
orientador da escola do seu filho para ajudá-lo com o processo. Os regulamentos estaduais que 
regem o processo de Educação Especial e o folheto “Aviso de Salvaguardas Processuais” estão 
disponíveis em todas as escolas para revisão. Para obter mais informações sobre educação 
especial, sinta-se à vontade para entrar em contato com o Diretor de Educação Especial. 

 
Educação Alternativa: Instrução Domiciliar e Hospitalar 
As Escolas Públicas de Plymouth oferecem aulas domiciliares e hospitalares para alunos que “no 
julgamento de seu médico, devem permanecer em casa ou no hospital durante o dia, ou durante a 
noite, ou qualquer combinação de ambos, por um período de pelo menos quatorze dias letivos em 
qualquer ano escolar”. Antes que um aluno possa receber esses serviços, um médico licenciado 
deve preencher um formulário exigido pelo estado. Os formulários estão disponíveis na escola do 
seu filho ou por meio do Escritório de Educação Especial, ou Serviços de Apoio ao Estudante. Os 
alunos com doenças crônicas ou enfermidades  podem ser elegíveis para os Planos da Seção 504 
e, nesses casos, a exigência de 14 dias será dispensada. Com exceção dos alunos com doenças 
ou condições crônicas e debilitantes, a tutoria domiciliar ou hospitalar é considerada de curta 
duração (não superior a 60 dias) e não substitui a frequência regular na escola. 

 
Educação Alternativa: Educação Escolar em Casa 
Os pais que moram em Plymouth e desejam ensinar  seus filhos em casa devem se inscrever no 
Escritório de Serviços de Apoio ao Estudante das Escolas Públicas de Plymouth, para aprovação. 
Eles devem demonstrar que sua proposta de educação em casa segue as Diretrizes para 
Educação Domiciliar em Massachusetts, e a Política de Educação Alternativa Doméstica de 
Escolas Públicas de Plymouth. Os alunos devem permanecer na escola até que o Comitê Escolar 
aprove o plano da escola em casa. 
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Planos de Acomodação Curricular (CAP) 
Para alunos individuais que estão enfrentando dificuldades em qualquer área (por exemplo, 
acadêmica, social/emocional, comportamental), o departamento pessoal da escola pode 
recomendar o desenvolvimento de um Plano de Acomodação Curricular. O plano é projetado para 
coordenar melhor os serviços, e suporte apropriados dentro do programa de educação regular, 
incluindo, mas não limitado a, instrução direta e sistemática em todas as áreas acadêmicas, bem 
como a prestação de serviços para atender às necessidades de crianças cujo comportamento pode 
interferir na aprendizagem. Os pais/responsáveis são notificados de qualquer reunião quando um 
CAP pode ser desenvolvido para seus filhos. 

 
Serviços Corretivos 
Nossas escolas oferecem vários serviços corretivos. Entre em contato com o orientador escolar ou 
psicólogo escolar do seu filho para obter os requisitos de elegibilidade, tipos de serviços 
disponíveis e qualquer outra informação relacionada. 

 
Outros Serviços de Suporte 
Entre em contato com a escola do seu filho e visite www.plymouth.k12.ma.us para obter informações 
sobre apoios adicionais para alunos que possam estar disponíveis. 

  
Transporte 
LEI DE TRANSPORTE ESCOLAR DE MASSACHUSETTS: m.G.L.C.71, § 68 exige que os distritos 
escolares forneçam transporte gratuito uma vez por dia de e para a escola para alunos do Jardim de 
Infância ao 6º ano que moram a duas ou mais milhas de suas escolas designadas. A opção de transporte 
de ônibus pago é oferecida para alunos do ensino fundamental e médio que moram no limite de duas 
milhas e para todos os alunos da série 7º ao 12º ano. Se o seu filho se qualificar para almoços gratuitos 
ou com preço reduzido, a taxa de transporte será dispensada, independentemente da distância da escola 
ou da série do seu filho. Para obter detalhes da rota, e mais informações sobre taxas, visite o site da 
nossa escola. 

 
Transporte Especial 
Serviços especiais de transporte podem estar disponíveis para alunos com deficiência, e com 
condições médicas ou físicas que os impeçam de caminhar para a escola, ou para um ponto de 
ônibus. Nos casos em que pode haver uma deficiência temporária, é necessária documentação 
médica original, fornecendo o motivo pelo qual a criança precisa de transporte para necessidades 
especiais. Para alunos com necessidades especiais identificadas, é a EQUIPE de necessidades 
especiais que determina se a criança precisa ou não de transporte para necessidades especiais. 

 
Ônibus Após o Horário Regular 
No nível secundário, os ônibus estarão disponíveis após o horário regular, como uma conveniência 
para os pais oferecerem aos alunos a oportunidade de ficar após as aulas para obter ajuda extra, 
ou participar de atividades extracurriculares. A utilização desses ônibus é um privilégio, e todas as 
regras e regulamentos que se aplicam aos ônibus diurnos regulares entrarão em vigor. Os ônibus 
após o horário regular funcionarão em um horário predeterminado que é posterior à saída regular,  
e operarão baseado nos horários de cada escola. As rotas consolidarão rotas diárias regulares, 
atendendo às principais estradas da cidade, operando em uma base regional, com a intenção de 
que os pais possam buscar seus filhos em um local mais próximo de sua residência. 
 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Capítulo 74 Política de Inscrição para Alunos Não Residentes 
O Comitê Escolar de Plymouth no cumprimento de suas obrigações nos termos do Capítulo 74, Seção 
7, 7A e 8 da MGL deve: 

  
1.0 Quaisquer alunos de Plymouth que busquem admissão em uma escola fora do distrito com 
programas de educação agrícola/profissional-técnica aprovada pelo estado (Programas aprovados pelo 
Capítulo 74 não oferecidos em Plymouth) devem consultar seu orientador até fevereiro, e devem enviar 
uma ficha “Capítulo 74 Candidatura ao Ensino Técnico Vocacional para Alunos Não Residentes” 
(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf) ao Superintendente de Escolas até 1º de 
abril. Pode haver casos onde o aluno pode não ter recebido notificação de aceitação, rejeição ou 
lista de espera (status não aceito) até 1º de abril de seu distrito ou da escola fora do distrito para a 
qual ele se inscreveu. No entanto, o Capítulo 74 Solicitação de Matrícula de Alunos Não Residente 
de Educação Técnica Vocacional ainda deve ter sido recebido pelo Superintendente das Escolas 
Públicas de Plymouth até 1º de abril.  

 
2.0 Se um aluno está planejando seguir um curso de estudo agrícola/vocacional, ele é orientado a 
fazer uma inscrição na Escola Secundária Agrícola do Condado de Bristol. Se o programa agrícola 
vocacional não for oferecido na Escola Secundária Agrícola do Condado de Bristol, o aluno pode se 
inscrever em uma Escola Vocacional/Agrícola diferente (Cap. 74 aprovado) que ofereça o programa 
específico.  

 
3.0 A Escola Pública de Plymouth deve pagar as mensalidades e os custos de transporte apropriados 
para os alunos aprovados. 

 
4.0 As Escolas Públicas de Plymouth não pagarão por mensalidades ou transporte por quaisquer anos 
adicionais de frequência causados por falha, ou reprovação. 
 
Procedimentos e Regulamentos do Ônibus Escolar 
A viagem de ida e volta para a escola é essencialmente uma extensão da própria escola. A conduta 
imprópria no ônibus deve ser tratada como uma ofensa escolar, sujeita a punição a critério da 
administração da escola. Isso pode significar uma negação do privilégio do transporte. As ofensas 
continuadas devem ser aceitas como motivo para uma audiência perante o Superintendente das 
Escolas ou seu designado. No interesse da segurança e bem-estar de todos os alunos que estão 
sendo transportados, alunos, pais/responsáveis, professores, administradores e motoristas de ônibus 
devem entender e praticar os procedimentos/regulamentos seguintes: O motorista está no comando 
total do ônibus e dos alunos nele. Ele ou ela tem o direito de designar alunos para assentos 
específicos no ônibus, e deve aceitar como sua responsabilidade a obrigação de relatar à 
administração os nomes de qualquer aluno que se comporte gravemente mal. 

Todos os ônibus serão monitorados com câmeras de áudio/vídeo.  

● Não é permitido fumar dentro de nenhum ônibus em nenhum momento. Esta é uma exigência 
da lei estadual de Massachusetts. 

● Janelas e portas não devem ser abertas ou fechadas, exceto com a permissão do motorista do 
ônibus. Em nenhum momento, objetos de qualquer tipo podem ser jogados no ônibus ou por 
uma janela aberta. 

● Os alunos devem esperar que o ônibus chegue a uma parada completa antes de embarcar ou 
sair. Não deve haver movimento quando o ônibus estiver em movimento. 

● Os alunos que precisam atravessar a rua para entrar no ônibus escolar são lembrados de 
esperar até que o ônibus pare completamente, e o motorista acenda as luzes vermelhas 
piscando. Os alunos, então, devem olhar para os dois sentidos para verificar o tráfego antes 
de atravessar a rua para embarcar no ônibus. 

 

http://(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf)
http://(www.doe.mass.edu/cte/admissions/nonres.app.pdf)
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Os alunos que saem do ônibus e precisam atravessar a rua para ir para casa devem passar na frente 
do ônibus; parar; olhar para os dois lados; depois atravessar a rua com cautela. (Muitos motoristas 
não obedecem à “regra das luzes piscantes do ônibus escolar”).  Linguagem imprópria não deve ser 
tolerada, e deve ser considerada causa para um relatório administrativo; gritar não deve ser 
considerado adequado, e deve ser uma causa de ação disciplinar. Os seguintes devem ser 
considerados infrações às regras, durante o transporte pelas quais os alunos podem ser denunciados, 
e ação disciplinar invocada: recusar-se a obedecer ao motorista, brigar, acender fósforos ou isqueiros, 
pendurar pela janela, incomodar os outros ou qualquer outro comportamento que distraia o motorista 
da operação segura do veículo e põe em risco a segurança de todos os passageiros. 

Objetos que possam ser considerados um risco de segurança (conforme determinado pela 
administração da escola), ou quaisquer animais, não devem ser trazidos em ônibus escolares a 
qualquer momento. Skates e patins inline/tradicionais não devem ser trazidos nos ônibus 
escolares. Os alunos devem estar em seus pontos de ônibus adequados e pontuais conforme o 
horário estabelecido. Eles devem esperar o ônibus em um ponto designado pelo motorista do 
ônibus, e devem se comportar de uma maneira que não cause transtornos aos vizinhos. Os 
alunos devem andar apenas  para o ônibus para o qual foram designados. Danos ao ônibus 
escolar devem ser considerados o mesmo que danos a qualquer propriedade escolar. Aqueles 
que desfigurarem ou destruírem tal propriedade serão responsabilizados por seu reparo, ou 
substituição, e podem estar sujeitos a medidas disciplinares. 

Os alunos não poderão se transferir para outro ônibus por motivos sociais (por exemplo, festas, 
visitas após as aulas). Um aluno pode ser autorizado, a critério da administração da escola, a 
transferência para outro ônibus apenas para fins de creche, “babá” e emergência. Essa 
transferência é permitida se houver espaço disponível, e o ponto de ônibus estiver em uma rota 
existente. Os pais/responsáveis devem enviar um bilhete de solicitação à administração da 
escola, incluindo números de telefone de pessoas a serem contatadas em caso de emergência. 
Se não tiver espaço, o transporte se tornará responsabilidade dos pais/responsáveis. 

Os formulários de disciplina de ônibus serão usados pelos motoristas, e administradores conforme 
necessário. 

  
Retirada da Escola 
Qualquer aluno que deseje deixar a escola deve notificar seu orientador e o diretor de tais intenções. 
Nenhum aluno com menos de 18 anos poderá se retirar da escola sem autorização por escrito de 
seus pais/responsáveis. Se um aluno tiver menos de 16 anos, ele não poderá se retirar da escola. 
Se um aluno tiver 16-17 anos, ele/ela deve ter permissão dos pais/responsáveis. Se um aluno tiver 
18 anos ou mais, ele poderá se retirar da escola. Nosso objetivo é realizar uma reunião de saída 
com qualquer aluno que se retire ou se transfira de uma escola para determinar o motivo da retirada 
ou transferência. O objetivo desta reunião é fornecer ao aluno, e aos pais informações sobre as 
opções disponíveis para concluir a escola, incluindo a capacidade de retornar ao ensino médio. 

Permissões de Trabalho 
Qualquer pessoa com menos de 18 anos deve obter uma autorização de trabalho em sua escola 
sempre que conseguir um cargo pela primeira vez, ou uma mudança de emprego. Consulte a 
escola sobre o horário e o local apropriados.   
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O Código de Conduta 
 
As Escolas Públicas de Plymouth acreditam que uma boa disciplina escolar promove oportunidades 
educacionais iguais, e um ambiente educacional seguro e eficaz. Os alunos precisam de um 
ambiente seguro e ordenado para aprender, e têm a responsabilidade de se comportar 
adequadamente. Os alunos não podem interromper o processo educacional, colocar em risco ou 
privar outras pessoas de seus direitos a uma educação. Procedimentos justos e razoáveis serão 
seguidos para garantir aos alunos seus direitos. Os alunos devem reconhecer que, para manter uma 
atmosfera propícia ao aprendizado, os funcionários da escola devem exercer autoridade razoável. 
Quaisquer referências a possíveis consequências disciplinares contidas no manual do aluno, ou em 
outras políticas escolares são diretrizes para fornecer uma estrutura para sanções. O diretor ou 
pessoa designada da escola poderá impor sanções relativamente severas a seu critério, com base 
nas circunstâncias individualizadas. 

 

Não Perca os Privilégios da Escola!  
Os alunos têm a oportunidade de participar de muitas funções e atividades escolares especiais, 
como viagens de campo, celebrações, apresentações, dias de aula, bailes e cerimônias de 
formatura, entre outros. A participação em tais atividades é um privilégio a ser conquistado — não 
um “direito”. Ao violar as regras baseadas em níveis, o Código de Conduta ou ao se envolver em 
atividades ilegais ou ilícitas fora da escola, um aluno pode perder esses privilégios. O diretor tem 
autoridade para limitar ou negar a participação de um aluno em funções e atividades especiais. 
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Atitude-Comportamento e Linguagem 
Espera-se que os alunos sejam respeitosos e corteses com todos em todos os momentos enquanto 
estiverem nas dependências da escola, no ônibus escolar e durante as atividades relacionadas à 
escola. 

 
Regras: 

• Espera-se que os alunos obedeçam a qualquer solicitação razoável feita por um membro da 
equipe.  

• Espera-se que os alunos usem linguagem adequada (sem linguagem rude, profana ou 
obscena) na escola o tempo todo.  

• Os alunos devem ser respeitosos com os colegas, funcionários ou convidados. 
 

• Os alunos não devem cometer nenhum ato que coloque em risco a saúde ou a              
segurança dos alunos, e funcionários.  

Refeitório 

Para tornar o refeitório um lugar agradável e seguro para todos, esperamos um comportamento 
responsável.  

 
Regras: 

• Os alunos devem entrar no refeitório em ordem.  
• Espera-se que os alunos sejam corteses e respeitosos em todos os momentos.  
• Os alunos não devem tocar na comida ou nos pertences de outras pessoas.  
• Quando terminar o almoço, os alunos descartam o lixo e esperam até a saída.  
• Os alunos devem deixar as áreas da mesa limpas.  
• Os alunos devem usar boas maneiras e a etiqueta aceitas à mesa.  
• Os alunos devem permanecer sentados, a menos que seja permitido fazer o contrário.  
• Os alunos não podem levar alimentos ou bebidas de qualquer tipo para o corredor.  
• Os alunos devem receber permissão de um dos professores supervisores e/ou assessores 

para sair do refeitório 
• Os alunos serão dispensados com um sinal, no final do almoço e devem prosseguir para a 

próxima aula designada de maneira ordenada.  
• Os alunos precisam formar uma fila ordenada ao fazer qualquer compra de lanchonete.  
• Métodos de entrega, como “Door Dash” de alimentos externos, são prejudiciais ao ambiente 

educacional e proibidos.  
 

Negação de Transporte 
As Escolas Públicas de Plymouth consideram o ônibus escolar como “uma extensão da sala de 
aula”. Temos os mesmos padrões de comportamento no ônibus escolar que temos na escola. Por 
exemplo, os alunos devem permanecer em seus assentos; e não devem ficar pendurados pelas 
janelas, empurrar ou brigar com outros alunos, jogar coisas ou tentar distrair o motorista. Os alunos 
que violarem o Código de Conduta enquanto estiverem no ônibus podem ser disciplinados, e o 
transporte pode ser negado. Alguns ônibus escolares estão equipados com câmeras de vídeo. As 
fitas de vídeo podem ser usadas como evidência para disciplinar alunos que se comportam mal no 
ônibus. 
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Alarme de Fogo/Bomba Falso e/ou Adulteração de Equipamento de Incêndio 
Um aluno considerado responsável por um alarme de incêndio falso, incluindo um susto de bomba, 
ou adulteração de equipamentos de incêndio será suspenso da escola, com uma conferência 
obrigatória de pais/responsáveis com um administrador da escola(o que pode levar a outras ações 
disciplinares até e incluindo possível expulsão da escola). Além disso, a escola notificará o 
Departamento de Polícia de Plymouth sobre qualquer incidente desse tipo. 

 
Brigas 
A natureza da escola é tal que não é permitido brigar em qualquer lugar nos limites da escola 
(corredores, salas de aula, terrenos escolares ou qualquer outra parte da escola). Brigar é tão perigoso 
e perturbador que a suspensão pode ser necessária, como consequência para desencorajá-la de ser 
considerada uma solução. 

 
Demonstrações Públicas de Afeto 
Demonstrações públicas de afeto são inadequadas na escola e não serão toleradas. Consulte a 
seção do manual sobre assédio sexual para obter mais informações. 

 
Suspensão/Expulsão 

 

Informações Gerais sobre Suspensão 
A suspensão envolve a exclusão de um aluno da escola e/ou atividades patrocinadas pela escola. 
Conforme administrado pelas Escolas Públicas de Plymouth, uma suspensão pode incluir: 
suspensão na escola por parte ou todo o dia escolar; remoção do aluno do prédio da escola, ou 
parte do dia escolar (se o pai ou responsável do aluno puder ser contatado); e a exclusão contínua 
do aluno de escola, terreno escolar, frequência ou participação em atividades patrocinadas pela 
escola até que o período de suspensão tenha sido concluído, e o aluno tenha sido readmitido na 
escola. Os pais serão notificados de qualquer suspensão na escola por telefone, seguida por uma 
carta formal de suspensão. Os pais terão uma oportunidade razoável de participar de uma audiência 
antes que o aluno seja suspenso da escola. Suspensões são ausências dispensadas da escola. Os 
alunos receberão tarefas escolares durante a suspensão fora da escola, e receberão prazos 
específicos para enviar avaliações de trabalho e recuperação conforme o Plano de Serviços 
Educacionais em toda a escola. 
 
Ofensas por Suspensão ou Expulsão 
O Código de Conduta diz que um aluno PODE ser suspenso ou expulso por ofensas 
graves, incluindo: 

• possuir uma arma de fogo; 
• uso de uma arma ou objeto perigoso de forma ameaçadora; 
• agressão aos funcionários da escola, resultando em lesões físicas; 
• agressão sexual; 
• vender ou distribuir uma substância controlada (incluindo drogas ilegais) ou possuir uma 

substância controlada com a intenção de vendê-la ou distribuí-la; 
• agressão a funcionários da escola ou outra pessoa — isso significa prejudicar, tentar 

prejudicar, ameaçar ferir outra pessoa, com ou sem arma, ou objeto perigoso; 
• posse/uso de uma substância controlada, álcool ou qualquer tipo de intoxicante; 
• levar uma arma ou uma imitação de arma para a escola; 
• possessão/uso de produtos do tabaco; 
• ameaçar outra pessoa com uma arma simulada ou um objeto perigoso; 
• armar ou tentar incendiar, posse do(s) dispositivo(s) incendiário(s); 
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• danificar ou roubar propriedades particulares, ou escolares (ou ameaçar fazê-lo); 
• fazer uma ameaça de bomba ou puxar/relatar um alarme de incêndio falso; 
• violar os direitos civis de terceiros, incluindo, mas não se limitando ao uso de insultos raciais 

ou étnicos; 
• comportamento obsceno, incluindo, mas não limitado a gestos, desenhos e linguagem; 
• assédio/perseguição/bullying; 
• assediar sexualmente outra pessoa; 
• altercação física; 
• abuso verbal/palavrões; 
• violar as regras para o uso aceitável de e-mail e da Internet; 
• interromper a atividade escolar ou em sala de aula, incluindo o uso não autorizado de telefones 

celulares; 
• insubordinação/recusa em seguir um pedido razoável; 
• falsificação de registros escolares; 
• trapaça/plágio; 
• matar detenção; 
• sair da escola sem permissão ou matar aula(s); 
• Gravar ou tirar fotos de funcionários e/ou alunos durante as configurações escolares sem seu 

conhecimento e/ou consentimento; 
• Publicar gravações de funcionários e/ou alunos durante um ambiente escolar em qualquer 

plataforma e/ou grupos de mensagens sem seu conhecimento e consentimento, ou com a 
intenção de assédio.  

 
Em certas circunstâncias, um aluno pode ser suspenso ou expulso por conduta não relacionada à 
escola ou atividades escolares, como quando o aluno é acusado ou condenado por um crime, e o 
diretor determina que a presença contínua do aluno perturbaria a escola. 

 

 
NOTA: A lista acima serve apenas como uma diretriz geral e não deve limitar a autoridade 
do Diretor de impor disciplina por outros atos de má conduta. Qualquer incidente considerado 
inapropriado pelo diretor, ou pessoa designada pode resultar em suspensão, ou expulsão. 
Em certos casos, o encaminhamento pode ser feito para o departamento de polícia para 
uma investigação mais aprofundada.  

 
Devido Processo Disciplinar 

 
Devido processo legal sob MGL 71, Seção 37H ¾ 
(Para todas as ofensas, exceto posse de arma perigosa, posse de substância controlada, agressão a 
funcionários, e delitos criminais) 

 
Definições sob M.G.L. c. 37H 3/4 
Superintendente - Superintendente ou o superintendente designado para fins disciplinares. 

Expulsão: a remoção de um aluno das dependências da escola, atividades regulares em sala de 
aula, e atividades escolares por mais de noventa (90) dias letivos consecutivos. 

Suspensão na escola: a remoção de um aluno das atividades regulares da sala de aula, mas não 
das dependências da escola, por não mais do que (10) dias letivos consecutivos, ou não mais do que 
dez (10) dias letivos cumulativamente por múltiplas infrações durante o ano letivo. *A remoção apenas 
da participação em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não 
contará como remoção no cálculo dos dias letivos. 
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Suspensão de longo prazo: a remoção de um aluno das dependências da escola, e das atividades 
regulares em sala de aula por mais de dez (10) dias letivos consecutivos, ou mais de dez (10) dias 
letivos cumulativamente por várias infrações disciplinares em qualquer ano letivo. A remoção apenas 
da participação em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não 
contará como remoção no cálculo dos dias letivos. Suspensões ou exclusões que estão de acordo 
com M.G.L. c. 71, §§37H e 37H ½ não contam para o cálculo do número de dias de suspensão sob 
M.G.L. c. 71, § 37H 3/4. Da mesma forma, os dias de remoção de emergência não contam como dias 
de suspensão sob M.G.L. c. 71, § 37H 3/4. 

Diretor: o administrador principal da escola ou o representante do diretor para fins disciplinares. 

Notificação por escrito: correspondência escrita enviada por entrega em mãos, correio certificado, 
correio de primeira classe, e-mail para um endereço fornecido pelos pais para comunicações 
escolares, ou qualquer outro método de entrega acordado pelo diretor, e pelos pais. 

(Observação: esses procedimentos de devido processo legal se aplicam apenas ao M.G.L. c. 
71, § 37H ¾. Para procedimentos de devido processo legal para ofensas sob M.G.L. c. 71, §§ 
37H e 37H 1/2, consulte as seções apropriadas abaixo) 
Em todos os casos de má conduta do aluno nos termos do MGL c. 71, § 37H 3/4 para o qual a 
suspensão pode ser imposta, um diretor deve exercer discrição ao decidir a consequência da ofensa; 
considerar maneiras de envolver novamente o aluno na aprendizagem, e evitar o uso de suspensão 
a longo prazo da escola como consequência até alternativas foram tentadas. As alternativas podem 
incluir o uso de estratégias, e programas baseados em evidências, como mediação, resolução de 
conflitos, justiça restaurativa e intervenções, e apoios comportamentais positivos. 

Remoções de Emergência; MGL c. 71, § 37H ¾ - Um diretor pode remover um aluno da escola 
temporariamente quando um aluno é acusado de uma ofensa disciplinar, e a presença contínua do 
aluno representar um perigo para pessoas ou propriedades, ou perturbar materialmente e 
substancialmente a ordem da escola, e no julgamento do diretor, não há alternativa disponível para 
aliviar o perigo ou a perturbação. Nesse caso, o diretor deve notificar imediatamente o 
Superintendente por escrito da remoção, o motivo da remoção, e descrever o perigo apresentado 
pelo aluno. A remoção temporária não deve exceder dois (2) dias letivos após o dia da remoção de 
emergência, período durante o qual o diretor deve fazer esforços imediatos e razoáveis para notificar 
oralmente o aluno e os pais do aluno sobre (1) a remoção de emergência; (2) o motivo da 
necessidade de remoção de emergência; (3) a ofensa disciplinar; (4) a base para a acusação; (5) as 
consequências potenciais, incluindo a duração potencial da suspensão do aluno; (6) a oportunidade 
para o aluno ter uma audiência com o diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a oportunidade 
de contestar as acusações e apresentar a explicação do aluno sobre o alegado incidente, e para que 
os pais compareçam à audiência; (7) a data, hora e local da audiência; e (8) o direito do aluno e dos 
pais do aluno, e aos serviços de intérprete na audiência, se necessário para participar. Antes do 
término dos dois dias letivos, a menos que uma extensão para uma audiência seja acordada de outra 
forma pelo diretor, aluno, pai, e o diretor deve fornecer ao aluno a oportunidade de uma audiência 
com o diretor que esteja em conformidade com o devido processo de curto prazo, ou o devido 
processo de longo prazo estabelecido abaixo, conforme aplicável, e os pais uma oportunidade de 
comparecer à audiência. Além disso, o Diretor é obrigado a tomar uma decisão oralmente no mesmo 
dia da audiência, e por escrito, o mais tardar no dia letivo seguinte, que atenda aos requisitos de 
notificação da decisão de suspensão de curto prazo ou suspensão de longo prazo, conforme 
estabelecido abaixo, o que for aplicável. Um diretor não pode remover um aluno da escola em caráter 
de emergência por uma ofensa disciplinar até que as disposições adequadas tenham sido tomadas 
para a segurança e o transporte do aluno. 

Suspensão na escola, M.G.L c. 71, § 37H ¾ - Remoção de um aluno das atividades regulares da 
sala de aula, mas não das dependências da escola, por não mais que (10) dias letivos consecutivos, 
ou não mais do que dez (10) dias letivos cumulativamente por múltiplas infrações durante o ano 
letivo. A remoção apenas da participação em atividades extracurriculares ou eventos patrocinados 
pela escola, ou ambos, não contará como remoção no cálculo dos dias letivos. A suspensão na 
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escola por dez (10) dias ou menos, consecutiva ou cumulativamente durante um ano letivo, não deve 
ser considerada uma suspensão de curto prazo. Se um aluno for colocado em suspensão na escola 
por mais de dez (10) dias, consecutiva ou cumulativamente durante um ano letivo, tal suspensão 
será considerada uma suspensão de longo prazo para o devido processo, apelação e fins de relatório 
sob 603 C.M.R. 53.00. 

Devido Processo para Suspensão na Ecola; MGL c. 71, § 37H 3/4: Antes da imposição de uma 
suspensão na escola, o aluno será informado da ofensa disciplinar, e terá a oportunidade de 
responder. Se o diretor determinar que o aluno cometeu a ofensa disciplinar, o diretor fornecerá 
notificação oral ao aluno, e aos pais sobre a duração da suspensão na escola, e fará esforços 
razoáveis para se encontrar com os pais. 

Decisão do Diretor - Suspensão na Escola; MGL c. 71, § 37H ¾: - No dia, ou antes da suspensão, 
o diretor deve enviar uma notificação por escrito ao aluno e aos pais sobre a suspensão na escola, 
incluindo o motivo e a duração da suspensão na escola, e convidando os pais para uma reunião com 
o diretor para os fins estabelecidos em 603 C.M.R. 53.10 (4), se tal reunião ainda não tiver ocorrido. 

O diretor deve entregar tal notificação no dia da suspensão em mãos, correio certificado, correio de 
primeira classe, e-mail para um endereço fornecido pelos pais para comunicações escolares, ou por 
outro método de entrega acordado pelo diretor e pelos pais. Os alunos têm o direito de apelar de 
uma suspensão na escola que resultará em sua suspensão na escola por mais de dez (10) dias 
letivos em um ano letivo. 

Suspensão de Curto Prazo; M.G.L c. 71, § 37H ¾: significa a remoção de um aluno das 
dependências da escola e das atividades regulares em sala de aula por dez (10) dias letivos 
consecutivos ou menos. Um diretor pode, a seu critério, permitir que um aluno cumpra uma 
suspensão de curto prazo na escola. A remoção apenas da participação em atividades 
extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não contará como remoção no 
cálculo dos dias letivos. 

Devido Processo para Suspensão de Curto Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: No caso de ofensas 
disciplinares que não envolvam: a) posse de arma perigosa; b) posse de uma substância controlada; 
c) agressão a um membro da equipe educacional; ou d) uma acusação de crime ou queixa/denúncia 
de delinquência criminal, ou convicção, o aluno e os pais receberão notificação oral e escrita da 
ofensa disciplinar pela qual o aluno é acusado, e a oportunidade de participar de uma audiência 
antes da imposição de uma suspensão. 

Aviso - Suspensão de Curto Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: Exceto conforme previsto em casos de 
suspensão na escola ou remoção de emergência, um diretor não pode suspender como 
consequência de uma ofensa disciplinar sem primeiro fornecer ao aluno, e aos pais notificação oral e 
por escrito, e fornecendo o aluno uma oportunidade para uma audiência sobre a acusação e os pais 
uma oportunidade de participar dessa audiência. O diretor deve fornecer notificação oral e por escrito 
ao aluno e aos pais em inglês, e no idioma principal da casa do aluno, se diferente do inglês, ou 
outros meios de comunicação, quando apropriado. O aviso deve ser apresentado em linguagem 
simples: a ofensa disciplinar; a base para a cobrança; as consequências potenciais, incluindo a 
duração potencial da suspensão do aluno; a oportunidade para o aluno ter uma audiência com o 
diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a oportunidade de contestar as acusações e 
apresentar a explicação do aluno sobre o suposto incidente, e para os pais comparecerem à 
audiência; a data, hora e local da audiência; o direito do aluno e dos pais do aluno aos serviços de 
intérprete na audiência, se necessário, para participar. O diretor deve envidar esforços razoáveis 
para notificar oralmente os pais da oportunidade de comparecer à audiência. Para conduzir uma 
audiência sem a presença dos pais, o diretor deve ser capaz de documentar esforços razoáveis para 
incluir os pais. Presume-se que o diretor tenha feito esforços razoáveis, se o diretor enviou uma 
notificação por escrito e documentou pelo menos duas (2) tentativas de entrar em contato com os 
pais da maneira especificada pelos pais para notificação de emergência. 
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Audiência do Diretor - Suspensão de Curto Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: Na audiência do diretor, 
o aluno, e os pais (se participantes) podem contestar a(s) acusação(s) contra o aluno e apresentar 
informações, incluindo fatos atenuantes, para consideração do diretor na determinação de 
consequências para o estudante. 

Decisão do Diretor - Suspensão de Curto Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: O diretor deve notificar o 
aluno, e os pais da determinação e as razões para isso, e, se o aluno for suspenso, o tipo e a duração 
da suspensão, e a oportunidade de compensar tarefas e outros trabalhos escolar conforme necessário 
para obter progresso acadêmico durante o período de remoção, conforme previsto no M.G.L. c. 76, 21. 
A determinação deve ser feita por escrito, e pode ser na forma de uma atualização da notificação 
escrita original. A decisão do diretor será definitiva, sem possibilidade de recurso. Se o aluno estiver 
em um programa público de pré-escola ou do Jardim de Infância ao 3º ano, o diretor deve enviar uma 
cópia da determinação por escrito ao Superintendente e explicar as razões para impor uma suspensão 
fora da escola, antes que a suspensão de curto prazo entre em vigor. 

Suspensão de Longo Prazo; MGL c. 71, § 37H ¾: significa a remoção de um aluno das 
dependências da escola e das atividades regulares em sala de aula por mais de dez (10) dias letivos 
consecutivos, ou mais de dez (10) dias letivos cumulativamente por múltiplas infrações disciplinares 
em qualquer ano letivo. Um diretor pode, a seu critério, permitir que um aluno cumpra uma 
suspensão de longo prazo na escola. A remoção apenas da participação em atividades 
extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não contará como remoção no 
cálculo dos dias letivos. Exceto para alunos acusados de uma ofensa disciplinar estabelecida nas 
subseções (a) ou (b) de G.L. c. 71, § 37H, ou na seção 37H ½ de G.L. c. 71, nenhum aluno pode ser 
colocado em suspensão de longo prazo por uma ou mais ofensas disciplinares por mais de noventa 
(90) dias letivos, em um ano letivo começando com no primeiro dia em que o aluno for retirado da 
escola. Nenhuma suspensão de longo prazo se estenderá além do final do ano letivo em que tal 
suspensão é imposta. 

Devido Processo Legal para Suspensão a Longo Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: No caso de 
ofensas disciplinares que não envolvam: a) posse de arma perigosa; b) posse de uma substância 
controlada; c) agressão a um membro da equipe educacional; ou d) uma acusação de crime ou 
queixa de delinquência criminal, ou convicção, o aluno e os pais receberão notificação oral e escrita 
da ofensa disciplinar pela qual o aluno é acusado, e a oportunidade de participar de uma audiência 
antes da imposição de uma suspensão fora da escola. 

Aviso - Suspensão a Longo Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: A notificação por escrito da data e hora 
da audiência será fornecida em inglês, e no idioma principal da casa do aluno, e identificará a ofensa 
disciplinar pela qual o aluno foi acusado, a base para a cobrança, a duração potencial da suspensão 
do aluno, e informar os pais e alunos do direito aos serviços de intérprete, se necessário, para 
participar da audiência. 

Quando um aluno pode estar sujeito a uma suspensão de longo prazo, o diretor também notificará o 
aluno, e os pais sobre os seguintes direitos: (1) antes da audiência, a oportunidade de revisar o registro 
do aluno, e os documentos nos quais o diretor pode confiar para decidir suspender o aluno ou não; (2) 
o direito de ser representado por um advogado ou um leigo da escolha do aluno, às custas do aluno/dos 
pais; (3) o direito de apresentar testemunhas em seu nome e apresentar a explicação do aluno sobre o 
suposto incidente, mas o aluno não pode ser obrigado a fazê-lo; (4) o direito de interrogar testemunhas 
apresentadas pela escola; e (5) o direito de solicitar que a audiência seja gravada pelo diretor e receber 
uma cópia da gravação de áudio mediante solicitação. Se o aluno ou pai solicitar uma gravação de 
áudio, o diretor deverá informar todos os participantes antes da audiência que um registro de áudio será 
feito e uma cópia será fornecida ao aluno, e aos pais, mediante solicitação. 

Audiência do Diretor - Suspensão de Longo Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: O aluno terá os direitos 
identificados na notificação por escrito, e o diretor deverá fornecer aos pais, se houver, a 
oportunidade de discutir a conduta do aluno, e oferecer informações, incluindo circunstâncias 
atenuantes, que o diretor deve considerar ao determinar as consequências para o aluno. 
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Decisão do Diretor - Suspensão de Longo Prazo: MGL c. 71, § 37H ¾: Com base nas evidências, 
o diretor determinará se o aluno cometeu a ofensa disciplinar, em caso afirmativo, após considerar 
circunstâncias atenuantes e alternativas à suspensão, qual a solução, ou consequência será imposta, 
no lugar de ou além de uma suspensão de longo prazo. O diretor deve enviar a determinação por 
escrito ao aluno e aos pais por entrega em mãos, correio certificado, correio de primeira classe, e-
mail para um endereço fornecido pelos pais para comunicações escolares, ou qualquer outro método 
de entrega acordado pelo diretor e pelos pais. Se o diretor decidir suspender o aluno, a determinação 
por escrito deve: (1) identificar a ofensa disciplinar, a data em que a audiência ocorreu e os 
participantes na audiência; (2) expor os principais fatos e conclusões alcançados pelo diretor; 
identificar a duração e a data efetiva de suspensão, bem como uma data de retorno à escola; (4) 
incluir aviso da oportunidade do aluno de receber serviços educacionais para obter progresso 
acadêmico durante o período de afastamento da escola, conforme previsto no M.G.L. c. 76, § 21; (5) 
informar o aluno do direito de apelar da decisão do diretor para o Superintendente ou designado, mas 
somente se o diretor impôs uma suspensão de longo prazo. A notificação do direito de apelo deve 
ser em inglês e no idioma principal da casa, se diferente do inglês, ou outros meios de comunicação, 
quando apropriado, e deve incluir as seguintes informações declaradas em linguagem simples: (a) o 
processo de apelação da decisão, incluindo que o aluno ou pai deve apresentar uma notificação por 
escrito de apelação junto ao Superintendente dentro de cinco (5) dias a partir da data efetiva da 
Suspensão de Longo Prazo; desde que dentro dos cinco (5) dias, o aluno ou pai possa solicitar e 
receber do Superintendente uma prorrogação do prazo para preencher a notificação por escrito por 
até sete (7) dias adicionais; e que (b) a Suspensão de Longo Prazo permanecerá em vigor, a menos 
e até que o Superintendente decida reverter a determinação do diretor na apelação. 

Apelo ao Superintendente - Suspensão de Longo Prazo; MGL c. 71, § 37H 3/4: Um aluno 
colocado em Suspensão de Longo Prazo sob M.G.L c. 71, § 37H ¾ após uma audiência com o 
diretor terá o direito de apelar a decisão do diretor ao Superintendente. O aluno ou pai deve 
apresentar uma notificação de apelo junto ao Superintendente dentro de cinco (5) dias a partir da 
data efetiva da Suspensão de Longo Prazo; desde que dentro dos cinco (5) dias o aluno ou pai pode 
solicitar e receber do Superintendente uma extensão de tempo para a apresentação de notificação 
por escrito para até sete (7) dias consecutivos adicionais. Se o apelo não for apresentado em tempo 
hábil, o Superintendente pode negar o apelo ou pode permitir o apelo a seu critério, por uma boa 
causa. Audiência de Apelo do Superintendente; MGL c. 71, § 37H 3/4: O Superintendente realizará a 
audiência dentro de três (3) dias letivos a partir da solicitação do aluno, a menos que o aluno ou os 
pais solicitem uma extensão de até sete (7) dias  adicionais, caso em que o Superintendente 
concederá a extensão. O Superintendente fará um esforço de boa-fé para incluir os pais na 
audiência. Presume-se que o Superintendente tenha feito um esforço de boa-fé se tiver se esforçado 
para encontrar um dia e hora para a audiência que permita aos pais e ao Superintendente 
participarem. O Superintendente enviará uma notificação por escrito aos pais sobre a data, hora e 
local da audiência. O Superintendente conduzirá uma audiência para determinar se o aluno cometeu 
a ofensa disciplinar da qual o aluno é acusado e, em caso afirmativo, qual será a consequência. O 
Superintendente providenciará uma gravação de áudio da audiência, cuja cópia será fornecida ao 
aluno ou aos pais, mediante solicitação. 
O Superintendente informará todos os participantes antes da audiência que um registro de áudio 
será feito da audiência e uma cópia será fornecida ao aluno e aos pais, mediante solicitação. O aluno 
terá todos os direitos concedidos ao aluno na audiência do diretor para suspensão a longo prazo, 
conforme identificado acima. 

Decisão do Superintendente; M.G.L c. 71, § 37H 3/4: O Superintendente emitirá uma decisão por 
escrito dentro de cinco (5) dias  da audiência que: (1) identifica a ofensa disciplinar e a data em que a 
audiência ocorreu, e os participantes na audiência; (2) estabelece os fatos-chave e conclusões 
alcançados pelo Superintendente; (3) identifica a duração e a data efetiva da suspensão, bem como 
uma data de retorno à escola; (4) inclui aviso da oportunidade do aluno de receber serviços 
educacionais para obter progresso acadêmico, durante o período de afastamento da escola, 
conforme previsto em M.G.L. c. 76, § 21; e (5) a notificação do direito de apelo deve ser em inglês e 
no idioma principal falado em casa, se diferente do inglês, ou outros meios de comunicação, quando 
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apropriado. Se o Superintendente determinar que o aluno cometeu a ofensa disciplinar, o 
Superintendente pode impor a mesma consequência, ou uma consequência menor do que o diretor, 
mas não deve suspender maior do que a imposta pela decisão do diretor. A decisão do 
Superintendente será a decisão final das Escolas Públicas de Plymouth em relação à suspensão de 
longo prazo. 

 
Devido Processo Legal sob MGL 71, Seções 37H e 37H1/2 Ofensas 
(Para ofensas envolvendo: armas perigosas, drogas, agressões a funcionários e delitos criminais) 

 
Suspensão de Curto Prazo; MGL. c. 71, §§ 37H e 37H 1/2 - Para ofensas disciplinares envolvendo: 
a) posse de uma arma perigosa; b) posse de uma substância controlada; c) agressão a um membro 
da equipe educacional; ou d) uma acusação de crime, queixa ou condenação por delinquência 
criminal, o aluno receberá uma notificação oral da violação da qual o aluno é acusado, e uma 
oportunidade de responder antes da imposição do Diretor de uma suspensão de curto prazo ou uma 
suspensão provisória de menos de dez (10) dias consecutivos pendentes de procedimentos formais. 
Após a imposição de uma suspensão de curto prazo ou provisória de dez (10) dias consecutivos ou 
menos enquanto se aguarda o processo disciplinar adicional, o aluno e os pais receberão uma 
notificação por escrito da suspensão e da data e hora da audiência disciplinar formal. 

  
Exclusão/Expulsão de Longo Prazo; MGL c. 71, §§ 37H e 37H 1/2 - Ao contrário de MGL. c. 71, § 
37H 3/4, para ofensas que se enquadram no M.G.L. c. 71, §§ 37H e 37H 1/2, um diretor pode 
suspender um aluno por mais de noventa (90) dias ou expulsar permanentemente um aluno. 
Suspensão/expulsão de longo prazo significa a remoção de um aluno das dependências da escola, 
atividades regulares em sala de aula e atividades escolares por (1) posse de uma arma perigosa; (2) 
posse de uma substância controlada; (3) agressão a um membro da equipe educacional; ou (4) uma 
acusação de crime, ou queixa de delinquência, ou condenação, ou julgamento, ou admissão de 
culpa em relação a tal crime, se um diretor determinar que a presença continuada do aluno na escola 
teria um efeito substancialmente prejudicial sobre o bem-estar geral da escola, conforme previsto em 
G.L. c. 71, §§37H ou 37H½. 
O processo de audiência e apelação do diretor identificado abaixo se aplica a suspensões sob MGL c. 
§§ 37H e 37H 1/2 em casos de suspensão por mais de dez (10) dias consecutivos. 

 
Armas Perigosas, Drogas e Agressões em Funcionários - M.G.L. c, 71, §37H 
Qualquer aluno encontrado nas dependências da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou 
relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, na posse de uma arma perigosa, incluindo, mas 
não limitado a, uma arma ou uma faca; ou uma substância controlada conforme definido no capítulo 
noventa e quatro C, incluindo, mas não limitado a, maconha, cocaína e heroína podem estar sujeitos 
à expulsão das Escolas Públicas de Plymouth pelo Diretor. Qualquer aluno, que agredir um diretor, 
diretor assistente, professor, assistente de professor, ou outro funcionário educacional nas 
dependências da escola, ou em eventos patrocinados pela escola, incluindo jogos esportivos, pode 
estar sujeito à expulsão das Escolas Públicas de Plymouth pelo Diretor. 

  
 

Audiência do Diretor, Exclusão de Longo Prazo - 37H - Qualquer aluno acusado de violação dos 
parágrafos 1 ou 2 será notificado por escrito de uma oportunidade para uma audiência; desde que, 
no entanto, o aluno possa ter representação com a oportunidade de apresentar provas, e 
testemunhas na referida audiência perante o diretor. Após a referida audiência, o Diretor pode, a seu 
critério, decidir suspender em vez de expulsar um aluno que tenha sido determinado pelo Diretor 
como tendo violado os parágrafos 1 ou 2 acima. 

Apelo ao Superintendente - Exclusão de Longo Prazo - 37H - Qualquer aluno que tenha sido 
expulso das Escolas Públicas de Plymouth de acordo com estas disposições terá o direito de apelar 
ao Superintendente. O aluno expulso terá dez dias a partir da data da expulsão para notificar o 
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Superintendente de seu apelo. O aluno tem o direito de se aconselhar em uma audiência perante o 
Superintendente. O assunto do apelo não se limitará apenas a uma determinação factual de se o 
aluno violou alguma disposição desta seção. Suspensões ou expulsões são decisões que devem 
considerar os direitos do devido processo legal do aluno. Os diretores das escolas ou designados 
devem relatar ao departamento de polícia a presença de qualquer arma nas dependências da escola. 

 
Denúncias/Queixas Criminais - M.G.L. c. 71, § 37H ½ 
Após a emissão de uma queixa/denúncia criminal acusando um aluno de um crime, ou mediante a 
emissão de uma queixa/denúncia de delito criminal contra um aluno, o diretor de uma escola onde o 
aluno está matriculado pode suspender esse aluno por um tempo determinado apropriado pelo 
referido diretor, se o referido diretor determina que a presença contínua do aluno na escola teria um 
efeito substancialmente prejudicial sobre o bem-estar geral da escola. 

Aviso de Audiência/Decisão do Diretor - Exclusão de Longo Prazo - 37H 1/2 - O aluno receberá 
notificação por escrito das acusações, e da oportunidade de uma audiência; desde que, no entanto, o 
aluno possa ter representação com a oportunidade de apresentar provas e testemunhas na referida 
audiência perante o diretor. Após a audiência, o diretor emitirá uma decisão por escrito. O aluno 
também deve receber notificação por escrito de seu direito de apelar, e do processo para apelar de 
tal suspensão; desde que, no entanto, tal suspensão permaneça em vigor antes de qualquer 
audiência de apelação conduzida pelo Superintendente. 

Apelo ao Superintendente - Exclusão de Longo Prazo - 37H 1/2 - O aluno terá o direito de recorrer 
da suspensão ao Superintendente por escrito de seu pedido de apelo, o mais tardar cinco dias  após 
a data efetiva da suspensão. O Superintendente realizará uma audiência com o aluno e os pais, ou 
responsáveis do aluno dentro de três dias a partir da solicitação do aluno para um apelo. 

Na audiência, o aluno terá o direito de apresentar testemunha oral e escrito em seu nome, e terá o 
direito de ser representado por um advogado às próprias custas do aluno. O Superintendente terá 
autoridade para anular, ou alterar a decisão do diretor, incluindo a recomendação de um programa 
educacional alternativo para o aluno. 

O Superintendente proferirá uma decisão sobre o apelo no prazo de cinco dias a contar da audiência. 
Tal decisão será a decisão final das Escolas Públicas de Plymouth em relação à suspensão. 

Adjudicação de Delinquência, Admissão de Culpa ou Convicção Após um aluno ser condenado por 
um crime, ou acusação de delinquência criminal, ou mediante julgamento, ou admissão em tribunal 
de culpa, em relação a tal crime, ou delinquência criminosa, o diretor de uma escola onde o aluno 
está matriculado pode expulsar o referido aluno se tal diretor determinar que a presença contínua do 
aluno na escola teria um efeito substancialmente prejudicial sobre o bem-estar geral da escola. 
 
Aviso de Audiência do Diretor - Exclusão de Longo Prazo - 37H 1/2 - O aluno receberá 
notificação por escrito, das acusações notificadas por escrito, de uma oportunidade para uma 
audiência; desde que, no entanto, o aluno possa ter representação com a oportunidade de apresentar 
provas e testemunhas na referida audiência perante o diretor. Após a audiência, o diretor emitirá uma 
decisão por escrito. O aluno também receberá notificação por escrito de seu direito de apelar, e do 
processo para apelar de tal expulsão; desde que, no entanto, a expulsão permaneça em vigor antes 
de qualquer audiência de apelação conduzida pelo Superintendente. 

Apelo do Superintendente - Exclusão/Expulsão a Longo Prazo - 37H 1/2 - O aluno terá o direito 
de apelar da expulsão ao Superintendente. O aluno deve notificar o Superintendente, por escrito, de 
seu pedido de apelo no prazo máximo de cinco dias, após a data efetiva da expulsão. O 
Superintendente realizará uma audiência com o aluno, e os pais ou responsáveis do aluno dentro de 
três dias após a expulsão. Na audiência, o aluno terá o direito de apresentar testemunho oral e 
escrito em seu nome, e terá o direito de ser representado por um advogado às próprias custas do 
aluno. O Superintendente terá autoridade para anular ou alterar a decisão do diretor, incluindo a 
recomendação de um programa educacional alternativo para o aluno. O Superintendente proferirá 
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uma decisão sobre o apelo no prazo de cinco dias a contar da audiência. Tal decisão será a decisão 
final das Escolas Públicas de Plymouth em relação à expulsão. 

  
Plano de Serviços Educacionais para Toda a Escola 
Qualquer aluno expulso ou suspenso da escola por mais de dez (10) dias consecutivos, seja na 
escola ou fora da escola, terá a oportunidade de receber serviços educacionais, e obter progresso 
acadêmico para atender aos requisitos estaduais e locais, por meio do plano de serviço educacional 
em toda a escola, explicado abaixo. Durante o período de suspensão ou expulsão de longo prazo, o 
Diretor deve garantir que o aluno tenha a oportunidade de acessar serviços educacionais, para 
continuar progredindo acadêmico. Essa oportunidade inclui a capacidade de fazer tarefas, trabalhos 
de casa, questionários, exames, trabalhos e projetos para ganhar créditos perdidos. As opções para 
a prestação de serviços educacionais serão descritas no plano de serviços educacionais para toda a 
escola. O diretor ou pessoa designada fornecerá ao aluno, e aos pais ou responsáveis uma lista de 
serviços educacionais alternativos oferecidos pelo distrito escolar. A opção padrão do distrito para 
suspensão a longo prazo é um programa de estudo e tutoria independente combinado, adaptado às 
necessidades individuais do aluno. 

  
● Qualquer aluno que esteja cumprindo uma suspensão na escola, suspensão de curto prazo, 

suspensão de longo prazo, ou expulsão terá a oportunidade de ganhar créditos, conforme 
aplicável, compensar tarefas, testes, papéis e outros trabalhos escolares, conforme 
necessário, para obter progresso acadêmico durante o período de sua remoção da sala de 
aula ou escola. 

● O diretor deve informar o aluno, e os pais desta oportunidade por escrito quando tal 
suspensão ou expulsão for imposta. 

● Qualquer aluno expulso ou suspenso da escola por mais de dez dias consecutivos, seja na 
escola ou fora da escola, terá a oportunidade de receber serviços educacionais, e obter 
progresso acadêmico para atender aos requisitos estaduais e locais, por meio do plano de 
serviços educacionais para toda a escola. 

● Cada escola tem um processo para desenvolver planos de serviços educacionais, para toda a 
escola para serviços educacionais que o distrito escolar colocará à disposição dos alunos 
expulsos ou suspensos da escola, por mais de dez dias consecutivos. Cada plano é 
individualizado para as necessidades de cada aluno, e desenvolvido em colaboração com o 
departamento de orientação, departamento de educação especial, e professores de sala de 
aula, conforme aplicável. Alunos e seus pais serão notificados do processo de 
desenvolvimento, e organização desses serviços no momento da suspensão/expulsão. Os 
serviços de educação devem ser baseados, e fornecidos de maneira consistente com os 
padrões acadêmicos, e estruturas curriculares estabelecidas para todos os alunos sob M.G.L 
c69 SS1D e 1F. 

 

As Escolas Públicas de Plymouth têm um plano educacional específico para toda a escola. 
Com base nas necessidades do aluno, esse plano será modificado de acordo. Veja abaixo 
para obter mais detalhes: 

● Coordenação do fluxo de trabalho entre aluno e professor 
● Acesso a cursos online, se já estiver matriculado em um curso online 
● Tutoria 
● Serviços adicionais podem estar disponíveis individualmente. 

No nível secundário, o orientador escolar em conjunto com a administração da escola 
facilitará esse processo. No nível do ensino fundamental, um administrador escolar, 
psicólogo escolar, ou conselheiro de adaptação escolar atuará como facilitador. 
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Disciplina e Alunos com Deficiência 

 
Alunos com deficiência podem ser excluídos de seus programas por até dez (10) dias letivos, enquanto 
tais sanções seriam aplicadas a todos os alunos. Antes que um aluno com deficiência possa ser 
excluído de seu programa por mais de dez (10) dias consecutivos em um determinado ano letivo, ou 
seja, submetido a uma série de remoções de curto prazo, que constituem um padrão de remoção que 
excede dez dias letivos, e considerados como constituindo uma mudança disciplinar em colocação, 
administradores de edifícios escolares, membros relevantes do IEP do Aluno, ou da Equipe 504 e o(s) 
pai(s)/responsável(is) se reunirão para conduzir uma Revisão da Determinação da Manifestação. Na 
Revisão da Determinação da Manifestação, a equipe considerará se a violação pela qual o aluno está 
sujeito à disciplina está direta e substancialmente relacionada à deficiência do aluno, ou foi o resultado 
direto de uma falha na implementação do IEP do aluno, ou do Plano da Seção 504. Se a equipe 
determinar que o comportamento NÃO é uma manifestação da deficiência, o aluno pode ser disciplinado 
conforme com as políticas e procedimentos aplicáveis a todos os alunos, exceto que os alunos elegíveis 
para serviços de educação especial, terão direito a uma educação pública apropriada gratuita a partir do 
décimo primeiro (11º) dia de exclusão disciplinar no ano letivo. Esses serviços não estão disponíveis 
para alunos de acordo com a Seção 504. Se a equipe determinar que o comportamento é uma 
manifestação da deficiência, o distrito realizará uma avaliação funcional do comportamento, ou revisará 
qualquer plano de intervenção comportamental existente, e tomará medidas (com o consentimento dos 
pais) para modificar o Plano IEP/504, a colocação ou a intervenção comportamental, planejar conforme 
apropriado, e o aluno não será suspenso por mais de 10 dias (consecutivos ou constituindo um padrão 
de remoção) pela violação considerada uma manifestação de sua deficiência. Independentemente do 
resultado da Determinação de Manifestação, se um aluno possuir, usar, vender, ou solicitar drogas 
ilegais, ou uma substância controlada nas dependências da escola, ou em um evento patrocinado pela 
escola; possuir uma arma nas dependências da escola, ou em um evento patrocinado pela escola; ou 
infligir lesões corporais graves a outra pessoa na escola, ou um evento patrocinado pela escola, o 
distrito escolar pode colocar o aluno em um ambiente educacional alternativo provisório (IAES) por até 
quarenta e cinco (45) dias letivos. A configuração alternativa provisória deve permitir que o aluno 
participe do currículo geral, progrida em direção às metas no IEP, e receba a educação especial, e os 
serviços relacionados contidos no IEP do aluno. A configuração alternativa provisória também deve 
fornecer serviços, e modificações projetados para lidar com o comportamento que deu origem à 
remoção, e para evitar que o comportamento ocorra novamente. Se um aluno foi colocado em um 
ambiente de educação alternativa provisória, devido a uma ação disciplinar, o aluno pode permanecer 
no ambiente intermediário por um período não superior a 45 dias letivos. Depois disso, o aluno retornará 
à colocação educacional previamente acordada, a menos que o pai (ou aluno, se for mais de18 anos) 
consinta com uma extensão do IAES, os pais e a escola concordem com outra colocação, ou os pais, ou 
o distrito tenha iniciado uma audiência sobre a ação disciplinar que o distrito tomou, e um oficial de 
audiência ordena outra colocação. 
Os pais terão o direito de apelar da determinação da manifestação da equipe, da imposição de uma 
mudança disciplinar na colocação do aluno em um ambiente educacional alternativo provisório à 
Secretaria de Apelações de Educação Especial. O aluno permanecerá na colocação disciplinar 
imposta pelas autoridades escolares enquanto se aguarda uma decisão sobre o apelo, ou até a 
expiração da sanção disciplinar, o que ocorrer primeiro. 

 

 

Como os Pais Podem Ajudar 
Como pai, você pode ajudar seu filho a obedecer às regras, e ajudar a manter a escola segura: 

  
• ler o manual da escola com seu filho; 
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• compartilhar a responsabilidade pelo comportamento de seu filho na escola, nas 

atividades patrocinadas pela escola e no caminho de ida e volta da escola; 

• preparar seu filho para assumir a responsabilidade de frequentar a escola, e por seu 

próprio comportamento; 

• promover em seu filho atitudes positivas em relação a si mesmo, aos outros, à 

escola e à comunidade; 

• comunicar-se com a equipe da escola sobre seu filho; 

• participar de conferências individuais ou em grupo; 

• reconhecer que os funcionários da escola têm o direito de fazer cumprir as 

políticas do Comitê Escolar de Plymouth; 

• comportar-se de maneira civilizada, e não disruptiva ao visitar a escola; e 

• garantir que seu filho leve para a escola apenas as coisas apropriadas em um 

ambiente escolar. 
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Políticas, Leis e Regulamentos 
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Segurança do Aluno na Internet e Uso Aceitável da Tecnologia (AUP) 
 As Escolas Públicas de Plymouth fornecem acesso à Internet para fins educacionais para seus  
alunos, garantindo que os alunos desenvolvam comunicação global e habilidades do século 21. 
As Escolas Públicas de Plymouth filtram a Internet conforme a Lei de Proteção à Internet das 
Crianças (CIPA). O uso da rede pelos alunos, dispositivos de tecnologia associados das Escolas 
Públicas de Plymouth e aplicativos, programas ou contas das Escolas Públicas de Plymouth, é 
restrito apenas a fins educacionais. Os dispositivos eletrônicos pessoais estão sujeitos às mesmas 
restrições. 
 

 1.0  Escopo da Política de Uso Aceitável 
1.1 Esta política e todas as políticas, diretrizes e regras de tecnologia das Escolas Públicas 

de Plymouth, referem-se a todos os dispositivos eletrônicos e de computação 
(incluindo, mas não se limitando a: computadores, dispositivos móveis habilitados 
para a Web, Chromebooks, iPads, MP3 players, dispositivos portáteis de 
armazenamento de memória, calculadoras com capacidade de interface, telefones 
celulares, câmeras digitais, etc.) dispositivos periféricos (incluindo, mas não se 
limitando a, dispositivos para impressão, armazenamento, duplicação, e recebimento 
de informações), infraestrutura tecnológica e/ou software. 

1.2 Além disso, esta política, e todas as políticas, diretrizes, e regras de tecnologia das 
Escolas Públicas de Plymouth, se aplicam a todo e qualquer dispositivo de 
computação ou comunicação eletrônica de propriedade, alugado, na posse de, ou 
sendo usado por alunos e/ou funcionários, operados nos terrenos de qualquer 
edifício distrital, ou conectado a qualquer equipamento em qualquer instalação 
distrital por meio de conexão à web, conexão direta, ou qualquer outro tipo de 
conexão. 

1.3 Esta política e todas as políticas, diretrizes e regras de tecnologia das Escolas Públicas 
de Plymouth se aplicam a toda a computação, acesso à rede e infraestrutura de 
rede, independentemente de ser acessada da escola, ou fora do campus, e 
independentemente de ser acessado durante, ou após o horário escolar. 

1.4 Esta política e o Contrato de Política de Uso Aceitável também se aplicam a qualquer 
serviço online fornecido direto ou indiretamente pelas Escolas Públicas de Plymouth 
para uso de alunos e/ou funcionários, incluindo, entre outros: contas do Google 
Apps for Education, e-mail , calendário e Aspen. 

1.5 O privilégio de usar os recursos tecnológicos das Escolas Públicas de Plymouth não é 
transferível, ou extensível pelos alunos para pessoas e/ou grupos fora do distrito, e 
termina quando um aluno não está mais matriculado nas Escolas Públicas de 
Plymouth. 

1.6 Devido à natureza mutável da tecnologia da informação, nem todas as circunstâncias 
podem ser previstas ou abordadas nesta política, e no Contrato de Uso Aceitável 
associado. Espera-se que todos os usuários cumpram com esta política, conforme 
escrito, e com o espírito desta política, e mostrem bom senso no uso de recursos de 
tecnologia. 

 
2.0 Responsabilidades do Distrito 

2.1 O Coordenador de Tecnologia Educacional e Mídia Instrucional (CETIM) e o 
Engenheiro de Sistemas de Tecnologia ou seus designados, supervisionarão o 
acesso à rede e estabelecerão processos para o seguinte: contas individuais e/ou 
de classe, autorização para instalação de software; backup e arquivamento de 
bancos de dados; proteção contra vírus e conformidade com leis e regulamentos de 
filtragem. 
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2.2 O Diretor ou designado manterá contratos de usuário assinados, e será responsável por 
aplicar a AUP de Tecnologia. 

2.3 Ao usar a internet para atividades em sala de aula, os professores farão todos os 
esforços para visualizar, e selecionar o material apropriado para os alunos, e 
relevante para os objetivos do curso. Os professores fornecerão diretrizes, e 
recursos para ajudar seus alunos a desenvolver as habilidades de pensamento 
crítico necessárias para acessar informações online. 

 
 3.0  Acesso ao Sistema 

3.1 A AUP de Tecnologia governará toda a utilização da rede. O uso do sistema pelo 
aluno também será regido pelas seções aplicáveis do Manual de Políticas do 
Comitê Escolar de Plymouth, e do Manual do Aluno. 

3.2 Os pais/responsáveis podem solicitar especificamente que seus filhos não recebam 
esse acesso marcando a caixa apropriada na página de assinatura do Contrato da 
AUP, e devolvendo-a à escola de seus filhos. Após o recebimento desse formulário, 
as Escolas Públicas de Plymouth farão o possível para restringir todo o acesso à 
Internet. 

3.3 A internet será apenas para fins educacionais. Os alunos serão educados sobre 
comportamentos apropriados da Internet e da tecnologia, incluindo 
conscientização e resposta ao cyberbullying. Além disso, é proibido acessar ou 
consciente e voluntariamente causar, ou fornecer acesso a dados, ou software de 
computador através de um computador, sistema de computador, ou rede de 
computadores no escopo do sistema escolar distrital (ver Política Anti-Bullying das 
Escolas Públicas de Plymouth 6.15). 

 
4.0 Limitação de Responsabilidade do Distrito 

4.1 As Escolas Públicas de Plymouth não oferecem garantias de qualquer tipo, expressas 
ou implícitas, de que as funções ou os serviços fornecidos por, ou através de sua 
rede, infraestrutura de rede ou dispositivos pertencentes, ou alugados pelo distrito 
estarão livres de erros, ou sem defeitos. O distrito não será responsável por 
quaisquer danos que os usuários possam sofrer, incluindo, mas não se limitando 
a, perda de dados, ou interrupções de serviço causadas por qualquer motivo, ou 
danos físicos, psicológicos ou monetários pessoais. 

4.2 O distrito não é responsável pela precisão ou qualidade das informações obtidas, ou 
armazenadas no sistema. O distrito não será responsável por obrigações 
financeiras não autorizadas decorrentes do uso do sistema. Os pais ou 
responsáveis concordam em aceitar a responsabilidade financeira por quaisquer 
despesas, ou danos incorridos como resultado de atividades inadequadas, 
proibidas, ou ilegais de seus alunos na rede das Escolas Públicas de Plymouth, e 
as Escolas Públicas de Plymouth não serão responsáveis por obrigações 
financeiras decorrentes através do uso de tecnologia, incluindo, mas não se 
limitando à rede do distrito. 

4.3 Os pais e responsáveis concordam em reembolsar as Escolas Públicas de Plymouth 
por quaisquer despesas, ou danos incorridos no uso de dispositivos pertencentes, 
ou alugados pelo distrito, como Chromebooks, dispositivos eletrônicos móveis, ou 
outros dispositivos fornecidos ao aluno. 

 
5.0 Devido Processo 

5.1 Ao usar a rede, o usuário concorda em assumir total responsabilidade por suas ações. 
As Escolas Públicas de Plymouth não serão responsabilizadas pelas ações de 
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qualquer pessoa que se conecte à Internet por meio desta rede. Portanto, todos os 
usuários devem assumir total responsabilidade, legal, financeira ou não, pelo uso 
da rede. 

5.2 Violações da AUP de Tecnologia podem resultar na suspensão imediata dos privilégios, 
suspensão e/ou expulsão do usuário. Outras medidas disciplinares podem ser 
tomadas pela Administração das Escolas Públicas de Plymouth, e/ou autoridades 
municipais, estaduais e federais. 

5.3 Quaisquer dúvidas ou alegações relativas à adesão à AUP de Tecnologia devem ser 
levadas ao conhecimento do CEITM. 

  
6.0 Monitoramento e Privacidade 

6.1 A rede é propriedade do departamento escolar e seus sistemas de armazenamento 
estão, portanto, sujeitos a inspeção pela administração a qualquer momento. Os 
usuários do sistema têm uma expectativa limitada de privacidade no conteúdo de 
seus arquivos pessoais armazenados, ou acessados pela rede. Os registros de 
uso de dispositivos eletrônicos podem estar sujeitos à lei de registros públicos, e 
podem ser descobertos em processos criminais ou civis. 

6.2 Todos os e-mails e arquivos das Escolas Públicas de Plymouth, baixados ou copiados 
do sistema das Escolas Públicas de Plymouth acessados através do computador 
doméstico de um usuário, ou qualquer outro computador, ou dispositivo que não 
seja das Escolas Públicas de Plymouth, são propriedade das Escolas Públicas de 
Plymouth e devem ser usados, e protegidos de acordo com esta e outras 
políticas, e leis aplicáveis que regem a confidencialidade, e segurança das 
informações. 

6.3 Uma pesquisa individual será realizada se suspeitado de que um usuário violou a AUP, a 
lei ou o código disciplinar. A investigação será no contexto da natureza da alegada 
violação. 

6.4 Técnicos e administradores de sistemas de computadores mantêm direitos de acesso 
total a todos os dispositivos de armazenamento, e podem precisar 
acessar/gerenciar esses dispositivos de armazenamento como parte de suas 
funções. 

6.5 As Escolas Públicas de Plymouth proíbem o uso de funções de câmera, e gravação 
de áudio em qualquer equipamento, incluindo, mas não se limitando a, câmeras 
pessoais, telefones com câmeras pessoais, e/ou dispositivos emitidos pela 
escola, em eventos escolares ou patrocinados pela escola, exceto quando 
especificamente autorizado pela escola, administração ou funcionários, e com 
conhecimento dos participantes. Em nenhum caso, fotografias ou vídeos devem 
ser tirados de informações confidenciais, nem devem ser feitas fotografias, 
gravações de áudio, ou vídeo sem o conhecimento dos assuntos. A gravação de 
áudio sem o consentimento dos indivíduos gravados pode resultar em acusações 
criminais. M.G.L. c. 272 § 99. 

 
7.0 Uso inaceitável 

7.1 Espera-se que o usuário de qualquer rede das Escolas Públicas de Plymouth, 
dispositivo eletrônico de propriedade ou alugado das Escolas Públicas de 
Plymouth, ou qualquer dispositivo eletrônico pessoal conectado à rede das 
Escolas Públicas de Plymouth cumpra esta política com o Código de Conduta, e 
as regras estabelecidas no Manual do Aluno. O usuário não usará a rede das 
Escolas Públicas de Plymouth, o dispositivo eletrônico de propriedade ou alugado 
das Escolas Públicas de Plymouth, ou qualquer dispositivo eletrônico pessoal 
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conectado à rede das Escolas Públicas de Plymouth para qualquer finalidade 
inaceitável, incluindo, mas não se limitando ao seguinte: 

 
• usando linguagem obscena, profana, lasciva, vulgar, rude, inflamatória, 
ameaçadora ou desrespeitosa. 
• envolver-se em ataques pessoais, incluindo ataques prejudiciais, ou 
discriminatórios. 
• Divulgar conscientemente ou imprudente informações, gravações e/ou fotos 
falsas ou difamatórias sobre um aluno, funcionário ou organização, ou postar 
informações em qualquer plataforma que possa causar danos ou transtornos; 
isso inclui, mas não se limita a, a publicação de transmitir mensagens ou outras 
ações que causem congestionamento da rede, ou interfiram no trabalho de 
outras pessoas. 
• instalar ou baixar software, aplicativos, extensões, roteadores não 
autorizados, ou ingressar em listservs, ou grupos de notícias sem permissão 
expressa da equipe instrucional. 
• tentar ir além de seu acesso autorizado, fazer tentativas deliberadas de 
interromper o desempenho do sistema ou destruir dados (espalhando vírus de 
computador ou por qualquer outro meio) ou se envolver em outras atividades 
ilegais. 
• disseminar senhas, códigos, números de telefone de acesso, ou números de 
contas para pessoas não autorizadas. 
• usar a rede para acessar ou enviar material que seja profano ou obsceno 
(por exemplo, pornografia), defenda atos ilegais ou defenda violência, ou 
discriminação contra outras pessoas (por exemplo, literatura de ódio). 
• alterar de qualquer forma a configuração de um computador, ou rede sem a 
permissão da equipe instrucional. 
• envolver-se em plágio ou outras formas de desonestidade acadêmica. 
• danificar ou vandalizar computadores, sistemas de computador ou redes. 
• invadir pastas, trabalhos ou arquivos de outra pessoa, ou usar a senha de 
outra pessoa. 
• usando computadores/internet para jogos não educacionais, ou outras 
atividades não acadêmicas. 
• participar de qualquer tipo de teleconferência ou bate-papo sem a permissão 
da equipe instrucional. 
• usando e-mail  sem permissão/supervisão da equipe instrucional. 
• a rede não pode ser usada para fins pessoais e comerciais, tais como, mas 
não se limitando a, oferecer ou comprar bens e/ou serviços para uso pessoal. 
• envolvimento em falsificação eletrônica, fraude de cartão de crédito ou outro 
comportamento ilegal. 
• Equipe de gravação e/ou alunos sem seu conhecimento e/ou consentimento. 

 
8.0 Segurança 
A segurança do usuário da Internet é de extrema preocupação. Os usuários nunca devem 
fornecer informações pessoais sobre si mesmos, ou sobre qualquer outra pessoa. Os usuários 
não concordarão em se encontrar com alguém que conheceram online sem a aprovação, e 
participação dos pais/responsáveis. Os usuários divulgarão prontamente ao professor ou a outros 
funcionários da escola qualquer mensagem que receberem que seja inadequada, ou que os 
deixe desconfortáveis. 
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9.0 Publicação na Web 
O site das Escolas Públicas de Plymouth foi projetado para fornecer um portal para permitir a 
comunicação entre professores, alunos, funcionários, administração e a comunidade, tanto local 
quanto global. O material publicado no site do distrito deve refletir os altos padrões educacionais 
das Escolas Públicas de Plymouth. 

Para garantir a segurança de nossos alunos, a precisão, e a segurança das informações do 
distrito, as diretrizes, e procedimentos listados abaixo devem ser seguidos: 

9.1 Nenhuma informação pessoal do aluno, como dados SIMS (Sistemas de Gerenciamento de 
Informações do Aluno), sobrenome, endereço residencial, e número de telefone pode 
ser publicada no site. Os alunos devem enviar um formulário de permissão assinado 
por seus pais/responsáveis concedendo permissão para publicar o trabalho ou a foto 
do aluno. 

9.2 Solicitações para publicar material no site das Escolas Públicas de Plymouth devem ter 
aprovação prévia do Diretor ou funcionário escolar designado. 

 
                          9.3 As informações do diretório do aluno não podem ser publicadas. 

9.4 O criador de uma página inicial na rede do Distrito é responsável por garantir que as 
informações nela contidas sejam dos mais altos padrões editoriais (ortografia, 
pontuação, gramática, estilo, etc.). As informações devem ser factualmente 
precisas, e atuais. Se forem observados erros, o CETIM ou o editor de páginas da 
escola designado devem ser contatados para fazer as correções necessárias. 

* Deve-se observar que o nome ou logotipo das Escolas Públicas de Plymouth não pode ser usado 
em uma página pessoal da web sem a permissão do Superintendente. 
 
10.0 Plágio e Violação de Direitos Autorais 

A lei de direitos autorais existentes regerá o uso do material acessado pela rede. O usuário não 
plagiará trabalhos encontrados na Internet. Plágio é pegar as ideias ou escritos de outras 
pessoas e apresentá-las como se fossem suas. Todo o material protegido por direitos autorais 
usado deve ter a permissão expressa por escrito, ou a citação apropriada da pessoa, ou 
organização que possui os direitos autorais. As Escolas Públicas de Plymouth cooperarão com 
agências de proteção de direitos autorais para investigar a violação de direitos autorais por 
usuários dos sistemas e redes de computadores das Escolas Públicas de Plymouth.  

11.0 Uso de Dispositivos Próprios ou Alugados das Escolas Públicas de Plymouth 
                         11.1 As Escolas Públicas de Plymouth podem fornecer um dispositivo eletrônico (como um 

Chromebook) para os alunos por meio de uma iniciativa de dispositivo eletrônico 1:1 para 
promover o acesso equitativo à tecnologia, aprimorar o ambiente de aprendizado das Escolas 
Públicas de Plymouth, e permitir a integração perfeita da tecnologia sob a direção da equipe 
da escola. 

11.2 O uso de um dispositivo 1:1 exige que os pais/responsáveis (e alunos com mais de 18 
anos) concordem com os termos do Contrato de Empréstimo de Tecnologia das Escolas 
Públicas de Plymouth, Política de Uso Aceitável e Contrato Associado, o Manual do 
Chromebook 1:1, e o Manual do Aluno das Escolas Públicas de Plymouth. 

11.3 Todos os dispositivos, e acessórios permanecem propriedade das Escolas Públicas de 
Plymouth. Qualquer informação acessada através da rede das Escolas Públicas de Plymouth, 
ou em um dispositivo das Escolas Públicas de Plymouth pode ser monitorada e/ou revisada 
pelas Escolas Públicas de Plymouth. Todos os arquivos armazenados no dispositivo 
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emprestado do aluno, ou na conta das Escolas Públicas de Plymouth do aluno, estão sujeitos 
a revisão e monitoramento individuais. 

11.4 Os alunos só podem fazer login com o nome de usuário atribuído. Os alunos não podem 
compartilhar suas senhas, ou informações de login com nenhum outro aluno. 

11.5 A supervisão dos pais sobre o uso de dispositivos 1:1 e a comunicação regular com os 
funcionários da escola é fortemente encorajada. Enquanto as Escolas Públicas de Plymouth 
filtra o conteúdo acessível aos alunos, a capacidade de filtrar todo o conteúdo da Internet não 
é perfeita. Os pais são incentivados a supervisionar o uso do dispositivo fora do horário 
escolar, dada a disponibilidade de 24 horas, 7 dias por semana do dispositivo 1:1 

11.6 Dispositivos que apresentem mau funcionamento, sejam perdidos, roubados, ou 
necessitem de reparo, devem ser comunicados imediatamente ao Responsável de Tecnologia 
da escola. 

 
 12.0 Uso de Dispositivos Eletrônicos Pessoais (traga seu próprio dispositivo) 

12.1 Os alunos podem ter permissão para utilizar seu próprio dispositivo eletrônico móvel na 
escola e durante atividades educacionais relacionadas à escola para auxiliar e aprimorar suas 
experiências de aprendizagem, sujeito aos termos desta Política de Uso Aceitável e aos 
Procedimentos e Regras estabelecidos por cada diretor. A equipe administrativa de cada 
escola pode estabelecer regras e diretrizes para atender às necessidades da comunidade de 
aprendizagem escolar, no entanto, quaisquer alterações podem não substituir as diretrizes 
estabelecidas nesta Política de Uso Aceitável do Comitê Escolar. 
 
12.2 O uso de dispositivos eletrônicos pessoais pelo aluno é um privilégio que pode ser retirado 
por um funcionário da escola. 

12.3 Somente a conexão de rede fornecida pelas Escolas Públicas de Plymouth pode ser 
acessada a partir do dispositivo pessoal de um aluno enquanto estiver no campus. 

12.4 As Escolas Públicas de Plymouth não são responsáveis pela segurança, ou manutenção 
dos dispositivos eletrônicos pessoais dos alunos 

 
                  13.0 Aprendizado Remoto e Uso Aceitável 

13.1 Durante períodos de aprendizado remoto, conforme necessário por questões de 
saúde pública, ordens de emergência, ou qualquer outro motivo considerado necessário 
pelo Superintendente, os alunos devem continuar a cumprir o Código de Conduta, Regras 
e esta Política de Uso Aceitável das Escolas Públicas de Plymouth. 

13.2 Ao participar do ensino remoto, os pais/responsáveis entendem, e concordam que a 
imagem e a voz de seus filhos podem ser transmitidas pela Internet, e que as Escolas 
Públicas de Plymouth não podem garantir a confidencialidade de tais. As vozes/imagens 
dos alunos podem ser ouvidas/visualizadas por funcionários da escola que conduzem ou 
supervisionam serviços remotos/online, outros alunos que participam de sua coorte de 
aprendizado remoto, e por quaisquer outros indivíduos que possam estar presentes no 
local em que outro aluno está participando do serviço remoto/online . 

13.3 A gravação não autorizada por um pai ou aluno de serviços remotos/online fornecidos 
por ou através das Escolas Públicas de Plymouth, e/ou a divulgação de tal gravação é 
uma violação desta política, das regras das Escolas Públicas de Plymouth e pode resultar 
em encaminhamento para as autoridades policiais, e o potencial emissão de acusações 
criminais. 
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14.0 Modificação desta Política 
O Comitê Escolar das Escolas Públicas de Plymouth reserva-se o direito de modificar, ou alterar 
esta política, e os procedimentos de implementação relacionados a qualquer momento. 

 
15.0 Contrato de Acesso à AUP de Tecnologia do Aluno 
Sua assinatura neste documento é juridicamente vinculativa e indica que você leu os termos, 
e condições cuidadosamente, e compreendeu seu significado e consequências. Esta política 
é ainda apoiada pelas regras e regulamentos encontrados no manual do aluno, e nas 
políticas disciplinares de cada escola. 

 
Reconhecimento do “Google Apps para Educação” para Alunos 
As Escolas Públicas de Plymouth escolheram o Google Apps para Educação como uma solução 
integrada de comunicação e colaboração. Está disponível 24 horas, 7 dias por semana de 
qualquer dispositivo conectado na internet. Esse conjunto de aplicativos permite que os alunos 
criem, editem, colaborem, revisem, armazenem, compartilhem arquivos entre alunos, e 
professores. O Google Apps para Educação é configurado como um ambiente independente 
mantido pelo Google, e gerenciado pelo Departamento de Tecnologia das Escolas Públicas de 
Plymouth. Em nossos esforços para preparar os alunos para uma sociedade global, o Google 
Apps fornece ferramentas do século 21, permitindo que os professores tenham mais recursos 
para integrar efetivamente a tecnologia ao currículo para ensino e aprendizado colaborativo. Nas 
Escolas Públicas de Plymouth, as contas do Google Apps para Educação estão disponíveis para 
alunos do jardim de infância até o 12º ano. O recurso de e-mail  está habilitado para alunos do 
6º ao 12º ano. Essa conta de e-mail de alunos criada pelo distrito está sujeita à Política de Uso 
Aceitável. Essas contas serão usadas na escola, e em casa para projetos e contas relacionados 
à escola. O uso eficaz e adequado da comunicação por e-mail, e o uso de ferramentas 
colaborativas baseadas na web pelos alunos em parte das Estruturas de Tecnologia Instrucional 
do Departamento de Educação Secundária. Todos os usuários devem tratar as informações 
armazenadas eletronicamente em suas contas como confidenciais e privadas. Os usuários do e-
mail  do aluno estão proibidos de acessar arquivos, e informações que não sejam  suas. O 
acesso e o uso do e-mail do aluno são considerados um privilégio. O Distrito mantém o direito 
de retirar imediatamente o acesso, e o uso do e-mail do aluno quando houver um motivo para 
acreditar que ocorreu uma violação das políticas distritais ou da lei. Os alunos recebem uma 
conta do Google Apps para Educação pelo Departamento de Tecnologia. Um aluno pode optar 
por não participar do programa Google Apps. Os pedidos de recusa devem ser enviados por 
escrito ao escritório do diretor da escola do seu filho. A decisão de optar por não participar do 
programa Google Apps pode ter implicações acadêmicas. Os pais/responsáveis são 
incentivados a consultar o professor de seus filhos para discutir sua decisão. 

 
Alteração da Lei dos Americanos com Deficiência de 2008 
As Escolas Públicas de Plymouth atendem às necessidades individuais dos alunos, conforme a 
Alteração da Lei de Deficiência de 2008, que proíbe a atribuição discriminatória de alunos com 
deficiência a classes ou dependências segregadas, com base apenas na deficiência do aluno. A Lei 
dos Americanos com Deficiências é paralela à Seção 504 em relação às escolas públicas. A lei foi 
emendada em 2008 e adicionou linguagem adicional para a qual os alunos podem atender às 
qualificações. A lei define uma atividade importante da vida para incluir, mas não se limita a: 
cuidar de si mesmo, realizar tarefas manuais, ver, ouvir, comer, dormir, caminhar, ficar de pé, 
levantar, curvar, falar, respirar, aprender, ler, concentrar, pensar, comunicar, trabalhar e funções 
corporais não volitivas. Emendas adicionais na lei proíbem o uso de medidas atenuantes para 
avaliar, se uma pessoa tem uma deficiência. Os alunos de escolas públicas não podem ser excluídos 
da elegibilidade devido ao uso de medicamentos prescritos, ou outras medidas, como, mas não se 
limitando a, suprimentos médicos, equipamentos ou aparelhos; dispositivos para visão subnormal 
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(que não incluem óculos ou lentes de contato), próteses, aparelhos auditivos, e implantes cocleares, 
ou outros aparelhos auditivos implantáveis, dispositivos de mobilidade; equipamentos e suprimentos 
de oxigenoterapia; uso de tecnologia assistiva; acomodações razoáveis ou auxiliares ou serviços; e 
modificações neurológicas comportamentais, ou adaptativas aprendidas. 
O ADAAA 2008 estabelece que as principais funções corporais incluem, mas não estão limitadas a 
funções do sistema imunológico, crescimento celular normal, funções digestivas, intestinais, da 
bexiga, neurológicas, cerebrais, respiratórias, circulatórias, endócrinas e reprodutivas. Esta lista 
não é exaustiva. 

Uma deficiência temporária não constitui uma deficiência para fins de elegibilidade, a menos que, 
sua gravidade seja tal que resulte em uma limitação substancial de uma ou mais atividades 
importantes da vida, por um longo período. Uma deficiência episódica ou em remissão é uma 
deficiência, se limitar substancialmente, uma atividade importante da vida quando ativa. Para obter 
mais informações sobre essas leis, entre em contato com o orientador de seu filho ou psicólogo 
escolar (elementar) ou com o Diretor de Serviços de Pessoal do Aluno em 508-830-4343. 

 
Lei de Resposta a Emergências de Risco de Amianto (AHERA) de 1986 
As Escolas Públicas de Plymouth cumprem a Lei de Resposta a Emergências de Risco de Amianto 
(AHERA) de 1986. Para mais informações, consulte o Gabinete do Diretor ou a página inicial do site 
das Escolas Públicas de Plymouth em www.plymouth.k12.ma.us.  
 
Política Anti-Bullying 
As Escolas Públicas de Plymouth estão comprometidas em fornecer um ambiente educacional 
seguro, positivo e produtivo, onde os alunos possam alcançar altos padrões acadêmicos. Nenhum 
aluno deve ser submetido a assédio, intimidação, bullying ou cyber-bullying.  

  
 1.0 Definições 

1.1 “Bullying” é o uso repetido por um ou mais alunos, ou funcionários da escola de uma 
expressão escrita, verbal ou eletrônica, ou um ato, ou gesto físico, ou qualquer combinação 
dos mesmos, dirigido a um alvo que: 

causa danos físicos ou emocionais ao alvo, ou danos à propriedade do alvo;  

coloca o alvo com medo razoável de prejudicar a si mesmo, ou de danos à sua 
propriedade; cria um ambiente hostil na escola para o alvo; infringe os direitos do alvo 
em escola; ou interrompe material e substancialmente o processo educacional, ou o 
funcionamento ordenado de uma escola.  

1.2  “Cyber-bullying” significa bullying através do uso de tecnologia ou qualquer 
comunicação eletrônica, que deve incluir, mas não se limitará a, qualquer transferência de 
sinais, escrita, imagens, sons, dados, ou inteligência de qualquer natureza transmitida no todo 
ou em parte por um:  

fio rádio eletromagnético 
sistema fotoelectrônico ou foto-óptico, incluindo, mas não limitado a, correio 
eletrônico, 
comunicações pela Internet, mensagens instantâneas ou comunicações por fax.  

O cyberbullying também deve incluir a criação de uma página da web, ou blog onde o criador assume 
a identidade de outra pessoa, ou intencionalmente se faz passar por outra pessoa como o autor do 
conteúdo, ou mensagens postadas, se a criação ou representação criar qualquer uma das condições 
enumeradas na definição de bullying.  

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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O cyber-bullying também deve incluir a distribuição por meios eletrônicos de comunicação para mais 
de uma pessoa ou a publicação de material em um meio eletrônico que pode ser acessado por uma 
ou mais pessoas se a distribuição ou publicação criar qualquer uma das condições enumeradas na 
definição de assédio moral.  

1.3  Bullying e cyber-bullying podem ocorrer dentro e fora da escola, durante e após o 
horário escolar, em casa e em locais fora de casa. Quando o bullying e o cyber-bullying são 
alegados, espera-se a total cooperação e assistência dos pais/responsáveis e familiares.  

1.4  Para os fins desta política, sempre que o termo bullying é usado, é para denotar 
bullying ou cyber-bullying.  

2.0 Proibição contra o Bullying 

O bullying é proibido: 

Nas dependências da escola; 
Na propriedade imediatamente adjacente ao terreno da escola; Em atividades 
patrocinadas pela escola ou relacionadas à escola; 
Em funções ou programas, dentro ou fora da escola Em pontos de ônibus escolares; 
Em ônibus escolares ou outros veículos pertencentes, alugados ou usados pelo 
distrito escolar; ou, 

Através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico de propriedade, alugado 
ou usado pelo distrito escolar; 

 
Bullying e cyber-bullying são proibidos em um local, atividade, função ou programa que não seja 
relacionado à escola ou por meio do uso de tecnologia, ou dispositivo eletrônico que não seja de 
propriedade, alugado ou usado pelo distrito escolar se o ato ou atos em questão: 

criar um ambiente hostil na escola para o alvo; infringir os direitos do alvo na escola; 
e/ou interromper material e substancialmente o processo educacional ou o 
funcionamento ordenado de uma escola.  

3.0 Plano de Prevenção e Intervenção 
O Superintendente e/ou seu representante deve supervisionar o desenvolvimento de um plano de 
prevenção e intervenção, em consulta com todas as partes interessadas do distrito, que pode incluir 
professores, funcionários da escola e de apoio profissional, voluntários escolares, administradores, 
representantes da comunidade, agências policiais locais, alunos, pais e responsáveis, conforme os 
requisitos desta política, bem como com as leis estaduais e federais. O plano de prevenção e 
intervenção contra o bullying deve ser revisto e atualizado, pelo menos a cada dois anos. O diretor é 
responsável pela implementação e supervisão do plano de prevenção, e implementação do bullying 
em sua escola.  

                4.0  Denúncia 
Os alunos, que acreditam ser vítima de bullying, observam um ato de bullying ou que têm motivos 
razoáveis para acreditar que esses comportamentos estão ocorrendo, são obrigados a relatar 
incidentes a um membro da equipe da escola. O alvo não deve, no entanto, estar sujeito a disciplina 
por não comunicar. Cada escola deve ter um meio para denunciar anonimamente os alunos de 
incidentes de bullying. Nenhuma ação disciplinar formal deve ser tomada apenas com base em um 
relatório anônimo. Qualquer aluno que intencionalmente fizer uma falsa acusação de bullying pode 
estar sujeito a uma ação disciplinar. Os pais ou responsáveis, ou membros da comunidade, são 
incentivados a denunciar um incidente de bullying o mais rápido possível. Um membro da equipe da 
escola deve relatar imediatamente qualquer caso de bullying, que o membro da equipe testemunhou, 
ou tomou conhecimento ao diretor da escola, ou seu representante.  
 

  



6-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |50 
 

               5.0 Procedimentos de Investigação 
O diretor ou seu representante, após o recebimento de um relatório que, se verdadeiro, constituiria 
bullying, conforme definido por M.G.L. c. 71, § 37O, deve entrar em contato imediatamente com os 
pais ou responsáveis de um aluno que tenha sido o suposto alvo, ou suposto autor de bullying. As 
ações que estão sendo tomadas para evitar novos atos de bullying devem ser discutidas. O diretor 
da escola, ou um funcionário designado deve investigar prontamente a denúncia de bullying, 
conforme o Plano de Prevenção e Intervenção de Bullying das Escolas Públicas de Plymouth. As 
ações disciplinares para alunos que cometeram um ato de bullying, ou retaliação devem concordar 
com as políticas disciplinares distritais.  
 

               6.0 Retaliação 
A retaliação contra uma pessoa que denuncie bullying, forneça informações durante uma 
investigação de bullying, testemunhas ou tenha informações confiáveis sobre bullying, será proibida.  
 

               7.0 Treinamento e Avaliação 
O treinamento anual deve ser fornecido para os funcionários da escola na prevenção, identificação, 
resposta, e relato de incidentes de bullying segundo o Plano de Prevenção e Intervenção de Bullying 
das Escolas Públicas de Plymouth.  

Lei de Reforma Educacional de 1993, M.G.L. c.71, § 37H 
O superintendente de cada distrito escolar publicará as políticas do distrito relativa à conduta de 
professores e alunos. Essas políticas devem proibir o uso de quaisquer produtos de tabaco nos 
prédios escolares, nas dependências escolares, nos terrenos escolares ou ônibus escolares, por 
qualquer indivíduo, incluindo funcionários da escola. Cópias dessas políticas devem ser fornecidas a 
qualquer pessoa mediante solicitação, e sem custo pelo diretor de todas as escolas do distrito. As 
políticas de cada distrito escolar relativa à conduta dos alunos devem incluir o seguinte: 
procedimentos disciplinares, incluindo procedimentos que garantam o devido processo: normas e 
procedimentos para suspensão e expulsão de alunos; procedimentos relativos à disciplina de alunos 
com necessidades especiais; normas e procedimentos para garantir a segurança do prédio escolar, 
e a segurança dos alunos e funcionários da escola; as medidas disciplinares a serem tomadas em 
casos envolvendo a posse ou uso de substâncias, ou armas ilegais, o uso da força, vandalismo ou 
violações dos direitos civis de outros alunos. Códigos de disciplina, bem como os procedimentos 
usados para desenvolver códigos, devem ser arquivados no Departamento de Ensino Fundamental 
e Médio apenas para fins informativos. Em cada prédio escolar contendo séries de 9º ao 12º ano, 
inclusive, o diretor, em consulta com o conselho escolar, preparará e distribuirá a cada aluno um 
manual estabelecendo as regras relativas à conduta dos alunos. O conselho escolar deve revisar o 
manual do aluno a cada primavera para considerar as mudanças na política disciplinar, a entrar em 
vigor em setembro do ano letivo seguinte, mas pode considerar mudanças na política a qualquer 
momento. A revisão anual abrangerá todas as áreas de conduta do aluno, incluindo, mas não se 
limitando às descritas nesta seção. 

Não obstante, qualquer lei geral ou especial em contrário, todos os manuais do aluno devem conter 
a seguinte disposição: 

a) Qualquer aluno encontrado nas dependências da escola ou eventos patrocinados 
pela escola, incluindo jogos esportivos, na posse de uma arma perigosa, incluindo,  
mas não limitado a, uma arma ou faca; ou uma substância controlada conforme definido 
no capítulo noventa e quatro C, incluindo, mas não limitado a, maconha, cocaína, e 
heroína, podem estar sujeitos à expulsão da escola, ou distrito escolar pelo diretor. 

b) Qualquer aluno, que agredir um diretor, diretor assistente, professor, assistente de 
professor, ou outro funcionário educacional nas dependências da escola, ou em eventos 
patrocinados pela escola, ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, pode 
estar sujeito à expulsão da escola ou distrito escolar pelo diretor. 
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c) Qualquer aluno acusado de violação do parágrafo (a) ou (b) será notificado por 
escrito de uma oportunidade para uma audiência; desde que, no entanto, o aluno possa 
ter representação com a oportunidade de apresentar provas, e testemunhas em uma 
referida audiência perante o diretor. Após a referida audiência, um diretor pode, a seu 
critério, decidir suspender em vez de expulsar um aluno determinado pelo diretor a violar 
qualquer parágrafo (a) ou (b).  

d) Qualquer aluno expulso de um distrito escolar de acordo com essas disposições 
terá o direito de apelar ao superintendente. O aluno expulso terá dez dias a partir da data 
da expulsão para notificar o superintendente de seu apelo. O aluno tem o direito de se 
aconselhar em uma audiência perante o superintendente. O assunto do apelo não se 
limitará apenas a uma determinação factual, ou se o aluno violou alguma disposição 
desta seção. 
e) Quando um aluno é expulso conforme as disposições desta seção, nenhuma 
escola ou distrito escolar na comunidade será obrigado a admitir tal aluno, ou a fornecer 
serviços educacionais a esse aluno. Se o aluno solicitar admissão em outra escola ou 
distrito escolar, o superintendente de um distrito escolar para o qual a matrícula é feita 
pode solicitar, e deve receber do superintendente da escola que expulsa o referido aluno, 
uma declaração por escrito dos motivos da referida expulsão. Adicionado por St.1972, 
467 alterado por St. 1973, c.430, s.5; St.1987, c285; St1989, c603; St1992, c.133, s.430; 
St.1993, c71, s.26: St.1993. c380, s.1; St1994, c.51 
 

Lei de Reforma Educacional de 1993, M.G.L. c.71, § 37H1/2 
Não obstante, as disposições da seção oitenta e quatro e das seções dezesseis e dezessete do 
capítulo sessenta e seis: 

a) Após a emissão de uma queixa/denúncia criminal acusando um aluno de um crime, ou 
mediante a emissão de uma queixa de delinquência criminal contra um aluno, o diretor, ou o 
diretor de operações de uma escola, onde o aluno está matriculado, pode suspender esse 
aluno por um período determinado apropriado pelo referido diretor, ou diretor de operações 
determinar que a presença do aluno na escola teria um efeito substancialmente prejudicial 
sobre o bem-estar geral da escola. O aluno receberá uma notificação por escrito dos motivos 
de tal suspensão, antes de entrar em vigor. O aluno também receberá uma notificação por 
escrito desse direito de apelar, e do processo para apelar de tal suspensão; desde que, no 
entanto, tal suspensão permaneça em vigor antes de, qualquer audiência de apelação 
conduzida pelo superintendente. O aluno terá o direito de apelar da suspensão ao 
superintendente. O aluno deve notificar o superintendente por escrito de seu pedido de 
apelação no prazo máximo de cinco dias após a data efetiva da suspensão. O superintendente 
deve realizar uma audiência com o aluno e os pais, ou responsáveis do aluno dentro de três 
dias úteis da solicitação do aluno para um apelo. Na audiência, o aluno terá o direito de 
apresentar testemunho oral e escrito, em seu nome e terá o direito de advogado. O 
superintendente terá autoridade para anular ou alterar a decisão do diretor da escola, ou diretor 
de operações, incluindo a recomendação de um programa educacional alternativo para o aluno. 
O superintendente proferirá uma decisão sobre o apelo, no prazo de cinco dias a contar do dia 
da audiência. Tal decisão será a decisão final da cidade ou distrito escolar regional em relação 
à suspensão. 

b) Após um aluno ser condenado por um crime ou após o julgamento de admissão em tribunal 
de culpa em relação a tal crime, ou delinquência criminosa, o diretor ou diretor de operações de 
uma escola em que o aluno está matriculado, pode expulsar o aluno se esse diretor determinar 
que a presença do aluno na escola teria um efeito substancialmente prejudicial sobre o bem-
estar geral da escola. 
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c) O aluno receberá uma notificação por escrito das acusações, e motivos de tal expulsão 
antes de entrar em vigor. O aluno também deve receber notificação por escrito de seu direito de 
apelo, e do processo para apelar tal expulsão; desde que, no entanto, a expulsão permaneça 
em vigor antes da audiência de apelação conduzida pelo superintendente. O aluno terá o direito 
de apelar da expulsão ao superintendente. O aluno deve notificar o superintendente, por 
escrito, de seu pedido de apelo no prazo máximo de cinco dias após a data efetiva da 
expulsão. O superintendente deve realizar uma audiência com o aluno e os pais, ou 
responsáveis do aluno dentro de três dias após a expulsão. Na audiência, o aluno terá o direito 
de apresentar testemunho oral, e escrito em seu nome, e terá o direito de advogado. O 
superintendente terá autoridade para anular, ou alterar a decisão do diretor ou diretor de 
operações, incluindo a recomendação de um programa educacional alternativo para o aluno. O 
superintendente proferirá uma decisão sobre o apelo no prazo de cinco dias  a contar da 
audiência. Tal decisão será a final da cidade ou distrito escolar regional, em relação à expulsão. 
Após a expulsão de tal aluno, nenhuma escola ou distrito escolar será obrigado a fornecer 
serviços educacionais ao aluno. Adicionado por St.1993, c380, s2.  
 

M.G.L. c.71, § 37H3/4 
Seção 37H ¾ Altera G.L. c. 71 adicionando uma nova seção que aborda todas as suspensões e 
expulsões por motivos diferentes daqueles cobertos na seção 37H (armas perigosas, substâncias 
controladas e agressões ao um funcionário  da educação) e seção 37H ½ (queixa/denúncia de 
crime). Seção 37H ¾, orienta os decisoresda escola em reuniões ou audiências disciplinares dos 
alunos a 1) exercer discrição ao decidir as consequências para o aluno; 2) considerar maneiras de 
envolver novamente o aluno no processo de aprendizagem e 3) evitar o uso da expulsão como 
consequência até que outros remédios e consequências tenham foi tentado.  

Seção 37H ¾, exige que os distritos forneçam 1) notificação por escrito ao aluno e aos pais, ou 
responsável dos motivos da suspensão ou expulsão em inglês, e a língua principal falada na casa 
do aluno, e 2) a oportunidade para o aluno se encontrar com o diretor ou diretor para discutir os 
motivos da suspensão ou expulsão antes de a suspensão ou expulsão produzir efeitos. O diretor 
ou diretor também deve fazer esforços razoáveis para incluir os pais, ou responsáveis na reunião 
com o aluno.  

A Seção 37H ¾ define ainda o processo que os funcionários da escola devem seguir se a decisão 
for tomada após a reunião de suspender ou expulsar o aluno, incluindo a notificação dos direitos 
de apelação do aluno, se aplicável, e o processo de apelação de suspensões ou expulsões nos 
termos da seção 37H ¾ são limitadas a 90 dias de escola. Além disso, o diretor da escola ou 
diretor de operações deve notificar o superintendente por escrito, sobre a suspensão fora da 
escola de qualquer aluno matriculado nas séries jardim de infância até a 3º ano, a alegada má 
conduta e os motivos da suspensão fora da escola, antes que a suspensão entre em vigor. Os 
alunos devem ter a oportunidade de obter progresso acadêmico, enquanto estiverem suspensos 
ou expulsos. A Seção 37 H3/4 altera as seções 37H e 37H1/2 para exigir que os distritos e escolas 
charter continuem a fornecer serviços educacionais a qualquer aluno suspenso, ou expulso sob 
essas seções, e exige que diretores e diretores criem um “plano de serviço educacional para toda 
a escola” para todos os alunos suspensos ou expulsos por mais de 10 dias letivos consecutivos, 
dentro ou fora da escola, para que os alunos tenham a oportunidade de obter progresso 
acadêmico. Os planos de serviços de educação podem incluir, mas não estão limitados a, aulas 
particulares, colocação alternativa, escola aos sábados e ensino online ou à distância. Os alunos 
suspensos da escola por 10 ou menos dias letivos consecutivos, dentro ou fora da escola, devem 
ter a oportunidade de obter progresso acadêmico durante o período de suspensão, compensar 
tarefas e ganhar créditos perdidos. Se um aluno se mudar para outro distrito durante um período 
de suspensão ou expulsão, o novo distrito deve admitir o aluno ou fornecer serviços educacionais 
ao aluno durante o período de suspensão, ou exclusão. O Departamento de Educação 
Fundamental e Secundária de Massachusetts publicou regulamentos para implementar a lei 
estabelecida em 603 CMR 53.00 e podem ser encontrados em 
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html
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Lei e Política de Trote 
Trote, conforme definido no Capítulo 269 sob as Leis da Comunidade de Massachusetts, é proibido 
nas Escolas Públicas de Plymouth. 
 
M.G.L. Capítulo 269; Seção 17 Trote; organizar ou participar; trote definido 
Quem for o principal organizador ou participante do crime de trote, conforme definido neste 
documento, será punido com uma multa não superior a mil dólares, ou com prisão em uma casa de 
correção por não mais de cem dias, ou por tal multa e prisão. O termo “trote”, conforme usado nesta 
seção e nas seções dezoito e dezenove, significará qualquer conduta, ou método de iniciação em 
qualquer organização estudantil, seja em propriedade pública ou privada, que intencionalmente ou 
imprudentemente ponha em risco a saúde física, ou mental de qualquer aluno, ou outra pessoa. Tal 
conduta deve incluir chicotadas, espancamentos, marcas, calistenia forçada, exposição ao tempo, 
consumo forçado de qualquer alimento, licor, bebida, droga ou outra substância, ou qualquer outro 
tratamento brutal, ou saúde física forçada, ou segurança de qualquer aluno, ou outra pessoa, ou 
sujeitar tal aluno, ou outra pessoa a estresse mental extremo, incluindo privação prolongada de 
sono, descanso, ou isolamento prolongado. (Adicionado por St. 1985, c.536) 

 

Quem sabe que outra pessoa é vítima de trote, conforme definido na seção dezessete e está no 
local de tal crime, enquanto essa pessoa possa fazê-lo sem perigo, ou perigo para si mesma ou para 
outros, denunciar esse crime a um oficial de execução da lei apropriado assim que razoavelmente 
praticável. Quem não denunciar tal crime será punido com uma multa não superior a mil dólares. 
(Adicionado por St. 1985, c.536; Alterado por St. 1987, c.665) 

  
MGL Capítulo 269: Seção 19 Cópia dos secs. 17-19; emissão para alunos e grupos de 
alunos, equipes e organizações; denuncias 
Declaração de Conformidade e Política de Disciplinar Necessária 

Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública e privada de ensino pós-secundário deve 
emitir para cada grupo de alunos, equipe estudantil ou organização estudantil, que faça parte de tal 
instituição, ou seja, reconhecida pela instituição como um grupo de alunos não afiliados, equipe de 
alunos, ou organização estudantil, uma cópia desta seção e das seções dezessete e dezoito; desde 
que, no entanto, a conformidade de uma instituição com os requisitos desta seção de que uma 
instituição emita cópias desta seção, e das seções dezessete e dezoito para grupos, equipes ou 
organizações não afiliadas não deve constituir evidência do reconhecimento, ou endosso da 
instituição aos referidos grupos, equipes ou organizações estudantis não afiliadas. Cada um desses 
grupos, equipes ou organizações distribuirá uma cópia desta seção, e das seções dezessete e 
dezoito para cada um de seus membros, plebeus, promessas, ou candidatos à associação. Será 
dever de cada grupo, equipe ou organização, agindo por meio de seu diretor designado, entregar 
anualmente à instituição uma confirmação atestada declarando que tal grupo, equipe ou organização 
recebeu uma cópia desta seção, e das referidas seções dezessete e dezoito, que cada um de seus 
membros, plebeus, promessas ou candidatos receberam uma cópia das seções dezessete e dezoito, 
e que tal grupo, equipe ou organização entende e concorda em cumprir as disposições desta seção 
e das seções dezessete e dezoito. 

Cada instituição de ensino médio, e cada instituição pública e privada de ensino pós-secundário 
devem, pelo menos anualmente, antes ou no início da matrícula, entregar a cada pessoa que se 
matricula como aluno em tempo integral, em tal instituição uma cópia desta seção e das seções 
dezessete e dezoito. 

Qualquer pessoa(s) envolvida(s) em trote pode estar sujeita a suspensão ou exclusão, dependendo 
da gravidade da ofensa de trote. 
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Alunos Sem-Teto: Direitos e Serviços de Matrícula 
Conforme exigido por lei, o distrito trabalhará com crianças e jovens sem-teto, e desacompanhados 
(coletivamente, “alunos desabrigados”), bem como suas famílias, ou responsáveis legais para 
proporcionar estabilidade na frequência escolar, e outros serviços. Atenção especial será dada para 
garantir a matrícula, e a frequência de alunos sem moradia, que não frequentam a escola atualmente. 
Alunos desabrigados receberão serviços distritais para os quais são elegíveis, incluindo Head Start e 
programas pré-escolares comparáveis, “Title I”, programas estaduais semelhantes, educação especial, 
educação bilíngue, programas de educação vocacional e técnica, programas de superdotados e 
talentosos, programas de nutrição escolar, programação de verão e atividades extracurriculares. Os 
alunos sem-teto são definidos como não tendo uma residência noturna fixa, regular e adequada, 
incluindo: 

  
1. Compartilhar a moradia de outras pessoas devido à perda de moradia, dificuldades econômicas ou 

motivos semelhantes; 
2. Morar em motéis, hotéis, parques de trailers, ou acampamentos devido à falta de acomodações 

alternativas adequadas; 
3. Viver em abrigos de emergência, ou de transição; 
4. Ser abandonado em hospitais; 
5. Viver em locais públicos ou privados não projetados, ou normalmente usados como acomodações 

regulares para dormir para seres humanos; 
6. Viver em carros, parques, espaços públicos, prédios abandonados, moradias precárias, estações de 

transporte, ou ambientes semelhantes; e 
7. Crianças migratórias vivendo em condições descritas nos exemplos anteriores. 

  
Alunos que Permanecem nas Escolas de Origem 
Presume-se que seja do melhor interesse dos alunos sem-teto permanecer em suas escolas de origem, 
ou seja, a escola que o aluno frequentava no momento em que se tornou sem-teto, ou a última escola 
que o aluno frequentou antes de se tornar sem-teto. Alunos sem-teto podem continuar a frequentar sua 
escola de origem enquanto desabrigados, ou até o final do ano acadêmico em que obtiverem moradia 
permanente. Para alunos sem-teto que completam o nível final atendido pela escola de origem, o termo 
“escola de origem” também deve incluir a escola receptora no mesmo distrito escolar educando os 
alunos no próximo nível escolar. 
  
Alunos sem-teto têm direito a transporte comparável ao fornecido para todos os outros alunos que 
frequentam a escola no distrito. O distrito transportará alunos que estão abrigados ou residindo 
temporariamente no distrito para a escola de origem dos alunos. Para alunos sem-teto que frequentam 
uma escola de origem localizada fora do distrito, onde o aluno está abrigado ou residindo 
temporariamente, o distrito em que a escola de origem está localizada coordenará com o distrito onde o 
aluno está abrigado, ou residindo temporariamente para fornecer o transporte e serviços necessários 
para o aluno, e esses distritos dividirão o custo igualmente. Alunos ex-sem-teto que encontram moradia 
permanente no meio do ano letivo, continuarão a receber serviços de transporte até o final do ano letivo. 
  
Alunos Matriculados no Distrito onde estão Abrigados ou Residem Temporariamente 
Os pais ou responsáveis podem optar por matricular alunos sem-teto no distrito escolar onde o aluno 
está abrigado, ou residindo temporariamente, em vez de fazer com que o aluno permaneça na escola de 
origem. As mudanças de matrícula para alunos sem-teto devem ocorrer imediatamente. Se os alunos 
sem-teto não puderem fornecer prova por escrito de seu abrigo, ou residência temporária no distrito, o 
contato dos sem-teto trabalhará com a família que busca matrícula para determinar a falta de moradia. 
As informações sobre o arranjo de moradia de um estudante sem-teto devem ser consideradas um 
registro de educação estudantil, e não informações de diretório. Registros contendo informações sobre o 
arranjo de moradia do aluno sem-teto não podem ser divulgados sem o consentimento dos pais ou a 
satisfação de outra isenção relacionada à privacidade do aluno. 
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Se o aluno não tiver acesso imediato ao registro de imunização, o aluno poderá se matricular sob uma 
exceção pessoal. Alunos e famílias devem ser incentivados a obter registros atuais de imunização ou 
imunizações o mais rápido possível, e o contato do distrito é orientado a ajudar. As informações de contato 
de emergência são necessárias no momento da matrícula, conforme as políticas distritais, incluindo a 
conformidade com o programa de confidencialidade de endereço do estado, quando necessário. Após a 
matrícula, o distrito solicitará imediatamente os registros disponíveis da escola anterior do aluno. Os 
direitos de participação por morar em áreas de atendimento, outras políticas de tarefas de alunos ou 
opções de escolha intra e interdistrital estão disponíveis para famílias sem-teto nos mesmos termos que 
as famílias que residem no distrito. Assim, o distrito fornecerá serviços de transporte para a escola de 
maneira comparável ao transporte fornecido para todos os outros alunos do distrito. 

  
Resolução de Disputas 
Se o distrito discordar da decisão de um dos pais ou responsável de manter um aluno matriculado na 
escola de origem, e considerar a matrícula no distrito onde o aluno está abrigado ou residindo 
temporariamente como sendo do melhor interesse do aluno, o distrito explicará aos pais, por escrito e em 
uma linguagem que os pais possam entender, a justificativa para sua determinação e fornecer aos pais 
uma notificação por escrito de seus direitos de apelar da determinação do distrito para o Departamento 
de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts. Durante a pendência de qualquer apelo, o 
aluno deve permanecer matriculado na escola selecionada pelos pais ou responsável, recebendo 
transporte para a escola e acesso a outros serviços e programas disponíveis. A Assessoria do 
Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts sobre Assistência à Educação 
para Desabrigados contém informações adicionais sobre como educar alunos moradores, e o processo 
de apelação. Este aviso está disponível no seguinte link: http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-
vento.docx 
  
 Agente de Contato dos Sem-teto   
O Superintendente designará um funcionário apropriado para ser o elo do distrito para alunos sem-teto, e 
suas famílias. A ligação do distrito para alunos sem-teto, e suas famílias deve coordenar com as agências 
locais de serviço social que prestam serviços a crianças, e jovens sem-teto e suas famílias; outros distritos 
escolares sobre questões de transporte e transferências de registros; e agências de habitação estaduais, 
e locais responsáveis para estratégias abrangentes de acessibilidade habitacional. Essa coordenação 
inclui o fornecimento de aviso público sobre os direitos educacionais de alunos sem-teto em locais como 
escolas, abrigos familiares, e cozinhas comunitárias. O contato do distrito também analisará e 
recomendará emendas às políticas distritais que possam atuar como barreiras para a matrícula de alunos 
sem-teto. O contato deve garantir que os funcionários distritais recebam desenvolvimento profissional e 
outros apoios em questões envolvendo alunos sem-teto. 
  

Lei do Sucesso de Todos os Alunos(ESSA) 
A lei “Todo aluno é bem-sucedido” (ESSA), sancionado em 10 de dezembro de 2015, reautorizou a mais 
recente reautorização da ESEA, a Lei “Nenhuma criança Deixada Atrás” de 2001 (NCLB). O plano ESSA 
avança a visão do estado de aumentar a equidade e a excelência para todos os alunos em 
Massachusetts, especialmente alunos desfavorecidos e com alta necessidade. As estratégias de 
Massachusetts se alinham estreitamente com as áreas prioritárias da ESSA: padrões acadêmicos que 
ajudam os alunos a se prepararem para o ensino pós-secundário e emprego; avaliações acadêmicas de 
classe mundial que permitem aos educadores identificar e fornecer apoio para escolas e distritos; 
garantir educadores eficazes; e apoiar todos os aspectos da vida de nossos alunos. Nosso plano ESSA é 
projetado para fortalecer a qualidade, e a amplitude do programa instrucional que nossos alunos 
experimentam, especialmente para alunos de inglês que recebem serviços de educação especial, e 
alunos de origens economicamente desfavorecidas. Esse foco inclui atenção especial a: 

● Aprimoramento das habilidades de alfabetização nas séries elementares 

http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-vento.docx
http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-vento.docx
http://www.doe.mass.edu/mv/haa/mckinney-vento.docx
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● Aprimorando as habilidades matemáticas nas séries intermediárias 

● Fornecendo vários caminhos de alta qualidade para oportunidades educacionais e de carreira 
após o ensino médio 

Para obter mais informações sobre ESSA, consulte o site do Departamento de Ensino Fundamental 
e Secundário: http://www.doe.mass.edu/titlei/essa/ 

 
Política de Não Discriminação 

1.0 As Escolas Públicas de Plymouth não toleram comportamentos ou ações que rebaixem a dignidade de 
um indivíduo ou interfiram em sua capacidade de aprender ou trabalhar. Além disso, as Escolas Públicas 
de Plymouth não toleram discriminação, intimidação baseada em preconceito, ameaça, retaliação ou 
assédio contra quaisquer indivíduos, ou grupos com base em raça, cor, credo religioso, origem nacional, 
sexo, identidade de gênero, orientação sexual, falta de moradia, informação genética, ancestralidade, 
status de veterano ou membro do serviço militar uniformizado dos EUA, deficiência ou idade. Essa 
proibição inclui todos os grupos protegidos. Intimidação, ameaça, retaliação ou assédio incluem a criação 
e/ou manutenção de uma atmosfera generalizada que interfira ou proíba um indivíduo de se envolver, ou 
se beneficiar do acesso total a todos os programas educacionais, atividades ou ambientes de trabalho. 
  
2.0 O Superintendente designará pelo menos um administrador para atuar como responsável pela 
conformidade das políticas de não discriminação do Distrito em atividades relacionadas à educação, 
incluindo, mas não se limitando a, responder a perguntas relacionadas ao Título VI da Lei dos Direitos 
Civis de 1964; Título VII de a Lei dos Direitos Civis de 1964; Título IX das Emendas à Educação de 1972; 
Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973; Título II da Lei dos Americanos com Deficiência; a Lei da Idade; 
MGL c. 76, § 5; M.G.L. c. 151B e 151C; e 603 C.M.R. § 26.00. Consultas sobre a aplicação do Título IX ao 
Distrito podem ser encaminhadas ao Coordenador do Título IX do Distrito, ao Secretário Adjunto do 
Departamento de Educação dos EUA, ou ambos. 
  
3.0 A política de não discriminação do Comitê Escolar de Plymouth se estenderá a alunos, funcionários, 
público em geral, e outros indivíduos com quem faz negócios; nenhuma pessoa será excluída ou 
discriminada no emprego, admissão em uma escola pública do Distrito, ou na obtenção as vantagens, 
privilégios, e cursos de estudo nas Escolas Públicas de Plymouth com base na raça, cor, credo religioso, 
origem nacional, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, falta de moradia, informação genética, 
ancestralidade, status de veterano ou membro do serviço militar uniformizado dos EUA, incapacidade, ou 
idade em admissão, tratamento ou emprego em seus serviços, programas e atividades. 
  
4.0 O comitê escolar apoia ainda mais a não discriminação, aderindo e seguindo todas as leis e 
regulamentos estaduais, federais e judiciais. Além disso, quando necessário, o Comitê Escolar buscará 
orientação de grupos governamentais, e outras entidades públicas e privadas, para auxiliar em tais 
esforços. 

  
4.1 Promover os direitos e responsabilidades de todos os indivíduos, conforme estabelecido 

nas Constituições estaduais e federais, na legislação pertinente e nas interpretações 
judiciais aplicáveis. 

4.2  Incentivar experiências positivas em valores humanos para crianças, jovens e adultos, todos 
com características pessoais e familiares diferentes e provenientes de vários grupos 
econômicos, raciais e étnicos. 

4.3 Apoiar uma sociedade mais inclusiva, onde todas as pessoas, independentemente do seu estatuto 
único, sintam que pertencem e são bem-vindas e respeitadas. 

4.4 Insistir em que todas as decisões tomadas no sistema escolar avaliarão os benefícios ou 
consequências potenciais para todos os grupos. A equidade é fundamental em todas as decisões. 

   4.5 Garantir o processo contínuo de revisão das políticas e práticas distritais, para garantir acesso igual à          
toda, e qualquer programação J-12º ano das Escolas Públicas de Plymouth. 

http://www.doe.mass.edu/titlei/essa/
http://www.doe.mass.edu/titlei/essa/
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5.0 Além de designar pelo menos um administrador para lidar com questões relacionadas às políticas de não 
discriminação do Distrito, o Superintendente adotará e publicará um ou mais procedimentos de 
queixa/denúncia para tratar de denúncias de discriminação, assédio e retaliação sob as classes identificadas 
nesta política. 

  
6.0 Qualquer indivíduo pode registrar uma queixa/denúncia de discriminação. Essas queixas/denúncias 
devem abordar questões de discriminação com base em raça, cor, credo religioso, nacionalidade, sexo, 
identidade de gênero, orientação sexual, falta de moradia, informações genéticas, ascendência, status de 
veterano ou membro do serviço militar uniformizado dos EUA, deficiência ou idade. As queixas/denúncias 
podem abordar a discriminação contra qualquer/todos os grupos protegidos. Essas queixas/denúncias 
devem ser apresentadas conforme os procedimentos de queixa/denúncia do Distrito por discriminação, 
assédio e retaliação. 

  
7.0 Os manuais do aluno e os procedimentos de queixas/denúncias devem identificar o nome, endereço 
do escritório e número de telefone do(s) oficial(s) de conformidade para os estatutos acima mencionados 
e esta política, e ser postado no site do Distrito. 

Política de Prevenção de Restrições e Apoio ao Comportamento 
 

 1.0  Propósito 
As Escolas Públicas de Plymouth (“o Distrito”) procuram garantir que todos os alunos estejam livres do uso 
de restrições físicas inconsistentes com os requisitos do 603 C.M.R. 46.00. A contenção física é uma 
medida de emergência de último recurso. Pode ser administrado somente quando necessário para proteger 
um aluno e/ou membro da comunidade escolar de agressão, ou dano físico iminente e grave. Quando, com 
base nesse padrão, a contenção física for necessária, a equipe se esforçará para prevenir ou minimizar 
qualquer dano ao aluno como resultado do uso de contenção física. O Distrito revisará anualmente sua 
Política e Procedimentos de Prevenção de Restrições e Apoio ao Comportamento, fornecerá a todos os 
funcionários do distrito e disponibilizará aos pais dos alunos matriculados. 

  
2.0 Definições 

 
2.1 Contenção mecânica: o uso de qualquer dispositivo ou equipamento para restringir a liberdade 
de movimento do aluno. O termo não inclui dispositivos implementados por funcionários treinados 
da escola, ou utilizados por um aluno que tenha sido prescrito por um profissional de serviços 
médicos, ou relacionado apropriado, e usados para o posicionamento específico e aprovado, ou fins 
de proteção para os quais tais dispositivos foram projetados. 
2.2 Contenção medicamentosa: a administração de medicamentos com a finalidade de controlar 
temporariamente o comportamento. Medicamentos prescritos por um médico licenciado, e 
autorizados pelos pais para administração no ambiente escolar não são restrições de 
medicamentos. 
2.3 Acompanhante Físico: tocar ou segurar temporariamente, sem o uso da força, da mão, punho, 
braço, ombro ou costas visando induzir um aluno agitado a caminhar até um local seguro.  
2.4 Contenção física: contato físico direto que impede ou restringe significativamente a liberdade 
de movimento do aluno. A contenção física não inclui: contato físico breve para promover a 
segurança do aluno, fornecer orientação física ou orientação ao ensinar uma habilidade, 
redirecionar a atenção, proporcionar conforto ou uma escolta física. 

 2.5  Diretor: líder instrucional de um programa educacional de escola pública ou seu designado. 
2.6 Contenção Prona: uma contenção física onde um aluno é colocado virado para baixo no chão 
ou em outra superfície, e pressão física é aplicada ao corpo do aluno para mantê-lo na posição de 
bruços. 
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2.7 Reclusão: confinamento involuntário de um aluno sozinho em uma sala ou área da qual o aluno 
é fisicamente impedido de sair. A reclusão não inclui um “time-out” conforme definido abaixo. 
2.8 Time-Out: uma estratégia de apoio comportamental, desenvolvida de acordo com 603 CMR 46.04 
(1), onde o aluno se separa temporariamente da atividade de aprendizagem ou da sala de aula, seja 
por escolha ou por direção da equipe, visando acalmar o aluno. Durante um time-out, um aluno deve 
ser continuamente observado por um membro da equipe. A equipe deve estar com o aluno ou 
imediatamente disponível para o aluno em todos os momentos. O espaço usado para o time-out deve 
ser limpo, seguro, higiênico e adequado para fins de acalmação. O “time-out” cessará assim que o 
aluno se acalmar. 

  
 3.0  Proibições 
 

A contenção química, a contenção mecânica, e a reclusão são proibidas em todos os programas de 
educação de escolas públicas. 

  
 4.0 Direitos Específicos 

 
Nem 603 C.M.R. 46.00 nem esta política proíbe (1) qualquer professor, funcionário ou agente do 
Distrito de usar força razoável para proteger alunos, outros ou a si mesmos de danos físicos 
iminentes, graves; (2) qualquer indivíduo de denunciar às autoridades apropriadas um crime cometido 
por um aluno ou outro indivíduo; (3) autoridades policiais, judiciais ou  funcionários  de segurança 
escolar de exercer suas responsabilidades, incluindo a detenção física de um aluno ou pessoa que 
supostamente cometeu um crime, ou representa um risco de segurança; ou (4) um indivíduo de 
denunciar negligência, ou abuso a agência estadual apropriada, de acordo com M.G.L. c. 119, § 51A. 

  
 5.0  Requisitos para o Uso do “Time-out” 

O time-out pode ser usado apenas com a finalidade de acalmar, deve ser encerrado assim que o 
aluno se acalmar, e não pode se estender além de trinta (30) minutos sem a aprovação do Diretor. 
Um diretor pode conceder uma extensão além de trinta (30) minutos com base apenas na agitação 
contínua do aluno individual. 

  
Durante um time-out, o aluno deve ser continuamente observado por um membro da equipe. O 
membro da equipe estará com o aluno, ou imediatamente disponível para o aluno em todos os 
momentos. O espaço usado para o time-out deve ser limpo, seguro, higiênico e apropriado para 
acalmar. O aluno não pode ser confinado involuntariamente sozinho em uma sala ou em uma área da 
qual o aluno é impedido de sair, pois isso constituiria reclusão, o que é proibido em todos os 
momentos. 

  
 6.0  Requisitos para o Uso de Contenção Física 

A contenção física é considerada um procedimento de emergência de último recurso. Isso significa 
que ele pode ser usado somente quando o comportamento do aluno representa uma ameaça de 
agressão ou dano físico iminente, grave a si mesmo e/ou a outros; e o aluno não responde a diretivas 
verbais ou outras intervenções de comportamento legais e menos intrusivas, ou tais intervenções são 
consideradas ser inapropriado sob as circunstâncias. 

  
6.1 A contenção física nunca pode ser usada para punição. A contenção física não pode ser 
usada como resposta a danos materiais de um aluno, interrupção da ordem escolar, recusa em 
cumprir regras/instruções ou ameaças verbais, a menos que o padrão de danos acima também 
seja atendido. 
6.2 A contenção física não pode ser usada como resposta padrão para nenhum aluno. Nenhum IEP 
ou plano comportamental escrito pode incluir contenção física como resposta padrão a qualquer 
comportamento. 
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6.3 Segurança: Para garantir a segurança do aluno, a equipe revisará e considerará as limitações 
médicas e psicológicas do aluno, histórico de trauma conhecido ou suspeito e/ou planos de 
intervenção comportamental. A contenção física não será usada quando for medicamente contra-
indicada por razões que incluem, mas não se limitando a, distúrbios relacionados à comunicação, 
asma, convulsões, condição cardíaca, obesidade, bronquite ou risco de vômito. 
6.4 Durante uma contenção física, a equipe monitorará continuamente o estado físico do aluno, 
incluindo temperatura, cor e respiração da pele, e garantirá que o aluno possa respirar e falar. A 
equipe usará o método de contenção física mais seguro disponível, e apropriado para a situação 
e usará apenas a quantidade de força necessária para proteger o aluno, ou outras pessoas de 
lesões físicas, ou danos. Sempre que possível, outro adulto que não seja participante da 
contenção testemunhará a administração da contenção. 
6.5 Duração: Uma contenção física deve ser interrompida assim que o aluno não for mais um 
perigo imediato para si mesmo ou para os outros, ou o aluno demonstrar ou expressar sofrimento 
físico significativo (por exemplo, dificuldade em respirar, choro ou tosse prolongada). 
Se um aluno demonstrar ou expressar sofrimento físico significativo, a equipe liberará a contenção e 
procurará assistência médica imediatamente. 
6.6 Para que qualquer aluno seja contido por mais de vinte (20) minutos, a equipe deve obter a 
aprovação do Diretor. Essa aprovação deve ser baseada na agitação contínua do aluno, 
justificando a necessidade de contenção contínua. 
6.7 Acompanhamento: Procedimentos de acompanhamento serão implementados após a 
liberação do aluno da contenção física. Isso incluirá a revisão do incidente com o aluno para 
abordar o comportamento precipitante, revisar o incidente com a equipe que administrou a 
contenção para discutir se os procedimentos de contenção adequados foram seguidos e 
considerar se algum acompanhamento é apropriado para os alunos que testemunharam o 
incidente. 
6.8 Contenção Prona: As contenções pronas são proibidas, exceto individualmente e quando 
todas as seguintes condições, que exigem documentação específica, são atendidas: (1) o aluno 
tem um histórico documentado de causar repetidamente lesões graves e/ou lesões a outros 
alunos ou funcionários; (2) todas as outras formas de contenção física falharam em garantir a 
segurança do aluno e/ou de outros; (3) não há contra-indicações médicas, conforme 
documentado por um médico licenciado; (4) há justificativa psicológica ou comportamental para o 
uso de contenção prona e nenhuma psicológica ou contra-indicações comportamentais, conforme 
documentado por um profissional de saúde mental licenciado; (5) o programa obteve 
consentimento para usar contenção prona em uma emergência, conforme estabelecido em 603 
CMR 46.03 (1) (b), e o uso de contenção prona é aprovado por escrito pelo Diretor; e (6) o 
programa documentou todos os acima antes de usar a contenção prona e mantém a 
documentação. A única equipe autorizada a administrar uma contenção prona é a equipe que 
recebeu treinamento aprofundado em contenção de acordo com 603 C.M.R. 46.04 (3). 

As contenções pronas são proibidas, a menos que a equipe que administra a contenção tenha 
recebido treinamento aprofundado de acordo com 603 C.M.R. 46.04 (3), e esses membros 
treinados da equipe determinem que esse método de contenção é necessário para fornecer 
segurança para o aluno ou outros. 

  
7.0 Relato do Uso de Contenção Física 
 
Todas as restrições físicas, independentemente da duração, serão relatadas. 
  

7.1 Relatórios na escola e para os pais: O processo de notificação na escola e para os pais do 
aluno é o seguinte: A equipe informará verbalmente imediatamente o diretor, e o diretor fará 
esforços razoáveis para informar verbalmente os pais do aluno dentro de 24 horas de contenção. 
A equipe apresentará um relatório escrito detalhado o mais tardar no próximo dia letivo, e o diretor 
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fornecerá o relatório escrito aos pais dentro de três (3) dias letivos após a contenção. Não há 
isenções individuais permitidas para esses requisitos de relatórios. 
7.2 Conteúdo do Relatório: O relatório incluirá: os nomes e cargos dos envolvidos, incluindo 
observadores; a data e hora em que a contenção começou e terminou; o nome do administrador 
informado verbalmente; o nome do diretor ou pessoa designada que aprovou estender a 
contenção para além de vinte (20) minutos, quando tal aprovação foi obtida; o que estava 
acontecendo antes da contenção; os esforços que a equipe usou para evitar a escalada do 
comportamento do aluno, incluindo as estratégias específicas que a equipe usou; as alternativas 
para restringir essa equipe tentativa; a justificativa para iniciar a contenção; uma descrição das 
retenções usadas e por que elas foram necessárias; uma descrição do comportamento e reação 
do aluno durante a contenção, e qualquer cuidado médico dado; informações sobre quaisquer 
ações adicionais que a escola tenha tomado ou possa tomar; e informações sobre oportunidades 
para os pais do aluno discutirem a contenção com a escola. 

7.3 Reporte ao Departamento de Ensino Fundamental e Médio: O processo de relatório ao 
Departamento de Educação do Ensino Fundamental e Médio  (DESE) é o seguinte: O Distrito 
informará ao DESE todas as contenções que resultem em ferimentos graves para um aluno ou 
um membro da equipe no prazo de três (3) dias úteis após o sistema de retenção. Além disso, o 
Distrito fornecerá ao DESE um relatório anual de seu uso de contenção física. 

  
                  8.0 Revisões Administrativas da Contenção Física 

 
Serão realizados dois tipos de revisões administrativas em relação ao uso de contenção física. O diretor 
conduzirá uma avaliação individual semanal do aluno, e uma avaliação mensal em toda a escola. 

  
8.1 Revisão Individual Semanal do Aluno: Uma revisão individual semanal do aluno será 
conduzida em relação a qualquer aluno que tenha sido contido várias vezes durante a semana. O 
diretor convocará uma equipe de revisão para avaliar o progresso, e as necessidades de qualquer 
aluno, para reduzir ou eliminar contenções futuras. Essa equipe revisará e discutirá os relatórios de 
contenção por escrito, analisará os fatores que levaram à contenção, considerará os fatores que 
podem ter contribuído para a escalada do comportamento do aluno e desenvolverá um plano de 
ação por escrito. 
8.2 Revisão Mensal em Toda a Escola: Uma revisão mensal em toda a escola também será 
conduzida pelo diretor. Nesta revisão, o diretor considerará os padrões de contenções, o número 
de contenções, a duração das contenções e quaisquer lesões causadas por contenções. O Diretor 
avaliará se a política de prevenção, e gestão de contenções precisa ser modificada e/ou se há 
necessidade de formação adicional do para os funcionários sobre estratégias de redução, e 
prevenção de contenções físicas, ou de tomar outras medidas, conforme apropriado. 

  
 9.0 Requisitos  de Treinamento 
 

9.0 Treinamento Geral: O Diretor garantirá que todos os funcionários recebam treinamento sobre 
a Política e Procedimentos de Prevenção de Restrições e Apoio ao Comportamento do Distrito e 
os requisitos para o uso da contenção. Este treinamento atenderá aos requisitos do 603 C.M.R. 
46.04 (2). 
9.1 Treinamento Aprofundado: O diretor identificará e autorizará determinados funcionários a 

servir como um recurso em toda a escola para ajudar a garantir a administração adequada da 
contenção física. Esses funcionários identificados participarão de um treinamento aprofundado 
conforme os requisitos do 603 C.M.R. 
46.04 (3) e 603 C.M.R. 46.04 (4). 
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10.0 Procedimentos Específicos 
O Superintendente desenvolverá procedimentos específicos identificando: 

  
 10.1 Respostas apropriadas ao comportamento do aluno que podem exigir intervenção imediata. 

10.2  Métodos para prevenir a violência estudantil, o comportamento autolesivo e o suicídio 
(planejamento individual de crises, técnicas de desacelerar) 
10.3  Alternativas à contenção física (solicitação verbal, escolta física, tempo limite, técnicas de 
desacelerar) 

 10.4  Descrição das contenções físicas usadas em emergência 
                10.5 Procedimento de queixa/denúncia de contenção(como é arquivado, como é investigado) 

10.6      Métodos para envolver os pais em discussões sobre prevenção de contenções, e o uso da 
contenção apenas como uma medida de emergência 

 
Procedimentos Relacionados a uma Emergência de Saúde Pública e/ou Pandemia 
 

O Comitê Escolar recomenda que, durante uma Emergência de Saúde Pública, certos procedimentos, 
políticas e outras tradições e ações educacionais padrão precisem ser modificados para promover a 
segurança pública e, especificamente, a segurança, a saúde e o bem-estar de nossos alunos, suas famílias e 
nosso corpo docente, e funcionários. Para esse fim, os seguintes ajustes processuais podem ser aplicados: 

  
Ações do superintendente após e durante o estado de uma emergência de saúde pública, conforme 
declarado pelo governador e/ou outros funcionários federais, estaduais, municipais e locais: 

  
• O  superintendente pode propor modificações ou suspensões das políticas distritais em relação à 

assiduidade dos alunos; 
o O superintendente pode limitar ou suspender a admissão do público em edifícios escolares, e a 

participação em outros assuntos escolares, como eventos esportivos, apresentações, apresentações 
de arte, assembleias e outros programas ou eventos semelhantes; 

o Sujeito à lei, regulamentos e outros padrões estabelecidos por um órgão regulador legítimo, como o 
MIAA, o Superintendente pode propor mudanças nas políticas e protocolos distritais relativos à 
participação dos alunos em atividades extracurriculares e atletismo; 

o O Superintendente deve relatar ao Comitê Escolar todas e quaisquer mudanças no status do SRO e 
o impacto que a Emergência de Saúde Pública possa ter no MOU perante a Polícia de Plymouth. 
Departamento e Escolas Públicas de Plymouth; Quando necessário, o Superintendente pode fazer 

modificações na exigência de uso de máscara para certos coortes de alunos; 
o Sujeito às leis, regulamentos e orientações atuais de autoridades federais, estaduais, municipais e/ou 

locais, o Superintendente pode suspender ou modificar políticas, ou procedimentos relacionados ao 
transporte de alunos; 

o Sujeito às disposições da lei, orientação de funcionários federais, estaduais, municipais ou locais e 
acordos coletivos de trabalho, o Superintendente pode suspender ou alterar políticas e 
procedimentos ou normas atuais, a fim de garantir a operação segura e eficiente das funções 
comerciais e manutenção da escola, edifícios, e outros escritórios desse tipo que o distrito mantém; 

o Os protocolos de rastreamento e teste de contato, conforme necessário e apropriado, devem ser 
estabelecidos pelo Superintendente; Sujeito à orientação do Departamento de Ensino Fundamental, 
e Secundário (DESE), e às disposições do Acordo Coletivo de Trabalho, o Superintendente pode 
suspender ou revisar o calendário escolar com a aprovação do Comitê Escolar; 

o Sujeito à orientação do DESE, o Superintendente pode suspender ou revisar tarefa de alunos às 
escolas, incluindo a tarefa de novos alunos para um período como a Saúde Pública 
Emergência está em vigor; Durante o período da Emergência de Saúde Pública, e após a aprovação 

do Comitê Escolar, o Superintendente pode modificar as políticas, procedimentos e normas relativas à 
classificação e retenção de alunos; 
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o a orientação do DESE e sujeito à aprovação do Comitê Escolar, o Superintendente pode fazer 
modificações nas políticas, procedimentos e normas relativas aos requisitos de graduação; 

o O Superintendente pode revisar as descrições de cargos para os funcionários distritais, considerando 
as disposições do atual acordo coletivo de trabalho. As mudanças potenciais devem estar 
relacionadas com a saúde e segurança de todos os alunos e funcionários. Essas mudanças incluem, 
mas não se limitam a, transporte de alunos, serviços de alimentação, materiais e descrições 
específicas de cargos. O Superintendente informará o Comitê Escolar de tais mudanças. Quaisquer 
alterações nas descrições de cargos expirarão no final da Emergência de Saúde Pública, conforme 
determinado pelo Governador e/ou funcionários estaduais, municipais e locais de saúde pública; O 
Superintendente identificará e designará os membros da equipe mais adequados para supervisionar 
a implementação de políticas e procedimentos para ser aplicada durante a Emergência de Saúde 
Pública; 

o Sujeito às orientações do DESE e às disposições dos acordos coletivos de trabalho, o 
Superintendente pode suspender ou alterar os requisitos para o tempo de aprendizagem durante a 
Emergência de Saúde Pública. 

  
  

Privacidade e Confidencialidade 
 
Durante a Emergência de Saúde Pública, os direitos à privacidade mantidos por nossos alunos, e suas 
famílias não devem ser reduzidos pelas Escolas Públicas de Plymouth. No entanto, conversas confidenciais 
entre a Administração das Escolas Públicas de Plymouth e professores específicos são permitidas quando o 
professor precisa saber. O compartilhamento de informações protegidas entre a Administração e os 
professores só é permitido quando a saúde e a segurança dos alunos e funcionários podem ser 
comprometidas por não compartilhar as informações. 

  
Disciplina do Aluno 
 
O Superintendente fará recomendações sobre as políticas, procedimentos e protocolos relativos à 
disciplina dos alunos, durante a Emergência de Saúde Pública. Em alguns casos, o Superintendente pode 
anular o Código de Disciplina do distrito e as consequências relacionadas. 

  
Plano de Volta às Aulas 

 
o O Comitê Escolar autorizará o Superintendente a reavaliar continuamente, desenvolver e modificar, 
conforme necessário, um plano de volta às aulas;  
o Durante uma Emergência de Saúde Pública, as Escolas Públicas de Plymouth sob recomendação do 
Governador e/ou outros funcionários de saúde pública estaduais, municipais e locais e sujeito às diretrizes 
do DESE, o Comitê Escolar autorizará o Superintendente a criar para aprovação um plano de volta às aulas 
da maneira mais segura e eficiente possível. 
o Conforme a recomendação do Superintendente e com as diretrizes do DESE, o plano de volta às aulas 
pode ser modificado ou suspenso para aqueles alunos com necessidades educacionais e/ou 
socioemocionais específicas. 

 
Emenda de Proteção dos Direitos do Aluno (PPRA) 
 
As Escolas Públicas de Plymouth, conforme os regulamentos estabelecidos na Emenda de Proteção dos Direitos 
do Aluno, exigem notificação aos pais e/ou alunos nas seguintes condições: 

    o Materiais instrucionais são disponibilizados para inspeção pelos pais se esses materiais forem usados 
com um Departamento de Educação Federal dos EUA, ou outra pesquisa, análise ou avaliação 
financiada publicamente onde seus filhos participem; e que as escolas obtenham informações escritas 
previamente o consentimento dos pais antes que os alunos menores sejam obrigados a participar de 
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qualquer Departamento de Educação dos EUA, ou de outra pesquisa, análise, ou avaliação financiada 
publicamente que revele informações sobre: 
o Afiliações políticas ou crenças do aluno, ou dos pais do aluno;  
o Problemas mentais e psicológicos do aluno, ou da família do aluno; 
o Comportamento ou atitudes sexuais;  
o Comportamento ilegal, anti-social, auto-incriminador ou humilhante;  
o Avaliações críticas de outros indivíduos com os quais os entrevistados têm relações familiares 
próximas;  
o Relações privilegiadas ou análogas legalmente reconhecidas, como as de advogados, médicos ou 
ministros;  
o Práticas religiosas, afiliações, ou crenças do aluno, ou dos pais do aluno;   
o  Renda (diferente da exigida por lei para determinar a elegibilidade para participação em um 
programa, ou para receber assistência financeira no âmbito desse programa).  
o O direito dos pais de inspecionar, mediante solicitação, qualquer material instrucional usado como 
parte do currículo educacional para os alunos. Este termo não inclui testes ou avaliações acadêmicas. 
o O direito a conhecimento prévio se o distrito escolar administrar exames físicos. Isso não inclui 
triagem auditiva, visual ou escoliose. 
o O direito ao conhecimento prévio da coleta, divulgação, ou uso de informações pessoais coletadas 
dos alunos pelo distrito escolar para fins de marketing, venda, ou de outra forma fornecer as informações 
a terceiros para esse fim.  
o O direito de inspecionar, mediante solicitação, qualquer instrumento usado na coleta de informações 
pessoais. 
  

As Escolas Públicas de Plymouth notificarão os pais, responsáveis e/ou alunos elegíveis sobre as datas 
específicas ou aproximadas durante o ano letivo se e quando essas atividades forem agendadas. Essa 
notificação será fornecida por meio de avisos específicos, boletins informativos e/ou o site das Escolas 
Públicas de Plymouth. A exigência federal não se destina a antecipar as disposições aplicáveis da lei 
estadual que exigem notificação dos pais. A lei não se aplica a nenhum exame físico ou triagem que 
seja permitido ou exigido pela lei estadual, incluindo tais exames ou exames sem notificação dos pais. 
Os requisitos do PPRA não se aplicam a uma pesquisa administrada a um aluno de acordo com a Lei 
de Educação de Indivíduos com Deficiência (IDEA). Os requisitos do PPRA não substituem nenhum dos 
requisitos da Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA).  

 
Vigilância de Áudio e Vídeo em Ônibus Escolares 
Câmeras de vídeo podem ser usadas em ônibus e veículos de transporte das Escolas Públicas de 
Plymouth (coletivamente referidos como um “ônibus” ou vários “ônibus”) para monitorar o 
comportamento dos alunos. Gravações de áudio em conjunto com gravações de vídeo também 
podem ser capturadas. O Superintendente ou seu representante garantirá que haja uma placa 
proeminentemente nos ônibus escolares informando aos ocupantes dos ônibus escolares que tais 
gravações de vídeo e áudio estão ocorrendo. Gravações - O Distrito reterá cópias das gravações 
de vídeo e áudio até que sejam apagadas no curso normal dos negócios, o que pode ser realizado 
por exclusão ou cópia com uma nova gravação. As visualizações das gravações devem ser 
expressamente autorizadas pelo Superintendente, limitadas ao Superintendente, ou 
Superintendente designado, Diretor de Transporte, Diretor da Escola ou Diretor de Educação 
Especial, ou outro indivíduo autorizado pelo Superintendente. Os pais de um aluno contra o qual 
uma gravação está sendo usada como parte de um processo disciplinar terão permissão para ver, e 
ouvir a gravação na presença da administração da escola. Nenhum outro indivíduo terá o direito de 
ver ou ouvir a gravação, sem a autorização do Superintendente. Geralmente, a gravação de áudio 
ou vídeo de um aluno em um ônibus não é um registro do aluno. No caso de uma gravação de 
áudio ou vídeo ser usada como parte de um processo disciplinar do aluno, essa gravação pode se 
tornar parte do registro educacional do aluno. Se uma gravação de áudio ou vídeo se tornar parte 
do registro educacional de um aluno, serão aplicadas as leis estaduais e federais que regem os 
registros educacionais. 
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Vigilância por Vídeo na Propriedade Escolar 
As Escolas Públicas de Plymouth utilizam câmeras de vídeo em todas as escolas para melhorar a 
segurança, e a proteção da escola. As gravações das câmeras de segurança poderão ser 
visualizadas em cada edifício somente por pessoas designadas autorizadas. As câmeras de 
segurança são instaladas somente em áreas públicas. Essas áreas incluem terrenos, áreas de 
atletismo, entradas ou saídas externas para edifícios escolares, e grandes espaços de reunião, 
incluindo, mas não se limitando a: corredores, refeitório, ginásio, saguão, e entradas principais. O 
uso de câmeras de segurança é proibido em qualquer espaço onde haja uma expectativa razoável 
de privacidade. Banheiros, vestiários, consultórios particulares, e consultórios de enfermagem estão 
excluídos do uso de câmeras de segurança. O Superintendente ou seu representante 
expressamente autorizado supervisionará a videovigilância. O sistema de câmeras estará em 
operação, e poderá ser monitorado por funcionários da escola durante todo o ano, conforme as leis 
e regulamentos federais e estaduais aplicáveis, as informações registradas estarão disponíveis 
para uso conforme necessário por funcionários escolares apropriados e/ou funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei. Todas as gravações de vídeo são armazenadas em um local 
seguro para evitar adulterações e garantir a confidencialidade conforme as leis e regulamentos 
aplicáveis. As informações obtidas por meio de vigilância por vídeo só podem ser usadas para 
investigações disciplinares, segurança ou fins de aplicação da lei. Nenhum som é monitorado ou 
gravado com o sistema de videovigilância. Quaisquer gravações de vídeo usadas para fins de 
segurança em prédios escolares, ou em terrenos escolares são de propriedade exclusiva das 
Escolas Públicas de Plymouth. A divulgação de tais vídeos será feita somente conforme permitido 
pela lei aplicável, e com a permissão do Superintendente, ou de seu representante. 

 
Busca e Apreensão 
As Escolas Públicas de Plymouth reconhecem e respeitam a privacidade de seus alunos e 
pertences. No entanto, a administração, e a equipe da escola devem manter um ambiente 
educacional adequado, seguro e protegido, onde o aprendizado possa ocorrer. A posse de 
contrabando em violação da lei, ou das regras da escola é proibida nas dependências da escola. 
Esses itens incluem, mas não estão limitados a, cigarros, drogas (sem receita médica adequada), 
armas, e outros itens que representam um perigo para a segurança da comunidade escolar, ou que 
possam perturbar, ou interromper o processo de educação. Em certas circunstâncias, pode ser 
necessário pesquisar um aluno individual ou grupo de alunos, e apreender itens contrabandeados. 
Quando o diretor da escola, ou seu representante, tiver motivos razoáveis para suspeitar que um 
aluno violou, ou está violando a lei, ou as regras da escola, o aluno ou alunos suspeitos podem ser 
revistados em busca de evidências de que o aluno violou, ou está violando a lei ou as regras da 
escola. Buscas de alunos, sacolas de livros, bolsas, roupas, outros recipientes, e armários dos 
alunos podem ser realizadas quando apropriado. Quando o diretor, ou seu representante, tiver 
motivos para acreditar que itens contrabandeados estão presentes nas dependências da escola, as 
inspeções dos armários podem ocorrer sem aviso aos alunos. O direito do aluno à posse de um 
armário, ou armários, não é exclusivo contra a escola e seus funcionários. Os alunos são 
notificados de que não devem manter itens pessoais em seus armários, se não desejarem que 
sejam descobertos pelo funcionário da escola durante uma inspeção de armário realizada segundo 
as disposições desta seção. Itens contrabandeados descobertos durante qualquer inspeção serão 
apreendidos. Além disso, em vários momentos ao longo do ano letivo, os administradores da escola 
podem usar cães treinados para detectar contrabando para realizar buscas aleatórias de 
contrabando em armários de alunos, outras áreas comuns de prédios escolares e veículos 
estacionados nas dependências da escola. Um treinador qualificado e autorizado e um 
administrador escolar, ou designado devem acompanhar cada cão. Se um cão indicar que o 
contrabando está presente na propriedade da escola, os administradores da escola podem realizar 
uma pesquisa adicional. Quaisquer itens contrabandeados descobertos e apreendidos durante uma 
inspeção ou busca conduzida de acordo com as disposições desta seção podem ser entregues à 
polícia quando a posse de tais itens puder constituir uma violação de qualquer lei estadual ou 
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federal. Em todos os casos em que drogas ou armas ilícitas forem descobertas como resultado de 
inspeções, ou buscas realizadas segundo as disposições desta seção, a polícia será contatada e 
todo, e qualquer item será entregue ao departamento de polícia. Se houver alguma dúvida sobre se 
um item específico pode ser levado para a escola, pergunte ao diretor. 

 
Educação Sexual (MGL Ch. 71 §32A) 
As escolas são obrigadas por lei a notificar os pais/responsáveis sobre quaisquer aulas que serão 
ministradas sobre educação sexual humana, ou questões sexuais. O aviso deve informar aos 
pais/responsáveis como ele/ela pode revisar o conteúdo, e os materiais das aulas. Embora os 
pais/responsáveis não precisem permitir que seus filhos tenham aulas de educação sexual, os pais 
têm o direito de isentar seus filhos dessas aulas. Por favor, leia e devolva a página de aprovação 
intitulada “Comunidade de Massachusetts: Uma Lei Relativa à Educação Sexual” para o 
diretor da escola do seu filho.  

 
Política de Necessidades Especiais 
É política das Escolas Públicas de Plymouth fornecer uma educação pública gratuita e apropriada 
para todas as crianças no distrito escolar nos parâmetros legais da lei federal e estadual, 
reconhecendo que crianças com necessidades especiais exigem modificações, acomodações, e 
intervenções na provisão de seus programas educacionais individualizados. As Escolas Públicas de 
Plymouth garantirão que as crianças com necessidades especiais possam ser educadas com 
colegas e tenham acesso a um currículo apropriado, e às mesmas oportunidades em atividades 
extracurriculares na medida do possível. O objetivo do distrito é garantir que as crianças com 
necessidades especiais tenham os serviços, intervenções, modificações e acomodações a que têm 
direito segundo os estatutos, e regulamentos federais e estaduais. As Escolas Públicas de 
Plymouth realizarão uma avaliação anual de seus programas e apoios. Além disso, o Departamento 
de Educação Especial fornecerá uma atualização anual ao Comitê Escolar destacando seus 
programas, e o sucesso de seus serviços. Regulamentos e confidencialidade do registro do aluno. 

 
FERPA 
A Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) concede aos pais, e alunos com 
mais de 18 anos (“alunos elegíveis”) certos direitos em relação aos registros educacionais do aluno. 
Eles são:  

o O direito de inspecionar e revisar os registros educacionais do aluno em um período razoável, mas 
não excedendo 45 dias a partir do dia em que o distrito receber uma solicitação de acesso. Os pais ou 
alunos elegíveis devem enviar ao diretor da escola (ou oficial da escola apropriado) uma solicitação 
por escrito que identifique o(s) registro(s) que desejam inspecionar. O diretor providenciará o acesso e 
notificará os pais ou o aluno elegível sobre a hora, e o local onde os registros podem ser 
inspecionados. 

o O direito de solicitar a alteração dos registros educacionais do aluno, que o pai ou aluno 
elegível acredita ser imprecisa, ou enganosa. Os pais ou alunos elegíveis podem solicitar às 
Escolas Públicas de Plymouth que alterem um registro que desejam que seja alterado e 
especifique por que ele é impreciso, ou enganoso. Se o distrito decidir não alterar o registro 
conforme solicitado pelos pais ou pelo aluno elegível, o distrito notificará os pais ou alunos 
elegíveis da decisão e os informará sobre seu direito a uma audiência sobre o pedido de 
alteração. Informações adicionais sobre os procedimentos de audiência serão fornecidas aos 
pais, ou alunos elegíveis quando notificados do direito a uma audiência. 

o O direito de consentir com a divulgação de informações de identificação pessoal, contidas 
nos registros educacionais do aluno, exceto na medida em que a FERPA autorize a divulgação 
sem consentimento. Uma exceção, que permite a divulgação sem consentimento, é a 
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divulgação para funcionários da escola com interesses educacionais legítimos. Um funcionário 
da escola é uma pessoa empregada pelo distrito como administrador, supervisor, instrutor ou 
membro da equipe de apoio (incluindo equipe médica ou de saúde, e pessoal da unidade de 
aplicação da lei); uma pessoa servindo no Comitê Escolar; uma pessoa ou empresa com a qual 
o distrito contratou para realizar uma tarefa especial (como um advogado, auditor, consultor 
médico ou terapeuta); ou um pai ou um aluno servindo em um comitê oficial, como comitê 
disciplinar ou de queixas, ou ajudando outro funcionário da escola no desempenho de suas 
tarefas. Um funcionário da escola tem um interesse educacional legítimo se precisar revisar um 
registro educacional para cumprir sua responsabilidade profissional. 

o Os pais/responsáveis têm o direito de registrar uma queixa/denúncia junto ao Departamento 
de Educação dos EUA sobre supostas falhas por parte do distrito em cumprir os requisitos da 
FERPA. O nome e endereço do escritório que administra a FERPA são: 

 
Escritório de Conformidade da Política Familiar 

Departamento de Educação dos EUA 400 Maryland 
Avenue SW Washington, D.C. 20202-5920 

 
A FERPA exige que as Escolas Públicas de Plymouth, com certas exceções, obtenham seu 
consentimento por escrito antes da divulgação de informações de identificação pessoal dos 
registros educacionais de seu filho. No entanto, as Escolas Públicas de Plymouth podem divulgar 
“informações do diretório” adequadamente designadas sem consentimento por escrito, a menos 
que você tenha aconselhado o Distrito em contrário, segundo os procedimentos do Distrito. O 
objetivo principal das informações do diretório é permitir que as Escolas Públicas de Plymouth 
incluam esse tipo de informação dos registros educacionais de seu filho em determinadas 
publicações escolares. As informações do diretório, que geralmente não são consideradas 
prejudiciais, ou uma invasão de privacidade, se divulgadas, também podem ser divulgadas a 
organizações externas sem o consentimento prévio dos pais, responsáveis e/ou alunos. 
Organizações externas incluem, mas não estão limitadas a, empresas que fabricam anéis de classe 
ou publicam anuários. Além disso, duas leis federais exigem que os distritos escolares que 
recebem fundos federais forneçam aos recrutadores militares, mediante solicitação, três categorias 
de informações de diretório - nomes, endereços e listas telefônicas - a menos que pais, 
responsáveis e/ou alunos tenham avisado o distrito escolar que eles não querem suas informações 
divulgadas sem seu consentimento prévio por escrito. Se você não quiser que as Escolas Públicas 
de Plymouth divulguem informações do diretório dos registros educacionais de seu filho sem o seu 
consentimento prévio por escrito, você deve notificar o distrito escolar por escrito até 15 de 
setembro de cada ano letivo. As Escolas Públicas de Plymouth designaram as seguintes 
informações como informações do diretório: 

 
• Nome do aluno 
• Participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos 
• Endereço 
• Listagem por telefone 
• Peso e altura dos membros das equipes atléticas 
• Endereço de correio eletrônico 
• Fotografia 
• Graus, honras e prêmios recebidos 
• Data e local de nascimento 
• Grande campo de estudo 
• Datas de participação 
• Nível escolar e a escola mais recente frequentada 
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Regulamento de Registros de Alunos de Massachusetts 
Os regulamentos estaduais que regem os registros dos alunos estão resumidos abaixo. Esses 
regulamentos estão disponíveis em cada escola pública e no escritório do superintendente para 
revisão. Os pais podem acessar os regulamentos de registros dos alunos por meio do site do 
Departamento de Educação de Massachusetts. O registro de um aluno consiste em seu histórico 
escolar e um registro temporário. O registro temporário inclui todas as informações organizadas 
com base no nome do aluno, são relevantes para as necessidades educacionais do aluno, e 
mantidas pela escola. O pai ou responsável do aluno ou um aluno elegível (que tenha 14 anos ou 
tenha ingressado no nono ano) tem o direito de inspecionar todas as partes do registro do aluno 
mediante solicitação por escrito ao diretor. O registro deve ser disponibilizado aos pais, responsável 
ou aluno elegível no prazo máximo de dez dias úteis consecutivos após a solicitação ser feita, a 
menos que os pais ou responsáveis, ou o aluno elegível concorde com um atraso. O pai, 
responsável ou aluno elegível pode solicitar cópias de qualquer parte do registro. Uma taxa pode 
ser cobrada pelo custo da cópia. 

 
Confidencialidade dos Registros 

Nenhum indivíduo ou organização que não seja o pai, responsável, aluno elegível ou funcionário da 
escola, que trabalha diretamente com o aluno tem permissão para acessar o registro de um aluno, 
sem o consentimento específico por escrito dos pais, responsável ou aluno elegível, exceto em casos 
limitados, conforme especificado pelo estado ou regulamentos federais que regem os registros dos 
alunos. 

  
Emenda ou Exclusão de Registros 
O pai, responsável ou aluno elegível tem o direito de adicionar comentários relevantes, informações 
ou outro material escrito ao registro do aluno. Além disso, o pai, responsável, ou aluno elegível tem 
o direito de solicitar que as informações contidas no registro sejam alteradas ou excluídas, exceto 
para informações inseridas no registro por uma necessidade especial ou avaliação da Seção 504. O 
pai, responsável ou aluno elegível tem direito a uma conferência com o diretor da escola para fins 
das informações contidas no registro escolar. Dentro de uma semana após tal conferência, o diretor 
deve decidir por escrito sobre a objeção. Se o pai, responsável ou aluno elegível não estiver satisfeito 
com a decisão do diretor, ele ou ela poderá apelar dessa decisão ao Superintendente de Escolas e, 
finalmente, ao comitê escolar. 

 
Destruição de Registros 
O registro temporário de um aluno deve ser destruído, o mais tardar, sete anos após o aluno deixar 
o sistema escolar. O sistema escolar pode oferecer ao aluno, pai ou responsável o registro 
temporário após a formatura, ou saída da escola, desde que o aluno, pai ou responsável reconheça 
e aceite o registro temporário por consentimento por escrito. A transcrição de um aluno pode ser 
destruída não antes de 60 anos após o aluno deixar o sistema escolar. Um diretor de escola ou seu 
representante pode destruir informações enganosas, desatualizadas ou irrelevantes contidas no 
registro temporário durante o tempo em que o aluno está matriculado no distrito escolar, desde que 
os pais, responsáveis ou alunos elegíveis tenham sido notificados por escrito e tenham a 
oportunidade de inspecionar, e copiar qualquer uma das informações antes da destruição. Todos os 
pais/responsáveis de crianças nas Escolas de Plymouth têm o direito de inspecionar os registros de 
seus filhos conforme a lei M.G.L Capítulo 71, Seção 34D, e M.G.L Capítulo 71, Seção 34E. Além 
disso, um aluno, com dezoito anos ou mais, tem o direito de acesso a todos os registros relativos a 
ele/ela, de acordo com M.G.L. Ch.71, Seções 34D, 34E. MGL Capítulo 71, especifica 
procedimentos detalhados que regem o acesso aos registros dos alunos por pais que não têm a 

http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34D.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34D.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
http://www.state.ma.us/legis/laws/mgl/71-34E.htm
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custódia física de seus filhos. Para mais informações, entre em contato com o diretor. A cortesia e a 
necessidade de manutenção da ordem sugerem que qualquer pessoa interessada em exercer o 
direito acima faça seu pedido por escrito para uma consulta com o diretor para que possíveis 
perguntas possam ser respondidas. 

 
  

Acesso dos Pais sem Custódia aos Registros dos Alunos 
O Conselho de Educação de Massachusetts alterou os Regulamentos de Registros de Alunos em 
relação ao acesso aos registros dos alunos por pais que não têm a custódia. Conforme 
estabelecido no regulamento alterado, 603 CMR 23.07 (5), os pais sem custódia são elegíveis para 
obter acesso aos registros de alunos de seus filhos, a menos que a escola ou distrito tenha 
recebido documentação que: 

 
• O pai teve a custódia legal negada ou foi ordenado a uma visita supervisionada, com base 

em uma ameaça à segurança do aluno, e a ameaça é especificamente anotada na ordem 
relativa à custódia ou visitação supervisionada, ou 

• A visita dos pais foi negada, ou 
• O acesso dos pais ao aluno foi restringido por uma ordem de proteção temporária ou 

permanente, a menos que a ordem de proteção (ou qualquer ordem subsequente que 
modifique a ordem de proteção) permita especificamente o acesso às informações contidas 
no registro do aluno, ou 

• Há uma ordem de um juiz do tribunal de família e sucessões, que proíbe a distribuição dos 
registros dos alunos aos pais. 

 
Uso de Tabaco 
 

Conforme a M.G.L. Capítulo 71, Seção 37H da Lei de Reforma da Educação de 1993, o uso de 
quaisquer produtos do tabaco (e/ou parafernália) nos edifícios escolares, nas dependências 
escolares, nas dependências da escola, ou nos ônibus escolares, e em todas as funções escolares, 
independentemente da localização, por qualquer indivíduo, incluindo alunos,  funcionário  escolar 
e/ou não escolar, será proibido. 

 
Uso e/ou Posse de Bebidas Alcoólicas ou Drogas 
Incluindo Medicamentos/Inalantes Vendidos sem Receita e "Drogas Semelhantes" 
As Escolas de Plymouth reconheceram a importância de manter um local de trabalho livre de 
drogas e álcool para melhorar o bem-estar de funcionários e alunos. Uma lei federal, a “Lei do Local 
de Trabalho sem Drogas”(The Drug-Free Workplace Act), exige que as Escolas de Plymouth 
certifiquem que mantêm um local de trabalho sem drogas como condição para receber subsídios, e 
contratos federais. Os requisitos desta lei permitem que as Escolas de Plymouth reafirmem a 
seguinte política e seu compromisso com um local de trabalho sem drogas e álcool. É política das 
Escolas de Plymouth manter um local de trabalho sem álcool e sem drogas. A fabricação, 
distribuição, dispensação, posse ou uso ilegal de substâncias controladas ou álcool é proibida, 
enquanto estiver em serviço ou na propriedade do departamento escolar. Qualquer violação desta 
política será motivo para ação disciplinar, incluindo suspensão e demissão imediatas. 

Drogas/itens vendidos sem receita podem ser itens como pílulas de cafeína, sprays de hálito, 
inalantes, xaropes para tosse com teor alcoólico, aspirina, etc. Esses medicamentos de venda livre 
não são permitidos na escola, exceto sob a supervisão da enfermeira da escola. 
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Drogas parecidas são exatamente isso e geralmente vendidas como tal. Essas substâncias não 
são permitidas na escola. Procedimentos a serem adotados quando um aluno for encontrado ou 
suspeitado (devido ao comportamento manifestado) de estar sob a influência de drogas ou álcool: 

1.1 Um aluno suspeito de estar sob a influência de drogas ou álcool, e nenhum 
contrabando encontrado. (Em casos de comportamento manifestado sugerindo 
que um aluno está sob a influência de drogas ou álcool, o aluno deve ser escoltado 
até o consultório da enfermeira, onde a condição será atendida e as medidas 
tomadas conforme descrito.) 

 1.2 Um aluno é enviado para casa sob supervisão dos pais/responsáveis. 

 1.3 Conferência com os pais/responsáveis para determinar os fatos e determinar o resultado. 
2.0     O  conselheiro auxilia na identificação dos programas disponíveis para ajudar o aluno, e a 

família se o resultado da conferência encontrar o aluno sob a influência de drogas, ou 
álcool.  

  
2.1  Uso de Substância Controlada, Medicamento/Item Vendidos sem Receita, 

Medicamento Semelhante e/ou Bebida Alcoólica.  

 2.2  Primeira Ofensa 

 2.2.1   Notificação dos pais/responsáveis. 

 2.2.2 Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos. 

2.2.3    Notificação da polícia (apenas para substâncias controladas ou álcool). 
Conferência obrigatória com pais/responsáveis e administrador da escola, 
o que pode levar a outras ações disciplinares, incluindo expulsão. 

2.2.4    O conselheiro auxilia na identificação de programas disponíveis para ajudar 
alunos e famílias. 

 2.3  Segunda Ofensa 

 2.3.1    Notificação dos pais/responsáveis. 

 2.3.2  Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos. 

2.3.3    Notificação da polícia (apenas para substâncias controladas ou álcool). 
Conferência obrigatória com os pais/responsáveis e o diretor, o que pode 
levar a outras ações disciplinares, incluindo expulsão. 

                                3.1         Posse de uma substância controlada, droga/item vendido sem receita/mercado livre, 
parecido com Drogas e/ou Bebidas Alcoólicas  
 

              3.2  Primeira ofensa 
 3.2.1    Notificação dos pais/responsáveis. 
 3.2.2 Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos. 
 3.2.3    Notificação da polícia (apenas para substâncias controladas ou álcool). 

3.2.4   Conferência  obrigatória com os pais/responsáveis e o 
administrador do edifício, o que pode resultar em ações 
disciplinares adicionais, incluindo expulsão. 

3.2.5    O conselheiro auxilia na identificação de programas disponíveis para ajudar    
alunos e famílias. 

                             3.2.6   Notificação de segunda ofensa dos pais/responsáveis. 
 3.2.7  Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos. 
 3.2.8     Notificação da polícia (somente para substâncias controladas ou álcool). 
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3.2.9     Conferência  obrigatória com os pais/responsáveis e o diretor, o 
que pode resultar em ações disciplinares adicionais, incluindo 
expulsão. 

  
 
 4.1 Distribuição e/ou Venda de uma Substância Controlada, ou Parecida, Sem Receita 

Drogas/Item e/ou Bebida Alcoólica 
 4.2    Notificação dos pais/responsáveis. 
 4.3  Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos. 
 4.4  Notificação da polícia. 

4.5   Conferência obrigatória com os pais/responsáveis e o diretor, o que pode 
resultar em expulsão. 

5.1     A  parafernália usada em uma atividade de drogas será considerada 
contrabando e será confiscada. Se for encontrado na posse de um aluno, isso 
resultará em: 

1. 5.2 Notificação dos pais/responsáveis 
2. 5.3 Suspensão de cinco (5) ou mais dias letivos 
3. 5.4 Notificação da polícia 

 
Uso e/ou Posse de Objetos Perigosos 
Objetos ou substâncias que, por sua natureza ou uso indevido, constituem uma ameaça à 
segurança dos alunos, são proibidos. Esses objetos incluem, mas não estão limitados a, armas de 
brinquedo ou outros fac-símiles. Os alunos em posse de tais objetos podem estar sujeitos a uma 
suspensão de cinco (5) dias letivos ou mais e, a critério do diretor do prédio, uma audiência no 
Escritório Central, o que pode resultar em ação disciplinar adicional até e incluindo uma possível 
audiência de exclusão. Ações que possam causar danos a si mesmo, a outro aluno e/ou membro 
da equipe podem estar sujeitas a uma suspensão de um(1) a cinco(5) dias letivos e, a critério do 
diretor do prédio, uma audiência no Escritório Central, o que pode resultar em ações disciplinares 
adicionais até e incluindo uma possível exclusão audição. 

 
Gestão de Alunos com Lesões na Cabeça e Concussões 
O objetivo desta política é garantir que qualquer aluno que sofra uma concussão ou ferimento na 
cabeça seja administrado adequadamente. As Escolas Públicas de Plymouth reconhecem a 
importância de educar alunos, pais/responsáveis, equipe atlética, professores, orientadores, 
educadores de enfermagem escolar e outros designados para reconhecer sinais e sintomas de uma 
concussão ou traumatismo craniano; e responder adequadamente para facilitar a prevenção, o 
gerenciamento e retorno seguro às atividades acadêmicas e atléticas em alunos com concussão ou 
ferimento na cabeça. 

  
1.1 Conforme a lei estadual de Massachusetts, e os regulamentos do Departamento de Saúde 

Pública do MA (DPH) relacionados a Lesões na Cabeça, e Concussões em Atividades 
Atléticas Extracurriculares, as Escolas Públicas de Plymouth devem fornecer 
procedimentos padronizados em relação à prevenção, gerenciamento e retorno ao 
acadêmico e atividades atléticas em alunos do ensino fundamental e médio que sofrem um 
ferimento na cabeça enquanto estão envolvidos em atividades atléticas extracurriculares. 
Esta lei também se aplica a alunos da Banda Marcial do Ensino Médio. Esta política e 
todos os procedimentos relacionados estão em conformidade com a Lei Geral de 
Massachusetts e os regulamentos do MA DPH. Por preocupação para qualquer aluno que 
sofra de uma concussão/traumatismo craniano, esta política se aplicará a todos os alunos 
do ensino fundamental e médio que sofram uma concussão/ferimento na cabeça, 
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independentemente de a lesão ter ocorrido relacionada a atividades extracurriculares 
atléticas ou de banda marcial. 

1.2 O Diretor Atlético ou indivíduo designado em cada escola será responsável pela implementação 
desta política e procedimentos relacionados. 

1.3 No nível do ensino médio, uma Equipe de Concussão composta pelo Diretor Atlético, Treinador 
Atlético Certificado, Conselheiro de Orientação, e Enfermeiro Educador da Escola 
assumirá a responsabilidade pela implementação dos procedimentos associados a esta 
política. 

1.4 No nível do ensino médio, uma Equipe de Concussão composta pelo Diretor Atlético 
designado, Conselheiro de Orientação, e Enfermeiro Educador da Escola assumirá a 
responsabilidade pela implementação dos procedimentos associados a esta política. 

1.5 A comunicação com todos os indivíduos envolvidos é fundamental para o gerenciamento bem-
sucedido de alunos com lesões na cabeça. As Escolas Públicas de Plymouth manterão 
comunicações abertas entre funcionários, alunos, pais, profissionais de saúde e outros 
envolvidos, a fim de otimizar a recuperação para que os alunos com ferimentos na cabeça 
voltem à saúde e tenham sucesso em sua educação. 

2.0 No nível do ensino fundamental, os Enfermeiros de Saúde Escolar de Plymouth avaliarão, 
monitorarão e gerenciarão alunos do ensino fundamental com concussões em colaboração 
com o provedor de cuidados de saúde do aluno em relação à atividade física e acadêmicos.  

 3.0 A  revisão desta política ocorrerão conforme necessário e pelo menos a cada dois anos. 
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Apêndice A: Informações e regras 
do Ensino Fundamental – Jardim 
de Infância ao 5º Ano 

Horário da Escola  
Esta programação se refere aos alunos de todas as oito escolas, do Jardim de Infância ao 5º Ano, de 
Plymouth. 

  

8:50 a.m. Entrada dos alunos. 

9:05  Início das aulas. 

15:20 Final das aulas. 

15:25 Saída dos alunos  

 
A supervisão de alunos por adultos não está disponível antes das 8:50. Por favor, não deixe seu filho 
sem vigilância. Os alunos são considerados atrasados se chegarem depois das 9:05. Os registros de 
frequência dos alunos são marcados como “saída antecipada” se os alunos forem dispensados 
antes das 15:20. 
 
Dias de Saída Mais Cedo 
Há várias sessões programadas de meio-dia, ou dias de saída mais cedo no calendário do ano 
letivo. Os alunos do Jardim ao 5º ano são dispensados às 13:05 nesses dias. Consulte o calendário 
no manual para datas específicas. 
 
Séries J-2º Ano 
Alunos do jardim de infância, do primeiro, e do segundo ano adquirem as habilidades fundamentais 
de que precisarão para continuar seu crescimento em alfabetização e numeração. Um tempo 
considerável é gasto a cada dia desenvolvendo as habilidades dos alunos como palestrantes, 
ouvintes, leitores, escritores e alunos de matemática. O programa acadêmico nesses níveis também 
inclui aulas de ciências, educação em saúde e estudos sociais, bem como aulas semanais com 
especialistas nas áreas de arte, música, tecnologia da informação bibliotecária, e educação física. 
Os alunos do jardim de infância também têm muitas oportunidades de interagir, trabalhar e brincar 
com outros alunos para melhorar seu desenvolvimento social. Os professores usam uma variedade 
de ferramentas de avaliação para medir o progresso dos alunos em intervalos regulares. Os pais têm 
a oportunidade formal de se reunir com os professores durante dezembro e março. Boletins escritos 
são emitidos em janeiro e junho para o jardim de infância; e em novembro, março e junho para as 
séries 1-2 ano. Pais e professores podem achar desejável fazer conferências com mais frequência. 

 
Séries 3º-5º Ano 
Os professores do terceiro, quarto e quinto ano são responsáveis por fortalecer, e ampliar as 
habilidades dos alunos nas áreas de leitura, artes da linguagem, e matemática. Alunos e professores 
dessas séries passam mais tempo em aulas nas áreas de ciências, educação em saúde, e estudos 
sociais. Os alunos participam de aulas semanais de arte, música, tecnologia da informação da 
biblioteca, e educação física. Os professores usam uma variedade de ferramentas de avaliação para 
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medir o progresso dos alunos em intervalos regulares. Os pais têm a oportunidade formal de se 
reunir com os professores durante dezembro e março. Os boletins escritos são emitidos em 
novembro, março e junho para as séries 3º-5º ano. Pais e professores podem achar desejável fazer 
conferências com mais frequência. Os alunos do 3º ao 5º ano devem participar das avaliações 
estaduais. 

   
Recreio 
O recreio oferece aos alunos do Jardim ao 5º ano oportunidades de brincadeiras cooperativas, 
desenvolvimento de habilidades sociais, e movimento físico. O recreio geralmente faz parte de um 
período de 45 minutos que inclui almoço e recreio. Trajes sazonais apropriados devem ser usados 
todos os dias para participar de atividades de recreio ao ar livre. Sapatos fechados são 
recomendados. Usar sapatos abertos pode limitar o acesso às atividades de recreio. 
 
Boletins de Avaliação e Relatórios 
Os boletins são projetados como uma ferramenta para fornecer aos pais uma comunicação clara 
sobre o progresso, e o desempenho de um aluno. No final de cada período de avaliação, os alunos 
serão avaliados conforme as expectativas do currículo para esse período específico. O boletim 
baseado em padrões relata o desempenho acadêmico, o esforço, os hábitos de trabalho, e o 
desenvolvimento socioemocional dos alunos com base nos padrões, e expectativas de nível escolar 
de Plymouth. Os padrões acadêmicos são derivados das Estruturas Curriculares de Massachusetts 
para cada matéria. Os boletins são apenas uma das várias maneiras pelas quais os professores se 
comunicam com os pais; a comunicação contínua e o compartilhamento de preocupações, ou 
notícias positivas são incentivados. 

 
 Níveis de Desempenho (PL) 

  
 
E 

E = Atendendo às Expectativas/Padrão de Nível de Série Excepcional 
O aluno demonstra uma compreensão profunda das habilidades, e conceitos essenciais e 
estendidos. O desempenho é caracterizado pela capacidade de aplicar consistentemente esse 
conhecimento a situações complexas de resolução de problemas com precisão, independência e 
um alto nível de qualidade.  

 M M = Atendendo às Expectativas/Padrão 
O aluno demonstra proficiência em habilidades e conceitos essenciais. O desempenho é 
caracterizado pela capacidade de aplicar esse conhecimento com precisão, independência e 
qualidade.  

  
P 

P = Progredindo em Direção às Expectativas/Padrão 
O aluno está desenvolvendo alguma compreensão das habilidades e conceitos essenciais, mas ainda 
não atingiu o padrão. O desempenho é caracterizado por consistência, independência e qualidade 
variadas.  

  

N 

N = Ainda não está Progredindo em Direção às Expectativas/Padrão 
O aluno ainda não começou a demonstrar uma compreensão das habilidades e conceitos essenciais. 
O aluno está efetuando um progresso mínimo em direção ao cumprimento do padrão no momento. É 
necessário um apoio, e orientação considerável do professor.  

Desenvolvimento Social e Emocional, Responsabilidade de Estudo e Hábitos de Trabalho também 
são avaliados. A “chave” é a seguinte: 

 

          O Excelente 

          S Satisfatório 



6-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |74 
 

          I Necessita Aprimoramento 

 
Nossos boletins baseados em padrões também oferecem ampla oportunidade para comentários dos 
professores. 
 
Dever de Casa 
O objetivo do dever de casa é revisar, praticar ou ampliar os conceitos ensinados na escola. Os 
alunos podem receber tarefas de longo prazo, e devem administrar seu tempo de acordo. O dever 
de casa não é atribuído às sextas-feiras. No entanto, projetos de longo prazo podem se estender por 
fins de semana e feriados. O dever de casa formal geralmente não é atribuído no jardim de infância. 
Os pais e responsáveis podem ser solicitados a reforçar os conceitos em casa ensinados em sala de 
aula. Os alunos podem ser solicitados a trazer itens de casa, como livros, gravuras ou brinquedos 
para uso em sala de aula. Os alunos também são incentivados a ler todas as noites, 
independentemente ou com um adulto.  
Dicas de Dever de Casa 
A seguir estão sugestões que os pais e responsáveis podem achar úteis. 

● Defina um horário programado regularmente para o dever de casa todas as noites. 
● Ofereça um lugar tranquilo, e livre de distrações, como televisão, telefone e outras 

atividades familiares. 
● Verifique cada tarefa para ver se seu filho concluiu a tarefa, e se ela foi feita da melhor 

maneira possível. 
● Incentive seu filho a cumprir sua obrigação de dever de casa. Ofereça incentivo positivo e, 

em seguida, entre em contato com o professor do seu filho se perceber que ele está 
passando por estresse ao concluir os trabalhos de casa. 

● Reconheça que cada criança é um indivíduo e pode desenvolver sua abordagem eficaz 
para concluir o dever de casa. 

● Incentive e apoie seu filho em atividades de auto-estudo. Isso pode incluir leitura, redação 
de diário, jogos de lógica, e pesquisa de um passatempo, ou interesse especial. 

● Os pais podem estender as oportunidades de aprendizagem levando as crianças a museus, 
bibliotecas, peças de teatro, programas e oportunidades culturais que estão disponíveis em 
Plymouth e além. 

 
Responsabilidades dos Alunos 
A principal responsabilidade, de todos os alunos, é assumir a participação ativa em suas aulas e 
atividades escolares. Para esse fim, espera-se que os alunos: 

● Faça seus melhores esforços. 
● Trate todos os indivíduos no ambiente escolar, incluindo professores, auxiliares, 

prestadores de serviços, funcionários do refeitório, motoristas de ônibus, visitantes 
convidados, e outros alunos com respeito. 

● Agir de uma maneira que garanta sua segurança e a de outras pessoas. 
● Use a linguagem apropriada em todos os momentos. 
● Mostre boas maneiras em todos os relacionamentos em todos os momentos. 
● Comporte-se de maneira consistente com as regras e regulamentos extraídos das leis 

federais, estaduais e locais. 
● Mostre respeito pela propriedade da escola usando cestos de lixo, e recipientes de lixo para 

manter a escola limpa. 
● Use os banheiros de forma rápida e adequada, e volte diretamente para a aula. 
● Fique em silêncio e em ordem durante o incêndio e todos os exercícios de emergência. Siga 

as instruções do(s) adulto(s) responsável(is). 
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Responsabilidades dos Pais e Responsáveis 
Os pais e responsáveis são os educadores primários de seus filhos. Eles não renunciam ao direito e 
ao dever de educar, mas delegam uma parte de suas responsabilidades à escola. Pedimos aos pais 
e responsáveis: 

• Familiarize-se com o Manual do Aluno e suas políticas e procedimentos. 
• Discuta o conteúdo do Manual com seus filhos. 
• Assinar e devolver as páginas de assinatura do manual 
• Trabalhe com os funcionários da escola para oferecer a melhor educação possível para 

seus filhos. 
• Comunique-se com os professores dos seus filhos. 
• Entre em contato com professores, conselheiros, ou diretores da escola do seu filho sobre 

preocupações. 
• Forneça à escola números de telefone e contatos de emergência. 
• Evite absenteísmo ou atraso excessivos. 

 
Diretrizes Sobre o Comportamento 
As regras a seguir são projetadas para fornecer um ambiente seguro, respeitoso e ordenado para 
alunos e funcionários. 
Regras para a Sala de Aula 

• Espera-se que os alunos mostrem respeito pelos professores e alunos em suas salas de 
aula e em toda a escola. 

• Espera-se que os alunos cooperem e sigam as diretrizes dos professores. 
• Espera-se que os alunos sejam atenciosos, bem-comportados e se esforcem ao máximo 

nas aulas. 
• Espera-se que os alunos se comportem de uma forma que reflita uma compreensão e uma 

apreciação pela segurança de si mesmo e dos outros. 
 

Regras do Refeitório 
• Espera-se que os alunos mostrem respeito pelos alunos e funcionários da escola no 

refeitório. 
• Espera-se que os alunos cooperem e sigam as diretrizes dos funcionários da escola que 

fornecem supervisão no refeitório. 
• Espera-se que os alunos sejam educados, usem boas maneiras, e usem um tom de voz 

conversacional. 
• Espera-se que os alunos permaneçam sentados até que tenham permissão para sair da 

cafeteria. 
• Os alunos podem perder os privilégios de comer com outros alunos se não cumprirem as 

regras. 
 

Regras do Parque Infantil 
• Espera-se que os alunos cooperem e sigam as diretrizes daqueles que fornecem 

supervisão no parque infantil. 
• Os alunos devem conhecer e observar os limites da área de recreação. 
• Os alunos devem compartilhar as dependências e equipamentos do parque infantil. 
• Os alunos devem relatar todas as lesões, no momento em que ocorrerem, aos membros da 

equipe de plantão. 
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• Os alunos devem estar cientes que comportamentos físicos inadequados não serão 
tolerados. 

• Os alunos podem perder os privilégios de recreio se não observarem as regras do parque 
infantil. 

• Os alunos devem usar roupas e calçados que permitam uma navegação segura no parque 
infantil, e nos espaços ao ar livre. A administração reserva-se o direito de determinar a 
adequação das roupas e calçados. 

 
Regras e Consequências 
Embora professores e administradores esperem que os alunos sigam as regras, eles também 
reconhecem que os alunos às vezes não cumprem as regras da escola. As consequências podem 
incluir perda de privilégios, perda de recreio, detenção antes ou depois da escola, suspensão na 
escola e suspensão fora da escola. As consequências também podem proporcionar aos alunos 
oportunidades de refletir, e escrever sobre seu comportamento, e seu impacto sobre os outros. 
Desta vez, pode incluir ensinar ao aluno maneiras de abordar a situação de forma positiva no futuro. 
O gráfico a seguir serve como um guia para os administradores escolares quando os alunos não 
cumprem as regras. Os diretores considerarão a idade, e a maturidade dos alunos quando eles não 
cumprirem uma regra. Os diretores têm o direito de personalizar as consequências, conforme as 
circunstâncias exigirem. 

 
Tipo de Problema                Exemplos Comuns  Comuns Consequências  

Tipo 1: Ações que criam 
distúrbios dentro e ao redor da 
escola. Ações que mostram 
desrespeito pela saúde, bem-
estar e propriedade dos 
outros.  

▪  
▪ 
▪ 
▪ 

Interrupções de classe 
Mostrar desrespeito aos outros 
Jogando objetos 
Algazarra 
Gestos/linguagem inadequados 

A progressão das consequências pode incluir: 
   ▪  Conferência com os professores 

▪  Contato com os 
pais/responsáveis  
▪   Perda do recreio 

Tipo 2: Ações mais sérias 
que mostram insolência ou 
recusa em seguir instruções.  

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

Posse de produtos de tabaco 
Recusa em ir a uma área designada 
Atraso excessivo e não justificado 
Perturbar intencionalmente um evento 
escolar 

A progressão das consequências pode incluir: 
 ▪  Perda de recreio 
 ▪ Suspensão na escola 
   ▪    Contato dos pais/responsáveis 
    ▪ Suspensão fora da escola 
   ▪ conferência de pais/responsáveis 

Tipo 3: comportamento 
desafiador 

▪  
▪ 

▪  
▪  
▪ 

Briga de Soco  
Abuso verbal em relação a outras 
pessoas 
Ameaçar ou demonstrar abuso físico 
contra pessoas ou propriedades 
Linguagem sexual 
Roubar 
Desfigurando a propriedade da escola 
Saindo da escola 
Vadiagem na escola/classe 

As possíveis consequências podem incluir 
▪  A suspensão na escola pode ser seguida por 

detenção a critério do diretor 
   ▪    Conferência de pais/responsáveis 
   ▪     Suspensão fora da escola 
 

Restituição (primeira, segunda, terceira ofensa, 
quando apropriado) 
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Tipo 4: Má conduta grave ▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

Roubo por ameaça ou uso da força 
Ataque físico premeditado 
Posse/uso de fogos de artifício, fósforos, 
isqueiros, dispositivos incendiários 
Assédio sexual 
Ameaçar ou demonstrar abuso físico 
contra outras pessoas 
Posse de equipamentos de incêndio; 
alarme de incêndio falso 
Discriminação, trote ou vandalismo 

As consequências podem incluir: 
▪    Suspensão, com conferência obrigatória de 

pais/responsáveis com o administrador da 
escola (o que pode resultar em ações 
disciplinares adicionais, incluindo possível 
expulsão da escola) 

▪      Encaminhamento do  Capítulo 766, se não 
relatado anteriormente 

 ▪  Notificação da polícia (quando apropriado) 
 ▪  Restituição (quando apropriado) 

Tipo 5: Posse de álcool, 
drogas, objetos perigosos 
e/ou armas 

▪ 

▪ 

Objetos ou substâncias que, por sua 
natureza ou uso indevido, constituem 
uma ameaça à segurança dos alunos.  
Esses objetos incluem, mas não estão 
limitados a, armas de brinquedo ou 
outros.  

As consequências podem incluir: 
▪  Suspensão, com conferência obrigatória de 

pais/responsáveis com o administrador da 
escola (o que pode resultar em ações 
disciplinares adicionais até e incluindo 
possível expulsão da escola) 

▪     Capítulo 766, se não relatado anteriormente 
 ▪  Notificação da polícia (quando apropriado) 
 ▪  Expulsão 
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Apêndice B: Informações e Regras do Ensino 
Fundamental (6º- 8º Ano) 

 

Escolas: Plymouth Community Intermediate School 
Plymouth South Middle School  

 
Filosofia do Ensino Fundamental 
A Plymouth Community Intermediate School, e a Plymouth South Middle School estão 
comprometidas em promover um ambiente educacional, e social que atenda às necessidades 
exclusivas dos adolescentes emergentes. Além disso, as escolas servem como pontes entre o 
quadro estruturado no ensino fundamental, e a auto-direção no ensino médio. Um conjunto 
diversificado de experiências de aprendizagem é fornecido, expondo os alunos a uma ampla gama 
de oportunidades acadêmicas, estéticas, culturais e ocupacionais. Em cada área do currículo, as 
habilidades básicas são enfatizadas para fornecer aos alunos a base para o aprendizado adicional. 
É nossa responsabilidade profissional exigir altos padrões de desempenho de nossos alunos para 
que eles tenham sucesso no mundo de amanhã. 

 
Metas para Todos os Alunos 
O sucesso é construído a partir de uma variedade de direções diferentes. Espera-se que os alunos do 
ensino médio: 

 
● Frequentar a escola todos os dias na hora certa 
● Concluir todas as tarefas 
● Ter todos os materiais escolares apropriados 
● Tornar a comunidade escolar um ambiente de aprendizagem positivo por meio de seu 

comportamento 
● Ser responsável por suas ações e esteja totalmente ciente das diretrizes contidas no 

manual 
● Respeitar todos os indivíduos no ambiente escolar - professores, auxiliares, trabalhadores 

de serviços, motoristas de ônibus e outros alunos 
 

Série - 6º Ano 
Os alunos do 6º ano são designados para uma equipe de dois ou três professores. Cada equipe de 
professores trabalha em conjunto para ensinar matemática, ciências, estudos sociais, e artes da 
língua inglesa. Além disso, os alunos terão professores em outros cursos fora da equipe. Os alunos 
da sexta série estão prontos para assumir mais responsabilidade pelo comportamento, trabalho de 
classe e dever de casa. Professores, orientadores e administradores estão aqui para fornecer apoio 
e orientação durante todo o ano letivo. Os alunos são incentivados a fazer perguntas e buscar 
aconselhamento a qualquer momento. Muitas oportunidades de envolvimento no serviço escolar e 
comunitário existirão. Incentivamos a participação na escola. A participação ajudará o aluno a 
crescer como indivíduo, e a tornar a escola um lugar mais agradável e bem-sucedido para todos. 
 

 
 Acadêmico  Enriquecimento  Programa de Música 
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● 
● 
● 
● 

Artes da língua inglesa 
Matemática 
Civilizações antigas 
Ciência 

● 
● 
● 
● 
● 

Arte visual 
Engenharia de 
tecnologia 
Saúde 
Música exploratória 
Educação Física 

● 
● 
● 

Banda 
Orquestra 
Coro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série - 7º Ano 
Alunos e professores farão parte de uma “equipe” e funcionarão quase como uma “escola dentro de 
uma escola”. O foco serão experiências de aprendizagem cooperativa, e aumento da confiança para 
cumprir qualquer meta estabelecida pelo aluno, ou pelos professores. Até o final do sétimo ano, os 
alunos devem ter as ferramentas para tomar decisões mais bem informadas, e mais independentes e 
estar adequadamente preparados para as expectativas de um aluno do oitavo ano. 
 

 Acadêmico Enriquecimento  Programa de 
Música 

 Idioma Mundial 

  

● 

● 
● 

● 
● 

Língua Inglesa 
Artes 
Pré-álgebra 
História Mundial e 
Geografia 
Ciência 
Alfabetização e 
Aprendizagem 

● Arte visual 
● Saúde 
● Engenharia de 

Tecnologia 
● Educação Física 

● 
● 
● 

Banda 
Orquestra 
Coro 

● 

● 

Introdução a 
Francês 
 
Introdução a 
Espanhol 

 

 

Série – 8º Ano 
O 8º ano é um ano muito importante, e para a preparação do ensino médio. Os professores ainda 
manterão um olhar atento, mas, durante este ano, espera-se que os alunos se tornem cada vez mais 
independentes em seus estudos. Espera-se que os alunos cresçam e amadureçam tanto acadêmica 
quanto pessoalmente. As responsabilidades da escola não mudaram. Ainda é necessário concluir 
tarefas e deveres de casa regularmente, e o respeito pelos professores, funcionários da escola e 
colegas ainda é necessário. O não cumprimento das diretrizes básicas afetará as notas, bem como o 
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relacionamento com outras pessoas. O desempenho deste ano tem um impacto tremendo no futuro 
de um aluno do ensino médio. 

 
 Acadêmico Enriquecimento  Programa de 

Música 
 Idioma Mundial 

● 

● 
● 

Língua Inglesa 
 
Artes 
Álgebra 
Educação Cívica 
Ciência 

● Arte Visual 
● Saúde 
● Pesquisa 
● Educação Física 
● Abra seu Negócio 
● Engenharia de 

Tecnologia 

● 
● 
● 

Banda 
Orquestra 
Coro 

● 
● 

Francês I 
Espanhol I 

 
Expectativa Acadêmica 
Explicação da nota para as séries 6º, 7º e 8º Ano 

 
Excelente 
Qualidade 

Boa 
Qualidade 

Qualidade 
Aceitável 

Má 
qualidade Reprovando 

A+ 97-100 B+ 87-89 C+ 77-79 D+ 67-69 
 

UMA 93-96 B 83-86 C 73-76 D 63-66 F 0-59 

UMA- 90-92 B- 80-82 C- 70-72 D- 60-62 
 

WP Aprovado Retirado da Escola WDN Retirado da Escola 

WF Retirado Reprovando     I Incompleto 

P/F Aprovando/Reprovando M Médico 

 
AUD 

 
Audit 

 
GNA 

Metas não Atingidas 
(para alunos de educação especial) 

*Uma nota de incompleta (I) é atribuída para significar adiamento temporário de uma nota final 
regular. É usado com moderação em situações convincentes quando um aluno não consegue 
concluir o trabalho no curso até o final do semestre devido a circunstâncias atenuantes, além da 
capacidade do aluno, de prever e controlar. Os incompletos devem ser concluídos dentro de duas 
semanas após o encerramento do período de marcação, ou antes. Se forem necessárias exceções, 
elas devem ser aprovadas pela administração da escola.  

 
 Alunos Reprovando 
É prática nas Escolas de Ensino Médio, Plymouth North e Plymouth South, empregar uma política de 
notas mínimas para todos os alunos do ensino médio. Assim, os alunos receberão uma nota mínima 
de 45% durante o 1º e 3º período de uma matéria de um ano inteiro, e o primeiro período de uma 
matéria semestral (exceções aos termos não mencionados acima que podem ser feitas a critério do 
diretor). Embora qualquer nota abaixo de 60% (“F”) seja considerada uma nota reprovando, nós nos 
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esforçamos para permitir que os alunos trabalhem para obter uma nota de aprovação no ano. Os 
alunos que receberem uma nota mínima para o período letivo terão isso anotado na seção de 
comentários de seu boletim informativo. 

Escala de Nota Mínima 
(Notas ganha versus notas documentada) A seguinte nota será registrada no boletim e fatorada na 
média numérica cumulativa do aluno para o semestre e/ou ano, de acordo com a política mencionada 
acima: 

  
0 - 45 = 45% 
45 ou acima = nota real obtida pela trapaça do aluno 

 
Quadro de Honras para as séries 6º, 7º e 8º Ano 
Um quadro de honra baseado no desempenho escolar é publicado no final de cada período de 
notas. Os níveis de desempenho do quadro de honra, e os requisitos escolares para cada nível são 
os seguintes: 

 
 
Altas Honras 
(Somente 7º e 8º) 

 
Nenhuma nota abaixo de A- em todos as disciplinas.  

 
Honras 
(Somente 6º, 7º e 8º) 

 
Nenhuma nota abaixo de B- em todas as disciplinas.  

 
Menção de Honras 
(Somente 6º, 7º  e 8º) 

 
Nenhuma nota abaixo de B- em todas as disciplinas, exceto uma, que 
pode ser C ou C +.  

  
Maneiras de Obter Ajuda Acadêmica 
As expectativas e responsabilidades acadêmicas, aumentam para os alunos do ensino médio. O 
trabalho acadêmico e as notas podem criar recompensas, mas muitas vezes criam frustração e 
medo da não ser aprovado. A escola de verão pode ser necessária para os alunos com ausências 
excessivas, trabalho incompleto, ou notas baixas. Alunos e famílias são incentivados a aproveitar a 
ajuda disponível. Ligue para o orientador do seu filho para obter mais informações sobre as 
seguintes oportunidades. 

● Comunicação sobre projetos, testes e questionários atuais e futuros. 
● Ficar após as aulas com professores da disciplina, para obter ajuda extra. Essa é a 
ferramenta mais simples, mas geralmente menos usada, para o sucesso. Os professores listam 
os dias em que ficam para obter ajuda. Ônibus que saem mais tarde podem estar disponíveis. 
● Tutoria — pode estar disponível antes das aulas 
● Uso do “livro de agenda” para uma lista de tarefas diárias, bem como comunicação com 
pais, professores, e alunos. 
● Orientadores estão disponíveis para obter ajuda ou aconselhamento sobre questões 
escolares, ou familiares. Cada orientador visa ajudar os alunos a tomar as melhores decisões 
sobre seu presente e futuro. Os orientadores são treinados para fornecer aos alunos maneiras 
de lidar com qualquer coisa em suas vidas que possa afetar como, e o que eles realizam na 
escola. Os alunos são incentivados a conhecer seus orientadores. 
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● Venha para nossos Programas de Noite dos Pais e nossas reuniões mensais da 
Associação de Pais e Professores (PTA) ou reuniões do Conselho Escolar, onde questões 
acadêmicas e questões escolares são frequentemente discutidas.  

  
Política de Dever de Casa 
O Departamento Escolar de Plymouth considera o dever de casa parte integrante do currículo 
acadêmico. O dever de casa oferece uma oportunidade para o reforço e expansão do aprendizado 
em sala de aula, e é essencial para ensinar aos alunos responsabilidade. O dever de casa 
normalmente consiste em, mas não está limitado a, leitura, atividades de desenvolvimento de 
habilidades, tarefas de redação, e outras tarefas de aprendizado apropriadas. O dever de casa é 
monitorado pelos professores e é considerado na avaliação dos alunos. Os alunos devem esperar 
dever de casa quase todas as noites. As famílias devem estabelecer uma rotina que reserve o tempo 
de estudo em casa todos os dias. As tarefas devem ser anotadas. A agenda escolar é útil para esse 
propósito sendo fornecidas a cada aluno. Agendas extras estão disponíveis para compra em cada 
escola. 

 
Trapaça/plágio 
Qualquer aluno que tenha trapaceado em qualquer exercício acadêmico não receberá crédito por 
esse exercício. O plágio é uma forma de trapaça. Um pai/responsável será notificado pelo professor 
envolvido em todos os casos de trapaça. A investigação da alegação de trapaça e plágio envolverá o 
aluno, o professor e a administração. 
 
Definição de Trapaça 
Trapaça é definida como obter ou tentar obter, ou ajudar outra pessoa a obter crédito pelo trabalho, ou 
melhoria na avaliação, ou desempenho por qualquer meio desonesto, ou enganoso. Trapaça inclui, 
mas não se limita a: mentir, copiar do teste ou exame de outra pessoa; discussão a qualquer 
momento de perguntas ou respostas em um exame ou teste, a menos que tal discussão seja 
especificamente autorizada pelo instrutor; fazer ou usar a exibição de notas, “folhas de dicas” ou 
outros dispositivos de informação inadequado às condições de teste prescritas; permitindo que 
alguém que não seja o aluno oficialmente matriculado represente o mesmo.  
  
Definição de Plágio 
Plágio é definido como o ato de usar as ideias ou o trabalho de outra pessoa, ou pessoas como se 
fossem suas, sem dar o devido crédito à fonte. Os exemplos incluem, mas não estão limitados ao 
seguinte: a submissão de trabalho, no todo ou em parte concluída por outro; falha em dar crédito por 
ideias, declarações, fatos ou conclusões que pertençam legitimamente a outro; falha em usar aspas ou 
outros meios de separação, como recuo ao citar diretamente de outro, seja um parágrafo, uma frase ou 
mesmo uma parte dela; fechamento de paráfrase longa ou outra escrita, sem crédito ou originalidade 
uso de outro projeto do programa sem dar crédito.  
 
Compensar Tarefas  
Concluir a tarefa de aula, e o dever de casa é crucial para o progresso acadêmico. Os alunos poderão 
compensar a(s) tarefa(s) que perderam durante todas as faltas na escola. Os alunos terão dois dias 
por cada dia ausente para compensar a tarefa, até o final do período. No caso de uma emergência ou 
outra circunstância atenuante, os professores podem conceder aos alunos tempo adicional para 
entregar a tarefa. Os alunos que não conseguirem concluir no tempo estabelecido podem receber 
crédito parcial pelo trabalho concluído. Os alunos que não conseguirem compor nenhum de seus 
trabalhos não receberão crédito. Nos casos em que um aluno está ausente por um longo tempo (ou 
seja, 4 dias ou mais), os pais podem tomar providências para obter a tarefas e devem esperar o mínimo 
de 24 horas para os professores reunirem as tarefas que estão faltando. Um aluno não deve ser 
obrigado a fazer um teste no dia em que retorna de uma ausência. Isso não se aplica a suspensões 
na escola. 
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Mudanças de Classe/Disciplina 

• Pode ser iniciado pelo pai/responsável do aluno, enviando uma solicitação por escrito ao 
diretor. 

• O conselheiro fará uma recomendação ao diretor sobre a mudança. 
• Mudanças de nível nos cursos podem ser efetuadas durante o ano com a aprovação do 

orientador, e do diretor. 
• Mudanças nas aulas eletivas devem ser solicitadas dentro de dez (10) dias após a reunião 

da primeira turma. 
 

Política de Promoção/Retenção de Disciplina 
O boletim escolar de cada aluno indica notas de quatro períodos, e uma nota final para o ano em 
cada disciplina principal. Essa nota final é usada para determinar se o aluno passa ou reprova uma 
disciplina. Alunos do sexto, sétimo e oitavo ano que passarem em suas principais disciplinas 
acadêmicas serão elegíveis para a promoção. Alunos reprovados em duas ou mais de suas 
disciplinas acadêmicas podem querer frequentar aulas particulares de verão. A promoção ou 
retenção de qualquer aluno reprovado em duas, ou mais disciplinas fica a critério do diretor. Somos 
uma comunidade dedicada ao crescimento individual de nossos alunos. Membros da família ou 
funcionários podem solicitar uma revisão de uma decisão de reprovação com o diretor. 
 
Presença/Ausência 
Espera-se que os alunos frequentem todos os dias em que a escola estiver em funcionamento. A 
frequência escolar é regida pela lei estadual (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 76, Seções 1 e 
2, que afirmam que nenhuma criança pode exceder sete (7) dias de ausência da escola em seis 
meses, exceto por razões médicas). Todos os alunos devem estar presentes na escola em 90% do 
ano letivo. Os alunos que não comparecerem a 90% do ano letivo podem ser encaminhados ao 
supervisor de assiduidade e serão revisados por reprovação para o próximo nível de série. Os pais 
ou responsáveis devem entrar em contato com a escola na manhã do dia em que o aluno estiver 
ausente (P.C.I.S.: 508-830-4450 ou P.S.M.S.: 508-224-2725). Se os alunos não forem 
contabilizados, a escola fará todos os esforços para entrar em contato com os pais ou responsáveis. 
Os alunos que chegarem à escola após o primeiro sino serão considerados atrasados. Se possível, 
os pais/responsáveis devem acompanhar o aluno até a diretoria da escola. Se os pais/responsáveis 
não puderem acompanhar o aluno à escola, um bilhete deve ser enviado com ele. Ao retornar à 
escola após uma ausência, espera-se que o aluno traga um bilhete de casa, assinada por um dos 
pais/responsáveis, para explicar claramente a(s) data(s) e o(s) motivo(s) da ausência. Este bilhete 
deve incluir o nome completo, e ser entregue a um professor da sala de aula no dia do retorno. Os 
bilhetes devem ser fornecidos mesmo que um telefonema tenha sido feito para notificar a escola da 
ausência. Os alunos que não trouxerem notificações de ausentes serão considerados faltantes. 
Alunos evasivos estão sujeitos a ações disciplinares. Somente a administração da escola tem 
autoridade para aprovar ausências. 
 

  
Ausências Justificadas 
As ausências justificadas podem incluir: 

● uma doença ou lesão que impeça o aluno de frequentar a escola. A doença ou lesão deve 
ser verificada por um médico (os pais/responsáveis têm até 5 dias para enviar um atestado 
médico) 

● uma morte na família imediata (pai, irmão, avô, tia, tio, primo) ou outra crise pessoal, ou 
familiar significativa 

● suspensão da escola 
● convocação ao tribunal 
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● excursões patrocinadas pela escola 
● exames médicos ou psicológicos durante o dia escolar. Os pais devem mostrar evidências 

(como um atestado do centro de saúde) de que os testes não puderam ser agendados 
depois da escola 

● feriados religiosos 
● alunos do 11º e 12º ano terão permissão para três (3) visitas documentadas a faculdade a 

cada ano 
 

Atraso 
O atraso na escola ou na aula pode ter efeitos negativos no sucesso escolar; portanto, deve ser 
reduzido ao mínimo. O atraso na escola depois das 11h30 contará como ausência da escola. Atraso 
de mais de 10 minutos para uma aula (15 minutos para o primeiro período) sem um passe válido 
contará como uma ausência dessa aula. Se o atraso na escola resultar em falta ou em mais de 10 
minutos para uma(s) aula(s) (15 minutos para o primeiro período), a(s) ausência(s) será(ão) 
registrada(s) para a(s) classe(s) afetada(s). 

 
O que é uma Ausência Injustificada?  
Alguns pais acreditam que qualquer ausência será dispensada desde que os pais enviem um bilhete. 
Isso não é verdade. Aqui estão alguns exemplos de ausências não justificadas, mesmo que os pais 
enviem um bilhete: 

● ausência repetitiva e crônica devido a doença ou lesão. Nesses casos, para que a 
ausência seja dispensada, os pais devem enviar um atestado médico - dentro de cinco (5) 
dias letivos da ausência - verificando se o aluno estava muito doente ou ferido para ir à 
escola. 

● o aluno precisava ser “babá” 
● matar aula 
● férias em família 
● extensão de um feriado religioso ou cultural além do dia, ou dias designados no 

calendário escolar 
● frequentar aulas de educação de motoristas para prática rodoviária durante o dia escolar 

 
Chegando Tarde e Saindo Mais Cedo 
Se um aluno perder mais de vinte minutos de uma aula, isso contará como uma ausência dessa aula. 
Os alunos com dezenove ausências de uma aula podem ter o crédito negado. 

  
Procedimento de Saída Mais Cedo 
Um aluno é solicitado a: 

• Leve sua notificação de saída mais cedo ao secretário pela manhã. A notificação deve indicar 
o nome completo do aluno, o horário a ser dispensado, e o nome da pessoa que buscará o 
aluno. O secretário emitirá ao aluno um passe de saída mais cedo. 

• Mostre o passe de saída mais cedo ao professor no início da aula. 
• Apresente-se ao escritório principal da escola no horário designado para aguardar a saída. 

Será exigido um documento de identidade com foto da pessoa que está buscando um aluno 
da escola mais cedo. Se houver alguma documentação de decisão judicial, que restrinja 
liberação do aluno apenas a determinados adultos identificados, precisamos saber disso e 
receber uma cópia dessas informações. Se for provável que outro adulto busque um aluno 
em uma emergência, os pais/responsáveis devem adicionar seu nome aos cartões de 
registro. Consultas odontológicas e médicas não devem ser agendadas durante nenhuma 
parte do dia escolar. Pedidos de saídas mais cedo por telefone não serão atendidos. As 
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dispensas escolares ocorrerão somente em caso de doença. Os alunos devem primeiro 
consultar a enfermeira da escola, que está autorizada a dispensar qualquer aluno. Nenhum 
aluno deve deixar a escola diretamente da enfermaria. O aluno deve primeiro se apresentar 
no escritório principal, antes de sair do prédio escolar. 

 
Participação em Atividades Extracurriculares 
Os alunos que pretendem participar de atividades extracurriculares devem frequentar a escola no dia 
da atividade. Circunstâncias emergenciais e incomuns serão consideradas por meio de revisão 
administrativa. Para atividades noturnas, como apresentações, concertos e eventos culturais onde o 
aluno não está se apresentando, pedimos que os alunos estejam na presença de um adulto. 
Esperamos que nosso público possa assistir às apresentações escolares sem interrupção ou 
distração. Alunos encontrados perturbando o evento ou vagando pelo prédio da escola podem ser 
removidos, ou podem estar sujeitos a medidas disciplinares. 
 

 Danças/Eventos Escolares 
Durante todo o ano letivo, danças e vários eventos escolares são realizadas e acompanhadas por 
funcionários da escola. Os recibos de permissão são enviados para casa uma semana antes do 
baile, e a venda de ingressos é realizada no refeitório durante os almoços. O custo da dança, bem 
como a data e os horários, são anotados no recibo. Os alunos devem ter um ingresso válido para 
entrar. Nenhum ingresso de dança será vendido na porta. Os alunos não podem deixar o baile até 
sua conclusão. Os pais e responsáveis devem providenciar a coleta de seus filhos imediatamente 
após o baile. Por razões de segurança, a coleta deve ser feita na propriedade da escola. 
 
Caminhando no Corredor 
Ao caminhar pelos corredores, os alunos devem se manter à direita. Eles não devem correr ou gritar 
nos corredores. Seguir essas regras ajudará a evitar confusão e manter todos seguros. Sempre é 
necessário um passe ao viajar sozinho. 
 
Ônibus Após o Horário Regular 
O ônibus após o horário escolar regular pode ser fornecido apenas para os alunos envolvidos em 
atividades patrocinadas pela escola. O ônibus transportará os alunos para as proximidades de suas 
casas usando as principais estradas da cidade. O ônibus é essencialmente uma extensão da própria 
escola, a conduta imprópria no ônibus deve ser tratada como uma ofensa escolar, sujeita a punição 
a critério da administração da escola. Isso pode muito bem significar a negação do privilégio do 
transporte. Consulte as páginas 20-21 para obter mais informações sobre “Procedimentos e 
Regulamentos de Ônibus Escolar”. Entre em contato com a escola do seu filho para obter 
informações sobre rotas e paradas de ônibus atrasadas. 

  
Armários 
Ter um armário é um privilégio, e uma responsabilidade séria. Alguns pontos importantes: 

• As visitas aos armários devem ser reduzidas ao mínimo e ficam a critério do professor. 
• Os alunos não devem dar uma combinação de armário a ninguém. 
• Os alunos não devem usar um armário de outro aluno. 
• Um armário será individualmente ou compartilhado (conforme o espaço permitir) enquanto o 

aluno for membro da escola. A escola não será responsável pela falta de artigos retirados 
de qualquer armário. Qualquer coisa de importância ou valor não deve ser guardada em um 
armário. 

• Os alunos devem verificar com o administrador responsável pela atribuição de armários 
sempre que houver um problema. 
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• Os armários são propriedade do departamento escolar e, portanto estão sujeitos a inspeção 
pela administração a qualquer momento. É responsabilidade do aluno manter o armário 
arrumado e limpo o tempo todo.   

PTA 
A Associação de Pais e Professores (PTA) oferece muitos serviços para alunos e professores. Entre 
suas atividades, a associação arrecada dinheiro para excursões, eventos especiais e atividades 
extracurriculares. Pedimos a todos os pais/responsáveis que considerem ser membros de seu PTA e 
participem das reuniões mensais. Nossa escola é um lugar melhor quando pais/responsáveis e 
professores trabalham juntos. 
 

Uso do Telefone 
Durante o dia escolar, o uso de telefones celulares é proibido. No entanto, em caso de emergência, o 
aluno pode usar um telefone escolar. Para usar um telefone escolar, o aluno deve solicitar um passe 
de seu professor para ir ao escritório. A partir daí, a ligação pode ser feita. Os alunos, se possível, 
devem evitar sair da aula para fazer uma ligação. Os pais que desejam entrar em contato com o filho 
na escola devem ligar para o escritório, não para o celular do filho, mesmo que apenas deixem uma 
mensagem. 

 
Refeitório 

• Espera-se que os alunos mostrem respeito pelos alunos, e funcionários da escola no 
refeitório. 

• Espera-se que os alunos cooperem, e sigam as diretrizes dos funcionários da escola que 
fornecem supervisão no refeitório. 

• Espera-se que os alunos sejam educados, usem boas maneiras, e usem um tom de voz 
conversacional. 

• Espera-se que os alunos permaneçam sentados até que tenham permissão para sair do 
refeitório. 

• Os alunos podem perder os privilégios de comer com outros alunos se não cumprirem as 
regras. 

 
Comportamento/Consequências 
O gráfico a seguir foi desenvolvido para demonstrar as possíveis consequências, que seguirão 
comportamentos inadequados, como listados nos exemplos. Este gráfico não tem em vista ser uma 
lista exaustiva de todos os problemas ou exemplos, mas espera-se que dê ao aluno, e aos 
pais/responsáveis, uma ideia das áreas específicas de preocupação e dos tipos de consequências, 
que normalmente se seguirão. O objetivo é aplicar esse conceito de diferentes níveis de 
comportamento inadequado a todos os problemas disciplinares, de maneira justa e consistente. 
Também é reconhecido que existem circunstâncias atenuantes, que se relacionam com um 
determinado comportamento problemático. Tais circunstâncias podem indicar que um incidente 
específico deve ser tratado com mais severidade ou menos severidade do que a situação típica. 
Assim, esta declaração de política inclui um grau de discrição administrativa que é do melhor 
interesse de um aluno individual. É proibida a realização ou participação em qualquer um dos 
seguintes tipos de atividades, dentro dos prédios escolares, nas dependências da escola ou em 
eventos patrocinados pela escola. 

 
Explicação das Consequências 

Advertência: 
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Se uma advertência administrativa for dada, é uma indicação de que o comportamento é 
inadequado e que a continuação desse comportamento pode resultar em consequências 
graves.  
Conferência: 
Conversar várias vezes pode evitar mais problemas. As conferências podem ocorrer com 
professores, administradores, conselheiros, colegas alunos e/ou pais/responsáveis.  
Redação: 
Uma redação pode ser tarefa como parte de qualquer ação disciplinar, com a intenção de que o 
aluno use a redação para refletir sobre suas ações mais positivas no futuro.  
 
 
Detenções: 

As detenções são atribuídas por não seguir as regras da escola. As detenções têm prioridade sobre 
todas as outras atividades, incluindo trabalhos após a escola. No entanto, atividades religiosas, 
consultas médicas, consultas terapeutas, ou verificadas por uma notificação dos pais resultarão em 
um adiamento da detenção. Os alunos serão notificados com pelo menos vinte e quatro horas de 
antecedência, antes que a detenção seja cumprida. A falta de permanência para detenção pode 
resultar em ação disciplinar adicional. 

 
Suspensão na Escola (ISS): 
A suspensão na escola ocorre quando se espera que um aluno frequente a escola, mas é suspenso 
das aulas. O aluno será supervisionado em uma área fora de suas salas de aula regulares, e 
receberá as tarefas de aula. Uma suspensão na escola pode ser para todo, ou parte de um dia 
escolar. 
 

Suspensão Fora da Escola (OSS): 
A suspensão fora da escola ocorre quando um aluno é suspenso da escola, sendo obrigado a 
permanecer em casa. O aluno está restrito ao prédio e ao terreno da escola, e não pode participar de 
nenhuma atividade escolar, ou esporte enquanto estiver em suspensão fora da escola. 
 

Exclusão da Escola: 
A exclusão é uma suspensão de longo prazo da escola por um período de até 90 dias letivos, 
dependendo do julgamento do Diretor. O aluno receberá um serviço educacional alternativo, que será 
coordenado entre a administração, orientador e aluno. 
 

Expulsão da escola: 
Expulsão significa a remoção de um aluno das dependências da escola, atividades regulares em sala 
de aula e atividades escolares por mais de noventa (90) dias letivos, indefinidamente ou 
permanentemente, conforme permitido pela G.L. c. 71, 37H, 37H ½ ou 37H3/4. 

 
 

Gráfico de comportamento/consequências 
 

Tipo de Problema  Exemplos Comuns Consequências Comuns 
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TIPO 1: Ações que criam 
distúrbios dentro, e ao 
redor da escola, ou que 
mostram desrespeito à 
saúde, bem-estar e/ou 
propriedade de outras 
pessoas. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 

Chiclete 
Distribuição/venda 
de chicletas/doces 
Atraso para a aula 
Interrupções de classe 
Cuspindo 
Violações de passe 
Falha em permanecer para 
detenção 
Mostrar desrespeito a 
adultos e alunos 
Jogando objetos 
Algazarra 
Uso de linguagem/gestos 
rudes, obscenos ou 
impróprios 
Atraso excessivo e não 
justificado 

▪ Detenção, contato com os 
pais/responsáveis 

 ▪ Suspensão na Escola(ISS) 
▪ Suspensão fora da 

Escola(OSS) de 1 dia  
 ▪ Conferência com os 

pais/responsáveis 

 

TIPO 2: Ações mais sérias 
que mostram insolência ou 
recusa em seguir 
instruções 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Recusa em se reportar às 
áreas designadas  
Distúrbio no Refeitório 
Perturbar intencionalmente 
um evento escolar 
Comportamento inadequado 
em eventos escolares 
Deturpação da comunicação dos 
pais/responsáveis/escola 
Gravar e/ou tirar fotos de 
funcionários e/ou alunos 
durante um ambiente 
escolar sem o 
conhecimento deles. 
Comportamento(s) repetido(s) do 
Tipo 1 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

Detenção, contato com os 
pais/responsáveis 
Suspensão na Escola(ISS) 
Suspensão de 1 dia fora 
da Escola(OSS) Contato  
com os pais/responsáveis 
Suspensão fora da 
escola(OSS) de1 - 3 dias 
Conferência de 
pais/responsáveis 
Remoção da Participação 
em eventos escolares 
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TIPO 3: Comportamento 
abertamente desafiador e 
ações que mostram 
insolência ou recusa em 
seguir instruções. 

▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

Abuso verbal/palavrões 
Posse/uso de 
produtos de tabaco 
Linguagem sexual 
Profanidade/ 
Violação de Direitos Civis 
Roubar ou pegar o que não é 
seu 
Deformar a escola ou a 
propriedade de qualquer 
pessoa 
Abandono da escola ou da sala 
de aula 
Saindo da escola 
Mau comportamento intencional 
e repetido 
Repetindo comportamento Tipo 1 
e 2 
Fumar/Vaping 
Publicar gravações de 
funcionários e/ou alunos 
durante um ambiente 
escolar em qualquer 
plataforma e/ou 
grupo (s) de mensagens 
sem seu conhecimento, e 
consentimento, ou com 
intenção de assédio.  

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

Suspensão na Escola(ISS) 
Suspensão de 1(um) dia 
fora da Escola(OSS) 
Contato com os 
pais/responsáveis 
Suspensão de 1 - 3 dias 
fora da Escola(OSS), 
Conferência de 
pais/responsáveis 
Restituição quando 
apropriado 

TIPO 4: Comportamento 
perigoso e seriamente 
perturbador 

▪ 

▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

Ações que podem causar 
ferimentos a outras pessoas 
Brigando 
Abuso de 
outros/discriminação/assédio 
sexual 
Xingando um adulto 
Comportamento perigoso, como 
atirar objetos duros, tropeçar, 
puxar cadeiras debaixo de 
outras pessoas, etc. 
Posse de e/ou acendendo 
fósforos, ou isqueiros 
Posse/uso de bombas de fedor 
“Puxar calças” 
Discriminação 
Comportamentos repetidos dos 
tipos 1, 2 e 3 

▪ 

▪ 

▪ 

Suspensão fora da Escola 
OSS 1 - 3 dias, contato 
com os pais/responsáveis 
Suspensão fora da Escola 
OSS 1-3 dias, conferência 
com os pais/responsáveis 
Suspensão fora da Escola 
OSS 1-5 dias com uma 
revisão para novas ações 
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TIPO 5: Má conduta grave ▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

Roubo por ameaça ou uso de 
força 
Assédio sexual 
Agressão física grave 
Ameaçando/exibindo abuso físico 
Vandalismo 
Trote 
Destruição, danos, roubo de 
propriedade escolar 
Discriminação 
Comportamentos repetidos 
dos tipos 1, 2, 3, 4 

▪ 

▪ 

 

 

Suspensão fora da Escola 
OSS 3-10 dias com uma 
revisão para suspensões 
mais longas nas instâncias 
mais graves. 
Possível recomendação 
para Audiência no 
Escritório Central para 
exclusão. 
O encaminhamento para a 
polícia será feito por 
violações da lei estadual. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Observe que, 
● A restituição é necessária, além da disciplina por destruição, dano e/ou roubo de 

propriedad
  ● Suspensões fora da escola podem ser usadas para várias ofensas de qualquer tipo.  

● O encaminhamento para uma audiência de Nível II ou Nível III pode ser feito a qualquer momento  
   ● Esta é uma lista de ofensas comuns. De forma alguma essa lista inclui tudo.  

A administração reserva o direito de disciplinar por comportamentos/circunstâncias não listados 
acima. Qualquer incidente escolar pode receber punições mais severas a critério 
do diretor ou do designador. 
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Apêndice C: Informações e Regras do Ensino Médio 
Plymouth South High School 

Plymouth North High School 
 
Crenças e Expectativas Básicas da Plymouth South High School 

 
Declaração de Crenças Fundamentais 
A missão da Plymouth South High School é oferecer uma educação rigorosa, abrangente, e expor os 
alunos a experiências autênticas em um ambiente atencioso, seguro e respeitoso. A Plymouth South 
High School acolhe um corpo discente diversificado, e os prepara para se tornarem pensadores 
críticos, cidadãos produtivos e independentes em uma sociedade em mudança. O aluno da 
Plymouth South High School manterá uma cultura de respeito e liderará pelo exemplo. 
 
 
Espera-se que o aluno da Plymouth South High School: 
 

Expectativa Acadêmica 
• Alunos bem-sucedidos do PSHS irão... 
• escrever de forma eficaz para uma variedade de propósitos e públicos.  

• ler ativamente e criticamente para uma variedade de propósitos.  

• falar articuladamente e ouvir ativamente para uma variedade de propósitos, e públicos.  

• usar a tecnologia para adquirir, criar, e compartilhar informações de forma ética e eficaz.  

• resolver problemas usando habilidades de pensamento crítico e criatividade.  

• estabelecer metas educacionais e pessoais desafiadoras, e refletir sobre seu progresso 
para atingir essas metas. 

• demonstrar integridade acadêmica e responsabilidade.  
 

Expectativas Sociais 
Alunos bem-sucedidos do PSHS irão... 

• mostrar responsabilidade por suas ações por meio da tolerância, e do respeito pelos outros 
dentro e fora da sala de aula.  

• demonstrar sucesso no trabalho colaborativo, e independente.  

• envolver-se em decisões de estilo de vida saudável.  
 

Expectativas Civis 
Alunos bem-sucedidos do PSHS irão... 

• agir como cidadãos informados com uma compreensão dos ideais democráticos, e suas 
responsabilidades neles.  

• participar da comunidade por meio de oportunidades de voluntariado, ação social e 
iniciativas cívicas/escolares. 
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Declaração de missão da Plymouth North High School e Expectativas dos Alunos 
 
Declaração de Missão para a Plymouth North High School 
A missão da Plymouth North High School é desafiar todos os alunos e funcionários a alcançar todo o 
seu potencial acadêmico, e pessoal. 
 
Espera-se que o aluno da Plymouth North High School: 

 

Expectativa Acadêmica 
● Ler para entender 

● Escrever de forma eficaz para uma variedade de propósitos 

● Ouvir e falar de forma eficaz 

● Empregar habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas de forma eficaz 

● Utilizar a tecnologia apropriada de forma eficaz na comunicação, pesquisa e solução de 
problemas 

 
Expectativas Sociais e Civis 

● Participar de atividades e programas que aumentem a consciência cívica e contribuam 
positivamente para a escola, e a comunidade 

● Demonstrar respeito pelos direitos, e propriedade de terceiros 

● Demonstrar respeito próprio, autodisciplina e responsabilidade pessoal 
 

Por que Visitar o Escritório de Orientação Escolar?  
O Departamento de Orientação Escolar está empenhado em ajudar os alunos, auxiliando-os, e 
incentivando-os a desenvolver conceitos realistas de si mesmos, bem como uma consciência das 
oportunidades educacionais, e de carreira disponíveis para eles, sem levar em conta raça, cor, credo 
religioso, origem nacional, sexo, gênero identidade, orientação sexual, falta de moradia, informação 
genética, ascendência ou deficiência. Por meio do envolvimento de pais, professores, 
administradores e recursos da comunidade, os membros do Departamento de Orientação Escolar 
buscam continuamente melhorar o ambiente em que nossos alunos vivem e aprendem. 
Nosso site de orientação escolar também contém uma grande quantidade de informações de 
suporte, incluindo um calendário contínuo de eventos, contatos de orientadores escolares, e links 
para recursos essenciais. 
 
Ensino Técnico Universitário e Carreira (CCTE) 
Um Programa de Educação Técnica para Universidades e Carreiras é oferecido a todos os alunos 
que desejam obter um Certificado de Educação Técnica para Universidades e Carreiras, além de 
poder atender aos requisitos de diploma do ensino médio. Os alunos matriculados no ensino técnico 
universitário e profissional terão a oportunidade de participar em qualquer nível acadêmico no 
programa do ensino médio, incluindo cursos de Honra e Colocação Avançada. Os alunos 
frequentarão a Plymouth North ou a Plymouth South High School, dependendo de onde o programa 
CCTE é oferecido. O Programa de Educação Técnica para Faculdades e Carreiras foi desenvolvido 
para fornecer aos alunos a mais alta qualidade de ensino disponível. Os alunos ganharão 
conhecimento em uma ampla variedade de oportunidades de carreira e educação. 
  
As opções incluirão, mas não se limitarão ao seguinte: 
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• Programas de Aprendizagem, Estágio e Educação Cooperativa 
• Licenciamento quando necessário 
• Emprego no nível de entrada e acima 
• Admissão em institutos técnicos pós-secundários 
• Admissão em universidades de dois e quatro anos 

 
Os alunos matriculados no Programa de Educação Técnica de Universidades e Carreiras que 
completam os requisitos acadêmicos do ensino médio, incluindo o MCAS, e os requisitos do programa 
CCTE, receberão um Diploma de Ensino Médio e um Certificado CCTE das Escolas Públicas de 
Plymouth. 
 
Requisitos para Obter um Certificado CCTE: 

• Obtenha uma nota de aprovação no componente teórico relacionado do programa.  
• Obtenha uma nota de aprovação no componente de loja especializada do programa.  
• Inscrito em um mínimo de dois anos em um programa específico.  
• Demonstrar um nível de proficiência em padrões específicos, conforme determinado pelas 

Estruturas CCTE.  
• Obtenha a certificação de saúde e segurança de 10 horas da OSHA.  
• Certificação/Serve Safe/CPR Primeiros Socorros.  
• Deve concluir o Programa CCTE 

  
Requisitos para Permanecer no Programa CCTE: 

• Ganhe os créditos necessários a cada ano para passar para o próximo nível, o que inclui 
passar em todos os cursos principais da área do curso do ano letivo.  

• Demonstre comportamentos apropriados nas configurações de ensino técnico acadêmico,  
universitário, e profissional da política de disciplina da escola. Encaminhamentos 
disciplinares excessivos são motivos para a remoção do programa. 

• Manter o status de frequência aceitável da política de frequência da escola. A violação da 
política de frequência da escola pode resultar na perda do crédito do curso, e na remoção 
do programa.  

 
Os alunos que não permanecerem academicamente qualificados para o ensino técnico universitário e 
profissional serão matriculados em um programa acadêmico completo na escola secundária do distrito 
de origem. Os alunos não podem abandonar um período de estudos do CCTE para substituí-lo por um 
curso acadêmico necessário para recuperação de crédito. A fim de garantir acesso igual ao programa 
de Educação Técnica de Faculdades e Carreiras, uma Política de Admissão de Educação Técnica de 
Carreira e Faculdades aprovada pelo Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts foi adotada para todos os alunos. Uma cópia da Política de Admissão está disponível 
online em www.plymouth.k12.ma.us.  
 
Formatura Antecipada 
A maioria dos alunos acredita que o tempo necessário para concluir o programa do ensino médio é 
de quatro anos. Em circunstâncias atenuantes, podem ser feitas provisões para que os alunos sejam 
elegíveis para receber um diploma após três anos. Todos os requisitos de curso e crédito devem ser 
atendidos, incluindo pontuações de aprovação em todos os testes MCAS exigidos. Os pais devem 
solicitar por escrito que o aluno seja considerado para a formatura antecipada. O Diretor e o 
Departamento de Orientação Escolar considerarão cada caso individualmente. 
 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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Mudanças no Curso 
● Pode ser iniciado pelo pai/responsável do aluno, enviando uma solicitação por escrito ao 

diretor. 
● O orientador escolar fará uma recomendação ao diretor sobre a mudança. 
● Mudanças de nível nos cursos podem ser efetuadas durante o ano com a aprovação do 

orientador, e do diretor. 
● As solicitações de mudança de curso devem ser feitas nos primeiros dez(10) dias letivos 

do semestre. 
● Qualquer exceção ao acima pode ser apelada em uma reunião com o diretor do prédio. 

Retirada do Curso 
Se um curso for abandonado durante: 

● 1º trimestre — nenhuma nota é dada 
● 2º trimestre - WP (Retirada Passando) ou WF (Retirada Reprovando) é enviado com base na ●
  nota do curso, e na data da saída(isso se aplica a cursos semestrais e anuais). 
● 3º trimestre — WP/WF é registrado como nota final 
● 4º trimestre — WP ou F é registrado como nota final 

 
Escola de Verão 
O programa de aulas no verão permite que um aluno se inscreva em um(s) curso(s) reprovado(s) 
durante o ano letivo regular. Os critérios para admissão em tal(s) curso(s) são os seguintes: 

 
● Uma nota mínima de 50 no(s) curso(s) reprovado(s) 
● A recomendação do(s) professor(s) no(s) curso(s) reprovados 
● Aprovação do diretor do ensino médio 
● Um máximo de dois(2) cursos podem ser realizados durante uma sessão do programa de 

verão 
● Um máximo de 20 créditos ganhos no programa de verão durante um período de 4 anos 

podem ser aplicados ao total de créditos necessários para a formatura. 
  

As notas da escola de verão não substituem as obtidas durante o ano letivo. No entanto, uma nota 
escolar de verão obtida não inferior a um “C” dar ao aluno o direito de continuar em cursos de 
natureza sequencial. 
  

Requisitos para Formatura e Aprovação 
 

Requisitos para ser Aprovado 

SÉRIE 
CRÉDITOS 

NECESSÁRIOS PARA 
SER APROVADO 

10º Ano 32.5 

11º Ano 65 

12º Ano 100 

Graduação 135 
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*Além disso, os alunos do 12º ano devem ter 32.5 créditos de trabalho do curso durante o último 
ano, e atender adequadamente aos requisitos de frequência, conforme descrito em nossa política de 
frequência escolar, para se formar e participar da cerimônia de formatura.  
 
**Devido à COVID-19, os Alunos Remotos durante o ano 2020-2021 terão reduzido os requisitos para formatura e 
para passar em 15 créditos. A Aula de Educação Física pode ser dispensada; todas as outras áreas temáticas 
permanecem em vigor.  
 
Graduação 
Para se qualificar para um diploma do ensino médio, os alunos devem obter os créditos acima, bem 
como esses números mínimos de créditos nas seguintes áreas: 

ALUNOS ACADÊMICOS ALUNOS DO 
CCTE 

Inglês... 20 créditos Inglês... 20 créditos 

Estudos Sociais... 15 créditos Estudos Sociais... 15 créditos 

(incluindo História 1 e 2 dos EUA) (incluindo História 1 e 2 dos EUA) 

Matemática... 20 créditos (incluindo Álgebra 2) Matemática... 20 créditos (incluindo Álgebra 2) 

Ciência... 15 créditos 
(Intervenções Médicas é o único curso 
biomédico que pode contar para a formatura) 

Ciência..... 10-15 créditos 
(Intervenções Médicas é o único curso biomédico 
que pode contar para a formatura) 

Educação Física... 10 créditos Educação Física... 10 créditos 

 

Os alunos são obrigados a fazer educação física,  inglês e matemática todos os anos.  

Os alunos são obrigados a fazer educação em saúde no primeiro ou segundo ano.  

Requisitos específicos do curso podem ser dispensados como um componente do Programa de 
Educação Individualizada de um aluno, ou por um diretor de ensino médio, com base em 
programas/circunstâncias individuais. Os requisitos da área da disciplina não podem ser 
dispensados.  

Além dos requisitos acima, todos os alunos que não são do CCTE devem fazer pelo menos um 
curso adicional de cada coluna abaixo: 

 

Coluna A Coluna B 

Inglês Arte 

Matemática Língua estrangeira 

Estudos sociais Música 
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 Educação tecnológica: disciplinas eletivas de 
negócios 

 
Salvo indicação em contrário, o crédito para um determinado curso pode ser obtido apenas uma vez. 
Os alunos que repetem um curso, ou parte de um curso pelo qual já receberam crédito, não 
receberão crédito duplicado. Os alunos matriculados no Programa CCTE devem completar três anos 
em suas áreas técnicas e atender aos requisitos acadêmicos para formatura, para serem elegíveis 
para um Certificado CCTE. Os alunos do 12º ano(tech seniors) em tecnologia também devem estar 
matriculados em pelo menos 10 créditos de cursos, além de sua tecnologia, 5 em inglês e cinco em 
matemática, ciências ou estudos sociais.  
 
Escola Plymouth Harbor Academy 
(Esperança, Responsabilidade, Resiliência, Equilíbrio, Oportunidade, Respeito) 
 
Declaração de Missão: 
A missão da Plymouth Harbor Academy (PHA) é fornecer opções alternativas para alunos com 
dificuldade em ambientes escolares tradicionais. A PHA espera preencher a lacuna entre o potencial, 
e o desempenho do aluno por meio de uma expansão do apoio acadêmico e emocional flexível. A 
PHA espera atender às necessidades de nossos alunos não tradicionais por meio de maior rigor, 
relevância e construção de relacionamentos, para desenvolver impactos duradouros na capacidade 
dos alunos de definir seu sucesso. 
 
Perfil do Aluno: 
A PHA atende alunos do 9º ao 12º ano que experimentaram dificuldades em um ambiente tradicional 
de ensino médio. O perfil de um aluno típico da PHA é projetado para ser fluido e flexível. A maioria 
dos nossos alunos é marcada com uma história de dificuldade acadêmica, social, emocional e/ou 
comportamental, mas apesar dessas questões ainda, deseja se formar nas Escolas Públicas de 
Plymouth. Entendemos que o ambiente escolar grande pode não ser propício para o sucesso de 
cada aluno e a PHA oferece um ambiente menor e mais flexível, onde eles podem construir 
relacionamentos com cada um de nossos funcionários. Os alunos são recomendados para 
colocação na escola PHA por meio de um processo de equipe de observação de aluno, e/ou por 
meio de recomendação de orientadores escolares. Os alunos podem ser recomendados por 
qualquer um ou todos os seguintes motivos: preocupações relacionadas à saúde mental e 
comportamental, disciplina, baixa frequência na escola, e deficiência de crédito. Como o PHA é uma 
experiência escolar alternativa, espera-se que os alunos estabeleçam metas pessoais nas áreas 
acadêmica, aprendizagem, socioemocional, e cívico/comunitário. O PHA fornece um pequeno 
ambiente de apoio para os alunos, a fim de alcançar esses objetivos. 

 
Aprendizagem do Aluno: 
Tempo de aprendizagem estruturado não significa “tempo instrucional” O aprendizado pode 
acontecer em uma variedade de configurações e formatos. A seguir estão exemplos do que torna a 
Plymouth Harbor Academy diferente. 

 
● Agendamento flexível 
● O ambiente de turma/escola é menor 
● Uma variedade de maneiras para alcançar sucesso 
● Avaliações e currículo não tradicionais 
● Maior suporte emocional, e comportamental individualizado 
● Aconselhamento 
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● Oportunidades de aprendizado múltiplas/exclusivas 
● Oportunidades de trabalho-estudo 
● Currículo acessível 
● Um ambiente atencioso que cria resiliência e se concentra nos relacionamentos 
● Disciplina restaurativa 
● Programa de mentoria  

 
Requisitos para Aprovação e Formatura: 
Cada aluno que frequenta o PHA tem um conjunto único de circunstâncias e necessidades. Portanto, 
após a aceitação, os alunos se reúnem com a equipe da PHA para criar seu próprio caminho com 
base em sua visão para o futuro, status de crédito atual, e requisitos estaduais/locais. A seguir estão 
as diretrizes para passar e se formar. 

Requisitos para ser Aprovado 
 

Créditos Cumulativos para ser Aprovado Créditos Necessários 

10º Ano 25 

11º Ano 50 

12º Ano 75 

Graduação 100 

 
Para se qualificar para um diploma do ensino médio, os alunos devem obter 
os créditos acima. 
Graduação 
Para que os alunos sejam elegíveis para o ensino médio, os alunos com diploma devem obter o 
número de créditos acima, além da distribuição apropriada nas seguintes áreas de conteúdo. Esses 
principais créditos acadêmicos estão alinhados com a estrutura de crédito da Plymouth North and 
South High School. 

 

Requisitos Acadêmicos 

Inglês... 20 créditos 

Estudos Sociais... 15 créditos 

(incluindo EUA 1 e EUA 2) 

Matemática... 20 créditos (incluindo Álgebra 2) 

Ciência... 15 créditos 
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Educação Física/Bem-Estar...  10 créditos 

Total de créditos...... 100 créditos 

  
Requisitos específicos do curso podem ser dispensados como um componente do Programa de 
Educação Individualizada de um aluno, ou por um diretor de ensino médio, com base em 
programas/circunstâncias individuais. Os requisitos da matéria não podem ser dispensados. Os 
alunos da Plymouth Harbor Academy só poderão transferir 5 créditos eletivos por ano acadêmico. Na 
reunião de admissão, a equipe determinará quais créditos eletivos serão aceitos. Os formandos da 
PHA podem participar de eventos para alunos do 12º ano(seniors), incluindo cerimônias de 
formatura em sua escola do ensino médio de origem. 
 
MCAS 
Os alunos devem ser aprovados nas artes, matemática e ciências da língua inglesa do MCAS para 
receber um diploma. As opções de disciplinas eletivas podem ser limitadas devido a esse requisito. 
 

  
Plano de Proficiência Educacional(EPP) 
O estado também exige um Plano de Proficiência Educacional para alunos que não atingiram um 
determinado limite mínimo de pontuação no teste MCAS Artes da Língua Inglesa do 10º ano e/ou no 
teste de Matemática MCAS do 10º ano (Ciência e Tecnologia/Engenharia não faz parte do requisito 
do EPP). 
O EPP inclui: 

a. uma revisão dos pontos fortes e das áreas a serem melhoradas do seu filho, com base nos 
resultados do MCAS, cursos, notas e contribuições do professor 

b. os cursos que seu filho fará e concluirá nas séries 11º e 12º ano 
c. uma descrição das avaliações que a escola administrará regularmente para determinar e 

documentar o progresso em direção à proficiência 
 

Traje de Formatura 
Todos os alunos devem se vestir adequadamente para participar do dia da formatura. Jeans, 
chinelos, tênis, shorts e trajes informais/casuais são considerados inaceitáveis para o evento 
especial de exercícios de formatura. Um aluno que viole o código de vestimenta, pode ser removido 
dos exercícios de formatura. 
 
Regulamentos Especiais para Alunos do 12º Ano(seniors) 
Os alunos no último ano do ensino médio, 12º ano, são lembrados de que todas as regras escolares 
declaradas neste manual se aplicam a todos durante todo o ano letivo, até e incluindo o dia da 
formatura. A violação de qualquer regra escolar resultará em consequências conforme definido no 
manual, bem como na possibilidade de ser impedido de fazer parte da cerimônia de formatura. 
Qualquer aluno do 12º ano encontrado usando, na posse de, ou sob a influência de uma substância 
controlada e/ou (incluindo) bebidas alcoólicas, em convocação acadêmica, baile de formatura ou 
qualquer outro evento relacionado à escola no final do ano será impedido de comparecer à 
formatura. Não haverá exceção a essa regra. A posse de, inclui possessão em grupo, em um 
automóvel, limusine, etc. 
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Procedimentos de Avaliação/Relato do Progresso do Aluno 
 

Boletins 
Os boletins são emitidos em novembro, fevereiro, abril e junho. Os alunos são avaliados em seu 
progresso acadêmico em cada disciplina de acordo com a seguinte escala de classificação: 

 

A+ [97—100] A [93—96] A- [90—92] Qualidade Excelente 

B+ [87—89] B [83—86] B- [80—82] Qualidade Boa  

C+ [77—79] C [73—76] C- [70—72] Qualidade Aceitável 

D+ [67—69] D [63—66] D- [60—62] Qualidade Ruim 

    
F [00—59] Reprovando 

  
* Uma nota de incompleto (I) é atribuída para significar adiamento temporário de uma nota final 
regular. É usado com moderação em situações convincentes quando um aluno não consegue 
concluir o trabalho no curso até o final do semestre devido a circunstâncias atenuantes, além da 
capacidade, do aluno de prever e controlar. Os incompletos devem ser concluídos dentro de duas 
semanas após o encerramento do período de marcação, ou antes. Se forem necessárias exceções, 
elas devem ser aprovadas pela administração do edifício.  
 
Alunos Reprovando 
É prática nas Escolas de Ensino Médio, Plymouth North e Plymouth South, empregar uma política de 
notas mínimas para todos os alunos do ensino médio. Assim, os alunos receberão uma nota mínima 
de 45% durante o 1º e o 3º período de uma matéria/cuso de um ano inteiro, e o primeiro período de 
uma matéria semestral (exceções aos termos não mencionados acima que podem ser feitas a 
critério do diretor). Embora qualquer nota abaixo de 60% (“F”) seja considerada uma nota 
reprovando, nós nos esforçamos para permitir que os alunos trabalhem para obter uma nota de 
aprovação no ano. Os alunos que receberem uma nota mínima para o período letivo terão isso 
anotado na seção de comentários de seu boletim informativo. 

 

Escala de Nota Mínima 
(Notas obtidas versus documentado) A seguinte nota será registrada no boletim e fatorada na média 
numérica, cumulativa do aluno para o semestre e/ou ano, conforme a política mencionada acima: 

  
0 - 45 = 45% 
45 ou acima = nota real obtida pelo aluno 

 
Atualizações do Progresso Acadêmico 
Os professores devem atualizar o “ASPEN” regularmente. As notas publicadas refletem a posição 
acadêmica atual do seu filho na sala de aula. O calendário distrital identificará as datas trimestrais 
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indicando as notas do semestre. Se você não tiver acesso a um computador, entre em contato com a 
escola para obter uma atualização em papel. 
 
Quadro de Honra(honor roll) para as séries 9º-12º Ano 
Um quadro de honra baseado no desempenho escolar é publicado no final de cada período de notas. 
Os níveis de desempenho do quadro de honra, e os requisitos escolares para cada nível são os 
seguintes: 

 

Altas Honras Nenhuma nota abaixo de A- em todas as disciplinas 

Honras Nenhuma nota abaixo de B- em todas as disciplinas 

Menção de Honras Nenhuma nota abaixo de B- em todas as disciplinas, exceto uma, que 
pode ter um C ou C + 

 
Exames Finais 
Os exames finais serão administrados a todos os alunos do 9º ao 11º ano em todas as disciplinas. Não há 
exames finais para alunos do 12º ano. Os Exames Finais só serão administrados durante o período de exames 
agendado. Reposição de exames são concedidas apenas aos alunos com faltas justificadas, e devem ser 
combinados com o professor da disciplina. O diretor deve desculpar todas as faltas durante os exames. Os 
exames finais valem 10% da nota global. Os alunos dos cursos AP estão isentos dos exames finais desse curso 
após a conclusão do exame AP. Eles perderão o crédito de Colocação Avançada em seu hisórico escolar. 

Exames para Alunos de Colocação Avançada (AP) 
O programa Colocação Avançada (AP) do Conselho Universitário oferece cursos e exames de nível 
universitário. Ele oferece aos alunos a oportunidade de obter uma posição avançada na faculdade, 
ganhando créditos universitários enquanto ainda estão no ensino médio. As Escolas Públicas de 
Plymouth oferecem cursos de AP em muitas áreas temáticas diferentes. Consulte o Programa de 
Estudos do Ensino Médio para obter ofertas de cursos específicos. Os cursos de AP são de natureza 
rigorosa e culminam em um exame obrigatório em maio. É necessário que os alunos façam o exame 
AP após cada curso. Se um aluno não fizer o Exame AP, o crédito de “honras” será emitido em vez 
do crédito AP para o(s) curso(s). 
 
Política de Participação 
Espera-se que os alunos frequentem as aulas todos os dias em que a escola estiver em 
funcionamento. A frequência escolar é regida pela lei estadual (Leis Gerais de Massachusetts, 
Capítulo 76 e Seções 1 e 2, que afirmam que nenhuma criança pode exceder sete(7) dias de 
ausência da escola em seis meses, exceto por razões médicas). O crédito e a aprovação do curso 
são regidos pela política do Comitê Escolar, que afirma que, para receber crédito por um curso ou 
passar, um aluno deve estar presente em 90% das aulas desse curso. O sucesso na escola se 
correlaciona muito fortemente com a boa frequência; portanto, todos os esforços devem ser feitos 
para estar presente todos os dias em todas as aulas. Todas as ausências da escola ou da aula, 
exceto ausências justificadas, atividades sancionadas pela escola, como excursões, reuniões de 
orientação/administração, visitas de enfermeiras escolares, etc. ou para deficiências temporárias 
documentadas de longo prazo (consulte Deficiências temporárias de longo prazo abaixo) serão 
contados para a ausência total de um aluno. 
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Deficiências Temporárias de Longo Prazo 
Um aluno pode ser elegível para “incapacidade temporária” se ele/ela estiver ausente não menos 
que catorze ou mais dias letivos, devido a uma doença física ou mental grave, ou lesão causada por 
um acidente. A documentação da deficiência temporária de longo prazo deve ser encaminhada ao 
diretor para que os arranjos possam ser feitos em relação ao seu programa educacional, e para 
excluir os dias designados de “deficiência temporária” da ausência total do aluno. Após o retorno do 
aluno da “deficiência temporária”, um atestado deve ser apresentado. 

 
Atraso 
O atraso na escola ou na aula pode ter efeitos negativos no sucesso escolar; portanto, deve ser 
reduzido ao mínimo. O atraso na escola depois das 10h30 contará como ausência da escola. Atraso 
de mais de 10 minutos para uma aula (15 minutos para o primeiro período) sem um passe válido 
contará como uma ausência dessa aula. Se o atraso na escola resultar em falta ou em mais de 10 
minutos para uma(s) aula(s) (15 minutos para o primeiro período), a(s) ausência(s) será(ão) 
registrada(s) para a(s) classe(s) afetada(s). 
 
Saída Antecipada 
A saída da escola ou da sala de aula pode ter efeitos negativos no sucesso escolar; portanto, deve 
ser reduzido ao mínimo. A saída da escola antes das 10h30 contará como ausência da escola. A 
saída mais de cinco(5) minutos antes do final de uma aula contará como uma ausência dessa aula. 
Os pedidos de demissão por telefone serão atendidos apenas em caso de emergência, e devem ser 
acompanhados com uma notificação no retorno do aluno à escola. 
 
Notificação de Ausência/Atraso/Saída Antecipada 
Cada ausência, atraso, ou saída antecipada na escola exige que uma notificação explicativa enviada no 
dia do retorno do aluno à escola, ou no dia do atraso (para saída antecipada, o mais tardar na manhã 
da saída). UMA NOTIFICAÇÃO É UM REQUISITO PARA TODOS OS ALUNOS, 
INDEPENDENTEMENTE DA IDADE. A escola deve ser notificada antes de uma ausência planejada, e 
durante uma doença prolongada. Cada notificação será validada por um carimbo de data após sua 
apresentação a um funcionário da secretaria e, em seguida, arquivada na pasta de registro do aluno. As 
notificações de ausência/atraso/saída antecipada são explicações para a ausência/atraso/saída 
antecipada; elas NÃO desculpam a ausência/atraso/saída antecipada. 
 
Trabalhos Atrasados 
Concluir o trabalho de aula e o dever de casa é crucial para o progresso acadêmico. Os alunos 
poderão compensar o trabalho que perderam durante todas as ausências. Os alunos terão dois dias 
por cada dia ausente para compensar o trabalho até o final do período. No caso de uma emergência 
ou outra circunstância atenuante, os professores podem conceder aos alunos tempo adicional para 
efetuar o trabalho atrasado. Os alunos que não conseguirem concluir todo o trabalho perdido no 
prazo estabelecido podem receber crédito parcial pelo trabalho concluído e entregue. Os alunos que 
não conseguirem compor nenhum de seus trabalhos não receberão crédito. Nos casos em que um 
aluno está ausente por um longo tempo (ou seja, 4 dias ou mais), os pais podem providenciar a 
obtenção do trabalho perdido, e devem esperar que a equipe precise de um mínimo de 24 horas 
para reunir as tarefas perdidas. Um aluno não deve ser obrigado a fazer um teste no dia em que 
retorna de uma ausência. Isso não se aplica a suspensões na escola. 
 

Negação de Crédito 
Quando as ausências de um aluno (conforme relatado ao escritório principal por professores 
individuais e excluindo as exceções observadas na próxima frase) excederem 10% das sessões de 
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aula para um curso (nove dias para um curso de um ano inteiro e cinco dias para um curso 
semestral), um crédito será negado. As ausências verificadas pela documentação apropriada ou 
designada “deficiência temporária” serão excluídas deste total. 
 
Apelo de Negação de Crédito 
Um aluno negado crédito por ausências excessivas pode apelar marcando uma reunião de apelação 
com o diretor. Na audiência, o aluno e seus pais/responsáveis, podem apresentar tais evidências, ou 
testemunhos que possam acreditar que devem ser considerados para restabelecer o crédito. No 
entanto, o diretor NÃO levará em consideração qualquer ausência para a qual uma notificação 
devidamente validada não tenha sido arquivada na pasta do aluno. A decisão do diretor será final. 
 
Classificação da Classe 
A classificação na classe será baseada em uma escala média ponderada de quatro níveis de notas. 
Após a conclusão do 1º semestre do primeiro ano, a posição do aluno será relatada como faixas 
percentuais (2% melhores, 5% melhores, 10% melhores, etc.). No início do último ano, os alunos 
receberão sua classificação numérica real da classe. Note que os primeiros formantes não são 
considerados na classificação da classe; no entanto, eles receberão um GPA(média de notas) 
ponderado no início do último ano. A classificação dos alunos na aula será baseada em uma escala 
média ponderada de notas de quatro níveis. Os cursos são ponderados conforme o nível de 
dificuldade, com base no sistema atualmente empregado pelo Conselho de Educação Superior de 
Massachusetts para admissão em faculdades estaduais, e na Universidade de Massachusetts 
(consulte o gráfico na próxima página). Apenas as notas do ensino médio obtidas em inglês, 
matemática, ciências, estudos sociais, língua estrangeira, estudos CCTE (totalmente matriculado em 
um programa de estudos de educação técnica de faculdade e carreira) e certos cursos eletivos 
aprovados são efetuados no Distrito Escolar Público de Plymouth ou em uma escola secundária 
credenciada são regionalmente incluídos nesses cálculos, com a exclusão de Laboratórios de 
Ciências de Colocação Avançada (AP) (aprovado/reprovado). Para inclusão na classificação de 
classe, o aluno deve ter passado um mínimo de quatro semestres do ensino médio no Sistema de 
Escolas Públicas de Plymouth. Além disso, apenas os cursos realizados nos parâmetros da jornada 
escolar regular (Períodos A1-B4) são incluídos nos cálculos de classificação de classe. Cursos 
realizados durante o verão e à noite, incluindo cursos universitários, não estão incluídos nos cálculos 
de classificação de classe. Devido à grande variedade de cursos disponíveis, a inclusão de cursos 
de ensino médio online e virtual será decidida caso a caso. Observe que o GPA é acessível através 
do sistema de informações do aluno (Aspen). 

Para determinar a oradora e a saudadora, todas as notas para calcular as médias de notas serão 
baseadas em uma escala ponderada de G.P.A. (cumulativa, de quatro anos) após a conclusão do 
período de avaliação final do último ano.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversões de Notas 
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NOTA 

 
AP 

 
HONRAS 

 
CP1 

 
OUTRO 

A+ 5.3 4.8 4.3 3.8 

A 5.0 4.5 4.0 3.5 

A- 4.7 4.2 3.7 3.2 

B+ 4.3 3.8 3.3 2.8 

B 4.0 3.5 3.0 2.5 

B- 3.7 3.2 2.7 2.2 

C+ 3.3 2.8 2.3 1.8 

C 3.0 2.5 2.0 1.5 

C- 2.7 2.2 1.7 1.2 

D+ 2.3 1.8 1.3 0.8 

D 2.0 1.5 1.0 0.5 

D- 1.7 1.2 0.7 0.2 

F 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Sociedade Nacional de Honra 
A Sociedade Nacional de Honra é uma sociedade ativa de alunos que apoiam nossas escolas de 
ensino médio, e outros programas comunitários ao longo do ano. Os alunos indicados para a 
Sociedade Nacional de Honra devido ao desempenho acadêmico também devem se qualificar 
com base no caráter, serviço e liderança. Ser membro da Sociedade Nacional de Honra é um 
privilégio, não um direito. A indicação para a Sociedade Nacional de Honra é baseada na 
classificação da classe. Para ser elegível para indicação, o candidato deve ser membro da classe de 
alunos no 11º e 12º ano. Os alunos devem obter um GPA ponderado de 3.80 após o período anterior 
ao prazo de inscrição para serem elegíveis para associação. Os candidatos devem ter frequentado a 
escola pelo equivalente a dois períodos completos. Espera-se que os alunos indicados para 
associação demonstrem o alto padrão exigido de desempenho acadêmico, comportamento, bom 
caráter e cidadania, liderança, e serviço na comunidade. Suspensão da escola ou punição em 
qualquer nível, por qualquer motivo (por exemplo, plágio, trapaça ou outro comportamento impróprio) 
pode ser motivo suficiente para excluir ou remover um aluno da Sociedade Nacional de Honra. Os 
alunos que se transferirem serão tratados conforme as Regras da Sociedade Nacional de Honra. 

  

Processo de Seleção: 
O processo de nomeação começa com a determinação da elegibilidade acadêmica conforme os 
padrões acima. Os nomes dos alunos do 1º e 12º ano elegíveis são distribuídos ao corpo docente. 
Os membros do corpo docente podem expressar sua opinião sobre a aptidão do aluno em relação 
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às outras qualificações (liderança, caráter e serviço). Se a aptidão de um aluno estiver em dúvida, a 
decisão do Comitê de Seleção do Corpo Docente é final. Nenhum aluno tem a elegibilidade negada 
com base em uma declaração negativa de um único membro do corpo docente. Uma vez realizada a 
triagem, os alunos são informados de sua indicação, e solicitados a fornecer evidências, dentro de 
um prazo determinado, de seu serviço e liderança na forma de documentação escrita por adultos 
(clube, igreja, sinagoga e outras organizações) que podem verificar seu serviço e liderança. O 
serviço deve ser contínuo por natureza. O Comitê de Seleção do Corpo Docente analisa cada 
indicação com a documentação de apoio e faz a avaliação final. A indução à Sociedade Nacional de 
Honra é realizada em uma cerimônia especial agendada para a primavera. 
  
Os apelos só podem ser feitos ao Comitê de Seleção do Corpo Docente. De acordo com as regras da 
Sociedade Nacional de Honra, o Diretor/Diretor não pode ser envolvido no processo de seleção. 

  
O Comitê de Seleção do Corpo Docente desempenha as seguintes funções: 

• Determina o procedimento de seleção para os capitulares. 
• Seleciona alunos para serem membros do NHS (embora outros membros do corpo docente 

possam ser consultados). O registro da disciplina do aluno também é disponibilizado ao 
Comitê de Seleção. 

• Julga os casos de demissão - nenhum membro pode ser demitido do NHS sem ter a 
oportunidade de comparecer perante o Comitê do Corpo Docente, dentro do cronograma do 
devido processo legal. 

 
Processo de Remoção: 
O processo de remoção do NHS é o seguinte: 

  
● O aluno e os pais/responsáveis serão notificados pela administração da infração e motivo 

para remoção. 
● O comitê do corpo docente agendará uma audiência com o aluno e/ou pais/responsáveis, 

fornecendo todos os materiais e documentos a serem discutidos com antecedência. 
● Após uma decisão proferida pelo comitê do corpo docente, os conselheiros do NHS 

enviarão uma carta certificada com a decisão do comitê. 
● Após o recebimento da carta de decisão final, o aluno e/ou pais/responsáveis podem 

solicitar uma audiência de apelação com o diretor da escola. 
● A decisão do diretor pode anular a do comitê; no entanto, não há mais apelo além do 

diretor da escola. 
 

Trapaça/Plágio 
Qualquer aluno que tenha colado em qualquer exercício acadêmico não receberá crédito por esse 
exercício. O plágio é uma forma de trapaça. Um pai/responsável será notificado pelo professor 
envolvido em todos os casos de trapaça. A investigação da alegação de trapaça e plágio envolverá o 
aluno, o professor, e a administração. Observe que, se o aluno violar a trapaça/plágio e for membro 
da Sociedade Nacional de Honra, ele/ela será denunciado ao conselho do corpo docente do NHS. 

  
Definição de Trapaça 
Trapaça é definida como obter ou tentar obter, ou ajudar outra pessoa a obter crédito pelo trabalho, ou 
melhoria na avaliação, ou desempenho por qualquer meio desonesto, ou enganoso. Trapaça inclui, 
mas não se limita a: mentir, copiar do teste ou exame de outra pessoa; discussão a qualquer 
momento de perguntas ou respostas em um exame ou teste, a menos que tal discussão seja 
especificamente autorizada pelo instrutor; fazer ou usar amostras de notas, “folhas de dicas” ou outros 
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dispositivos de informação inadequado às condições de teste prescritas; permitindo que alguém que 
não seja o aluno oficialmente matriculado represente o mesmo.  
  
Definição de Plágio 
Plágio é definido como o ato de usar as ideias ou o trabalho de outra pessoa como se fossem suas, 
sem dar o devido crédito à fonte. Os exemplos incluem, mas não estão limitados ao seguinte: a 
submissão de trabalho, no todo ou em parte concluída por outro; falha em dar crédito por ideias, 
declarações, fatos ou conclusões que pertençam legitimamente a outro; falha em usar aspas ou 
outros meios de separação, como recuo ao citar diretamente de outro, seja um parágrafo, uma frase 
ou mesmo uma parte dela; fechamento de paráfrase longa ou outra escrita, sem crédito ou 
originalidade uso de outro projeto do programa sem dar crédito.  

 
Uso ou Posse de Tabaco, ou Cigarros Eletrônicos e Vape 
Produtos de tabaco, cigarros eletrônicos, e vapes serão confiscados e não devolvidos. As penalidades 
estão listadas abaixo: 
 

 
 
 

     
Primeira Ofensa 

 
 
 

Segunda Ofensa 

 
 

     Terceira ofensa 
& 

  Ofensas 
Subsequentes 

● 

 
● 
● 
● 

Notificação aos 
Diretores de 
esportes/atividades 
conforme a política do 
MIAA 
Notificação aos pais 
Suspensão na escola 
Detenção prolongada 
Conferência Pai/Responsável 
 

● 

● 
● 

● 

Suspensão de 1 dia fora da 
escola 
Notificação aos pais 
Notificação aos Diretores de 
esportes/atividades 
conforme a política do MIAA 
Pai/Responsável 
Conferência 

● Suspensão de 2 dias 
fora da escola 

● Perda de privilégios de 
estacionamento por um 
semestre 

● Notificação aos 
Diretores de 
esportes/atividades conforme a 
política do MIAA 

● Conferência Pai/Responsável 
 

 

Regulamentos de Automóveis e Estacionamento 
Os alunos com permissão para estacionar seus carros na propriedade da escola estão recebendo 
um privilégio. O custo de um adesivo de estacionamento é de $100,00 (sujeito a alterações). Para 
obter e manter um adesivo de estacionamento, o aluno deve manter uma média cumulativa de 70% 
em todas as disciplinas e não exceder dez (10) atrasos durante o ano. Além disso, os adesivos de 
estacionamento dependem de um aluno manter um registro de direção segura no campus, e 
estacionar apenas em áreas de estacionamento autorizadas para alunos. Os privilégios de 
estacionamento podem ser retirados como uma ação administrativa a qualquer momento. Há uma 
quantidade limitada de vagas dadas por ordem de chegada, começando com os alunos do 12º ano. 
Os adesivos de estacionamento devem estar visíveis. As taxas de estacionamento não são 
reembolsáveis. Carros não autorizados encontrados no campus sem permissão serão rebocados às 
custas de seus proprietários. A escola não assume nenhuma responsabilidade e/ou obrigação por 
carros estacionados nas dependências da escola. 
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As seguintes ofensas levarão à perda dos privilégios de estacionamento: 

● Posse de drogas, álcool ou armas em propriedades escolares, ou atividades patrocinadas 
pela escola 

● Condução imprudente 
● Agressão a um funcionário ou estudante 
● Transferência de um adesivo de estacionamento para outro aluno 
● Sair da escola sem autorização 
● Qualquer outra violação considerada apropriada por um administrador 
● Estacionamento em um local não designado 

Os alunos devem observar todas as regras de trânsito publicadas. As regras da escola se aplicam a 
todos os estacionamentos fora dos locais aprovados.  

  
Procedimentos Antes da Escola 
Os alunos que entrarem cedo no prédio da escola devem ficar no refeitório até que a campainha das 
7h15 toque. Todos os alunos que chegarem à escola pela manhã seguirão diretamente para o prédio 
escolar. Uma vez no terreno da escola, os alunos não têm permissão para deixar a propriedade da 
escola sem a devida autorização. 

Diretrizes de Dança/Atividade 
Os hóspedes não serão admitidos sem aprovação administrativa prévia. Os ingressos para bailes do 
ensino médio não serão vendidos na porta ou após o prazo pré-estabelecido de venda de ingressos. 
Os alunos não podem sair da dança/atividade após entrarem, pois não serão admitidos uma 
segunda vez. As portas fecharão meia hora após o início, e nenhum aluno será admitido sem 
aprovação administrativa prévia. Todas as regras da escola se aplicam a todas as atividades 
escolares. Violações das regras escolares podem resultar na exclusão dessa atividade pelo restante 
do ano letivo. 
 
Sessões de Ajuda 
Ajuda extra é fornecida para alunos. Arranjos individuais devem ser feitos entre aluno e professor. 
Os alunos devem considerar a ajuda extra uma prioridade e agir de acordo. 
 
Armários 
Um armário será fornecido individualmente ou compartilhado (conforme o espaço permitir). A escola 
não se responsabiliza pela falta de artigos retirados de qualquer armário. Os alunos devem verificar 
com o administrador responsável pelos armários sempre que houver algum problema. Somente a 
aprovação administrativa pode afetar uma alteração em uma atribuição de armário. Os armários são 
propriedade do departamento escolar, e portanto, estão sujeitos a inspeção pela administração a 
qualquer momento. As fechaduras fornecidas pelo aluno não alteram a propriedade dos armários 
pelo departamento escolar; a escola pode remover a fechadura durante qualquer busca de armários 
e a escola não é obrigada a reembolsar ou substituir a fechadura do aluno se ela for removida 
durante uma busca. 
 
Passes para Sair da Aula 
Todos os alunos devem ter um passe escrito de um professor ou outro funcionário da escola para sair 
de uma aula. Os alunos devem fazer acordos prévios antes ou depois da escola para uma consulta 
com um professor. 
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Educação Física 
Se um aluno não participar de uma aula de educação física programada por motivos médicos, esse 
aluno não será elegível para participar de eventos esportivos após as aulas como atleta naquele dia. 
A educação física é necessária para todos os alunos a cada ano. Dez créditos devem ser obtidos 
para atender aos requisitos de graduação (com exceção da inscrição em um programa CCTE 
específico). 
 
Obrigações Financeiras do Aluno 
Qualquer aluno que tenha obrigações financeiras pendentes com a escola não pode participar de 
nenhuma atividade curricular e/ou extracurricular, até que todas as obrigações financeiras tenham 
sido pagas. Isso inclui, por exemplo, viagens de campo extracurriculares, atletismo, banquetes, 
danças, bailes de formatura, funções de classe sênior e exercícios de graduação. 
 
Histórico de Alunos 
Os históricos dos alunos devem ser mantidas pelo departamento escolar, e só podem ser destruídos 
sessenta anos após sua graduação, transferência ou retirada do sistema escolar, e somente a 
critério do comitê escolar. 

  
Comportamento do Aluno 
O objetivo final da disciplina escolar é incutir autodisciplina em cada aluno. Todos os alunos têm o direito 
de esperar que nossa escola mantenha um ambiente seguro em que a excelência do ensino possa 
florescer. É nossa filosofia que a disciplina estudantil, na maioria dos casos, seja progressiva. Ofensas 
repetidas de um tipo semelhante resultarão em consequências progressivamente mais graves. 
 
Liderança Estudantil 
Os líderes estudantis são reconhecidos como uma parte importante da comunidade e da cultura 
escolar. Os alunos eleitos para cargos como presidente, oficial de classe, membro do conselho 
estudantil, etc. devem lembrar que essa função é um privilégio e, como resultado, é esperado um 
comportamento adequado dentro e fora da escola. Os líderes estudantis devem respeitar todas as 
regras da escola e altos padrões e expectativas. A violação dos padrões/expectativas será analisada 
pela administração do edifício e pode resultar na remoção de sua posição de liderança. 

 
Comportamento/Consequências 
O gráfico a seguir foi desenvolvido para demonstrar as possíveis consequências que se seguirão a 
comportamentos inadequados, como os listados nos exemplos. Este gráfico não é uma lista 
completa de todos os problemas ou exemplos, mas espero que dê ao aluno e aos pais/responsáveis 
uma ideia das áreas específicas de preocupação, e tipos de consequências normalmente usadas. O 
objetivo é aplicar esse conceito de diferentes níveis de comportamento inadequado a todos os 
problemas disciplinares, de maneira justa e consistente. Também é reconhecido que existem muitas 
circunstâncias atenuantes, que se relacionam com um determinado comportamento. Tais 
circunstâncias podem indicar que um incidente específico deve ser tratado com mais, ou menos 
severidade do que a situação típica. Assim, esta declaração de política inclui um grau de discrição 
administrativa que seja do melhor interesse do aluno individual. 

 
NOME DA CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA 
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Detenções 

 
A detenção é atribuída por não seguir as regras da escola. A 
detenção terá prioridade sobre todas as outras atividades. Os 
alunos receberão um aviso de pelo menos 24 horas antes de 
serem esperados para cumprir a detenção. A detenção ocorre 
após a escola e a falta na detenção resulta em ações 
disciplinares mais sérias. 

 
Detenção Prolongada 

 
A detenção prolongada ocorre quando um aluno é designado 
para permanecer até as 16h15. Os alunos são responsáveis 
por seu transporte. Os pais/responsáveis serão notificados 
quando a detenção prolongada for atribuída. A falta do aluno 
na detenção prolongada, ou mau comportamento durante a 
detenção resultará em uma ação disciplinar mais séria. 

 
Suspensão na Escola (ISS) 

 
A suspensão na escola ocorre quando se espera que um 
aluno frequente a escola, mas é suspenso das aulas. O aluno 
será supervisionado em uma área fora de suas salas de aulas 
regulares, e receberá trabalhos de aula. Uma suspensão na 
escola pode ser para todo ou parte de um dia escolar. 

 
Suspensão fora da Escola (OSS) 

 
A suspensão fora da escola ocorre quando um aluno é 
suspenso da escola sendo obrigado a permanecer em casa. 
O aluno está restrito ao prédio e ao terreno da escola e não 
pode participar de nenhuma atividade escolar ou esporte 
enquanto estiver em suspensão fora da escola. 

 
Exclusão da Escola 

 
A exclusão é uma suspensão de longo prazo da escola por 
um período de até 90 dias letivos, dependendo do julgamento 
do Diretor. O aluno receberá um serviço educacional 
alternativo, que será coordenado entre a administração, 
orientador e aluno. 

 
Expulsão da Escola 

 
Expulsão significa a remoção de um aluno das dependências 
da escola, atividades regulares em sala de aula, e atividades 
escolares por mais de noventa (90) dias letivos, indefinida ou 
permanente, conforme permitido pela G.L. c. 71, 37H, 37H ½ 
ou 37H3/4. 

 
 

Gráfico de Comportamento/Consequências 
 

TIPO DE 
PROBLEMA 

 EXEMPLOS COMUNS CONSEQUÊNCIAS 
COMUNS 
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TIPO 1: Ações 
que interferem 
no processo de 
aprendizagem 
dentro e ao redor 
da escola, ou 
que demonstrem 
desrespeito à 
saúde, bem-estar 
e/ou propriedade 
de terceiros 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

● 
● 

 Matar aula- evasão escolar 
Interrupções de classe 
Violações do corredor 
Falha em permanecer para detenção 
Mostrar desrespeito a adultos e alunos 
Jogando objetos 
Algazarra 
Uso de linguagem/gestos rudes, obscenos ou 
impróprios 
Atraso excessivo e não justificado 
Desonestidade comprovada 

● Detenção 
● Detenção prolongada 
● ISS 
● Suspensão fora da escola (1-3 

dias) 
● Conferência/Chamada de 

pais/responsáveis 
● Escola de sábado 

TIPO 2: Ações 
mais sérias que 
mostram 
insolência ou 
recusa em seguir 
instruções 

● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 
● 

Comportamentos repetidos do tipo 1 
Posse/uso de produtos de tabaco 
Saindo do prédio escolar sem autorização 
Demonstração de afeto em público 
Abuso verbal de membros da equipe 
Distúrbio no refeitório 
Briga (suspensão mínima de 3 dias) 
Agressão Física (suspensão mínima de 5 dias) 
Comportamento inadequado em um evento escolar 
Desonestidade comprovada 
Violações de estacionamento 
Gravar e/ou tirar fotos de funcionários e alunos durante o 
ambiente escolar sem seu conhecimento e consentimento 

● Detenção prolongada 
● ISS 
● Suspensão fora da escola (1-5 

dias) 
● Pai/Responsável 

Conferência/Telefonar 
● Remoção de eventos escolares 

TIPO 3: 
Comportamento 
abertamente 
desafiador e 
ações que 
mostram 
insolência ou 
recusa em seguir 
instruções.  

● Comportamentos repetidos dos tipos 1 e 2 
● Abuso verbal/palavrões 
● Linguagem sexual 
● Fumar/Vaping 

● Assédio/Discriminação 
● Estragar/destruir propriedades escolares 
● Abandono escolar 
● Sair da escola sem permissão 
● Mau comportamento intencional e repetido 
● Desonestidade comprovada 
● Publicar gravações de funcionários e/ou alunos durante 

um ambiente escolar em redes sociais e/ou grupos de 
mensagens sem seu conhecimento e consentimento, ou 
com a intenção de assédio 

● Detenção prolongada 
● Suspensão na escola 
● Suspensão fora da escola (1-10 

dias) 

● Restituição quando apropriado 
● Pai/Responsável 

Conferência/Telefonar 
● Remoção de eventos escolares 
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Observação: a restituição é necessária além da disciplina por destruição, dano e/ou roubo de propriedade. 
Suspensões fora da escola podem ser usadas para várias ofensas de qualquer tipo. Esta é uma lista de ofensas 
comuns. De forma alguma essa lista inclui tudo. A administração se reserva o direito de disciplinar por 
comportamentos/circunstâncias não listados acima. Qualquer incidente escolar pode receber punições mais 
severas, a critério do diretor da escola do aluno. 

 

 

 
Equipes Atléticas 

 

ESPORTES DE 
OUTONO 

ESPORTES DE 
INVERNO 

ESPORTES DE 
PRIMAVERA 

Líderes de Torcida Basquetebol Beisebol 

Cross Country Líderes de Torcida Softball 

 
Equipe de Dança 

                              
Equipe de Dança 
  

 

Hóquei em Campo Ginástica Tênis 

Futebol Trilha Interna Atletismo 

Golfe Hóquei no Gelo Lacrosse 

Futebol Natação  

 Luta Livre  

 

Atividades Estudantis 
As atividades listadas abaixo podem estar disponíveis para alunos de ambas as escolas de ensino 
médio, exceto onde designado. Os alunos devem estar presentes na escola por um período mínimo 
de meio-dia para participar, a menos que previamente aprovado pelo diretor/orientador. 
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Clube de Anime da Anistia 
Internacional 
Banda 
Melhores amigos (PN) 
CARE (Consciência Cultural e Igualdade Racial) 
(PN) 
Clube de Xadrez 
Coro 
Oficiais de Classe 
Porta-Bandeira 
Equipe de Debate 
DECA (Associação de Alunos de Marketing) 
Clube de Drama 
Programas de Câmbio 
Clube de Língua Estrangeira 
Clube de Interação 
Programas Intramurais 
Revista Literária 
Clube de Matemática 

 
Clube de Carreira Médica 
Congresso de Modelos 
Modelo das Nações Unidas 
Sociedade Nacional de Honra 
“Amigos da Pantera” 
Clube Paranormal 
Liderança  
Mediação  
P.R.I.D.E. (Orgulho, Respeito, Integridade, 
Diversidade, Igualdade) 
Programa Renascentista  
Robótica 
SADD (Alunos Contra Decisões Destrutivas) 
Jornal Escolar 
Clube de Ciências 
Habilidades EUA (Programa de Tecnologia)  
Conselho Estudantil 
Alunos Fomentando a Esperança (PN) 
Educação em Tecnologia 
Anuário “Yearbook” 

Para participar de qualquer atividade extracurricular, o aluno não deve receber mais de um “F” 
em seu boletim. Alunos com notas incompletas não são elegíveis até que a nota seja resolvida. 
Para serem elegíveis para a temporada de outono, os alunos devem estar matriculados em pelo 
menos 20 créditos e não receber mais de um “F” em seu boletim (notas finais não no quarto 
trimestre). A elegibilidade acadêmica de todos os alunos, será considerada oficial, e 
determinada apenas na data em que o boletim foi emitido para os pais de todos os alunos. Um 
aluno que repete o trabalho onde recebeu crédito uma vez, não pode contar essa matéria uma 
segunda vez para elegibilidade. Um aluno não pode contar para elegibilidade qualquer matéria 
cursada durante as férias de verão, a menos que essa matéria tenha sido previamente 
pesquisada e reprovada.  
 
Atletismo Interescolar: Informações e Regulamentos 
 
Bem-vindo ao Atletismo das Escolas Públicas de Plymouth 
Este Manual Atlético foi desenvolvido para informar, atletas e pais sobre políticas práticas e 
regulamentos que regem o programa atlético nas Escolas Públicas de Plymouth. Acreditamos 
que as informações ajudarão a responder a muitas de suas perguntas sobre o atletismo 
interescolar. Guarde este manual e consulte-o sempre que tiver alguma dúvida sobre sua 
experiência atlética. Se você acredita que suas perguntas ou preocupações não foram 
respondidas neste manual, entre em contato com o Diretor do Departamento de Atletismo 
em 508-830-4429 (PNHS) e 224-1723 (PSHS). Por favor, não deixe suas perguntas ficarem 
sem resposta. 

 
Os objetivos do nosso manual são: 

 Tornar os atletas e pais conscientes da filosofia, e dos objetivos do programa 
atlético. 

 Informar atletas e pais sobre as diretrizes, e procedimentos que regem o 
comportamento do atleta. 
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 Criar uniformidade e equidade de padrões comportamentais para todos os atletas 
em todos os esportes. 

  
Filosofia 
O objetivo do atletismo é proporcionar experiências de aprendizagem que contribuam para o 
crescimento físico, mental, social e emocional. O atletismo deve promover o desenvolvimento 
de autoestima positiva, e um clima entre treinadores e membros da equipe onde o respeito 
mútuo, a honra, e a integridade são valorizados. O princípio educacional básico de uma “mente 
sã em um corpo saudável” pode ser melhor cumprido em um programa de atletismo bem 
organizado e dirigido com competência. O programa atlético interescolar é um programa 
voluntário projetado para atender às necessidades e interesses do aluno/atleta com habilidade 
suficiente. O aluno/atleta deve estar preparado para assumir um grande compromisso com o 
máximo desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes sob a supervisão de uma 
equipe extremamente treinada, eficaz, e comprometida com os objetivos educacionais do 
distrito escolar. O atletismo interescolar serve como um complemento eficaz para todo o 
programa educacional. O jovem que aprende a lidar com a vitória e a derrota, a aceitar 
frustrações e decepções, bem como o sucesso, passar longas horas treinando sem garantia de 
que participarão de um jogo, aceitar disciplina rigorosa, trabalhar com colegas atletas para a 
realização de um objetivo comum, aprende algo que não pode ser ensinado em sala de aula. 
 
Objetivos 
Devido a um número infinito de diferenças individuais em habilidades e interesses, o programa 
atlético é abrangente. Todos os alunos que demonstrarem interesse no programa serão 
incentivados a participar. A ênfase em cada nível é: 

• Varsity - Muito competitivo/instrucional 
• Junior Varsity - Competitivo/Instrucional 
• Freshmen-Instrucional 

Participação 
Sujeito a restrições quanto ao tamanho da equipe, o programa esportivo estará aberto a todos 
os alunos fisicamente aptos a participar, que sejam elegíveis conforme os regulamentos locais 
e estaduais. Uma política de participação ilimitada será usada sempre que possível. Existem 
fatores, no entanto, que exigem que o tamanho da equipe seja limitado para manter um alto 
nível de segurança, treinamento, tempo de jogo, e tempo de prática. Os julgamentos em 
relação às habilidades dos atletas são baseados no desempenho dos participantes. Os 
julgamentos do treinador com relação à seleção de participantes são feitos após observar os 
jogadores potenciais em situações de treino e/ou tipo de jogo. O tempo de jogo de um atleta, 
uma vez determinado o tamanho da equipe, será baseado nas decisões tomadas por um 
técnico ou equipe técnica. Um aluno não pode fazer um teste para uma equipe após os cortes 
finais terem sido feitos, a menos que a aprovação prévia para circunstâncias atenuantes tenha 
sido recebida. Nesses casos, nenhum deslocamento dos membros da equipe pode ocorrer. A 
participação no atletismo deve contribuir para o desenvolvimento das seguintes qualidades: 

1. Saúde e felicidade 6. Um senso de cooperação 
2. Desenvolvimento de habilidades físicas 7. Um espírito de competição 
3. Maturidade emocional 8. Autodisciplina 
4. Competência social 9. Uma compreensão do processo democrático 
5. Valores morais 10. Uma percepção do valor das metas do 

grupo 
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Programas Atléticos 
A participação dos alunos no programa esportivo é um privilégio, que pode ser uma experiência 
valiosa e gratificante. Os alunos têm a oportunidade de participar durante três temporadas. Muitos 
esportes são realizados em três níveis de competição: Varsity, Junior Varsity e Freshman. Os 
atletas podem ser movidos de um nível para outro, em benefício do atleta e do programa. 
 
Duração da Temporada 

 

 
Horários 
Os horários podem ser encontrados no site da MIAA (www.miaa.net), bem como no aplicativo de 
telefone celular. Os horários estão sujeitos a alterações. Para obter informações adicionais, visite 
o site do distrito www.plymouth.k12.ma.us (guia atletismo). Os clubes de reforço mantêm sites 
esportivos. 

 
Formulário de Exame Físico/Permissão dos Pais 
Todo atleta deve passar um exame físico dentro de 13 meses antes de participar de qualquer 
esporte, da seleção de atletas, e praticar com a equipe. Cada atleta antes de participar de 
qualquer esporte, da seleção de atletas, e praticar com a equipe, deve enviar um formulário de 
autorização médica assinado por um médico, com a data, e o ano exato do exame físico.  
 
Seguro de Saúde 
Os pais devem verificar a cobertura do seguro para alunos que praticam esportes. Todos os 
atletas devem estar totalmente cobertos pelo seguro familiar, ou adquirir um plano escolar para 
cobrir despesas com lesões. O Departamento Escolar oferece seguro para atletas, mas é 
secundário em relação ao seu seguro familiar. 

É altamente recomendável que você compre a cobertura de 24 horas disponíveis na escola a 
um custo mínimo. O panfleto sobre esse seguro é distribuído no início do ano letivo a todos os 
alunos. 

  

Taxa Atlética 
Todos os participantes devem pagar uma taxa de $135 por estação para ajudar no financiamento 
dos programas esportivos. O pagamento da taxa atlética não garante tempo de jogo. Faça 
cheques nomeados à “Town of Plymouth”. Os cheques devem ser enviados com toda a papelada 
durante a noite de seleção. Essa taxa não é reembolsável após o primeiro jogo agendado. Todos 
os reembolsos serão na forma de um crédito para uso durante a próxima temporada, em que um 
aluno participa. Todos os reembolsos serão reembolsados aos pais/responsáveis. As Escolas 
Públicas de Plymouth instituíram um máximo de $675 por família por ano acadêmico para taxas 
esportivas. Entre em contato com o escritório do Diretor Atlético na escola do seu filho se você 

        OUTONO 

  

Os treinos podem começar para todas as equipes na segunda quinta-feira 
antes do Dia do Trabalho. Nenhuma equipe pode ter mais de dez práticas (ou 
seja, “práticas duplas” contam como duas única prática) até e incluindo a 
sexta-feira antes do Dia do Trabalho. As equipes de futebol devem preceder 
sua prática de contato inicial com mais três dias de sessões sem contato único 
e quinze dias de treino. 
 

INVERNO 

  

Segunda-feira após o Dia de Ação de Graças(Thanksgiving) até 
a conclusão de qualquer jogo ou torneio 

PRIMAVERA Terceira segunda-feira de março até a conclusão de qualquer jogo ou torneio 

http://www.miaa.net/
http://www.miaa.net/
http://www.miaa.net/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
http://www.plymouth.k12.ma.us/
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atingiu o limite da família. Se uma família está passando por dificuldades financeiras, eles devem 
escrever uma carta ao diretor atlético relatando sua situação. A situação será então revisada, e 
uma taxa gratuita/reduzida será colocada em prática para o aluno-atleta. 

 
Regras de elegibilidade 
As regras da escola, que se aplicam ao corpo discente, se aplicam a todos os atletas. O manual 
do aluno e quaisquer outras regras da escola substituem o código atlético. 
 

  
Acadêmicas 
Todos os alunos são incentivados a participar do programa esportivo. Para participar de 
qualquer atividade extracurricular, o aluno não deve receber mais de um “F” em seu boletim. 
Todos os alunos-atletas são governados pela Associação Atlética Interescolar de 
Massachusetts(MIAA), e pelo, os Estatutos da Liga Esportiva Patriota, que publica regras e 
regulamentos anuais que regem o atletismo interescolar na Comunidade. Para serem elegíveis 
para fazer parte de um esporte no outono. Os atletas devem estar matriculados em pelo menos 
20 créditos, e não receber mais de um “F” em seu boletim. (notas finais não no quarto trimestre) 
A elegibilidade, acadêmica de todos os alunos, será considerada oficial, e determinada apenas 
na data em que o boletim foi emitido para os pais de todos os alunos. Um aluno que repete o 
trabalho onde recebeu crédito uma vez não pode contar esse trabalho uma segunda vez para 
elegibilidade. Um “incompleto” no boletim escolar de um aluno é considerado uma falha para 
fins de atletismo, portanto, qualquer aluno com um Incompleto em seu boletim não é elegível 
para fazer parte de um esporte na estação, conforme determinado pelas datas estabelecidas 
pelo MIAA. Se o incompleto for retificado, e não houver cortes para essa equipe, o aluno poderá 
ser reintegrado. Se o aluno estiver fazendo um teste para um esporte com testes de cortes e 
erros, os testes não serão reabertos para acomodar alunos que tiveram resultados incompletos, 
e não foram elegíveis durante os testes. Um aluno não pode contar para elegibilidade para 
qualquer matéria cursada durante as férias de verão, a menos que essa matéria tenha sido 
previamente pesquisada e reprovada. 
 
Idade 
Um aluno deve ter menos de dezenove(19) anos em 1º de setembro do ano letivo atual. Um aluno 
será elegível para a competição interescolar por não mais do que doze temporadas atléticas 
consecutivas além do 8º ano. 
 
Alunos Transferidos 
Um atleta que se transfere de qualquer escola para PN ou PS não é elegível para participar de 
qualquer competição atlética interescolar em qualquer nível por um período de um ano, em 
todos os esportes em que participou no nível de “varsity” durante o ano imediatamente anterior 
à transferência. Exceção; a transferência é necessária por uma mudança de residência de 
seus pais para Plymouth. Um aluno que se transferir de um país estrangeiro sem mudança de 
residência dos pais acompanhando a transferência será inelegível por um período de 365 dias 
a partir da data de entrada, a menos que tal transferência seja patrocinada por um programa de 
intercâmbio estrangeiro aprovado pelo CSIET. 
 
Regras Atléticas do Ensino Médio 

● Os atletas devem se manter em boas condições ou enfrentar a suspensão da participação. 
A boa reputação é definida pelo registro de frequência, notas, e boa cidadania em toda a 
escola, e comunidade. Como atleta, você é muito visível não apenas em sua escola e 
comunidade, mas também nas comunidades vizinhas. Um aluno deve ser registrado como 
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presente antes das 10h30, e não pode ser dispensado antes das 10h30 ou não pode 
participar de nenhum treino, ou jogo naquele dia sem o consentimento do Diretor Atlético, 
ou Diretor da Escola. 

● Qualquer atleta dispensado durante o dia e não puder retornar antes do encerramento da 
escola deve receber a aprovação do Diretor Atlético, ou Diretor da Escola para participar 
desse dia. 

● Um atleta que esteja ausente sem aprovação prévia do Diretor Atlético ou Diretor da 
Escola não pode participar de um jogo, ou treino naquele dia. 

● Atletas designados para detenção disciplinar após a escola pela administração ou por um 
professor devem comparecer conforme as instruções. 

● Um atleta que não participa da aula de educação física programada não pode participar de 
sua prática ou jogo naquele dia. 

● Um atleta dispensado da aula de educação física por motivos médicos não pode participar 
do atletismo até que as aulas de educação física sejam retomadas, e o Diretor Atlético 
receba uma nota por escrito da enfermeira da escola. 

● Um atleta será responsabilizado por todos os equipamentos emitidos, e deverá devolver o 
equipamento imediatamente a pedido do técnico e diretor atlético. Um atleta só pode 
participar de um esporte por estação. 

 
Prática e Participação em Jogos 
A participação imediata é obrigatória para todos os treinos, e reuniões agendados pelo 
treinador. É responsabilidade do atleta obter permissão do treinador para perder um treino 
antes e não depois do treino, se houver necessidade de ser dispensado. As razões aceitáveis 
para faltar a uma prática incluem, mas não estão limitadas a uma aula de ajuda extra com um 
professor, assistência tutorial, viagens e competições acadêmicas sancionadas pela escola e 
distrito, consultas médicas, e odontológicas que não podem ser remarcadas ou qualquer 
emergência familiar. Como distrito, sempre incentivamos a comunicação com antecedência, 
tanto quanto possível, em relação à frequência dos alunos. Essas políticas serão aplicadas, 
exceto conforme exigido pela Seção 504, Título II, ou de outra forma sob a lei federal. Um atleta 
deve estar presente no treino anterior a um jogo para participar do jogo, a menos que seja 
dispensado pelo diretor atlético ou diretor da escola. 
 
Férias Escolares/Familiares, Ausências Prolongadas 
Espera-se que os alunos que planejam se ausentar por um longo período devido a férias, ou 
uma ausência prolongada planejada discutam essa situação com o treinador antes de fazer um 
teste de seleção para a equipe. A discrição do treinador será usada para determinar as 
consequências de tais ausências prolongadas. 

 
Regra dos Membros da Equipe MIAA De Boa-Fé: Lealdade à Equipe do Ensino Médio 
Um membro de boa-fé da equipe da escola, é um aluno que está consistentemente presente e 
participa ativamente de todas as sessões da equipe do ensino médio (por exemplo, práticas, 
testes, competições). Membros de boa-fé de uma equipe escolar são impedidos de perder um 
treino, ou competição do ensino médio para participar de uma atividade/evento atlético não 
escolar em qualquer esporte reconhecido pelo MIAA. Um treinador não tem o direito de 
dispensar um membro da equipe de um treino ou jogo para que ele/ela possa jogar, ou treinar 
para outro time. O diretor da escola pode solicitar a renúncia desta regra em circunstâncias 
especiais. Primeira ofensa: aluno-atleta é suspenso por 25% da temporada.  
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Segunda ofensa: aluno-atleta é suspenso por mais 25% da temporada e não é elegível 
para jogar no torneio imediatamente após a confirmação da violação.  
 
Transporte 
Todos os atletas devem pegar o ônibus fornecido para o transporte de, e para as competições 
atléticas, a menos que dispensados pelo diretor atlético ou diretor da escola. 

  
Lesões 
  
É responsabilidade do atleta relatar prontamente todas as lesões ao treinador, treinador esportivo e enfermeiro 
da escola para garantir que, um relatório de acidente seja enviado em tempo hábil para cobrir os requisitos da 
escola, e da companhia de seguros. Se você teve uma lesão que exigiu atenção médica externa (pronto-
socorro, médico), você deve enviar um atestado médico à enfermeira, ou ao diretor esportivo para ser 
reintegrado à sua equipe. 
 
Retornar à Participação 
Atletas que estão fora de ação por algum tempo devido a uma doença ou lesão, e estavam sob 
o tratamento de um treinador ou médico de família, devem ter uma declaração por escrito que 
lhes permita retornar à competição. 
 
Política de Concussão 
O objetivo desta política é garantir que qualquer aluno que sofra uma concussão, ou ferimento 
na cabeça, seja administrado adequadamente. As Escolas Públicas de Plymouth reconhecem a 
importância de educar alunos, pais/responsáveis, equipe atlética, professores, orientadores, 
educadores de enfermagem escolar, e outros designados para reconhecer sinais e sintomas de 
uma concussão ou traumatismo craniano; e responder adequadamente para facilitar a 
prevenção, o gerenciamento e retorno seguro às atividades acadêmicas, e atléticas em alunos 
com concussão ou ferimento na cabeça. 

  
1.0 De acordo com a lei estadual de Massachusetts, e os regulamentos do Departamento 

de Saúde Pública do MA (DPH) relacionados a Lesões na Cabeça e Concussões 
em Atividades Atléticas Extracurriculares.  As Escolas Públicas de Plymouth 
devem fornecer procedimentos padronizados em relação à prevenção, 
gerenciamento e retorno ao acadêmico, e atividades atléticas em alunos do ensino 
fundamental e médio que sofrem um ferimento na cabeça, enquanto estão 
envolvidos em atividades atléticas extracurriculares. Esta lei também se aplica a 
alunos da Banda Marcial do Ensino Médio. Esta política e todos os procedimentos 
relacionados estão em conformidade com a Lei Geral de Massachusetts, e os 
regulamentos do MA DPH. Por preocupação para qualquer aluno que sofra de 
uma concussão/traumatismo craniano, esta política se aplicará a todos os alunos 
do ensino fundamental e médio que sofram uma concussão/ferimento na cabeça, 
independentemente de a lesão ter ocorrido relacionada a atividades 
extracurriculares atléticas ou de banda marcial. 

1.1 O Diretor Atlético ou indivíduo designado em cada escola será responsável pela 
implementação desta política e procedimentos relacionados. 

1.2 No nível do ensino médio, uma Equipe de Concussão composta pelo Diretor 
Atlético, Treinador Atlético Certificado, Conselheiro de Orientação, e 
Enfermeiro Educador da Escola assumirá a responsabilidade pela 
implementação dos procedimentos associados a esta política. 
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1.3 No nível do ensino médio, uma Equipe de Concussão composta pelo Diretor 
Atlético, Orientador Escolar, e Enfermeiro Educador da Escola, assumirá a 
responsabilidade pela implementação dos procedimentos associados a esta 
política. 

1.4 A comunicação com todos os indivíduos envolvidos é fundamental para o 
gerenciamento bem-sucedido de alunos com lesões na cabeça. As Escolas 
Públicas de Plymouth manterão comunicações abertas entre funcionários, 
alunos, pais, profissionais de saúde, e outros envolvidos, a fim de otimizar a 
recuperação, para que os alunos com ferimentos na cabeça se recuperem, e 
tenham sucesso em sua educação. 

1.5 O análise e revisão desta política devem ocorrer conforme necessário, e pelo menos a cada 
dois anos. 

Referências: MA General Law (M.G.L.) Capítulo 111, Seção 222 
Departamento de Saúde Pública 105 CMR 201:oo0: Lesões na Cabeça e Concussões em 
Atividades Atléticas Extracurriculares.  
 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 

Regras e Suspensões Escolares 
Os alunos-atletas estão sujeitos às regras e regulamentos da escola que regem o       
comportamento dos alunos, conforme citado no Manual do Aluno para as Escolas do Ensino 
Médio Norte e Sul de Plymouth.  A violação das regras da escola, resultando em uma 
suspensão da escola, impedirá automaticamente a participação do aluno no atletismo durante 
a suspensão.   
 
 
Política de Saúde Química/Álcool/Drogas/Tabaco 
A Regra: (“MIAA Blue Book”, Revisado em 13/02/08, página 54, Regra 62.1): 
Desde a primeira data de treino de outono até a conclusão do ano acadêmico ou evento atlético final 
(o que for mais recente), um aluno não deve, independentemente da quantidade, usar, 
consumir, possuir, comprar/vender, ou doar qualquer bebida que contenha álcool; qualquer 
produto de tabaco; maconha; esteróides; ou qualquer substância controlada. Esta política inclui 
produtos como “NA ou quase cerveja”( vários licores de malte considerados não alcoólicos 
porque contêm menos do que uma porcentagem especificada de álcool). Não é uma violação 
para um aluno estar na posse de um medicamento legalmente definido especificamente 
prescrito para o uso do aluno por seu médico. O padrão mínimo estadual da MIAA não se 
destina a tornar “culpa por associação”, por exemplo, muitos alunos-atletas podem estar 
presentes em uma festa em que apenas alguns violam esse padrão. Essa regra representa 
apenas um padrão mínimo sobre o qual as escolas podem desenvolver requisitos mais 
rigorosos. Se um aluno violar essa regra, e não puder participar de esportes interescolares 
devido a lesões ou acadêmicos, a penalidade não entrará em vigor até que o aluno possa 
participar novamente. 
  

A. Penalidades Mínimas: 
 

1. Primeira Violação: 
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Quando o Diretor confirmar, após uma oportunidade para o aluno ser ouvido, que 
ocorreu uma violação, o aluno perderá a elegibilidade para as próximas competições 
interescolares consecutivas, totalizando 25% de todas as competições nesse esporte. 
Nenhuma exceção é permitida para um aluno que se torna participante de um 
programa de tratamento. É recomendado que, o aluno possa permanecer na prática 
para fins de reabilitação. Todas as partes decimais de um evento serão truncadas, ou 
seja, todas as partes fracionárias de um evento serão descartadas ao calcular os 25% 
da temporada. 

 
2. Segunda Violação e Subsequentes: 

Quando o Diretor confirmar, após uma oportunidade para o aluno ser ouvido, que 
ocorreu uma violação, o aluno perderá a elegibilidade para as próximas competições  
entre escolas consecutivas, totalizando 60% de todas as competições nesse esporte. 
Todas as partes decimais de um evento serão truncadas, ou seja, todas as partes 
fracionárias de um evento serão descartadas ao calcular 60% da temporada. 

Se, após a segunda violação ou subsequentes, o aluno por sua própria vontade se 
tornar um participante de um programa de dependência química, ou programa de 
tratamento aprovado, o aluno poderá ser certificado para reintegração nas atividades 
do MIAA após um mínimo de 40% dos eventos, desde que o aluno esteja totalmente 
envolvido no programa durante todo esse período de penalidade. O Programa de 
Tratamento do Ensino Médio deve certificar que o aluno está cursando ou emitir um 
certificado de conclusão. Se um aluno não concluir o programa, a penalidade volta 
para 60% da temporada. Todas as partes decimais de um evento serão truncadas, ou 
seja, todas as partes fracionárias de um evento serão descartadas ao calcular os 40% 
da temporada. As penalidades devem ser cumulativas a cada ano letivo, mas cumprir 
a penalidade pode ser prorrogada por um ano. Ou, se o período de penalidade não for 
concluído durante a temporada da violação, a penalidade será transferida para a 
próxima temporada de participação real do aluno, o que pode afetar o status de 
elegibilidade do aluno durante o próximo ano letivo. (por exemplo, se um aluno joga 
apenas futebol; ele viola a regra no inverno e/ou na primavera do mesmo ano 
acadêmico; ele/ela cumpriria a(s) penalidade(s) durante a temporada de outono do 
próximo ano acadêmico). O MIAA informou às escolas membros que esta regra está 
em vigor 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer aluno que alegadamente violou esta 
regra terá o direito ao devido processo legal. 

  
Procedimento para Denunciar Violações 
O treinador de cada esporte deve determinar se ocorreu uma violação do código de conduta 
atlética. Em todos os casos, as infrações do código atlético devem ser relatadas ao Diretor 
Atlético, independentemente de uma ação ser tomada ou não. Se uma ação disciplinar for 
tomada, um atleta pode ter seu caso revisado. 
 

Procedimento de Revisão 

• O atleta e/ou os pais podem pedir para se reunir com o treinador, e o diretor esportivo. 
• Essa solicitação deve ocorrer dentro de dois dias letivos após a decisão disciplinar do 

treinador. 
• Se não estiver satisfeito, o aluno e/ou os pais podem pedir para se reunir com o diretor da 

escola, o diretor esportivo, e o treinador. 
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Trote 
Leis Gerais de Massachusetts - Capítulo 269 (consulte o manual principal para leis e políticas 
completas) C.269.S.17. Crime de trote: Definição: Penalidade 
 

C. 269, S.18. Dever de Denunciar Trote 
 

C. 269, S.19 Estatutos de Trote a Serem Fornecidos: Declaração de Conformidade e Política 
Disciplina Obrigatória 
Cada instituição de ensino médio e cada instituição pública ou privada de ensino superior 
apresentará, pelo menos anualmente, um relatório aos regentes do ensino superior e, no caso 
das instituições de ensino médio, ao conselho de ensino, certificando que essa instituição cumpriu 
as suas responsabilidade de informar grupos de alunos, equipes ou organizações e notificar cada 
aluno em tempo integral matriculado por ele das disposições desta seção, e das seções 
dezessete e dezoito, e também certificar que a referida instituição adotou uma política disciplinar 
em relação aos organizadores e participantes de trote, e que tal política foi estabelecida com uma 
ênfase apropriada no manual do aluno ou meios semelhantes de comunicar as políticas da 
instituição aos seus alunos. O conselho de regentes e, no caso de uma instituição secundária, o 
conselho de educação devem promulgar regulamentos que regem o conteúdo, e a frequência de 
tais relatórios, e devem informar imediatamente ao procurador-geral qualquer instituição desse 
tipo, que não faça tal relatório. Adicionado por St. 
1985, c.536; alterado por St. 1987, c.665. 
 
INSULTO - O Conselho de Administração do MIAA adotou a seguinte política em 11/94 

• Insulto inclui quaisquer ações ou comentários de treinadores, jogadores ou 
espectadores, que se destinam a atrair, irritar, envergonhar, ridicularizar ou rebaixar 
os outros, sejam ou não os atos, ou palavras vulgares, ou racistas. Estão incluídas 
condutas que repreendem, intimidam ou ameaçam com base em raça, gênero, 
origem étnica ou origem, e conduta que ataca crenças religiosas, tamanho, status 
econômico, fala, família, necessidades especiais ou assuntos pessoais.  

• Exemplos de Insultos: incluem, mas não estão limitados a: “conversa fiada”, definida 
como uma comunicação verbal de natureza pessoal dirigida por um competidor a um 
oponente, ridicularizando suas habilidades, esforços, orientação sexual, ou falta de 
sucesso, o que provavelmente provocará uma altercação ou resposta; e intimidação 
física fora do espírito do jogo, incluindo confrontos “cara a cara” de um jogador para 
outro e de pé/montando em um jogador caído.  

• Em todos os esportes, os oficiais devem considerar insulto uma flagrante falta 
antidesportiva que desqualifica o pessoal ofensivo do banco, ou competidor do dia de 
competição. Além disso, o infrator estará sujeito às regras de expulsão do MIAA 
existentes. Os oficiais do jogo antes da competição devem avisar ambas as equipes. 
Em todos os locais de competição e torneios da MIAA, a administração apropriada 
pode dar aos espectadores um aviso por provocação. Depois disso, os espectadores 
que provocam jogadores, treinadores, oficiais do jogo ou outros espectadores estão 
sujeitos à expulsão.  

 

“Treino do Capitão do Time” 
A ideia da chamada “prática do capitão” não serve a nenhum propósito atlético ou de 
condicionamento real, desencorajada pelas seguintes razões: falta de supervisão de adultos 
qualificados conforme os regulamentos da MIAA; preocupações de responsabilidade devido à 
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natureza cada vez mais litigiosa da sociedade americana; e não ocorrerá em nenhuma 
propriedade escolar, alugada ou arrendada. 

 

 
Varsity “Prêmio Carta” 
Todos os atletas que participam de uma equipe do time do “varsity” são elegíveis para uma 
carta do time. Os treinadores determinarão quem em sua equipe receberá uma carta prêmio, e 
um certificado. Um participante que não se qualificou para uma carta do time receberá um 
certificado de reconhecimento. Todos os membros da equipe júnior e calouros receberão um 
certificado de reconhecimento. Cada carta recebida posteriormente será na forma de um 
certificado de prêmio. 
 

Comunicação entre Pais/Responsáveis/Treinadores 
Tanto a educação dos filhos quanto a de treinador são vocações extremamente difíceis. Ao 
estabelecer uma compreensão de cada posição, somos mais capazes de aceitar as ações do 
outro e proporcionar maior benefício a todas as crianças. Como pais, quando seu filho se 
envolve em nosso programa, você tem o direito de entender quais expectativas são colocadas 
sobre ele. Isso começa com uma comunicação clara do treinador do programa do seu filho. 
 

Comunicação que Você Deve Esperar do Treinador 
• Filosofia do treinador 
• Expectativas que o treinador tem para o seu filho, bem como para todos os jogadores da 

equipe.  
• Local e horários, de todas as práticas e jogos 
• Requisitos da equipe, ou seja, treinos, equipamentos especiais, condicionamento fora de 

temporada 
• O procedimento seguido caso seu filho se machuque durante a participação 
• A disciplina que pode resultar na retirada da participação do seu filho 

 
Os Treinadores de Comunicação Esperam dos Pais/Responsáveis 

• Preocupações expressas diretamente ao treinador 
• Notificação de qualquer conflito de agendamento com bastante antecedência 
• Preocupações específicas com relação à filosofia e/ou expectativas de um treinador 
• Comunicação sobre seu filho, não sobre outros membros da equipe 

 

Preocupações Apropriadas para Discutir com os Treinadores 
• O tratamento do seu filho, mental e físico 
• Maneiras de ajudar seu filho a melhorar 

• Preocupações com o comportamento do seu filho 
É muito difícil aceitar que seu filho não está jogando tanto quanto você espera. Os treinadores 
levam sua profissão a sério. Eles tomam decisões de julgamento sobre o que acreditam ser o 
melhor para todos os alunos envolvidos. Como você viu na lista acima, certas coisas podem e 
devem ser discutidas com o treinador do seu filho. Outras coisas, como as seguintes, devem 
ser deixadas ao critério do treinador. 
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Questões não Apropriadas para Discutir com o Treinador 
• Tempo de jogo 
• Estratégia de equipe 
• Chamadas no Jogo 
• Outros alunos-atletas 

Essas situações podem exigir uma conferência entre o treinador e os pais. Essas reuniões são 
incentivadas. Ambas as partes envolvidas devem ter uma compreensão clara da posição da 
outra. Quando essas conferências são necessárias, o procedimento a seguir deve ser seguido 
para ajudar a promover uma resolução da questão preocupante. 

• Entre em contato com o treinador e marque uma reunião para discutir suas 
preocupações. 

• NÃO TELEFONE PARA UM TREINADOR EM CASA! (a menos que o treinador tenha 
disponibilizado sua casa ou telefone para pais e atletas). O tempo de um treinador com 
a família é severamente limitado durante a temporada. A privacidade da família deve ser 
respeitada. 

• NÃO TENTE CONFRONTAR UM TREINADOR ANTES OU DEPOIS DE UM JOGO, OU 
PRÁTICA. Esses podem ser momentos emocionantes tanto            para os pais quanto 
para o treinador. Reuniões nessas circunstâncias não promovem a resolução. 

• Se o treinador não puder ser contatado, fale com o diretor atlético da PNHS em 508830-
4428, ou PSHS em 508-224-1723. Uma chamada de retorno do treinador será 
agendada. 

 
Se a Reunião não Forneceu uma Resolução Satisfatória 

• Ligue e marque uma consulta com o diretor atlético da PNHS 830-4428 ou PSHS 224- 1723. 

• O Diretor Atlético ouvirá atentamente suas preocupações e mediará uma resolução entre você e o 
treinador. 

 
Lembre-se: Suas preocupações são importantes para nós. Nunca hesite em seguir os procedimentos 
acima para nos deixar ciente dessas preocupações. Juntos, podemos trabalhar para melhorar nossos 
programas esportivos. 
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Apêndice D: Pré-Escola 
Informações e Regras  

Plymouth Early Childhood Center: “uma pré-escola inclusiva” 
Gostaríamos de dar as boas-vindas a você, e ao seu filho no programa de pré-escola de 
desenvolvimento inclusivo. Para ajudar na sua preparação para a experiência escolar, incluímos 
algumas informações para ajudá-lo a se familiarizar com nosso programa, e seus componentes. A 
escola Plymouth Early Childhood Center oferece duas sessões, uma sessão pela manhã de 2.5 
horas, e uma sessão à tarde de 2.5 horas por 2.3 ou 4 dias por semana; atendendo crianças com 
planos educacionais individuais, e crianças da comunidade. Alguns alunos, devido à natureza de sua 
deficiência, frequentam um programa de dia inteiro das 9:15 às 15:15, quatro dias por semana. A 
Plymouth Early Childhood Center apoia a filosofia de educação inclusiva com a qual as Escolas 
Públicas de Plymouth estão comprometidas. Nossa educação inclusiva busca fornecer uma 
educação significativa para uma variedade de alunos em nossas comunidades, extraindo fortaleza 
de sua diversidade”. A seguir estão algumas crenças comuns compartilhadas: 
  

● todas as crianças têm o direito de serem educadas em sua comunidade de origem com 
seus colegas.  
● as crianças devem participar ao mesmo tempo, de experiências educacionais 
compartilhadas 

 

Modelo Multidisciplinar 
O programa também incorpora a abordagem multidisciplinar ao ensino. Os professores e terapeutas 
trabalham cooperativamente, compartilhando conhecimentos, e responsabilidades individuais no 
fornecimento de atividades de desenvolvimento na sala de aula. O especialista atende cada criança 
de acordo com suas necessidades individuais. Nossa abordagem é baseada em um modelo 
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educacional e não clínico do desenvolvimento da primeira infância. Em um modelo educacional, as 
crianças aprendem em um ambiente mais natural e significativo. O Programa oferece treinamento 
para os pais participando de terapias escolares, e workshops para pais. O treinamento para pais é 
fornecido conforme exigido pelas necessidades de cada aluno. 

 

Modelo Sala de Aula 
 

A abordagem de desenvolvimento da aprendizagem precoce incentiva as crianças a serem 
aprendizes ativas, explorando pessoas e materiais em seu ambiente. A programação diária é uma 
rotina previsível que permite que as crianças se sintam seguras, e confortáveis e as ajudam a seguir 
as instruções, e participar de forma independente, funcional, e eficaz nas atividades. 
 

Tempo do Círculo 
Crianças e funcionários antecipam a rotina diária e revisam as atividades passadas. As crianças 
compartilham “notícias”, cantam, brincadeiras manuais, exercícios de movimento, e compartilham uma 
história. 

 

Jogo Experiencial 
O jogo infantil é uma importante ferramenta de aprendizagem para todas as crianças pequenas. Em 
vários momentos do dia, as crianças podem escolher entre qualquer um dos centros de 
aprendizagem e atividades. Dependendo do dia e do tema, esses centros incluem artes e ofícios, 
pintura, mesa de areia e água, vestir-se, limpeza, blocos, quebra-cabeças, escrita, audição, livros, 
jogos e centros de ciências, artes criativas e experiências sensoriais. 
 

Social/Emocional 
O programa apoia e incentiva a autoestima, e comportamentos sociais. Modelar comportamentos 
apropriados e situações sociais de interpretação de papéis incentiva as crianças a serem sensíveis a 
uma população diversificada. 

  
Grupo de Idiomas 
As atividades são ministradas em cooperação com o fonoaudiólogo para desenvolver as habilidades 
auditivas do seu filho, e a capacidade de entender e usar a linguagem eficazmente. 
  
Música e Movimento 
Envolve atividades de movimento e ritmo, habilidades de escuta e memória, além de usar a 
coordenação muscular grande e pequena. 
 

Integração Sensorial 
A integração sensorial é fornecida no contexto da brincadeira, a fim de motivar a criança a trabalhar 
em habilidades que constroem tônus muscular, percepção, atenção e coordenação. Equipamentos 
suspensos, almofadas de assento, cobertores pesados e uma variedade de texturas são fornecidos 
diariamente. 
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Atividades Motoras 
Equipamentos musculares grandes (hippity hops, prancha de scooter e balanço) facilitaram o 
desenvolvimento de equilíbrio, força e coordenação. 
 

Lanches 
As crianças devem levar um lanche saudável para a escola todos os dias. O lanche é uma parte 
valiosa do aprendizado do nosso dia. As crianças conversam com seus colegas durante essa 
experiência, e desenvolvem habilidades independentes para abrir seus recipientes, e limpar quando 
o lanche termina. As crianças são incentivadas a usar boas maneiras, e adequadas na mesa. 
 

Diretrizes Nutricionais e de Saúde para Lanches 
Incentivamos os pais a enviarem às crianças lanches saudáveis e nutritivos. Algumas sugestões 
incluem: 
 

• queijo 
• cereal com baixo teor de açúcar 
• pretzels(salgadinhos) 
• frutas 
• bolacha água salgada 
• granola 
• palitos de pão 
• manteiga de amendoim 
• suco de frutas 
• palitos de cenoura   

 

Jogo ao ar livre 
Todos os dias, se o tempo permitir, as crianças são levadas para fora. É durante esse período que as 
crianças têm a maior oportunidade de desenvolvimento coordenação motora grossa. 

 

Considerações sobre Roupas 
O aprendizado precoce é ativo e muitas vezes muito confuso. A pré-escola é divertida e muitas 
vezes imprevisível, e as crianças devem usar roupas casuais e confortáveis. Roupas largas que 
permitem que as crianças se vistam sozinhas são uma boa escolha (roupas de moletom, calças 
elásticas na cintura, etc.). Colocar roupas em camadas no inverno (uma camiseta sob um moletom) 
nos permite ajustar as roupas de uma criança conforme as condições da sala de aula o justificarem. 
Durante os meses de inverno, chapéus, luvas e uma jaqueta quente são essenciais. Durante todo o 
ano letivo, teremos oportunidades para eventos internos, e externos que podem exigir considerações 
específicas sobre roupas. Isso pode incluir calças e botas de neve. O professor da sala de aula 
informará você, antes desses eventos. Se seu filho usar botas, envie tênis ou sapatos para uso na 
escola durante a aula. Por motivos de segurança, incentivamos os alunos a usar calçados 
adequados (dedos fechados, com correias) para se envolverem em todas as atividades.  

• Identifique todos os itens que seu filho traz para a escola.  
• Envie uma muda completa de roupas, incluindo roupas íntimas, meias, calças e uma 
camiseta/blusa.  
 

Fraldas ou “Pull-ups” para Crianças que Ainda não são Treinadas para Ir ao Banheiro 
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Para crianças em fraldas ou pull-ups, forneça as fraldas e toalhinhas molhadas. Por motivos de 
higiene, pedimos que você use descartáveis. Por favor, envie uma caixa cheia para uso somente em 
seu filho. Quando seu filho usa calças de treino, precisamos de várias disponíveis na escola. 

 
Por favor, mantenha a equipe informada quando você começar ou 
mudar qualquer rotina de treinamento de banheiro do seu filho, 

para podermos ser consistentes na escola. 
  

Boletins Informativos e Cadernos Escolares 
Nossos professores enviam boletins informativos semanais para falar sobre nosso “tema”, 
atividades, músicas e receitas relacionadas ao tema. Os professores também enviam bilhetes e 
emails ocasionais. Gostamos que os pais também enviem bilhetes, para nos contar sobre coisas que 
acontecem com seus filhos fora da escola. Isso nos ajuda conversar com seu filho, principalmente se 
ele tiver atraso na linguagem, ou na fala. Se você gostaria de falar com um membro da equipe, ligue 
e deixe uma mensagem que retornaremos sua ligação o mais rápido possível. 

 

Modelo Inclusivo de Terapias 
O Plymouth Early Childhood Center usa terapias em sala de aula. Essas práticas incluem pesquisas 
documentadas para apoiar o uso de equipamentos especializados, e modificações no ambiente da 
sala de aula. Essas práticas são apoiadas pelos terapeutas motores, e fonoaudiólogo, e transportadas 
por terapeutas e funcionários para a sala de aula. 

A seguir está uma lista de alguns dos equipamentos usados na sala de aula: 
► Mover e sentar ► Trampolim 
► Cunhas ► Colete ponderado 
► Cadeiras Cube ► Cobertores ponderados 
► Massageador ► Balanços de plataforma 
► Bolas de terapia ► Balanços líquidos 
► Meias corporais 
► Placas de scooter 

►Cintos de 
perna/tornozelo/punho/cintura 

  

Aulas Pré-Escolares Inclusivas 
Nossa mensalidade abrange suprimentos, materiais, desenvolvimento profissional, treinamento de 
pais e eventos especiais. Crianças com necessidades especiais são serviços por lei estadual e federal 
sem nenhum custo para os pais 

  
Taxa de Matrícula Pré-Escolar Inclusiva 

 

Primeiro filho $12.50/sessão 

Segundo filho $6.25/sessão 

 
• A mensalidade é paga mensalmente.  
• NÃO TEM DEDUÇÕES PARA FALTAS NA ESCOLA 
• Nossa mensalidade não é baseada na frequência diária individual. Por exemplo, se seu filho 

estiver ausente devido a doença ou férias em família, a mensalidade ainda será cobrada 
nesses dias. A mensalidade é determinada adicionando o número de dias em que um 
programa está em andamento para o ano e, em seguida, dividindo o total em 8 pagamentos 
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mensais iguais. Você NÃO PAGA pelas férias escolares (Ação de Graças, dezembro-
fevereiro-abril) ou feriados legais quando a escola não estiver em funcionamento.  

• Por favor, faça o cheque nominal a: “Town of Plymouth”  
• Auxílio à Mensalidade: Disponível de forma confidencial com o Diretor da Pré-escola se sua       

família qualificar. 
 

Chegada/Saída dos Alunos e Estacionamento dos Pais 
A escola Plymouth Early Childhood Center tem sua própria área de chegada e saída localizada atrás 
da escola Plymouth Intermediate School. Ao chegar para deixar seu filho, pedimos que você dirija até 
a parte de trás da escola no sentido anti-horário. Por favor, esteja atento aos lugares reservados para 
pais em idade pré-escolar e aqueles reservados para ônibus.   
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Apêndice E: 

Escolas Públicas de Plymouth 

Título IX Procedimentos de Queixa ou Denúncias  
de Assédio Sexual 

  
Apêndice E: Procedimentos de Queixa ou Denúncias de Assédio Sexual do Título IX 
VISÃO GERAL 
As Escolas Públicas de Plymouth (“Distrito”) estão comprometidas em manter os ambientes 
escolares livres de assédio sexual. 
O assédio sexual de qualquer forma ou por qualquer motivo é proibido. Isso inclui assédio sexual por 
administradores, funcionários, alunos, fornecedores e outras pessoas na escola ou em eventos 
relacionados à escola. 
As Escolas Públicas de Plymouth não discriminam com base no sexo em seus programas ou 
atividades educacionais sendo obrigadas pelo Título IX a não discriminar com base no sexo. Essa 
não discriminação também se estende às admissões e ao processo de candidatura a emprego. 
Retaliação contra qualquer indivíduo que tenha levado assédio sexual ao conhecimento de 
funcionários da escola, ou contra um indivíduo que tenha participado, ou se recusou a participar, na 
investigação é ilegal, e não será tolerada pelas Escolas Públicas de Plymouth. 
  
ESCOPO 
Os Procedimentos de Queixa por Assédio Sexual do Título IX foram desenvolvidos conforme os 
regulamentos revisados do Título IX, 34 CFR Parte 106, em vigor em 14 de agosto de 2020, que 
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estabeleceram uma nova definição de assédio sexual sob o Título IX e que exigem procedimentos 
específicos para responder e investigar alegações de assédio sexual sob o Título IX. 
O Título IX Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual se aplicam apenas a alegações de assédio 
sexual sob o Título IX, que inclui assédio com base em sexo, orientação sexual e/ou identidade de 
gênero e definido na seção Definições abaixo. 
O Título IX Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual se aplicam à conduta que ocorre nos 
Estados Unidos em um programa educacional ou atividade do Distrito, independentemente de tal 
programa ou atividade distrital ser conduzido dentro, ou fora da escola. Um programa ou atividade 
educacional distrital inclui locais, eventos ou circunstâncias sobre as quais o Distrito exerceu controle 
substancial sobre o entrevistado e o contexto onde o assédio sexual ocorreu. 
As alegações de conduta que atendam à definição de assédio sexual nos termos do Título IX serão 
tratadas por meio dos O Título IX Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual. Alegações de 
conduta que atendam à definição de assédio sexual sob o Título IX e, simultaneamente, atendam às 
definições de assédio sexual sob o Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964 (funcionários), MGL c. 
151B (funcionários) e/ou MGL c. 151C (alunos), também serão abordadas através do O Título IX 
Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual.  
As alegações de conduta que não atendem à definição de assédio sexual nos termos do Título IX, 
mas que poderiam, se comprovadas, atender a(s) definição(ões) de assédio sexual nos termos do 
Título VII (funcionários), MGL c. 151B (funcionários) e/ou M.G.L. c. 151C (alunos), serão abordadas 
por meio da Queixa de Direitos Civis do Distrito Procedimentos. (Ver exceção na Seção II, Parte 4, 
Etapa 4 abaixo). As definições de assédio sexual nos termos do Título VII, M.G.L. c. 151B e M.G.L. 
c. 151C são estabelecidas nos Procedimentos de Queixa ou Denúncia de Direitos Civis. Consulte o 
Apêndice F dos Procedimentos de Queixa ou Denúncia de Direitos Civis do Distrito.  
  
CONFIDENCIALIDADE 
O Distrito manterá confidencial a identidade dos denunciantes, entrevistados e testemunhas, exceto 
conforme permitido pela Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA), conforme 
exigido por lei e/ou conforme necessário para realizar este Procedimento. 

  
DEFINIÇÕES 
Autor da Queixa: Um indivíduo que supostamente é vítima de conduta que poderia constituir 
assédio sexual nos termos do Título IX. Os pais e/ou responsáveis legais de um denunciante não 
são considerados denunciantes, mas podem registrar uma Queixa ou Denúncia Formal em nome de 
um filho menor e agir em nome do filho menor em qualquer assunto do Título IX. Para efeitos deste 
procedimento, os termos “denunciantes” e “suposta vítima” terão o mesmo significado. 
Queixa Formal: Um documento ou envio eletrônico apresentado por um denunciante, que contenha 
a assinatura física ou digital do denunciante, ou indique que o denunciante é a pessoa que 
apresenta a Queixa ou Denúncia Formal, ou um documento assinado pelo coordenador do Título IX, 
que alega assédio sexual contra um entrevistado, e solicita que o Distrito investigue a alegação de 
assédio sexual. 

No momento da apresentação de uma Queixa ou Denúncia Formal, o denunciante deve estar 
participando ou tentando participar do programa educacional, ou atividade do Distrito com a 
qual a Queixa Formal está sendo registrada. 
Assédio sexual: Conforme o Título IX, o termo “assédio sexual” inclui três (3) tipos de má 
conduta com base no sexo: 

Qualquer caso de assédio “quid pro quo” por um funcionário da escola; 

Conduta indesejada com base no sexo, incluindo conduta indesejada baseada em 
estereótipos sexuais ou com base em noções tradicionais de masculinidade e feminilidade, 
que seja suficientemente severa e generalizada e objetivamente ofensiva, negando 
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efetivamente a uma pessoa acesso educacional igual; ou qualquer caso de agressão sexual, 
namoro violência, violência doméstica, ou perseguição conforme definido abaixo. 

Agressão Sexual: Uma ofensa que atende à definição de estupro, carícias, incesto ou estupro 
estatutário, conforme usado no sistema Uniforme de Denúncia de Crimes do FBI e estabelecido 
abaixo: 
Estupro: A penetração, por menor que seja, da vagina ou ânus com qualquer parte do corpo, ou 
objeto, ou penetração oral por um órgão sexual de outra pessoa, sem o consentimento da vítima. 
Carícias: O toque nas partes íntimas do corpo de outra pessoa para fins de gratificação sexual, sem 
o consentimento da vítima, incluindo casos onde a vítima é incapaz de dar consentimento devido a 
sua idade, ou incapacidade mental temporária, ou permanente. Em Massachusetts, conforme M.G.L. 
c. 265, § 13B, uma criança com menos de 14 anos é incapaz de dar consentimento a toques 
indecentes. 
Incesto: Relações sexuais entre pessoas relacionadas entre si nos graus onde o casamento é 
proibido por lei. 
Estupro Estatutário: Relações sexuais com uma pessoa abaixo da idade legal de consentimento. 
Em Massachusetts, de acordo com M.G.L. c. 265, § 23, a idade legal de consentimento é 16 anos. 
Para os fins da definição de agressão sexual, o termo “consentimento” deve ser definido de maneira 
consistente com as leis de Massachusetts. 
Namoro Violência: Violência cometida por uma pessoa que está ou esteve em uma relação social 
de natureza romântica, ou íntima com a vítima. A existência de tal relação deve ser determinada com 
base na declaração da parte relatora, e considerando a duração da relação, o tipo de 
relacionamento, e a frequência de interação entre as pessoas envolvidas na relação. Para os fins 
desta definição, namoro violência inclui, mas não está limitado a, abuso sexual ou físico, ou a 
ameaça de tal abuso. A violência no namoro não inclui atos abrangidos pela definição de violência 
doméstica. 

  
  

Violência Doméstica: Um crime ou contravenção crime de violência cometido por um cônjuge atual 
ou ex-cônjuge, ou parceiro íntimo da vítima por uma pessoa com quem a vítima compartilha um filho 
em comum; por uma pessoa que está coabitando com, ou coabitou com, a vítima como cônjuge ou 
parceiro íntimo, por uma pessoa em situação semelhante ao cônjuge da vítima conforme as leis de 
violência doméstica, ou familiar da jurisdição onde o crime de violência ocorreu por qualquer outra 
pessoa contra uma vítima adulta, ou jovem protegido dos atos dessa pessoa, conforme as leis de 
violência doméstica, ou familiar da jurisdição onde o crime de violência ocorreu. 
Perseguição: Envolver-se em um “curso de conduta” dirigido a uma pessoa específica que faria com 
que uma “pessoa razoável” temesse pela segurança da pessoa ou pela segurança de outras 
pessoas, ou sofresse “sofrimento emocional substancial”. 
 
Para efeitos da presente definição: 
“Curso de conduta” significa dois ou mais atos, incluindo, mas não limitado a, atos nos quais o 
perseguidor direta, indiretamente, ou por meio de terceiros, por qualquer ação, método, dispositivo 
ou meio, segue, monitora, observa, vigia, ameaça ou se comunica com ou sobre uma pessoa, ou 
interfere com uma propriedade da pessoa. 
“Pessoa razoável” significa uma pessoa em circunstâncias semelhantes, e com identidades 
semelhantes às da vítima. 
“Sofrimento emocional substancial” significa sofrimento mental significativo ou angústia que 
pode, mas não necessariamente, requer tratamento ou aconselhamento médico, ou outro 
profissional. 
Parte ou Partes: O denunciante e/ou respondente.  
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Diretor: O diretor ou designado pelo do diretor. 
Respondente: Um indivíduo denunciado como o autor de uma conduta que poderia constituir 
assédio sexual. 
Superintendente: O superintendente ou designado pelo superintendente. 
Medidas de Apoio: Serviços individualizados razoavelmente disponíveis que não são punitivos, não 
disciplinares e não excessivamente onerosos para o Denunciante ou Respondente, enquanto 
projetados para garantir acesso educacional igual, proteger a segurança e/ou impedir o assédio 
sexual. Medidas de Apoio podem ser oferecidas antes ou depois da apresentação de uma Queixa ou 
Denúncia Formal, ou quando nenhuma Queixa ou Denúncia Formal tiver sido apresentada. As 
medidas de apoio são serviços individualizados razoavelmente disponíveis que não são punitivos, 
não disciplinares, e não excessivamente onerosos para a outra parte, enquanto projetados para 
garantir acesso educacional igual, proteger a segurança e/ou impedir o assédio sexual. As medidas 
de apoio disponíveis para reclamantes e entrevistados incluem, mas não estão limitadas a: 
aconselhamento; extensões de prazos, ou outros ajustes relacionados ao curso; modificações nos 
horários de trabalho ou aula; serviços de escolta no campus; restrições mútuas ao contato entre as 
partes; mudanças nos locais de trabalho; licenças; maior segurança e monitoramento de certas 
áreas do edifício e/ou campus; e outras medidas semelhantes. Violações das restrições impostas por 
medidas de apoio podem ser consideradas uma violação das regras da escola, e também podem ser 
consideradas para determinar se o assédio sexual ocorreu. 

  
                Coordenador do Título IX: Funcionário(s) designado(s) pelo Distrito para coordenar seus esforços       
para cumprir Título IX. 

  
DENUNCIAR ASSÉDIO SEXUAL 
Quem pode denunciar assédio sexual: Qualquer pessoa pode denunciar uma alegação de assédio 
sexual. 
Como denunciar assédio sexual: Indivíduos são incentivados a denunciar alegações de assédio 
sexual ao Coordenador do Título IX ou ao Diretor, mas qualquer funcionário do distrito que receber 
uma denúncia de assédio sexual responderá ao relatório conforme descrito abaixo. 
  
Relatórios Internos: Qualquer funcionário do Distrito que receber uma denúncia de assédio sexual 
deverá responder informando imediatamente o Diretor ou o Coordenador do Título IX sobre o 
relatório. Qualquer funcionário do distrito que observar assédio sexual a um aluno deve intervir para 
interromper a conduta, e deve informar imediatamente o Diretor ou Coordenador do Título IX sobre o 
incidente. Se uma denúncia/queixa envolver uma alegação contra o Diretor ou Coordenador do 
Título IX, o funcionário do Distrito deve, em vez disso, relatar a alegação ao Superintendente. 
Qualquer Diretor que receber uma denúncia/queixa de assédio sexual deve informar imediatamente 
o Coordenador do Título IX relevante do relatório. 
Resposta do Distrito ao Relatório: O Distrito responderá a todas as denúncias/queixas de assédio 
sexual imediata e equitativamente e de maneira consistente com este Procedimento e quaisquer 
outros procedimentos e políticas distritais relevantes. Após receber um relatório, o Coordenador do 
Título IX deve: 

o Entrar em contato com o denunciante imediatamente e confidencial para discutir a 
disponibilidade de medidas de apoio; 
o Informar o denunciante da disponibilidade de medidas de apoio com ou sem a 
apresentação de uma Queixa ou Denúncia Formal do Título IX; 
o Considerar os desejos do denunciante com relação às medidas de apoio;  
o Se o Distrito não fornecer ao denunciante, medidas de apoio, documente as razões 
pelas quais essa resposta foi razoável; e 
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Explique ao denunciante o processo de apresentação de uma Queixa ou Denúncia Formal do Título 
IX. Somente o arquivamento de um Reclamante Formal do Título IX acionará o processo de Queixa 
ou Denúncia Formal do Título IX, descrito na Seção III. 
 

 A. DENUNCIANDO UMA QUEIXA FORMAL DO TÍTULO IX 
Somente a denúncia de uma Queixa Formal do Título IX acionará o processo de Queixa Formal do 
Título IX, descrito abaixo. 
Quem pode registrar uma Queixa ou Denúncia Formal do Título IX: Embora qualquer pessoa possa 
denunciar assédio sexual, apenas um denunciante ou um Coordenador do Título IX pode registrar 
uma Queixa ou Denúncia Formal do Título IX. Se um denunciante optar por não registrar uma 
Queixa ou Denúncia Formal, a escolha do denunciante de não iniciar uma investigação será 
geralmente respeitada, a menos que o Coordenador do Título IX determine que assinar uma Queixa 
ou Denúncia Formal para iniciar uma investigação sobre os desejos do denunciante não é 
claramente irracional perante as circunstâncias conhecidas. O Coordenador do Título IX levará em 
consideração as preocupações articuladas pelas partes envolvidas, os melhores interesses da 
comunidade, a justiça para com todos os envolvidos, e as obrigações legais do Distrito sob as leis 
estaduais e federais aplicáveis. Quando o Coordenador do Título IX assina a Queixa ou Denúncia 
Formal, o Coordenador do Título IX não é um denunciante ou uma parte durante o processo de 
queixa, e deve cumprir o requisito de estar livre de conflitos ou preconceitos. 
Processamento de uma Queixa Formal do Título IX: As Queixas ou Denúncias Formais do Título IX 
serão investigadas prontamente e equitativamente pelo Coordenador do Título IX ou pessoa 
designada, da seguinte forma: 
  
Etapa 1: A Queixa/Denúncia Formal do Título IX é apresentada: 

1. Uma Queixa ou Denúncia Formal deve indicar (se conhecido pelo denunciante ou 
suposta vítima) o(s) nome(s) das pessoas envolvidas, testemunhas da conduta, se houver, 
uma descrição da conduta e, na medida do possível, as datas e locais da conduta. Uma 
Queixa ou Denúncia Formal não será rejeitada apenas porque não foi completamente 
preenchida ou foi preenchida incorretamente. 
2. Uma queixa/denúncia formal pode ser apresentada a qualquer momento, inclusive 
fora do horário comercial. Queixas ou Denúncias formais enviadas fora do horário comercial 
normal serão consideradas recebidas no dia útil escolar seguinte. 
3. No momento da apresentação da Queixa ou Denúncia Formal, a suposta vítima deve 
estar participando ou tentando participar do programa, ou atividade educacional da escola 
onde a Queixa ou Denúncia Formal é apresentada. 

  
4. Uma Queixa ou Denúncia Formal pode ser apresentada pessoalmente ao 
Coordenador do Título IX, por correio ou por email, usando as informações de contato do 
Coordenador do Título IX, listadas neste procedimento, e por qualquer método adicional 
designado pela escola. 
5. Consolidação de Queixas ou Denúncias Formais: o Distrito pode consolidar Queixas 
ou Denúncias Formais quando as alegações surgirem dos mesmos fatos. 
6. Consideração do uso do Processo de Resolução Informal com o consentimento das 
partes. Ver secção II (D). 
7. Ao longo deste processo, haverá uma presunção de que o entrevistado não é 
responsável pela suposta conduta até que uma determinação quanto à responsabilidade seja 
feita na conclusão do processo de queixas/denúncias. 
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Etapa 2: Considere medidas de apoio tanto para o denunciante quanto para o entrevistado: Assim 
que uma queixa/denúncia formal for registrada, o Coordenador do Título IX garantirá que medidas de 
apoio sejam consideradas para ambas as partes. Ver secção I (D). 
  
Etapa 3: Notificação por escrito de alegações: Após o recebimento de uma Queixa ou Denúncia 
Formal, o Distrito enviará uma notificação por escrito das alegações, incluindo a identidade das 
partes, tanto para o denunciante quanto para o entrevistado, se suas identidades forem conhecidas. 
A notificação por escrito deve incluir: (1) uma declaração proibindo o envio consciente de 
informações falsas; (2) detalhes suficientes conhecidos no momento para permitir ao entrevistado a 
oportunidade de responder às alegações; (3) uma declaração de que o entrevistado é presumido 
não responsável pela suposta conduta; (4) que um a determinação quanto à responsabilidade é feita 
na conclusão do processo de queixa/denúncia; (5) que as partes podem ter um consultor de sua 
escolha, que pode ser, mas não é obrigado a ser, um advogado; e (6) que as partes/consultores 
possam inspecionar e revisar evidências de acordo com este procedimento. Se, no decorrer da 
investigação, o Distrito decidir investigar alegações de assédio sexual que não estejam incluídas na 
notificação inicial por escrito das alegações, o Distrito notificará as alegações adicionais às partes 
cujas identidades são conhecidas. 
  
Etapa 4: Considere se o indeferimento da queixa/denúncia formal é justificada: Algumas queixas ou 
denúncias formais estarão sujeitas a demissão obrigatória ou discricionária o Título IX. 
1. Indeferimento Obrigatória de Queixa ou Denúncia Formal: O Coordenador do Título IX 
rejeitará uma Queixa ou Denúncia Formal nos termos do Título IX quando a conduta alegada: 

a. mesmo que provada, não corresponderia à definição de assédio sexual nos termos do Título 
IX; 
b. não ocorreu em um programa educacional ou atividade do Distrito, ou 
c. não ocorreu contra uma pessoa nos Estados Unidos. 
d. Indeferimento discricionário de queixa/denúncia formal: O Coordenador do Título IX pode 
rejeitar uma Queixa ou Denúncia Formal ou alegações nela contidas para fins do Título IX a 
qualquer momento se o denunciante informar o Coordenador do Título IX por escrito que o 
deseja retirar a Queixa ou Denúncia Formal ou alegações: o respondente não está mais 
matriculado ou empregado pelo Distrito, ou 
e. circunstâncias específicas impedem o distrito de reunir evidências suficientes para tomar uma 
determinação. 

2. O Coordenador do Título IX deve fornecer às partes uma notificação por escrito de qualquer 
indeferimento de uma Queixa ou Denúncia Formal e os motivos da demissão. 
3. O indeferimento de uma Queixa ou Denúncia Formal para fins do Título IX não impedirá o 
Distrito de abordar as alegações sob quaisquer outras políticas ou procedimentos distritais 
relevantes, incluindo, entre outros, os Procedimentos de Queixa ou Denúncia de Direitos Civis, o 
Plano de Prevenção e Intervenção contra o Bullying, o Código do Estudante de Conduta e/ou um 
contrato coletivo de trabalho, nem impedirá o Distrito de abordar as alegações conforme o processo 
de queixa/denúncia estabelecido na Seção II deste Procedimento. O Coordenador do Título IX 
poderá fazer tais referências e proceder conforme apropriado em relação às alegações. 
   
Etapa 5: Investigação Inicial: Todas as Queixas ou Denúncias Formais serão investigadas pelo 
Coordenador do Título IX, ou outro indivíduo designado para atuar como investigador pelo 
Coordenador do Título IX. O investigador será responsável por buscar e coletar evidências relativas 
à investigação. Qualquer Queixa ou Denúncia Formal contra um funcionário que ocupe uma posição 
de supervisão deve ser investigada por uma pessoa que não esteja sujeita à autoridade desse 
supervisor. Durante o processo de resolução de queixas/denúncias formais: 
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1. Padrão de Prova: O investigador deve fazer conclusões factuais com base em uma 
preponderância do padrão de evidência. 

2. O ônus da coleta de evidências, e o ônus da prova permanece no Distrito, não nas 
partes. 
3. O Distrito proporcionará oportunidades iguais para as partes apresentarem fatos e 
testemunhas periciais e outras provas de acusação e defesa. 
4. O Distrito não restringirá a capacidade, das partes de discutir as alegações ou reunir 
provas (por exemplo, sem ordens de “mordaça”). 
5. Cada parte pode ter um (1) conselheiro de sua própria seleção e, às suas próprias 
custas, participar desse processo de queixa/denúncia. No caso de um aluno com menos de 18 
anos, esse orientador pode ser um acréscimo aos pais/responsáveis do aluno. Quaisquer 
restrições à participação de um conselheiro serão aplicadas igualmente a cada uma das 
partes. O consultor pode, mas não é obrigado a, ser um advogado. Qualquer evidência 
recebida por um consultor neste processo está sujeita à confidencialidade, e pode ser usada 
apenas para o propósito do processo de queixa/denúncia. Os consultores estão proibidos de 
divulgar tais evidências fora do processo de queixa/denúncia. 
6. O Distrito enviará uma notificação prévia por escrito às partes de quaisquer 
entrevistas investigativas, reuniões ou audiências nas quais sua participação seja convidada 
ou esperada. 
7. Privacidade de Registros de Tratamento Médico e Tratamento de Saúde Mental: O 
Distrito não pode acessar ou usar os registros de tratamento médico, psicológico ou similar do 
denunciante, ou do entrevistado, a menos que o Distrito obtenha o consentimento por escrito 
da parte para fazê-lo. 
8. O investigador pode impor prazos razoáveis a todas as partes, conforme necessário, 
para facilitar a conclusão oportuna da investigação. O investigador pode estender qualquer um 
dos prazos além dos períodos identificados neste procedimento por justa causa. Se uma 
queixa ou denúncia de assédio sexual for recebida dentro de três (3) semanas após o final do 
ano letivo acadêmico, o investigador tentará concluir a investigação até o final do ano letivo. 
No caso de a investigação se estender além do último dia de aula, o Distrito fará esforços 
razoáveis para concluir a investigação no prazo determinado, mas pode estender o período de 
investigação para explicar a indisponibilidade de testemunhas enquanto a escola não estiver 
em funcionamento. Se o investigador estender a investigação, o investigador notificará as 
partes da extensão e os motivos, portanto, por escrito. 

  
Etapa 6: Oportunidade para as Partes responderem às evidências: O Distrito deve enviar as partes e 
seu (s) conselheiro (es) (se tiverem) evidências diretamente relacionadas à alegação, em formato 
eletrônico ou cópia impressa. As partes terão dez (10) dias para inspecionar, revisar e responder às 
evidências. O Distrito não deve exigir, permitir, confiar ou usar evidências que constituam 
informações protegidas contra divulgação por um privilégio legalmente reconhecido, a menos que 
tenha sido dispensado pelo titular do privilégio. 

1. Antes de fornecer evidências às partes, o investigador pode redigir informações 
confidenciais que não estejam diretamente relacionadas às alegações ou que estejam 
proibidas de usar sob o Título IX ou por privilégio (por exemplo, registros de tratamento), a Lei 
de Privacidade e Direitos Educacionais da Família e/ou 603 CMR 23.00. As informações 
diretamente relacionadas à investigação e que não estejam proibidas de serem divulgadas sob 
o Título IX (por exemplo, registros de tratamento), a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais 
da Família e/ou 603 CMR 23.00 devem ser disponibilizadas para revisão por ambas as partes. 
2. As partes e seus conselheiros serão proibidos de divulgar qualquer uma das provas 
para qualquer finalidade não diretamente relacionada com este procedimento de 
queixa/denúncia. 
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Etapa 7: Conclusão do Relatório de Investigação: O Distrito deve enviar às partes, e seu orientador, 
um Relatório de Investigação que resuma de forma justa as evidências relevantes, mas não chegue 
a nenhuma conclusão sobre responsabilidade, em formato eletrônico ou cópia impressa, dentro de 
vinte e cinco (25) dias letivos do recebimento da Queixa ou Denúncia Formal, a menos que seja 
estendido de outra forma por justa causa. Uma cópia do Relatório de Investigação também será 
enviada ao tomador de decisão. 
  
Etapa 8: Oportunidade das partes de responder ao relatório investigativo: O distrito fornecerá a cada 
parte dez (10) dias para que as partes respondam ao relatório investigativo. O Relatório Investigativo 
notificará as partes da oportunidade de enviar ao decisor perguntas dirigidas pela outra parte e/ou 
qualquer testemunha dentro dos mesmos dez (10) dias. (Consulte a Etapa 9). 
  
Etapa 9: Perguntas dirigidas por escrito das partes: Após o relatório ter sido enviado às partes, mas 
antes de chegar a uma determinação sobre a responsabilidade, o decisor deve dar ao denunciante, 
e ao entrevistado a oportunidade de enviar as perguntas escritas, e relevantes do decisor da outra 
parte ou de qualquer testemunha, fornecer à parte as respostas por escrito da outra parte e/ou da 
testemunha às referidas perguntas escritas e permitir perguntas adicionais e limitadas de 
acompanhamento de cada parte por escrito. Questões que busquem a divulgação de informações 
protegidas sob um privilégio legalmente reconhecido, Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da 
Família e/ou 603 CMR 23.00 não serão permitidas, a menos que a pessoa que detém o privilégio 
tenha renunciado ao privilégio. 

1. O denunciante deve ser protegido de responder perguntas sobre o 
comportamento sexual anterior do denunciante, a menos que seja oferecido para 
provar que, alguém que não seja o entrevistado cometeu a alegada má conduta, ou 
oferecido para provar o consentimento do denunciante para a conduta sob 
investigação. 
2. Após o recebimento do Relatório de Investigação, cada parte terá dez (10) 
dias para enviar perguntas relevantes dirigidas ao decisor por escrito. 

a. Todas as perguntas devem ser feitas com respeito (por exemplo, 
sem palavrões e sem atacar o caráter ou as motivações de uma pessoa). 
b. As perguntas que não são relevantes serão excluídas, e o decisor 
deve explicar à parte que fez a pergunta o (s) motivo (s) para excluir qualquer 
pergunta. 

3. Após o recebimento das perguntas dirigidas pelo Distrito, cada parte e 
testemunha terá cinco (5) dias para responder a essas perguntas por escrito. 
4. Após o recebimento das respostas pelas partes, quaisquer perguntas de 
acompanhamento pelas partes devem ser submetidas ao decisor por escrito dentro de 
três (3) dias, e essas perguntas de acompanhamento devem ser respondidas por 
escrito dentro de três (3) dias após o recebimento. 

5. Cada parte receberá uma cópia das respostas por escrito da outra parte ou 
da testemunha. 

 
Etapa 10: Determinação de Responsabilidade/Constatações de Fato pelo Decisor: 
1. O decisor deve emitir uma determinação por escrito sobre a responsabilidade com uma 
descrição das medidas processuais tomadas, conclusões de fato, conclusões sobre se a suposta 
conduta, a justificativa para o resultado de cada alegação, o leque de sanções disciplinares às quais 
o entrevistado pode estar sujeito, se os recursos serão fornecidos ao denunciante, e procedimentos 
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e bases para apelação. A determinação escrita do decisor não deve ser completo pelo Coordenador 
do Título IX ou pelo investigador. 

2. Padrão de Prova: O decisor deve fazer conclusões factuais com base em uma 
preponderância do padrão de evidência. 

  
3. As conclusões dos decisores devem basear-se em uma revisão objetiva de todas as 
evidências relevantes, acusações e defesas, e evitar determinações de credibilidade com base 
no status de uma pessoa como denunciante, entrevistado ou testemunha.  

4. O decisor não deve fazer inferências sobre a determinação da responsabilidade com 
base unicamente na falha ou recusa de uma parte em responder às perguntas. 

5. A determinação por escrito deve ser enviada simultaneamente a ambas as partes.  
6. Essa determinação deve ser enviada dentro de vinte (20) dias letivos após a emissão 
do relatório, a menos que uma extensão seja acordada pelas partes, ou se o processo for 
razoavelmente atrasado, a determinação por escrito será emitida dentro de sessenta (60) dias 
letivos após o recebimento da Queixa ou Denúncia Formal. 

  
B. Soluções: Se o decisor determinar que ocorreu assédio sexual, a administração distrital 
tomará medidas para eliminar o ambiente de assédio, o que pode incluir, mas não se limitar a, 
fornecer soluções a um denunciante, projetadas para restaurar ou preservar o acesso igual do 
denunciante aos programas e/ou atividades educacionais do Distrito. Esses recursos podem ser os 
mesmos serviços individualizados que as medidas de apoio descritas na Seção I (D) acima e/ou 
podem consistir em intervenções alternativas e/ou sanções punitivas ou disciplinares que 
sobrecarregam o entrevistado. 
  
C. Disciplina: Pessoas que se envolvem em assédio ou retaliação sexual podem estar sujeitas a 
ações disciplinares, incluindo, mas não se limitando a, repreensão, suspensão, rescisão, expulsão 
(se aplicável sob M.G.L. c. 71, §§ 37H ou 37H ½), ou outras sanções conforme determinado pela 
administração distrital, sujeito a requisitos processuais aplicáveis. 

1. Embora o entrevistado possa, conforme o Título IX, estar sujeito a remoção de 
emergência a qualquer momento, o entrevistado não pode estar sujeito a sanções 
disciplinares pela má conduta definida neste procedimento até que este processo de Queixa 
ou Denúncia tenha sido concluído. 

  
D. Processo Informal: Somente após a apresentação de uma Queixa ou Denúncia Formal, o 
Distrito pode optar por oferecer e facilitar opções informais de resolução, como mediação ou justiça 
restaurativa. Ambas as partes devem dar consentimento voluntário, informado, e por escrito para 
tentar qualquer resolução informal oferecida. Qualquer resolução informal sob este procedimento 
será facilitada por pessoal treinado. 

1. O processo de resolução informal não está disponível para resolver alegações de que 
um funcionário assediou sexualmente um aluno. 
2. O processo informal é voluntário, e a suposta vítima e/ou entrevistado pode encerrar, 
ou recusar qualquer processo informal a qualquer momento, e retomar o processo de queixa 
ou denúncia formal. 

3. O processo informal não deve exceder trinta (30) dias. 
A participação no processo informal permanecerá dentro dos prazos do Processo Formal de 
Queixa ou Denúncia. 

E. Remoção de Emergência sob o Título IX: O Distrito pode remover um entrevistado em caráter 
de emergência a qualquer momento, desde que o Distrito: (1) realize uma análise individualizada de 
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segurança e risco; (2) determine que uma ameaça imediata à saúde física ou segurança de qualquer 
aluno, ou outro indivíduo decorrente de as alegações de assédio sexual justificam a remoção e que 
não há alternativa à remoção de emergência do entrevistado para mitigar a ameaça apresentada; e 
(3) fornece ao entrevistado um aviso e a oportunidade de contestar a decisão imediatamente após a 
remoção. 
  
F. Relatórios anônimos: O distrito pode ser notificado de uma alegação de assédio sexual por 
meio do recebimento de uma denúncia anônima. Em casos de denúncias anônimas, a obrigação do 
Distrito é responder de uma maneira que não seja irracional tendo em vista as circunstâncias 
conhecidas. Se o denunciante anônimo for o denunciante, e ele solicitar confidencialidade, o Distrito 
pode e deve oferecer medidas de apoio, enquanto seja consistente com a manutenção da solicitação 
de confidencialidade. Se uma denúncia anônima for recebida sem divulgação da identidade do 
denunciante, o Distrito não poderá fornecer ao denunciante medidas de apoio, em resposta a essa 
denúncia. O Distrito pode, em conformidade com as leis, e regulamentos estaduais aplicáveis, ser 
obrigado a denunciar assédio sexual identificado em uma queixa ou denúncia anônima às 
autoridades estaduais e/ou locais, como o Departamento de Crianças e Famílias de Massachusetts, 
em conformidade com os estatutos e regulamentos estaduais e/ou tomar ações para proteger a 
segurança da comunidade escolar (entrar em contato com a polícia, por exemplo) que possam 
resultar na divulgação da identidade da pessoa denunciante. Embora o Distrito responda a 
denúncias anônimas de assédio sexual de acordo com este procedimento, uma Denúncia ou Queixa 
ou Denúncia Formal não pode ser apresentada anonimamente. Apelações: O denunciante ou 
entrevistado pode apelar de uma determinação relativa à responsabilidade e/ou da rejeição do 
Distrito de uma Denúncia/Queixa Formal ou de quaisquer alegações nela contidas, apenas nas 
seguintes bases: 

  

1. irregularidade processual que afetou o resultado da questão; 

2. evidências recém-descobertas que possam afetar o resultado da questão; e/ou 

3. O funcionário do Título IX teve um conflito de interesses ou preconceito que afetou o 
resultado do assunto. 

G. Um apelo pode ser feito ao Superintendente ou pessoa designada dentro de cinco (5) dias 
após o recebimento da determinação de responsabilidade ou indeferimento. O Superintendente 
decidirá sobre o apelo o mais tardar trinta (30) dias a partir da data de recebimento do apelo por 
escrito. Nos casos em que tenha sido determinado que um aluno entrevistado está sujeito a 
suspensão de longo prazo como resultado de uma constatação de assédio sexual de acordo com 
este procedimento, o entrevistado pode optar por exercer seu recurso de acordo com os requisitos 
disciplinares do devido processo legal aplicáveis às circunstâncias (por exemplo, M.G.L. c. 71, §§ 
37H, 37H ½ ou 37H ¾) no lugar deste procedimento de apelação. Os apeloss devem ser feitos por 
escrito (e-mail é suficiente) para o Superintendente ou representante, Plymouth Public Schools, 11 
Lincoln Street, Plymouth, MA 02360. 
O processo de Denúncia/Queixa Formal do Título IX é considerado concluído quando o período de 
apelação tiver expirado ou após a emissão da decisão do Superintendente sobre um apelo 
apresentado em tempo hábil. 
  
H. Manutenção de registros: Os registros relacionados a este procedimento serão mantidos por 
um período de sete (7) anos. 
  
I. Agências de emprego: As informações de contato das agências estaduais, e federais de 
fiscalização da discriminação no emprego são as seguintes: 1) Federal - Comissão de Oportunidades 
Iguais de Emprego dos Estados Unidos (EEOC); John F. Kennedy Federal Building; 15 New Sudbury 
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Street, Room 475; Boston, MA 02203-0506; 1-800-669-4000; Site do Escritório da Área EEOC Boston: 
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location; 2) Estado: Comissão Contra a Discriminação de 
Massachusetts (MCAD); Sede de Boston; One Ashburton Place; Sexto Andar, Sala 601; Boston, MA 
02108; (617) -994-6000; Site do MCAD  https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission contra 
a discriminação.  
  
J. Identificação do pessoal-chave envolvido no processo do Título IX para denúncias e/ou queixas 
formais de assédio sexual: 
  
Coordenadores do Título IX: Stacey Rogers, Superintendente Assistente de Administração e Instrução: 
srogers@plymouth.k12.ma.us e Erik Cioffi, Superintendente Assistente de Recursos Humanos: 
ecioffi@plymouth.k12.ma.us 
  

• Investigador(es): Superitendente ou outro designado pelo Superintendente 
• Decisor: Diretor do Edifício Escolar ou outro designado pelo Superintendente 
• Oficial de Apelação: Christopher Campbell, Superintendente de Escolas: 
ccampbell@plymouth.k12.ma.us 
  

• Facilitador(es) de Resolução Informal: Stacey Rogers, Superintendente Assistente de 
Administração e Instrução: srogers@plymouth.k12.ma.us ou Erik Cioffi, Superintendente 
Assistente de Recursos Humanos: ecioffi@plymouth.k12.ma.us 
  

O Distrito notificará alunos, funcionários, candidatos a admissão ou emprego, pais e responsáveis 
legais dos alunos e sindicatos sobre o nome, cargo, endereço do escritório, endereço de e-mail e 
número de telefone do Coordenador do Título IX. Essas informações serão exibidas com destaque no 
site do distrito. 
Refs legais: Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973; Título II da Lei dos Americanos com 
Deficiência de 1990; Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964; Título VII da Lei dos Direitos Civis; 
Título IX das Emendas à Educação de 1972; a Lei da Idade; MGL c. 151B e c. 151C; e M.G.L. c. 76, 
§ 5; Política SC 6.15, Anti-Bullying; Política SC 2.6, Não Discriminação. 

   

https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
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Apêndice F: Procedimento de Denúncia dos Direitos Civis das Escolas Públicas de 
Plymouth 
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As Escolas Públicas de Plymouth (“Distrito”) estão comprometidas em manter os ambientes escolares 
livres de discriminação, assédio ou retaliação com base em raça, cor, religião, origem nacional, gênero, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade ou deficiência.  
Assédio, discriminação e retaliação de qualquer forma ou por qualquer motivo são proibidos. Isso inclui 
assédio ou discriminação por parte de administradores, funcionários, alunos, fornecedores, e outras 
pessoas na escola ou em eventos relacionados à escola. A retaliação contra qualquer indivíduo que 
tenha levado assédio, ou discriminação à atenção dos funcionários da escola, ou que tenha cooperado 
na investigação de uma denúncia sob este procedimento é ilegal e não será tolerada pelas Escolas 
Públicas de Plymouth.  
As pessoas que se envolverem em assédio, discriminação ou retaliação podem estar sujeitas a ações 
disciplinares, incluindo, entre outras, repreensão, suspensão, rescisão/expulsão ou outras sanções, 
conforme determinado pela administração da escola, sujeito aos requisitos processuais aplicáveis.  
 

Não Aplicabilidade deste Procedimento às Alegações de Assédio Sexual do Título IX 
O Procedimento de Denúncia/Queixas de Direitos Civis não se aplica a denúncias/queixas de assédio 
sexual, conforme definido no Título IX das Emendas à Educação de 1972, e seus regulamentos de 
implementação (“Título IX”) em vigor em agosto de 2020.  
As alegações de conduta que possam, se comprovadas, atender à definição de assédio sexual nos 
termos do Título IX serão tratadas por meio dos Procedimentos de Denúncia/Queixa por Assédio 
Sexual do Título IX do Distrito. Da mesma forma, alegações de conduta que atendam à definição de 
assédio sexual nos termos do Título IX e, simultaneamente, atendam às definições de assédio sexual 
no Título VII (funcionários), MGL c. 151B (funcionários) e/ou M.G.L. c. 151C (alunos), também serão 
abordadas através do Título IX Procedimentos de Denúncia/Queixa por Assédio Sexual. Adendo E. 
As alegações de conduta que não atendem à definição de assédio sexual nos termos do Título IX, 
mas que poderiam, se comprovada, atender à(s) definição(ões) de assédio sexual nos termos do Título 
VII (funcionários), M.G.L. c. 151B (funcionários) e/ou M.G.L. c. 151C (alunos), serão abordadas 
através dos Procedimentos de Denúncia/Queixa de Direitos Civis.  
  

Definições 
Para efeitos do presente procedimento: 
  

• “Discriminação” significa discriminação ou assédio com base em raça, idade, cor, 
nacionalidade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência ou religião pela qual 
um indivíduo é excluído da participação, negado os benefícios, ou sujeito a discriminação sob 
qualquer programa ou atividade da escola.  
• “Assédio” significa conduta indesejada com base em raça, idade, cor, nacionalidade, 
deficiência ou religião que seja suficientemente severa, persistente ou generalizada para criar ou 
contribuir para um ambiente hostil para o indivíduo na escola. O assédio pode incluir insultos, 
xingamentos, piadas estranhas, ameaças, comentários, insinuações, notas, exibição de imagens 
ou símbolos, gestos ou outra conduta, que se eleva ao nível de um ambiente hostil. Um 
ambiente hostil é aquele que interferiu irracionalmente com a participação de um indivíduo, 
negou ao indivíduo os benefícios, ou submeteu o indivíduo a discriminação sob qualquer 
programa, ou atividade do Distrito.  

 
Assédio Sexual Não-Título IX 
M.G.L. c. 151B, § 1 - o termo “assédio sexual” é definido como avanços sexuais, pedidos de favores 
sexuais e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual quando: (a) submissão ou rejeição 
de tais avanços, solicitações ou conduta é feita explícita ou implicitamente um termo ou condição de 
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emprego, ou como base para decisões de emprego; (b) tais avanços, solicitações ou conduta têm o 
propósito ou efeito de interferir irracionalmente no desempenho profissional de um indivíduo, criando 
um ambiente de trabalho intimidador, hostil, humilhante ou sexualmente ofensivo. A discriminação 
com base no sexo deve incluir, mas não se limitar a, assédio sexual.  
M.G.L. c. 151C, § 1 - o termo “assédio sexual” é definido como avanços sexuais, pedidos de favores 
sexuais e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual quando: (a) submissão ou rejeição 
de tais avanços, solicitações ou conduta é feita explícita ou implicitamente um termo ou condição da 
provisão dos benefícios, privilégios ou serviços de colocação ou como base para a avaliação do 
desempenho acadêmico; ou (b) tais avanços, solicitações ou conduta têm o objetivo, ou efeito de 
interferir irracionalmente na educação de um indivíduo, criando uma intimidação, hostil, humilhante 
ou sexualmente ambiente educacional ofensivo.  
Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964 - Avanços sexuais indesejados, pedidos de favores 
sexuais, e outras condutas verbais ou físicas de natureza sexual constituem assédio sexual quando: 
(1) a submissão a tal conduta é feita explícita ou implicitamente como um termo ou condição de um 
emprego de um indivíduo; (2) a submissão ou rejeição de tal conduta por um indivíduo é usada como 
base para decisões de emprego que afetam esse indivíduo; ou (3) tal conduta tem o objetivo ou 
efeito de interferir irracionalmente no desempenho profissional de um indivíduo, ou criar uma atitude 
intimidadora, hostil ou ofensiva no ambiente de trabalho. Um ambiente hostil com base no sexo é 
criado quando a conduta é suficientemente severa, ou generalizada para alterar as condições de 
emprego.  
Ao determinar se um ambiente é hostil, o Distrito deve considerar o contexto, a natureza, a 
frequência, e a localização dos incidentes, bem como a credibilidade das testemunhas e a 
identidade, o número e as relações das pessoas envolvidas. O Distrito deve considerar se o alegado 
assédio foi suficiente para criar tal ambiente para uma pessoa razoável da mesma idade, sexo, e 
experiência que o Denunciante, e em circunstâncias semelhantes. A conduta não constitui assédio 
quando o incidente ocorre fora do campus em uma atividade não patrocinada pela escola e não cria 
um ambiente hostil na escola para a vítima.  
 

Retaliação: atos de retaliação contra qualquer indivíduo que exerça seus direitos sob os estatutos 
de direitos civis cobertos por este procedimento, ou o procedimento de assédio sexual são 
considerados discriminação e são ilegais. Os indivíduos estão proibidos de coagir, intimidar, 
ameaçar, ou interferir com um indivíduo porque o indivíduo exerceu qualquer direito concedido ou 
protegido sob este procedimento e/ou os Procedimentos de Assédio Sexual do Título IX.  

Denunciante/Queixoso: Um indivíduo que supostamente é vítima de conduta que possa 
constituir discriminação, assédio ou retaliação sob este procedimento. Os pais e/ou responsáveis 
legais de um denunciante não são considerados denunciantes, mas podem apresentar 
queixas/denúncias formais em nome de um filho menor, e agir em nome do menor em qualquer 
questão de direitos civis.  

Parte ou Partes: O denunciante e/ou respondente.  
Diretor: 

• O diretor ou o Representante do Diretor.  
• Respondente: Um indivíduo que tenha sido denunciado como autor de conduta que 

possa constituir discriminação, assédio ou retaliação de acordo com este 
procedimento.  

Como fazer uma queixa/denúncia 
Qualquer aluno ou funcionário que acredite ter sido discriminado ou assediado deve denunciar sua 
preocupação imediatamente ao Diretor. Os alunos também podem relatar incidentes de conduta de 
assédio a um professor, administrador ou orientador. Qualquer queixa/denúncia recebida por um 
funcionário da escola deve ser imediatamente comunicada ao Diretor ou Coordenador de Direitos 
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Civis. Alunos ou funcionários que não têm certeza se houve discriminação, assédio ou retaliação são 
incentivados a discutir a situação com o Diretor. Pode haver casos em que outro terceiro, que não 
tenha experimentado, mas esteja ciente da ocorrência de conduta proibida, possa apresentar uma 
queixa/denúncia sob este procedimento. Em tais circunstâncias, essa pessoa é chamada de 
“repórter”.  

  
Qualquer funcionário distrital que observar ou receber uma queixa/denúncia de discriminação, 
assédio ou retaliação deverá notificar imediatamente o Diretor, ou o Coordenador de Direitos Civis, 
identificado abaixo. Qualquer funcionário distrital que observe discriminação, assédio ou retaliação 
contra um aluno deve intervir para interromper a conduta e denunciá-la ao diretor. Após o 
recebimento de uma queixa/denúncia de discriminação, assédio ou retaliação, o Diretor informará 
imediatamente o Coordenador de Direitos Civis, relevante sobre o relatório, e o Distrito responderá 
de maneira consistente com este Procedimento. Se o relatório envolver uma acusação contra o 
Diretor ou Coordenador de Direitos Civis, o funcionário deverá relatar o incidente ao Superintendente 
ou designado.  
 

Relatórios Informais: os indivíduos podem querer registrar uma queixa ou denúncia  formal de 
discriminação, assédio ou retaliação, ou denunciar informalmente (ou seja, sem iniciar uma queixa 
ou denúncia formal). Esses relatórios informais podem ser feitos ao Diretor ou Coordenador de 
Direitos Civis. O Distrito informará qualquer pessoa que faça um relatório informal que ele ou ela 
pode iniciar uma queixa ou denúncia formal a qualquer momento, independentemente de quais 
medidas estão sendo ou foram tomadas em resposta a um relatório informal.  
 

Relatórios Anônimos: Denunciantes e relatores devem estar cientes que, embora o Distrito 
muitas vezes consiga manter a confidencialidade das pessoas denunciantes, o Distrito às vezes 
pode ser obrigado a tomar medidas para proteger a segurança da comunidade escolar, o que pode 
resultar na identidade da pessoa denunciante que está sendo divulgada (à polícia, por exemplo). 
Quando os relatores ou denunciantes procuram permanecer anônimos, ou manter suas identidades 
em sigilo, eles serão informados de que honrar tal solicitação pode limitar a capacidade do Distrito 
de responder totalmente a qualquer evento relatado, incluindo limitações na capacidade de tomar 
medidas disciplinares contra um Respondente.  
 

Processo Informal: Se o Distrito concluir que seja possível resolver um assunto, seja após uma 
queixa ou denúncia formal, ou um relatório informal, de maneira rápida, justa e adequada por meio de 
um processo informal envolvendo e com o consentimento do Denunciante, o Distrito pode tentar fazer 
isso. O processo informal é voluntário, e o Denunciante e/ou Respondente podem encerrar, ou recusar 
qualquer processo informal a qualquer momento, sem penalidade.  
 

Processo Formal: Uma denúncia/queixa  formal deve indicar (se conhecido pelo denunciante ou 
relator) o (s) nome (s) das pessoas envolvidas e testemunhas da conduta, descrever a conduta e 
identificar, na medida do possível, as datas e locais da conduta. A queixa ou denúncia  deve ser 
assinada e datada pelo denunciante e/ou relator. As queixas/denúncias serão investigadas de forma 
rápida e equitativa pelo Coordenador de Direitos Civis ou Diretor. As investigações podem ser iniciadas 
sempre que necessário, na ausência de uma queixa/denúncia formal ou após a retirada de uma 
queixa/denúncia formal.  
 

Avaliações Iniciais: O Coordenador ou Diretor dos Direitos Civis fará uma avaliação inicial após 
uma queixa/denúncia. Com base nessa avaliação, o Coordenador ou Diretor dos Direitos Civis pode: 
(a) se a conduta, mesmo que fundamentada, não constituir assédio, discriminação ou retaliação, 
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rejeitar a queixa/denúncia; (b) se a alegada conduta (ou queixa) não puder, mesmo que verdadeira, 
constituir discriminação, assédio ou retaliação, mas está dentro do escopo de outro procedimento, o 
Coordenador de Direitos Civis deve encaminhar o assunto para o funcionário apropriado; (c) se o 
Coordenador de Direitos Civis ou Diretor concluir ser possível resolver a queixa/denúncia de maneira 
rápida, justa e adequada por meio de um processo informal envolvendo e com o consentimento 
mútuo, o Coordenador de Direitos Civis ou Diretor pode tentar fazê-lo segundo a Seção D, acima; ou 
(d) se a suposta conduta, se fundamentada, constituir discriminação, assédio ou retaliação, o 
Coordenador de Direitos Civis ou Diretor iniciará uma investigação. O Coordenador de Direitos Civis 
ou Diretor também pode identificar e iniciar quaisquer medidas provisórias. Consulte a Seção G. 
 

  
Medidas Provisórias: O distrito fornecerá medidas provisórias imediatas e razoáveis durante a 
pendência da investigação, se apropriado, para apoiar e proteger a segurança das partes, do 
ambiente educacional e do distrito e/ou comunidade escolar; para dissuadir retaliação; e preservar a 
integridade do processo de investigação e resolução. Quaisquer medidas provisórias serão 
monitoradas para garantir que sejam eficazes com base nas necessidades em evolução das partes. 
Violações das restrições impostas por medidas provisórias podem ser consideradas uma violação 
das regras da escola para determinar se houve discriminação, assédio ou retaliação.  
 

Prazos: O Distrito procurará concluir qualquer investigação dentro de vinte (20) dias letivos após o 
recebimento de uma queixa/denúncia e fornecerá a notificação por escrito do resultado da 
investigação dentro de vinte e cinco (25) dias letivos. O investigador pode impor prazos razoáveis a 
todas as partes para facilitar a conclusão oportuna da investigação. O investigador pode estender o 
período de investigação além do tempo identificado devido a circunstâncias atenuantes, incluindo, 
mas não se limitando à disponibilidade e cooperação de testemunhas, a complexidade da 
investigação, períodos de férias escolares, e o envolvimento da aplicação da lei e outras 
investigações externas da agência. Se uma queixa ou denúncia de discriminação, assédio ou 
retaliação for recebida dentro de três (3) semanas após o final do ano letivo acadêmico, o 
investigador tentará concluir a investigação até o final do ano letivo. Se a investigação se estender 
além do último dia de aula, o Distrito fará esforços razoáveis para concluir a investigação dentro do 
prazo, mas poderá estender o período de investigação para contabilizar a disponibilidade de 
testemunhas durante o período de férias de verão. Se o investigador estender a investigação, ele 
notificará o Denunciante e o Respondente sobre a extensão. Uma denúncia às autoridades policiais 
não atrasará automaticamente uma investigação; no entanto, uma solicitação da polícia para atrasar 
a investigação pode exigir uma suspensão temporária de uma investigação, e o Distrito retomará 
imediatamente sua investigação ao ser informado de que a coleta de evidências da aplicação da lei 
está concluído.  
Sob o procedimento formal de resolução, a queixa/denúncia será investigada pelo Diretor, 
Coordenador de Direitos Civis ou outro indivíduo designado pelo Diretor, ou Coordenador de Direitos 
Civis que tenha a responsabilidade de buscar e reunir evidências relativas à investigação. Uma 
queixa/denúncia formal contra um funcionário que ocupa um cargo de supervisão deve ser 
investigada por uma pessoa que não esteja sujeita à autoridade desse supervisor.  
  

Durante o procedimento formal de resolução: 
• O Denunciante terá a oportunidade de ser ouvido e ter a oportunidade de identificar 

testemunhas e outras evidências relevantes para o investigador.  
• O Respondente terá a oportunidade de ser ouvido como parte da investigação, 

incluindo a oportunidade de fornecer informações relevantes e identificar 
testemunhas para consideração do investigador.  
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• Os direitos de privacidade das partes devem ser mantidos de acordo com as leis 
estaduais e federais aplicáveis.  

• O investigador manterá um registro escrito do processo de investigação.  
• A investigação será concluída dentro de vinte (20) dias letivos a partir da data de 

recebimento da queixa/denúncia.  
• A notificação do resultado da investigação, incluindo, se apropriado, uma descrição 

dos remédios tomados, será fornecida às partes dentro de vinte e cinco (25) dias 
letivos após o recebimento da queixa/denúncia, a menos que prorrogado por justa 
causa.  

• Nada neste Procedimento impedirá o investigador, a seu critério, de concluir a 
investigação antes do período descrito acima.  

• Padrão de Prova: A investigação deve fazer conclusões factuais com base em uma 
preponderância do padrão de evidência.  

 
Se o investigador determinar que houve discriminação, assédio ou retaliação, o Distrito tomará 
medidas para eliminar o ambiente discriminatório ou assediador, que incluirá, mas não se limitará a: 

• Identificar quais etapas são necessárias para evitar a recorrência de qualquer 
comportamento discriminatório, incluindo, mas não se limitando a, assédio ou 
retaliação, e corrigir seus efeitos discriminatórios, se apropriado; e 

• Informar o Denunciante e o Respondente sobre os resultados da investigação 
(conforme as leis de privacidade estaduais e federais aplicáveis) conforme os prazos 
acima.  

A administração da escola também pode encaminhar o infrator para procedimentos 
disciplinares a serem conduzidos de acordo com as leis federais e estaduais. Nada no 
Procedimento deve ser interpretado como limitando ou proibindo a capacidade do Distrito 
de tomar as medidas disciplinares apropriadas contra o infrator segundo o(s) código(s) de 
conduta ou contratos de trabalho, ou políticas aplicáveis, quando apropriado, antes da 
conclusão da investigação conforme os direitos do devido processo de funcionários e 
alunos, conforme aplicável.  
  

Apelo: Se o Denunciante ou o Respondente estiver insatisfeito com os resultados da investigação, 
um apelo pode ser feito ao Superintendente ou designado dentro de sete (7) dias consecutivos após 
o recebimento da notificação do resultado da investigação, exceto para circunstâncias em que o 
entrevistado está sujeito a suspensão de longo prazo como resultado de uma constatação de 
discriminação, assédio ou retaliação. Nesse caso, os direitos de apelo do Respondente serão 
fornecidos de maneira consistente com os requisitos disciplinares do devido processo legal 
aplicáveis às circunstâncias (por exemplo, MGL c. 71, 37H, 37H ½ ou 37H ¾). Os apelos devem ser 
feitos por escrito (e-mail é suficiente) para o Superintendente ou representante, Plymouth Public 
Schools, 11 Lincoln Street, Plymouth, MA 02360. O Superintendente ou pessoa designada decidirá 
dentro de trinta (30) dias a partir da data de recebimento da apelação por escrito.  
 
A identificação do Coordenador de Direitos Civis para Denúncias de discriminação, assédio e 
retaliação sob este procedimento é: 
  

Erik Cioffi, Superintendente Assistente de Recursos Humanos 
Rua Lincoln, 11 

Plymouth, MA 02360 
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Informações sobre agências de emprego: as agências federais de fiscalização da discriminação no 
emprego são as seguintes: 1) Federal - Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos Estados 
Unidos (EEOC); John F. 

Kennedy Federal Building; 15 New Sudbury Street, Sala 475; Boston, MA 02203-0506; 1-800-6694000; 
Site do Escritório da Área EEOC Boston: https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location; 2) Estado: 
Comissão Contra a Discriminação de Massachusetts (MCAD); Sede de Boston; One Ashburton 
Lugar; Sexto andar, sala 601; Boston, MA 02108; (617) -994-6000; MCAD 
Site https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination. Legal 
Ref: Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973; Título II da Lei dos Americanos com Deficiência de 
1990; Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964; Título VII da Lei dos Direitos Civis de 1964; Título IX 
das Emendas à Educação de 1972; a Lei da Idade; M.G.L. c. 151B e c. 151C; M.G.L. c. 76, § 5; 
Política SC 6.15, Anti-Bullying; Política SC 2.6, Não Discriminação.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022-2023 Calendário Inicial de Testes MCAS e ACCESS 
para ELLs(Aprendizes de Inglês) 

 
 
 

https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.eeoc.gov/field-office/boston/location
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-commission-against-discrimination
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Apêndice G: 2022-2023 Datas Iniciais de MCAS Access Testes para ELLs    
Novembro de 2022 MCAS ELA e Matemática Retestes 
CBT -Próxima-Geração (PBT disponível como acomodação) 

Disciplina Datas Prescritas de Administração do Teste 

ELA • Sessão ELA 1: 9 de novembro 
• Sessão ELA 2: 10 de novembro 

Matemática • Sessão de Matemática 1: 15 de novembro 
• Sessão de Matemática 2: 16 de novembro 

 
Fevereiro de 2023 MCAS Biologia e Física Introdutória  
CBT - (PBT disponível como acomodação) 

Disciplina Datas Prescritas de Administração do Teste 

Biologia • Sessão de Biologia 1: 1º de fevereiro 
• Sessão de Biologia 2: 2 de fevereiro 

Física Introdutória 
 
Primeira Administração de fevereiro 

• Sessão Introdutória de Física. 1: 1º de 
fevereiro 

• Sessão Introdutória de Física. 2: 2 de fevereiro 
 
Março de 2023 MCAS ELA e Matemática - Retestes 
CBT- Próxima Geração (PBT disponível como acomodação) 

Disciplina Datas Prescritas de Administração do Teste 

ELA • Sessão ELA 1: 8 de março 
• Sessão ELA 2: 9 de março 

Matemática • Sessão de Matemática 1: 14 de março 
• Sessão de Matemática 2: 15 de março 

 
Primavera de 2023 MCAS 3º - 8º Ano ELA e Matemática 5º - 8º Ano STE 
CBT- Próxima Geração (PBT disponível como acomodação) 

Disciplina Datas Prescritas da Administração do Teste 

https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
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ELA Sessões de Teste 27 de março a 28 de abril 
 
Observe que: o teste de ELA será administrado antes do 
teste de Matemática e do STE.  

Matemática - Sessões de Teste 24 de abril a 26 de maio 

STE - Sessões de Teste 25 de abril a 26 de maio 

  
Primavera de 2023 Testes MCAS - 10º Ano  
CBT de próxima geração (PBT disponível como acomodação) 

Disciplina Datas Prescritas de Administração do Teste 

ELA Teste o número máximo de alunos que podem participar 
simultaneamente.  
• Sessão ELA 1: 28 de março 
• Sessão ELA 2: 29 de março 
 
Teste todos os alunos restantes que não participaram das primeiras 
datas devido a limitações de tecnologia/dispositivo (somente) 
• Sessão ELA 1: 30 de março 
• Sessão ELA 2: 31 de março 

Matemática Teste o número máximo de alunos que podem participar 
simultaneamente 
• Sessão de Matemática 1: 16 de maio 
• Sessão de Matemática 2: 17 de maio 
 
Teste todos os alunos restantes que não participaram das primeiras  
datas devido a limitações de tecnologia/dispositivo (somente) 
• Sessão de Matemática 1: 18 de maio 
• Sessão de Matemática 2: 19 de maio 

 
Primavera de 2023 – MCAS STE High School Testes  

Diciplina Datas Prescritas de Administração do Teste 

Biologia e 
Física introdutória para 
9º Ano e acima 
 
CBT de próxima geração (PBT) 
disponível como 
acomodação) 

Teste o número máximo de alunos que podem participar 
simultaneamente 
• Sessão 1: 6 de junho 
• Sessão 2: 7 de junho 
 
Teste todos os alunos restantes que não participaram das primeiras 
datas devido a limitações de tecnologia/dispositivo (somente) 
• Sessão 1: 8 de junho 
• Sessão 2: 9 de junho 

https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
https://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/testdesign/ghs-math.docx
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Química e 
Tecnologia/Engenharia para 
10º Ano e acima 
 
Legado (somente PBT) 
 
Última administração desses 
dois STE testes  

•  Sessão 1:  
6 de junho  
•   Sessão 2:  
7 de junho 

 
  
ACESSO 2023 para ELLs 

Classes Jardim—12º Ano 
TCC para os 1º a 12º Ano, com uma alternativa em papel para alunos com deficiência e recém-
chegados (o teste do jardim de infância permanece em papel.)  

ACESSO para sessões de teste de ELL 5 de janeiro a 9 de fevereiro 
(as datas são provisórias) 

 
Avaliação Alternativa do MCAS 2023 (MCAS-Alt) 

 Ensino Médio - 3º a 8º Ano   

Prazo de envio 31 de março 
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Página de Assinatura e Resumos 

 
 
 
 

As Escolas Públicas de Plymouth são obrigadas a coletar assinaturas 
para verificar se os pais, responsáveis, e alunos leram e entenderam o 
seguinte: 

 
1. Conteúdo do Manual do Aluno (incluindo Comunicado à 

Mídia, Informações do Diretório e Transferência de 
Registros) 

2. Informações sobre uma Lei Relativa à Educação Sexual 
(M.G.L. Ch. 71 §32A) 

3. O Formulário de Liberação de Responsabilidade 2022-
2023 (requer assinatura) 

 
As Escolas Públicas de Plymouth devem obter permissão dos 
pais/responsáveis conforme o seguinte: 
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1. Política de Uso Aceitável de Tecnologia e Segurança na 
Internet (AUP) 

 
Para ajudá-lo, consulte os resumos a seguir.  

  
 

 

 

 

Por favor, certifique-se de preencher e devolver a 
página de assinatura para a escola do seu filho, o mais tardar 
uma semana após o recebimento do Manual do Aluno 
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Fotos, Nomes, Trabalhos de Alunos, ou Citações na Mídia 
Às vezes, repórteres ou fotógrafos da mídia (como jornais, televisão, rádio ou cabo) gostariam de 
se envolver em atividades nas escolas. Ter uma foto ou trabalho do aluno no jornal para 
participar de um programa geralmente é aceitável para os pais, mas ocasionalmente, por razões 
legais, não é prudente. Se você não deseja que o nome, ou os trabalhos escolares de seu 
filho sejam usados, ou que fotos sejam tiradas para a mídia, você deve notificar a escola 
por escrito no verso da Página de Assinatura.  

 

Aviso de Informações do Diretório 
As Escolas Públicas de Plymouth designaram certas informações contidas nos registros 
educacionais de seus filhos como informações de diretório para fins da Lei de Privacidade e 
Direitos Educacionais da Família (FERPA), e dos Regulamentos de Registros de Alunos, 603 
CMR 23.00 e seguintes. 

As seguintes informações sobre os alunos são consideradas informações do diretório: nome; 
endereço; número de telefone; data e local de nascimento; principal campo de estudo; 
participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos; peso e altura dos membros de 
equipes atléticas; datas de atendimento; graus,  honras e prêmios recebidos; e planos pós-
ensino médio do aluno. 

As informações do diretório podem ser divulgadas para qualquer finalidade, a critério do Sistema 
Escolar, sem o consentimento dos pais/responsáveis de um aluno, ou aluno elegível. Os 
pais/responsáveis, e alunos elegíveis têm o direito, no entanto, de se recusar a permitir a 
designação de qualquer ou de todas as informações acima como informações do diretório. 
Nesse caso, essas informações não serão divulgadas, exceto com o consentimento de um dos 
pais/responsáveis ou aluno elegível, ou de outra forma permitido pela FERPA e 603 CMR 23.00 
et seq. 

Qualquer pai/responsável ou aluno que se recuse a ter uma ou todas as informações do 
diretório designado divulgadas deve apresentar uma notificação por escrito para esse 
efeito com o diretor da escola, o mais tardar uma semana após o recebimento deste 
manual. Essa notificação faz parte da página de assinatura.  

No caso de uma recusa não ser apresentada, presume-se que nem os pais/responsáveis, nem o aluno 
elegível se opõem à liberação de informações do diretório. 

 

Aviso sobre Transferência de Registros para Outra Escola 
De acordo com 603 CMR 23.07 (g), é dado aviso de que as Escolas Públicas de Plymouth 
encaminham o registro escolar completo de um aluno transferido para escolas nas quais o aluno 
procura ou pretende se matricular. Essa transferência de registros ocorre sem o consentimento 
dos pais/responsáveis ou do aluno elegível. 

Um ato Relativo à Educação Sexual (M.G.L. Ch. 71 §32A) 
 

Notificação aos Pais 
Os programas de Educação e Ciência da Saúde das Escolas Públicas de Plymouth contêm 
currículos abrangentes do pré-ensino fundamental e médio. O objetivo do programa é ajudar os 
alunos a adquirir conteúdo adequado para desenvolver habilidades para a vida, ou habilidades 



 7-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |152 

de resolução de problemas, comunicação e tomada de decisão para se preparar para um futuro 
saudável e produtivo. 
Os programas de Educação e Ciência da Saúde foram elaborados por nossa equipe profissional, 
usando seus programas baseados em pesquisa, bem como programas desenvolvidos pelo 
Departamento de Educação de Massachusetts, pela Associação Americana do Coração, pela 
Sociedade Americana do Câncer, pela Cruz Vermelha Americana, pela Operação Salva-vidas, e 
outros recursos de educação em saúde e ciências. 

A educação sexual faz parte do programa abrangente de Educação em Saúde. Nas séries 
pre/jardim de infância até o 5º ano, as seguintes unidades contêm tópicos de sexualidade: 
segurança/segurança pessoal, crescimento, desenvolvimento e doenças. 

No programa Science, os padrões de aprendizagem para K-4 são lições, que incluem tópicos 
que tratam das características de todos os organismos. Esses tópicos incluem crescimento, 
desenvolvimento, reprodução e morte. Os alunos também observarão que plantas e animais têm 
estruturas diferentes, que desempenham diferentes funções no crescimento, sobrevivência e 
reprodução. 

Durante as aulas de saúde e ciências, as perguntas dos alunos serão respondidas de forma 
factual e adequada à idade. A privacidade de cada aluno será respeitada e ninguém será 
obrigado a responder perguntas ou revelar informações pessoais. O material é apresentado de 
forma factual. 

Conforme a lei de Massachusetts, e a política do Comitê Escolar de Plymouth, você pode isentar 
seu filho de qualquer parte de um currículo que envolva principalmente educação sexual humana 
ou questões de sexualidade humana. Se você quiser isentar seu filho de uma aula específica, 
envie a solicitação por escrito. 

O Diretor de Educação em Saúde, e o Coordenador de Ciências estão disponíveis para se reunir 
com você para revisar o currículo e os materiais. Para revisar esses materiais, ligue para marcar 
uma reunião. 

Estamos ansiosos para trabalhar com você para garantir que seu filho tenha uma experiência 
positiva, e educacionalmente enriquecedora neste ano letivo. Se você tiver alguma dúvida sobre 
o processo de isenção para os Programas de Saúde e Ciências, ligue para o diretor da sua 
escola. 

  
Para isentar seu filho de qualquer parte do currículo de saúde e/ou ciências que envolva 
principalmente questões de educação sexual ou sexualidade humana, você deve notificar 
a escola por escrito no verso da Página de Assinatura.  
 

Segurança do Aluno na Internet e Uso Aceitável da Tecnologia (AUP) 
Uma assinatura libera as Escolas Públicas de Plymouth, seus funcionários, e quaisquer 
instituições com as quais está afiliada, de todas e quaisquer reivindicações e danos de qualquer 
natureza decorrentes do uso, ou incapacidade de uso por um aluno da Rede de Dados das 
Escolas Públicas de Plymouth, incluindo, mas não limitado a reivindicações que possam surgir 
do uso não autorizado do sistema para comprar produtos ou serviços. 

O pai/responsável concorda em instruir seu filho sobre quaisquer restrições de acesso ao 
material que sejam adicionais às restrições estabelecidas na AUP. Preencha o AVISO DE 
RECEBIMENTO DA POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE TECNOLOGIA 
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E CONTRATO DE USO ACEITÁVEL. Este formulário, uma vez preenchido, precisará ser devolvido 
ao diretor da escola do seu filho. 

  
Recrutamento Militar/Institutos de Ensino Superior 
Conforme as disposições da Lei de Educação Elementar e Secundária (ESEA), as escolas agora são 
obrigadas a fornecer informações do diretório de alunos (nome, endereço e número de telefone do 
aluno da escola de ensino médio) mediante solicitação a recrutadores militares e/ou instituições de 
ensino superior. 

  
Qualquer pai/responsável que não queira que essas informações sejam divulgadas a esses 
terceiros devem registrar uma notificação por escrito com o diretor da escola no prazo máximo de 
uma semana após o recebimento deste manual. Essa notificação deve ser escrita no verso da 
página de assinatura.   



 7-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |154 

  
 

PÁGINAS DE ASSINATURA   

PARA ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS  
  

INFORMAÇÕES DO(A) ALUNO(A)  

 
Primeiro Nome: ____________________Sobrenome: _________________________________ 
Data de Nascimento: ___________________________ Série: ____________  
Nome do Pai/Responsável: ______________________________________________________ 
  
  

Abaixo, marque com um x o que se aplica, assine todas as páginas, bem como a 
página para o 2022-2023 Formulário de Isenção de Responsabilidade, e o Formulário 
de Uso Aceitável de Tecnologia do Aluno, e devolva todas as páginas para a escola.  

 
Um ato relativo à educação sexual 

A. Reconheço que li as informações relativas à Notificação dos Pais de uma Lei Relativa à 
Educação Sexual MGL Ch. 71 §32A. 

❑ SIM 

❑ NÃO 
 

B. Meu filho pode participar de qualquer parte do currículo de saúde e/ou ciências que envolva 
principalmente questões de educação sexual ou sexualidade humana. 

❏ SIM (irrestrito) 

❏ NÃO (restrito) 
Informações Divulgadas para um Serviço de Correspondência de Terceiros 
O nome e o endereço do meu filho podem ser liberados para receber informações de 
recrutamento da Escola Pública Charter.  

❑ SIM (irrestrito) 
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❑ NÃO (restrito) 

 
Fotos/Trabalho do Aluno na Mídia 
A foto ou o trabalho escolar do meu filho podem ser tirados para a mídia ou usados em publicações do 
distrito escolar, incluindo fotos do anuário enviadas ao jornal. 

❑ SIM (irrestrito) 

❑ NÃO (restrito) 

 

Aviso de Informações do Diretório 
O distrito escolar pode liberar as informações do diretório do meu filho para publicar itens como 
anuário, anúncios de formatura, boletins informativos, e anúncios do quadro de honra sem ter que 
obter consentimento por escrito para cada uso das informações do aluno. 

❑ SIM (irrestrito) 

❑ NÃO (restrito) 

 

Imagens, Nomes, Trabalhos de Alunos ou Citações na Mídia 
Às vezes, repórteres ou fotógrafos da mídia (como jornais, televisão, rádio ou cabo) gostariam de 
se envolver em atividades nas escolas. Ter uma foto ou trabalho do aluno no jornal para 
participar de um programa geralmente é aceitável para os pais, mas ocasionalmente, por razões 
legais, não é prudente. Se você não deseja que o nome ou os trabalhos escolares de seu 
filho sejam usados, ou que fotos sejam tiradas para a mídia, você deve notificar a escola 
por escrito no verso da Página de Assinatura.  

 
Contrato de Acesso de Tecnologia do Aluno(AUP) 

 
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO E ACORDO DA POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE TECNOLOGIA DO 

ALUNO 

SEÇÃO DO ALUNO (Deve ser assinada pelos alunos do sexto ano e acima.) 

 

Nome do aluno (em letra de forma) ____________________________________________Série__________ 
  

 
 

Nome da Escola ___________________________________________________________________________ 
 

Li, entendi e concordo em seguir a Regras de Tecnologia(AUP) das Escolas Públicas de Plymouth. 
Entendo que, se eu violar esta política, ou as regras da escola, meu acesso pode ser encerrado, e posso 
enfrentar outras medidas disciplinares. Entendo que, esta política se aplica a toda a tecnologia operada na 



 7-JUNHO-22 Manual  do Aluno 2022-2023  Página |156 

propriedade das Escolas Públicas de Plymouth, ou conectada à rede das Escolas Públicas de Plymouth. 
Entendo e concordo que, não há expectativa de privacidade relacionada às informações armazenadas e 
transmitidas pela rede das Escolas Públicas de Plymouth. 

 
            ________________________________________________                        __________________________           

Assinatura do aluno (em letra de forma)  Data 
         
 

SEÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS (A seção a seguir deve ser assinada por um dos pais, ou 
responsável, a menos que o aluno tenha mais de 18 anos.) 
 
Como pai/responsável deste aluno, li a AUP de Tecnologia e este Acordo. Eu, por meio deste, libero as 
Escolas Públicas de Plymouth, seus funcionários e quaisquer instituições com as quais está afiliado, de 
todas e quaisquer reivindicações, e danos de qualquer natureza decorrentes do uso ou incapacidade de 
uso da rede das Escolas Públicas de Plymouth pelo meu filho, incluindo, mas não limitado a, 
reivindicações que possam surgir do uso não autorizado do sistema para comprar produtos ou serviços. 
Entendo que a violação desta AUP ou de quaisquer outras políticas, acordos ou regras de tecnologia pode 
resultar em ação disciplinar. 

  
Entendo e concordo que não há expectativa de privacidade relacionada às informações armazenadas e 
transmitidas pela Rede das Escolas Públicas de Plymouth. Eu entendo e concordo que meu filho cumprirá 
os termos de qualquer contrato de empréstimo de dispositivo se ele/ela receber um dispositivo 1:1 através 
das Escolas Públicas de Plymouth e que a AUP e este Contrato se aplicam a quaisquer dispositivos 
usados por meu filho na propriedade das Escolas Públicas de Plymouth ou conectados às redes das 
Escolas Públicas de Plymouth. Instruirei meu filho a respeito de quaisquer restrições ao acesso a 
materiais que sejam adicionais às restrições estabelecidas na AUP de Tecnologia. Vou enfatizar ao meu 
filho a importância de seguir as regras para a segurança pessoal. Entendo que, ao assinar este Contrato, 
estou reconhecendo e aceitando todos os requisitos e responsabilidades da política de dispositivos e 
redes das Escolas Públicas de Plymouth. 

 

Dou permissão para que meu filho acesse a Internet e certifico que as informações contidas neste 
formulário estão corretas. 

NÃO DESEJO QUE MEU FILHO TENHA ACESSO À INTERNET.  
 

Nome do pai/responsável (em letra de forma):________________________________________________
   

 
Assinatura dos pais/responsáveis:______________________________________Data:________________ 
  
 Endereço residencial:    
 

 
 

 Telefone: 
  



 

 

   Escolas Públicas de Plymouth 
Escritórios de Administração 

11 Lincoln Street 
Plymouth, MA 02360 

 

Telefone:  508-830-4300 
Fax:  508-746-1873 

Web:  www.plymouth.k12.ma.us 

                     

 
CHRISTOPHER S. CAMPBELL, Ed.D. 
Superintendente de Escolas 
 

STACEY A. ROGERS, Ed.D. 
Superintendente Assistente 
Administração e Instrução 
 

ERIK W. CIOFFI 
Superintendente Assistente 
Recursos Humanos 
 

BRAD F. BROTHERS, R.S.B.A. 
Administrador de Empresas Escolares 
 

 

Formulário de Isenção de Responsabilidade ~ 2022-2023 
 

 

 
Eu, o abaixo assinado ___________________________ de________________________, meu filho ou tutelado, 
                                    Pai, responsável, etc.                          Nome do aluno (prenome e sobrenome) 
um menor de idade, por meio deste, consinto com a participação de meu filho em programas esportivos ou recreativos voluntários, 
excursões ou atividades patrocinadas da cidade, ou escola pública de Plymouth. 

 
Eu também concordo em liberar permanentemente a Cidade ou Escola Pública de Plymouth, o Comitê Escolar, e todos os seus 
funcionários, agentes, membros do conselho, voluntários e todos e quaisquer indivíduos e organizações que auxiliem ou participem 
de programas voluntários de atletismo ou recreação, excursões ou atividades patrocinadas pela cidade ou escolas públicas (“os 
Isentos”) de todas e quaisquer reivindicações, direitos de ação e causas de ação que possam ter surgido no passado, ou possam surgir 
no futuro, direta ou indiretamente, de danos pessoais para o meu filho ou danos materiais resultantes da participação do meu filho 
em programas voluntários de atletismo ou recreação, excursões na cidade ou Escola Pública de Plymouth,  ou atividades patrocinadas 
pela escola. 

 
Prometo, também, indenizar, defender e eximir os Isentos contra toda e qualquer reivindicação legal e processo de qualquer descrição 
que possa ter sido declarada no passado, ou que possa ser declarada no futuro, direta ou indiretamente, resultante de danos pessoais 
para o meu filho ou danos materiais resultantes da participação do meu filho em programas voluntários de atletismo ou recreação, 
excursões da Cidade ou Escola Pública de Plymouth, ou atividades patrocinadas pela escola. 

 
Além disso, afirmo que li este Termo de Consentimento e Liberação e entendo o conteúdo deste Formulário. Entendo que a 
participação de meu filho nesses programas é voluntária e que meu filho e eu somos livres para optar por não participar de tais 
programas. Ao assinar este formulário, afirmo que decidi permitir que meu filho participe dos programas esportivos ou de recreação 
da cidade ou Escola Pública, excursões ou atividades patrocinadas pela escola com total conhecimento de que os Isentos não serão 
responsabilizados por danos pessoais e danos à propriedade que eu ou meu filho soframos em programas esportivos ou recreativos 
voluntários da cidade, ou Escola Pública, em excursões ou atividades patrocinadas pela escola. 

 
Assinatura do Pai ou Responsável: ___________________________________________ 

 
Nome do Pai ou Responsável(em letra de forma): ___________________________________________ 

(Letra de forma) 
Pai ou Responsável de ___________________________________________ 

(Letra de forma) 
  Série: ___________ Escola: ______________________________Data:_____________________  

  
As Escolas Públicas de Plymouth não toleram discriminação contra alunos, pais, funcionários ou o público em geral com base em raça, cor, nacionalidade, 
sexo, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, falta de moradia, religião, idade ou status de imigração. As Escolas Públicas de Plymouth também 
estão comprometidas em manter um ambiente escolar livre de assédio com base em raça, cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual, identidade 
de gênero, gravidez ou estado de gravidez, idade ou deficiência. Além disso, o distrito oferece acesso igual a todos os grupos de jovens designados. 
Consistente com os requisitos da Lei McKinney-Vento, o Distrito também não discrimina alunos com base na falta de moradia. .  

Como resultado de uma revisão recente de seguro de distrito escolar, nossa seguradora recomendou que todos os 
participantes em atividades escolares financiadas que ocorrem fora da sala de aula regular apresentem uma renúncia 
assinada. Os alunos não poderão participar de tais atividades se um Formulário de isenção de responsabilidade assinado 
não for apresentado. 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
https://twitter.com/plymouthsch
https://www.facebook.com/PlymouthPublicSchoolsMA/
https://plus.google.com/105079224599653816916/about
https://www.instagram.com/plymouthpublicschools/
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Manual do Aluno 
Reconheço que li e discuti as regras e regulamentos anteriores deste MANUAL DO ALUNO com meu 
filho.  

❑ SIM 

❑ NÃO 

 
 

Assinatura do aluno:_______________________________________ Data:______________________ 
 
Assinatura do Pai/Responsável:______________________________Data:_______________________
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Informações sobre PSAT/SAT/ACT 

 

As Escolas Públicas de Plymouth estão empenhadas em ajudar todos os alunos a se prepararem para o 
ensino pós-secundário e garantir que tenham acesso a essas oportunidades. O distrito oferece 
avaliações de prontidão para a faculdade para alunos do 11º ano, incluindo o PSAT (outono) e o SAT 
(primavera) durante o dia escolar. Os alunos também são incentivados a fazer o Teste de Raciocínio 
SAT na primavera do 11º ano escolar(junior) e no outono do 12º ano escolar(senior). Entre em contato 
com o Escritório de Orientação ou www.collegeboard.org para obter informações de como se inscrever. 

 
As informações de registro do ACT podem ser encontradas em www.act.org 

 

http://www.collegeboard.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
http://www.act.org/
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