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DR.
para Currículo,

s:

as boas vindas às Escolas Públicas de Norwood, ano letivo 2014-2015. Nós começamos cada ano com energia e otimismo, sauda
unto de desafios de aprendizagem .A nossa parceria é um elo vital na educação de seu filho(a) e em seu sucesso acadêmico, e é a
/ela atinja o seu potencial pleno. Por favor, compartilhem as suas esperanças e sonhos para o futuro de sua criança com os funcio
tingir essas metas.

es da Escola Média foi elaborado para familiarizá-los com as regras, regulamentos e práticas do dia a dia comuns a todas as esco
m-no e familiarizem-se com as importantes informações contidas nele.

uma boa comunicação os pais, professores e estudantes poderão trabalhar de forma cooperativa para assegurar que a escola seja
uaisquer dúvidas com relação ao programa de sua criança, ou sobre qualquer informação neste Manual, por favor, liguem para o

vocês e a sua criança tenham um ano escolar agradável e bem sucedido.
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WOOD HIGH SCHOOL Prezados Estudantes,

regras de conduta para todos os estudantes da Norwood High School e inclui informações valiosas sobre a nos
ê-lo e se familiarizarem com o seu conteúdo.

sim como estão outros administradores, reitores, conselheiros escolares e professores para oferecer aconselhamen
elo seu sucesso e acolhemos a oportunidade de atender às suas preocupações.

em durante o ano escolar, respeitem o seu ambiente educacional todos os dias. Essa escola foi construída para am
cadêmicas, nas artes, esportes e atividades.

e vocês tenham um ano letivo bem sucedido e se orgulhem de serem estudantes na Norwood High School.

	
  

	
  

	
  

	
  

DECLARAÇÃO DA MISSÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD
A missão das Escolas Públicas de Norwood é buscar a excelência acadêmica para todas as crianças, em um
ambiente seguro, acalentador e encorajador para inspirar nelas um amor duradouro pelo aprendizado e preparálas para contribuírem como cidadãos de uma comunidade diversa.
Crenças
• Todas as crianças conseguem aprender.
• O conteúdo acadêmico é o foco principal da educação. Além do conteúdo acadêmico, o esporte e as
atividades são essenciais para uma educação completa.
• Cada criança é única e possui habilidades e interesses especiais que devem ser reconhecidos,
encorajados e desenvolvidos.
• O lar, a escola e a comunidade são responsáveis pela educação de todas as crianças.
• Os professores devem engajar cada estudante no aprendizado.
• Os estudantes são responsáveis por seu próprio aprendizado e por sua conduta pessoal.
• Os pais são responsáveis por estabelecer valores e expectativas que apoiem o processo de aprendizado.
• O aprendizado ao longo da vida é essencial para uma participação produtiva e responsável em um
mundo diverso e em transformação.
• Os professores têm o direito de ensinar e os estudantes têm o direito de aprender em um ambiente seguro
e acalentador.
• Uma comunidade prospera quando os indivíduos contribuem com o bem estar de outros.
• Integridade, respeito e cooperação são essenciais para construir relacionamentos de confiança.
• A nossa comunidade é fortalecida e enriquecida através da diversidade.
DECLARAÇÃO DA MISSÃO DA NORWOOD HIGH SCHOOL
A Norwood High School é uma parceria entre os estudantes, pais ou responsáveis, funcionários e comunidade.
A nossa missão é proporcionar oportunidades em um ambiente seguro e encorajador para que todos os
estudantes aspirem à excelência nos quatro A's: Conteúdo Acadêmico, Artes, Atletismo (Esportes) e
Atividades. Avaliados através de rigorosas expectativas acadêmicas, sociais e cívicas, os estudantes aprendem
a pensar independentemente e a contribuir com responsabilidade como membros respeitosos de uma sociedade
global e diversa.
EXPECTATIVAS ACADÊMICAS

A1.
A2.
A3.
A4.

	
  
	
  
	
  

	
  

A5.
A6.

Os estudantes irão escrever com eficácia para uma variedade de propósitos.
Os estudantes irão ler com compreensão uma variedade de textos.
Os estudantes irão aplicar destrezas de raciocínio para interpretar informações e solucionar problemas.
Os estudantes irão demonstrar uma apreciação para o fato de que todo o aprendizado existe dentro de
um contexto maior.
Os estudantes irão usar a tecnologia como uma ferramenta para uma variedade de propósitos.
Os estudantes irão adquirir o conhecimento necessário para tomar decisões conscientes de bem estar.

EXPECTATIVAS SOCIAIS

S1.

Os estudantes irão trabalhar de maneira colaborativa e irão demonstrar uma atitude cooperativa.

EXPECTATIVAS CÍVICAS

C1.

Os estudantes irão demonstrar uma cidadania ativa.

Adotada pelos Docentes da Norwood High School em 30 de janeiro de 2014. Adotada pelo Comitê Escolar de
Norwood em 5 de fevereiro de 2014.
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NOTIFICAÇÃO DE POLÍTICA NÃO DISCRIMINATÓRIA
ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD
NORWOOD, MASSACHUSETTS

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

As leis federais proíbem a discriminação com base em programas ou atividades educacionais que recebam
assistência financeira de acordo com os requerimentos do Título IX das Emendas Educacionais de 1972. As
Escolas Públicas de Norwood vêm por meio desta notificar que não discriminam com base em raça, cor, sexo,
orientação sexual, identidade de gênero, religião, nacionalidade ou deficiência. Os estudantes têm igualdade de acesso
na admissão a escolas, cursos, atividades extracurriculares e oportunidades de emprego, e não serão excluídos por
motivo de casamento ou gravidez. O Diretor ou Vice Diretor estará disponível para responder a solicitações de
informações sobre essas leis.
LEI DOS AMERICANOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
As Escolas Públicas de Norwood não discriminam com base em deficiência na operação dos programas
educacionais, atividades extracurriculares, eventos públicos ou emprego.
Quaisquer perguntas, queixas ou solicitações para acomodações podem ser encaminhadas para o
Coordenador de ADA:
ADA Coordinator
Savage Educational Center
P.O. Box 67, 275 Prospect Street, Norwood, MA 02062
Os indivíduos que necessitem de materiais impressos em formatos alternativos (caracteres grandes, gravação em
áudio, etc.) ou outros dispositivos ou serviços auxiliares de comunicação para participar de programas devem
identificar as suas necessidades aos funcionários escolares em pessoa ou por escrito.
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS
Os programas desenvolvidos são desenhados para proporcionar o máximo de benefícios educacionais. Um
programa educacional alternativo também está disponível para alguns estudantes. Os estudantes estão
agendados para sete (7) períodos; no entanto, devido à rotação de horários, um (1) período é eliminado de cada
dia. Portanto, os estudantes têm seis (6) períodos de 57 minutos cada dia. No final do dia letivo, as
recuperações e detenções são marcadas para 35 minutos.
1.

Opções para os Estudantes
A.

	
  

	
  

	
  

Biblioteca - "A missão do programa de mídia da biblioteca é garantir que os estudantes e
funcionários seja usuários eficazes de ideias e informações." Information Power, 1998. A
biblioteca fica aberta diariamente das 07h00 às 15h00. É um lugar onde os estudantes podem
ser produtivos. Os estudantes devem obter um passe antes de seu estudo e tê-lo assinado pelo
professor de estudo dirigido.
Se os estudantes têm que fazer pesquisa que requerem os recursos da biblioteca, eles podem
também conseguir um passe do professor que designou o projeto de pesquisa. Uma copiadora está
disponível para o uso dos estudantes. As cópias estão disponíveis por um custo nominal.

B.

Sala de Controle/ Estúdio de TV – O laboratório de vídeo proporciona aos estudantes a
oportunidade de usar o equipamento de vídeo. Não será permitida a entrada sem a
autorização do professor de comunicações ou do coordenador.
5

C.
D.
E.
F.
G.
	
  

Aconselhamento – Proporciona uma área para os estudantes explorarem catálogos e
outros materiais educacionais ou profissionais.
Monitoria de estudantes – O serviço de monitoria da Sociedade de Menção Honrosa está
disponível a todos os estudantes.
Cursos semestrais – Um número limitado está disponível. Consulte o Programa de Estudos.
Ouvinte – Existe uma oportunidade de rever um curso já feito, prever um curso para uma possível
seleção futura ou participar de um curso sem a obrigação de lição de casa e exames. Consulte os
Chefes de Departamento.
Laboratório de Computadores da Biblioteca – Para projetos e trabalhos com permissão prévia de um
professor.

ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE MASSACHUSETTS
Os padrões de admissão para as faculdades estaduais e da Universidade de Massachusetts enfatizam uma
forte preparação acadêmica enquanto se cursa o ensino médio. Esses padrões representam requisitos
mínimos; atingi-los não garante admissão, pois os administradores universitários levam em consideração
uma vasta gama de fatores nas decisões de admissão.
	
  

Os padrões de admissão para os candidatos de primeiro ano para as faculdades estaduais e a Universidade de
Massachusetts têm diversos componentes:
	
  

•
•
•
•
	
  

preenchimento de todos os requisitos para o diploma de ensino médio ou o seu equivalente;
envio de uma pontuação de SAT ou ACT;
16 cursos acadêmicos obrigatórios; e
requerimento mínimo de pontuação média de notas (GPA) recebidas em cursos preparatórios para a
universidade no momento da inscrição.
	
  

Favor consultar o guia de padrões para admissão para informações adicionais. É importante observar que os
padrões de admissão diferem; contatar as faculdades diretamente pode fornecer informações adicionais.
	
  

CURSOS
Todos os cursos no Programa de Estudos da Norwood High School são rotulados como Colocação Avançada
(AP), Honras (H), Universitário (CP1/CP2), ou Pronto para a Faculdade ou Carreira (S).
ESTUDO INDEPENDENTE
O estudo independente é um programa de base escolar desenhado para proporcionar aos estudantes oportunidades
de aprendizado prático mais além das ofertas de curso regular, especialmente oportunidades para um estudo
aprofundado em uma área disciplinar específica. Os programas de estudo independente são disponibilizados aos
estudantes da Norwood High School com o fim de encorajar a oportunidade para o crescimento pessoal e
desenvolvimento individual.
	
  

Os estudantes candidatos para tal estudo de enriquecimento podem ser identificados através de certos
professores, e um conteúdo programático do estudo dirigido seria apresentado aos chefes de
departamento apropriados.
	
  

O estudo independente é possível em todas as áreas disciplinares com a aprovação do chefe de departamento e do
diretor. Podem ser obtidos até cinco (5) créditos por qualquer disciplina. O estudo independente enriquece a
experiência educacional do estudante e proporciona créditos para a formatura, mas não pode substituir o trabalho
de classe obrigatório.

	
  

Para o cálculo do ranking de classe, se um curso feito como estudo independente estiver contido no Programa de
6

Estudos para a Norwood High School, o peso daquele curso será correspondente ao curso conforme
especificado no Programa de Estudos. Se um curso feito como um estudo independente não estiver no
Programa de Estudos, aquele estudo independente não contará para o ranking de classe. Os cursos de estudo
independente irão contar para o status de Menção Honrosa.
Os professores e chefes de departamento irão determinar os pré-requisitos acadêmicos necessários para o
estudo independente. Iniciativa, progresso passado, flexibilidade de horário, boa assiduidade e cidadania
responsável são essenciais para receber o privilégio de cursar um estudo independente.
	
  

Compreende-se que tais programas de estudo independente somente serão possíveis com o compromisso
voluntário do tempo do professor.
	
  

LIÇÃO DE CASA
	
  

A lição de casa é desenhada para dar continuidade ao processo de aprendizado ao desafiar cada estudante a
estudar com independência. Ela proporciona uma extensão de atividades que começaram na sala de aula pelos
estudantes sob a orientação e direção de seus professores.
	
  

	
  

Os propósitos mais comuns da lição de casa são:
1.
Proporcionar exercícios e prática adicionais em destrezas essenciais;
2.
Permitir oportunidades para os professores abordarem as diferenças individuais dos estudantes;
3.
Promover a responsabilidade, autodisciplina, iniciativa e independência dos estudantes;
4.
Ajudar os estudantes a aprenderem a programar o seu tempo;
5.
Colocar os estudantes em contato com os recursos de aprendizado além da escola, por exemplo, biblioteca,
museus e pessoas de fonte primária;
6.
Garantir que as atividades de aula e os testes estejam intimamente ligados aos estudos de casa do
estudante;
7.
Enriquecer a experiência da sala de aula relacionando o que foi aprendido na sala de aula com os
problemas do dia a dia;
8.
Ajudar os estudantes a desenvolver um prazer permanente de aprender;
9.
Permitir aos estudantes tempo para repor trabalhos de classe perdidos devido a doença; e
10.
Proporcionar aos estudantes uma base geral para o aprendizado.
Os pais ou responsáveis deveriam ajudar o seu filho(a) a desenvolver bons hábitos de estudo em casa ao
reservar períodos de tempo apropriados, demonstrar uma boa vontade para ajudar seu filho(a) a programar o
tempo entre os trabalhos de longo e curto prazo, e encorajá-los a buscar assistência individual dos professores
quando os trabalhos forem difíceis.

	
  

Os estudantes deveriam entender e registrar os trabalhos de lição de casa em um caderno; reservar um tempo
para o estudo; devolver no prazo ao professor um trabalho completo, preciso e limpo; e discutir com o professor
quaisquer questões ou preocupações sobre o trabalho.
	
  

	
  
	
  
	
  

Os estudantes que estiverem ausentes são responsáveis pela lição de casa caso eles sejam fisicamente capazes
de fazê-la. Eles têm duas opções para receberem a sua lição de casa: (1) de um colega de classe em cada aula
onde se atribuiu lição; e (2) através de um telefonema para seu conselheiro escolar, que irá por sua vez, solicitar
as tarefas de lição de casa de cada um dos professores. Os conselheiros solicitam um aviso de um dia de
antecedência para as tarefas de lição de casa.
ASSIDUIDADE
O Comitê Escolar de Norwood acredita firmemente na importância da assiduidade frequente por todos os
7

estudantes. O Comitê adere e cumpre com o Capítulo 76 das leis do Estado de Massachusetts, o qual define os
regulamentos de assiduidade. Com exceção de doenças ou outras circunstâncias especiais, espera-se que os
estudantes estejam presentes quando a escola estiver em funcionamento.
Caso os pais desejem tirar um estudante da escola por razões diferentes de doença ou circunstâncias especiais, a
escola e o professor(es) individual não assumirão a responsabilidade por preparar lições antecipadamente para o
estudante nem por proporcionar monitoria individual ou ajuda individual extensiva para o estudante quando
ele/ela retornar. Será responsabilidade do estudante e seus pais identificar o trabalho que pode ser perdido.
Embora os professores continuem a proporcionar a extensão normal de assistência, é responsabilidade do
estudante repor aquele trabalho.	
  

	
  

	
  

A Norwood High School cumpre com a Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 76, Seção 5: Cada pessoa tem o
direito de frequentar as escolas públicas do município onde ele/ela realmente reside, sujeita à seguinte seção.
Nenhum comitê escolar é obrigado a matricular uma pessoa que não resida no município a menos que tal
matrícula seja autorizada por lei ou pelo comitê escolar. Qualquer pessoa que transgredir ou ajudar na
transgressão dessa provisão pode ser obrigada a fazer uma restituição total ao município das escolas
frequentadas inapropriadamente. Nenhuma pessoa deve ser excluída ou discriminada no processo de admissão a
uma escola pública de qualquer município, ou em obter as vantagens, privilégios e cursos de estudo de tal escola
pública por motivo de raça, cor, sexo, religião, nacionalidade ou orientação sexual.
POLÍTICAS DE TESTES
Os estudantes devem ser notificados com pelo menos cinco (5) dias letivos de antecedência sobre exames que
tomem todo um período. Com raras exceções, nenhum estudante deve ser obrigado a fazer mais do que dois (2)
exames de período integral num mesmo dia. Um professor que agende um terceiro exame no mesmo dia
deveria ser avisado da situação com pelo menos quatro (4) dias de antecedência. O professor irá então agendar
uma reposição em outro dia se somente alguns estiverem envolvidos ou irá reagendar o exame se houver um
número significativo de estudantes.
Se um estudante for agendado para três (3) exames no mesmo dia durante a última semana de um período letivo,
o estudante deve notificar o professor cujo exame ocorra mais tarde no dia com pelo menos quatro (4) dias de
antecedência; nesse caso, o exame será reposto no dia marcado para reposições, o último dia do período letivo.
O escopo do material coberto nos exames do meio do ano e exames finais é decidido pelos diversos
departamentos ou, na ausência de uma decisão de departamento, pelo professor individual.
REPOSIÇÃO
Sessões de reposição são voltadas para estudantes que tenham se ausentado e devam repor trabalhos ou testes
perdidos, e para estudantes que precisem de ajuda extra em cursos regulares, bem como em estudos
independente. A reposição, com exceção de uma competição interescolar, tem precedência sobre atividades
extracurriculares, treinos esportivos e trabalho externo. Os estudantes que recebam um relatório de progresso
que reflita “Em Perigo de Reprovar” ou “Atualmente Reprovando” devem fazer uso de opções de ajuda extra na
disciplina(s) para a qual recebam tal relatório(s) de progresso.
Corrigir deficiências acadêmicas é a prioridade número um para todos os estudantes, e deveriam receber
atenção imediata. Esse conceito é condizente com as recomendações do Comitê de Consultivo de
Elegibilidade do Diretor (P.A.C.E.).
É responsabilidade do estudante repor todos os trabalhos e exames o mais rápido possível após uma ausência. Um
período de dez dias letivos é geralmente aceito como o tempo máximo permitido para repor trabalhos perdidos
durante uma ausência prolongada de uma semana ou mais. Os estudantes retornando de uma suspensão têm
permissão de fazer testes e entregar trabalhos vencidos durante a suspensão, mas não se qualificam para o reensino
do material ensinado naquele período pelo professor da disciplina. Todos os testes e tarefas perdidos durante a
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suspensão devem ser resolvidos até a próxima sessão de reposição após o término da suspensão. Os estudantes
não se qualificam para repor testes perdidos ou para entregar trabalhos vencidos durante um período de falta não
autorizada ou evasão, e não receberão crédito para tal material (0).
RELATÓRIOS DE PROGRESSO
Até o meio de cada período letivo, um relatório é emitido para os estudantes que se encaixem em uma das
seguintes categorias: (1) declínio de desempenho, (2) não atingir as expectativas do curso, (3) trabalhando abaixo
do potencial, (4) em perigo de reprovar, (5) atualmente reprovando, e (6) faltando trabalhos. Nenhum estudante é
reprovado no período letivo a menos que seus pais ou responsáveis tenham sido advertidos pelo menos dez (10)
dias letivos antes do fechamento do período. Entretanto, essa restrição não se aplica se o estudante não completa
uma tarefa majoritária (por exemplo, um trabalho final do período, teste relativo ao período, exame final, ou
projeto).
No final do ano letivo os estudantes que receberem entre 0-15 créditos sem elegibilidade para escola de
verão serão retidos em sua determinação de série. A recuperação na escola de verão para aumentar o número
de créditos para 16 (dezesseis) ou acima moverá o estudante para o próximo nível de série, mas o estudante
será classificado como “academicamente deficiente”.
BOLETINS DE NOTAS
Aproximadamente uma semana após o final de cada período letivo, os boletins de notas estarão disponíveis no
iParent.
A menos que haja circunstâncias extraordinárias, todas as notas incompletas devem ser resolvidas em no
máximo dez (10) dias letivos após o final do período letivo.

	
  

	
  

REQUISITOS PARA QUADRO DE HONRAS
Todos os estudantes devem cursar cinco (5) disciplinas principais para se qualificarem para o Quadro de Honras:
Honras com Distinção
Primeiras Honras
Segundas Honras

Nenhuma nota abaixo de 90
Nenhuma nota abaixo de 85
Nenhuma nota abaixo de 80

Todos os estudantes com (6) disciplinas principais devem seguir os seguintes requisitos:
Honras com Distinção

90 de média geral com não mais que uma nota entre 85 e 89

Primeiras Honras

85 de média geral com não mais que uma nota entre 80 e 84

Segundas Honras

80 de média geral com não mais que uma nota entre 75 e 79

RANKING DE CLASSE
Há diversas razões para determinar o ranking acadêmico de estudantes que frequentem a Norwood High School.
Internamente, o ensino médio seleciona um estudante para ser o orador nos exercícios de formatura com base no
procedimento de ranking. Externamente, o ranking serve para indicar às faculdades e universidades os pontos
fortes de um estudante se comparado com outros na mesma classe.
A diferença relativa dos cursos, o tempo envolvido no estudo do assunto de cada disciplina e o número de
cursos frequentados são incluídos no cálculo. O ranking de classe é calculado no final de cada período
letivo.

	
  
	
  

A Norwood High School tem um cálculo ponderado de GPA de 6,0. O peso apropriado é dado a cursos de
faculdade, honras e colocação avançada. Após converter a nota numérica para a escala de 6,0, 0,5 é
acrescentado aos cursos de nível universitário, 1,0 é acrescentado a cursos de honra e 1,5 é acrescentado a
cursos de coloção avançada.
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Começando com a Classe de 2017, a Norwood High School estará utilizando um GPA de 4,0. Após a conversão
da nota numérica para a escala 4,0, 0,5 é acrescentado a um curso de honras e 1,0 é acrescentado a um curso de
colocação avançada.
Quaisquer perguntas sobre o cálculo de ranking de classe e GPA deveriam ser dirigidas ao vice diretor.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

EXAMES DE MEIO DO ANO E EXAMES FINAIS
Todos os exames de meio de ano e exames finais administrados em janeiro, maio e junho devem ser de âmbito
departamental, e devem constituir 10% da média do final do ano. As notas de exames finais e do meio do ano
serão indicadas no boletim escolar do estudante.
Os estudantes não terão permissão para fazer exames finais a menos que todas as obrigações disciplinares
tenham sido resolvidas com o reitor. Todos os materiais dos cursos devem ser devolvidos para que um estudante
faça o exame final naquele curso. Se um estudante perde um exame de meio ou final do ano e não obtém uma
ausência justificada do reitor, ele/ela receberá uma nota zero (0) no exame. Se um estudante sair cedo de um
exame sem permissão, o estudante receberá um zero (0).
ISENÇÃO DOS EXAMES FINAIS
Todos os estudantes são obrigados a fazerem os exames finais, e todos deveriam esperar fazê-los como
requerimento acadêmico. Entretanto, a Norwood High School gostaria de reconhecer os estudantes de último ano
que demonstraram um forte desempenho acadêmico e esforço na forma de isenção dos exames de final de ano. O
status de isenção é um privilégio merecido. Os estudantes devem satisfazer os seguintes critérios para ganhar
uma isenção de um exame final:
1. Um estudante de último ano deve ter uma média de 80% em todos os quatro períodos letivos; essa média

inclui o exame de meio de ano.
2.	
  	
  	
   A média de 80% deve incluir uma nota 80 ou maior no quarto período letivo.	
  
3.	
  	
  	
  	
  Uma nota de 55* em qualquer período letivo anula uma isenção.	
  
STATUS ACADÊMICO E REQUERIMENTOS PARA A FORMATURA
Para poder se qualificar a um diploma da Norwood High School, um estudante deve ganhar 100 créditos e ser
aprovado nas seguintes disciplinas para o número de anos indicados:

	
  

	
  

Inglês
Matemática
Ciências
Estudos Sociais
Educação Física
Saúde

4 anos
3 anos
3 anos
3 anos – 9º ao 11º ano (História do Mundo, dos EUA I e EUA II)
2 anos – 9º e 10º ano
4 anos

Uma nota de aprovação de 65, ou P onde se aplique Passar/Falhar, é um requerimento para todos os
cursos. Além disso, um estudante deve passar no teste do MCAS de língua inglesa, matemática e ciências.
UM ESTUDANTE QUE RECEBA MENOS DE 16 CRÉDITOS POR ANO SERÁ RETIDO.

No final do 9º ano, um estudante que acumular menos de 25 créditos estará deficiente academicamente ao
entrar no 10º ano.
No final do 10º ano, um estudante que acumular menos que 50 créditos estará deficiente academicamente ao
entrar no 11º ano.
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No final do 11º ano, um estudante que acumular menos que 75 créditos estará deficiente academicamente ao
entrar no 12º ano.
TODOS OS ESTUDANTES DO 12º ANO DEVEM ACUMULAR UM MÍNIMO DE 25 CRÉDITOS NO SEU
ÚLTIMO ANO.

CREDENCIAIS ACADÊMICAS
Qualquer pergunta sobre colocação ou questões relativas a créditos de curso, transferências, etc. podem ser
encaminhadas ao Comitê de Credenciais Acadêmicas para revisão.
ESCOLA DE VERÃO
1.
Para poder se qualificar a frequentar a escola de verão, um estudante deve ter uma nota de exame de final
de ano entre 60 e 64, e deve ter estado presente na classe por um mínimo de 135 dias (taxa de assiduidade
de 75%).
2.
Os Chefes de Departamento irão entregar o currículo a ser seguido em cada curso. Os Chefes de
Departamento irão também entregar um exame final para cada curso. O exame final deve somar 25% da
nota final. Todos os outros trabalhos devem ficar a critério do professor da escola de verão.
3.
Os estudantes da Norwood High School não terão mais que passar ambos o curso e o exame final para
receber crédito.
4.
Os estudantes irão ser reprovados na terceira ausência não justificada.
5.
Os estudantes que frequentam a escola de verão fora de Norwood estão sujeitos às políticas acadêmicas
de sua escola.
6.
Se uma família decidir que o estudante tenha aulas particulares ao invés de cursar a escola de verão, o
monitor deve fornecer documentação de certificação, deve contatar o diretor da escola de verão para
obter o currículo, deve administrar o exame final do departamento e deve entregar os resultados ao
Departamento de Aconselhamento Escolar.
7.
Os estudantes não terão permissão para receber crédito para mais que dois cursos, independente de onde
eles cursem a escola de verão. Favor observar: a Escola de Verão é para recuperação de crédito somente
e não se destina a substituir o currículo de um ano inteiro. Com a conclusão bem sucedida de um curso
de escola de verão, o estudante recebe 65 de um crédito de nível padrão.
ESCOLA ALTERNATIVA
O programa da Escola Alternativa é desenhado para estudantes que não tenham se desempenhado com sucesso
no programa de ensino médio tradicional. O conteúdo do curso segue de perto o currículo estabelecido. O
ingresso no programa começa com um encaminhamento para o conselheiro através dos funcionários. Cada
encaminhamento é processado através do Comitê de Avaliação de Escola Alternativa. A entrada no Programa
de Escola Alternativa é opcional por parte do estudante e depende da aceitação do Comitê de Escola
Alternativa.
Um estudante que entre na escola alternativa não pode frequentar aulas fora daquela sala de aula a menos que
ele/ela tenha a permissão por escrito do comitê e do diretor. Um componente escola-para-o-trabalho deve
fazer parte do curso de estudo.
SERVIÇOS DE ACONSELHAMENTO
A secretaria de aconselhamento escolar está localizada no andar térreo à esquerda da secretaria principal. Os
conselheiros são designados através de ordem alfabética e o mesmo conselheiro permanece com os estudantes
durante a sua presença na escola. São feitas todas as tentativas para proporcionar serviços de aconselhamento
contínuos desde o 8º ano até a formatura do ensino médio para que o potencial máximo de crescimento e
desenvolvimento de um estudante ocorra através de um planejamento de ajustamento vocacional e educacional
correto. Através de uma programação acadêmica individual e informação ocupacional os estudantes são
guiados em direção a metas pessoais de curto e longo prazo.
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SERVIÇOS DE SAÚDE
Requisitos de Saúde para a Admissão Escolar
1. Imunização
Capítulo 76, §15 das Leis Gerais de Massachusetts exige imunizações bem sucedidas contra Difteria, Tétano,
Coqueluche, Poliomielite, Sarampo, Caxumba, Rubéola e Hepatite B, HIB e Varicela através de vacinação ou
através de um atestado médico de doença antes de ingressar na escola a não ser que caiba uma isenção médica
ou religiosa. As isenções devem ser enviadas por escrito ao enfermeiro escolar. Os requerimentos específicos de
imunização estão publicados na guia “health services” no website das EPN.
2. Exame físico
Todo estudante ingressando na NHS é obrigado por lei estadual a receber um exame físico dentro de um (1) ano
do início das aulas.
Doença, Primeiros Socorros e Emergências
Todos os anos, solicita-se aos pais que atualizem a sua informação de contato de emergência arquivada na escola
para seu filho(a). É muito importante que essa informação permaneça atualizada. Caso se precise dos pais, nomes,
endereços e números de telefone corretos são essenciais.
1. Os pais ou responsáveis de estudantes com doenças crônicas devem se reunir com o enfermeiro escolar e
desenvolver um plano de cuidados de saúde para o seu filho(a) na escola. Doenças agudas na escola serão
avaliadas pelo enfermeiro escolar e os pais ou responsáveis serão notificados. Todos os pais ou
responsáveis são encorajados a contatar o enfermeiro escolar caso tenham quaisquer perguntas sobre a
condição de saúde de seu filho(a).
2. No caso de uma lesão, acidente ou outra emergência, serão administrados os primeiro socorros pelo
enfermeiro escolar até que os pais possam ser contatados. No evento de uma emergência grave, ou quando
tempo for o fator essencial, e se não se consiga comunicar com um dos pais ou responsáveis, será
chamada uma ambulância de transporte para o hospital e a equipe médica prestará os tratamentos médicos
que considerar necessários. Por favor, envie a notificação por escrito se desejar uma isenção desse
regulamento para o seu filho.
3. Os estudantes com lesões ocorridas fora da escola e que requeiram muletas ou outras acomodações na
escola devem enviar um atestado médico.
4. Para os pais cujas crenças religiosas os previnem de usar tais assistências médicas, uma declaração de
explicação assinada deve ser fornecida à escola.
Administração de Medicamentos Com ou Sem Receita Médica
As Escolas Públicas de Norwood exigem que os seguintes formulários estejam arquivados antes que qualquer
medicamento, com ou sem receita médica, seja administrado na escola:
1. Consentimento assinado pelos pais ou responsáveis para dar o medicamento. Os formulários estão
disponíveis na escola ou no website das EPN; por favor, assinem e os devolva ao enfermeiro escolar.
2. Ordem de medicamento pelo médico. Uma ordem de medicamento escrita pelo médico deve ser enviada por
fax ou entregue em mãos ao enfermeiro escolar.
As ordens médicas e permissões de pais devem ser renovadas todos os anos acadêmicos.
Os pais ou responsáveis devem entregar os medicamentos ao enfermeiro escolar. Eles devem estar adequadamente
etiquetados e em um recipiente adequado com a etiqueta da farmácia ou fabricante. Por favor, peça que a sua
farmácia forneça recipientes separados para casa e para a escola.
Os estudantes que desejem carregar medicamentos consigo, tais como inaladores para asma ou Epi-pen devem
também preencher os documentos acima e tê-los arquivados na enfermaria. Os estudantes que estejam em posse de
qualquer medicamento que precise de receita médica no campus sem tal documentação estarão sujeitos a uma ação
disciplinar.
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Triagens de Saúde
Todos os estudantes de 9º ano são triados para potenciais problemas de visão, audição e postura. Os estudantes entre
5º e 9º ano também são triados para problemas posturais. Exige-se que o acompanhamento médico e a sua
documentação sejam devolvidos ao enfermeiro escolar para que se complete o processo de triagem.
Os estudantes ingressando no 10º ano são obrigados por lei estadual a entregar um relatório de um exame médico
atual. Os estudantes do 10º ano que não entregaram um relatório de exame médico até a quarta-feira antes do Dia de
Ação de Graças serão suspensos da escola até que o relatório seja entregue ao enfermeiro. A ausência escolar por
esse motivo contará no cálculo da política de ausência.
Os estudantes do 10º ano são pesados e medidos e um relatório de todos os IMC e percentil calculado de cada
estudante será enviado por correio ou, caso contrário, será comunicado diretamente por escrito aos pais ou
responsáveis do estudante. Os pais ou responsáveis podem solicitar por escrito que seu filho(a) não participe dessa
triagem. 	
  
Todos os estudantes que desejem participar de esportes do ensino médio devem ter um exame médico atualizado
arquivado que declare que o estudante esteja habilitado clinicamente para participar. O exame deve ter ocorrido
dentro de um ano dos jogos. Os estudantes sem seguro médico ou um clínico geral deveriam contatar o enfermeiro
escolar para assistência.
Prontuários de Saúde
O enfermeiro escolar arquiva um prontuário físico e eletrônico (computador) para cada criança. Isso inclui
imunizações, resultados das triagens acima, altura, peso, relatórios de exames médicos e quaisquer outras
informações médicas pertinentes. Todas as visitas ao escritório de saúde e os cuidados de enfermagem também são
registrados no computador. As Escolas Públicas de Norwood se comprometem a proteger a privacidade dos
estudantes. As informações médicas permanecerão confidenciais a menos que recebamos um consentimento
assinado pelos pais ou responsáveis.
NORMA DE BEM ESTAR
O distrito das Escolas Públicas de Norwood se compromete a fornecer ambientes escolares que promovam e
protejam a saúde, bem estar e habilidade de aprender das crianças através do apoio e da educação de hábitos
alimentares saudáveis e de atividade física.
A Norma de Bem Estar:
• Assegura que o Programa de Nutrição Escolar cumpra diariamente com as leis federais e estaduais.
• Assegura que o distrito cumpra com a lei estadual de Massachusetts “Uma Lei Relativa à Nutrição Escolar”
(M.G.L.c.111, §222)
• Fornece educação nutricional a todos os estudantes
• Assiste as famílias e a comunidade com educação nutricional
• Promove educação de saúde para a comunidade escolar
O Conselho de Saúde Escolar formado por pais ou responsáveis, professores, enfermeiros, profissionais de nutrição
e serviços alimentares, membros interessados da comunidade e diretores se reúnem quatro vezes por ano para
monitorar, avaliar e promover a Norma de Bem Estar das Escolas Públicas de Norwood. Favor contatar Jane
McLucas no 781-440-5828 caso deseje entrar para o Conselho. O Conselho de Saúde Escolar encoraja o
desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas ao longo da vida para todos os estudantes em
todas as séries através de:
• Limitar o número de comemorações na sala de aula
• Encorajar as comemorações e reconhecimentos de aniversário sem comida
• Desencorajar recompensas com alimentos
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ARMÁRIOS DE ESTUDANTES
Os armários são designados de acordo com o procedimento anunciado no primeiro dia letivo. Devido ao fato de que
os administradores escolares são encarregados pelo estado da responsabilidade de operar o programa de tal modo
que a saúde e a segurança de todos os envolvidos não corra perigo, a administração tem tanto o direito quanto a
obrigação de investigar minuciosamente quando se suspeite da presença de álcool, drogas, armas, explosivos ou
outros materiais perigosos. A administração tem o direito de abrir e inspecionar o armário de um estudante a
qualquer momento.

	
  

	
  

Os armários de estudantes são verificados periodicamente. O estrago de um armário resultará em uma
compensação monetária à escola de igual valor ao custo do conserto do armário.
A administração continuará a realizar buscas periódicas de drogas em todas as áreas do campus, usando o
Departamento de Polícia de Norwood e as unidades caninas que eles oferecem, para ajudar na localização de
quaisquer substancias controladas que possam estar nas dependências.
LIVROS, EQUIPAMENTOS E PROPRIEDADE ESCOLAR
O cuidado e a conservação da propriedade escolar é responsabilidade de todos na escola. Os livros e
equipamentos são propriedade do Município de Norwood e devem ser devolvidos essencialmente na mesma
condição em que foram entregues. Os estudantes são responsáveis financeiramente pelas perdas ou danos dos
livros ou equipamentos, e serão colocados na lista de obrigações. Os danos à propriedade escolar podem resultar
em detenção, suspensão, restituição monetária e possível envolvimento da polícia. Se um livro ou equipamento
não for devolvido, o estudante deve pagar pelo livro e/ou equipamento perdido.
HISTÓRICOS E REGISTROS
Foram aprovados regulamentos relativos aos estatutos federais e estaduais sobre a manutenção de registros
estudantis pelas escolas públicas de ensino médio do Estado. O conjunto completo de regulamentos, disponível
na secretaria de aconselhamento, é bastante longo, mas está resumido aqui para servir como uma guia.
Esses regulamentos foram promulgados para garantir os direitos dos pais e dos estudantes à
confidencialidade, inspeção, emenda e destruição dos registros escolares e para ajudar os sistemas
escolares locais a aderirem à lei.
Qualquer estudante do ensino médio pode, mediante solicitação, olhar os seus registros. Os pais, responsáveis
legais e funcionários escolares autorizados também têm acesso a esses registros.
Após um estudante completar 18 anos, ele/ela pode limitar o acesso aos registros a somente funcionários
escolares autorizados através de solicitação por escrito ao diretor ou ao superintendente das escolas.
O registro estudantil deve consistir do histórico e do registro temporário. As definições de alguns desses
termos são importantes e estão impressos conforme escritos nos regulamentos estaduais.
“Os históricos devem conter os registros administrativos que constituem os dados mínimos necessários para
refletir o progresso educacional dos estudantes e para operar o sistema educacional. Esses dados devem ser
limitados ao nome, endereço e número de telefone do estudante; a sua data de nascimento; o nome, endereço e
número de telefone dos pais ou responsáveis; o título dos cursos, as notas (ou sua equivalência quando as notas
não se apliquem), e o nível de série concluído”. O registro temporário deve consistir de todas as informações no
registro estudantil que não esteja contida no histórico. Essa informação deve ser de clara importância para o
processo educacional. Tal informação pode incluir resultados de testes padronizados, ranking de classe (quando
se aplique), registros de saúde, atividades extracurriculares patrocinadas pela escola e avaliações feitas pelos
professores, conselheiros e outros profissionais escolares.
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Funcionários escolares autorizados devem consistir de três grupos:
1.

Administradores escolares, professores, conselheiros e reitores que sejam contratados pelo Comitê
Escolar de Norwood e que estejam trabalhando diretamente com o estudante em capacidade
administrativa, educativa, de aconselhamento e/ou diagnóstica.

2.

Funcionários administrativos e de escritório que sejam contratados pelo Comitê Escolar de Norwood e
cujas responsabilidades requeiram que eles tenham acesso aos registros estudantis para o propósito de
processar informações para os registros estudantis.

3.

EQUIPE de avaliação, a qual deve incluir aquelas pessoas que avaliam as crianças de idade escolar em
conformidade com o Capítulo 766 das Leis de 1972 e seus regulamentos ai promulgados.

	
  

RESPONSABILIDADE DOS GENITORES NÃO GUARDIÕES DE RECEBER OS REGISTROS DE ESTUDANTES

1.

Para obter os registros estudantis do aluno, o Genitor Não Guardião deve enviar uma solicitação válida por
uma vez para a escola solicitando por escrito os registros.

2.

Um genitor não guardião tem o direito de obter acesso ao registro do estudante a menos que:
a. O genitor tivesse a guarda legal negada ou tenha recebido ordem de visitação supervisionada, com base
em uma ameaça à segurança do estudante e a ameaça seja anotada especificamente na ordem relativa à
custódia ou visitação supervisionada, ou
b. Tenha sido negada a visitação ao genitor, ou
c. O acesso do genitor à criança tenha sido restrito 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 à informação contida no registro estudantil, ou
d. Haja uma ordem de um juiz da vara da família e sucessões, a qual proíba a distribuição dos registros
estudantis ao genitor.

3.

Perante o recebimento da solicitação, a escola irá imediatamente notificar o genitor guardião sobre o pedido
via correio registrado e correio simples, tanto na língua materna do genitor guardião como em inglês. Essa
notificação deve informar o genitor guardião que a informação solicitada conforme a Seção 34H deve ser
fornecida ao genitor solicitante após 21 dias, a menos que o genitor guardião forneça ao diretor a
documentação de uma ordem judicial que se aplique.

4.

Uma vez que a solicitação tenha sido aprovada, todas as informações sobre endereços eletrônicos e postais e
números de telefone relacionados tanto a locais residenciais como de trabalho do genitor guardião devem ser
removidas da informação fornecida. Esses registros não podem ser usados para matricular um estudante em
uma nova escola.

5.

Todos esses documentos que limitam ou restringem o acesso dos pais aos registros de informação de um
estudante que tenham sido fornecidos à escola ou ao distrito escolar devem ser colocados nos registros do
estudante.

TRANSFERÊNCIA DE REGISTROS
De acordo com os Regulamentos de Registros Estudantis de Massachusetts, quando um estudante se transfere para
uma nova escola, o diretor pode enviar um “registro escolar completo” sem o consentimento prévio dos pais. Se seu
filho(a) for transferido para uma nova escola, seja ela dentro ou fora de Norwood, o seu registro escolar completo
será encaminhado para a nova escola, incluindo, mas não se limitando a, registros disciplinares, histórico, registro
de saúde e quaisquer registros de Educação Especial.
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DESTRUIÇÃO DOS REGISTROS ESTUDANTIS
O histórico escolar deve ser mantido pelo departamento escolar e somente pode ser destruído sessenta (60) anos
após a sua formatura, transferência ou desistência do sistema escolar, e somente então, a critério do Comitê Escolar de
Norwood.
Durante o tempo em que um estudante estiver matriculado em uma escola, o diretor ou a pessoa por ele/ela
designada pode periodicamente revisar e destruir informações errôneas, desatualizadas ou irrelevantes contidas
no registro temporário, desde que o estudante qualificado e seus pais ou responsáveis sejam notificados por
escrito e que eles tenham a oportunidade de receber as informações ou uma cópia das mesmas antes de sua
destruição. Uma cópia de tal notificação deve ser retida no registro temporário.
O registro temporário de qualquer estudante matriculado até ou após a data efetiva desses regulamentos deve ser
destruído seis (6) anos após o estudante transferir-se, formar-se ou desistir do sistema escolar. Uma notificação
por escrito ao estudante qualificado e a seus pais ou responsáveis sobre a informação, total ou parcial, deve ser
feita no momento de tal transferência, formatura ou desistência. Tal notificação deve ocorrer além da notificação
relativa à destruição de registros contida na carta informativa de rotina exigida na Seção 10 desses regulamentos.
Outros regulamentos relativos a registros estudantis estão disponíveis para os estudantes e outros interessados
lerem na secretaria de aconselhamento escolar.
LEI DE PRIVACIDADE E DIREITOS EDUCACIONAIS DA FAMÍLIA (FERPA)
Durante o ano a escola pode divulgar via World Wide Web ou através de publicação o nome de um estudante, seu
endereço, classe, participação em atividades e esportes reconhecidos oficialmente, diplomas, menções honrosas,
premiações e planos após o ensino médio sem o consentimento do estudante qualificável ou de seus pais. Através da
Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA), os pais e/ou os estudantes qualificados têm o
direito de informar à escola dentro de um tempo razoável que eles não desejam que certas informações sejam
divulgadas sem o seu consentimento prévio. Aqueles que não desejem que alguma ou nenhuma informação seja
divulgada, podem mandar uma notificação por escrito ao diretor.
LEI DE NOTIFICAÇÃO DOS PAIS
De acordo com as Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, seção 32A, um genitor tem o direito de isentar seu
filho(a) de qualquer porção do currículo que envolve principalmente a educação sexual humana ou questões de
sexualidade humana. Para receber tal isenção, um genitor deve enviar uma solicitação por escrito ao Diretor
solicitando uma isenção para seu filho(a). Nenhum estudante que esteja isento dessa parte do currículo irá ser
penalizado. Caso os pais e/ou os estudantes elegíveis desejem um esboço de tal currículo, por favor, contatem a sala
do diretor.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTRACURRICULARES
Um estudante não pode participar em nenhum evento ou treino extracurricular no dia em que ele/ela estiver
ausente ou quando estiver cumprindo uma suspensão.
Além disso, os estudantes que participarem de atividades extracurriculares devem estar registrados na Norwood
High School ou em um programa de educação domiciliar aprovado. Os estudantes de Norwood que cursarem
escola particular podem participar das atividades extracurriculares da Norwood High School se a sua escola não
ofereça uma atividade compatível.
INFORMAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MÍDIA
Durante o decorrer do ano letivo, a mídia pede à Norwood High School para entrevistar e/ou fotografar os
estudantes para diversos eventos escolares positivos para o noticiário. Pede-se aos pais ou responsáveis que não
desejam permitir que entrevistas ou fotografias sejam usadas pela mídia contatar o reitor de seu filho(a).
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ATIVIDADES
As atividades tais como Conselho Estudantil, Clube de Francês, G.S.A (Aliança entre Gays e Héteros), S.A.D.D.
(Estudantes Contra Decisões Destrutivas) e Clube da Amizade se reúnem no final do dia letivo e estão abertas aos
estudantes interessados e qualificados. As atividades são adicionadas ou retiradas de acordo com o interesse
estudantil e disponibilidade de docentes orientadores.
A elegibilidade para atividades extracurriculares (incluindo todos os administradores eleitos), esportes, bem
como música e programas de artes cênicas, será interpretada e imposta de acordo com os mesmos padrões. Um
estudante deve alcançar vinte (20) créditos no final de cada período letivo para se qualificar a participar das
atividades. As notas finais para o ano devem refletir tais padrões para se qualificarem para o primeiro período
letivo do próximo ano acadêmico. Esse conceito está de acordo com as recomendações do Comitê de Consultivo
de Elegibilidade do Diretor (P.A.C.E.).
	
  

CONFLITOS: ESPORTES/ BELAS ARTES
A seguir encontra-se o que os estudantes deveriam fazer se houver um conflito entre um treino ou evento
esportivo e um ensaio ou evento de belas artes. Perguntas específicas referentes a essa programação de horário
deveriam ser encaminhadas ao Diretor Esportivo e ao Diretor de Belas Artes.
Belas Artes

Esportes

Responsabilidades do Estudante

Ensaio

Treino

Dividir o treino

Apresentação

Treino

Apresentação

Ensaio

Jogo

Jogo

Ensaio

Noite de Premiação

Noite de Premiação

Ensaio Geral

Treino

Ensaio Geral

Ensaio Geral

Jogo

Jogo primeiro/ Ensaio segundo

Apresentação

Jogo

Escolha do Estudante com consequências

Diversos programas de música estão ligados a notas acadêmicas (Madrigais, Coral, Banda, Conjunto de
Sopros e Orquestra). Essas aulas são realizadas durante o dia com alguns ensaios noturnos antes de
apresentações.
ATIVIDADES NÃO PATROCINADAS PELA ESCOLA
As instalações da Norwood High School NÃO podem ser usadas para viagens de nenhum tipo que não
sejam patrocinadas pela escola. Isso inclui o uso de noticiários diários, salas para reuniões e pôsteres nos
quadros de aviso.
EXCURSÕES ESCOLARES
As excursões escolares serão realizadas periodicamente para proporcionar enriquecimento educacional. Requer-se
dos estudantes a permissão dos pais para participar de qualquer excursão escolar patrocinada pela escola. Um
estudante que tenha recebido uma advertência de “atualmente reprovando” não se qualificará para participar de
qualquer atividade relacionada à escola que resultaria em sua ausência de qualquer classe pelo restante do período
letivo.
Um estudante que tenha sido reprovado em um curso será desqualificado de participar de qualquer atividade
relacionada à escola que resultasse em sua ausência de qualquer classe por pelo menos até o início do período
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letivo seguinte. A elegibilidade para excursões escolares pode ser reestabelecida quando os relatórios de progresso
ou boletins de notas forem emitidos.
Se um estudante tem uma alergia que ameace a sua vida e requeira uma Epi-pen, o enfermeiro escolar deve ter as
ordens médicas atuais com a permissão dos pais assinada e uma Epi-pen atual em mãos antes de o estudante
participar de qualquer excursão escolar.
ARRECADAÇÃO DE FUNDOS
Os estudantes não podem vender ou anotar pedidos para qualquer mercadoria na escola ou em nome da escola
para um projeto não aprovado pelo diretor. Em quase todos os casos, essa aprovação deve ser solicitada ao
Comitê Escolar de Norwood.
ELEGIBILIDADE ESPORTIVA
O Comitê Escolar de Norwood adotou todas as regras e regulamentos da Associação Atlética Interescolástica de
Massachusetts (MIAA).
A transgressão de qualquer regra de qualificação pode resultar na cassação de um jogo ganho. Um erro pode
estragar os recordes de uma boa temporada. Se houver alguma dúvida relativa à qualificação, consulte o
diretor. As regras se aplicam a todos os times; varsity, varsity júnior; todas as séries. O Comitê Esportivo da
MIAA resolverá todas as questões sobre elegibilidade.
VOCÊ NÃO SE QUALIFICA:
1.
Se você foi membro de alguma escola de ensino médio pelos dois (2) meses, excluindo as férias de verão,
antes da competição.
2.
Se você foi transferido de uma escola de ensino médio para outra.*
3.
Se você estiver cursando menos do que 20 períodos de trabalho preparado.
4.
Se você não tiver uma média de aprovação em pelo menos 20 períodos de trabalho preparado para os
períodos de notas anteriores. A elegibilidade acadêmica de todos os estudantes deve ser considerada
como oficial e determinada somente na data em que os boletins de notas para aquele período de
classificação forem emitidos aos pais de todos os estudantes. Para se qualificar para os esportes de
outono, as notas finais do ano anterior determinarão a sua elegibilidade. Se você repetir uma disciplina
após já ter recebido crédito por ela, você não pode contar seus pontos como parte dos 20 requeridos.
5.
Se, desde que você entrou no 9º ano, doze (12) estações esportivas consecutivas tenham passado, tendo
você participado ou não.*
6.
Se o seu 19º aniversário ocorreu antes de 1º de setembro do ano letivo vigente.
7.
Se você se formou de alguma escola de ensino médio.
8.
Se você é um estudante de 7º ou 8º ano do ciclo II e o diretor não for também o diretor do ensino
médio.*
9.
Se você estiver em uma escola técnica, ou de divisão profissionalizante, ou escola alternativa que não
esteja sob a jurisdição e supervisão do diretor da escola de ensino médio.
10.
Se você foi “convencido” ou influenciado a se transferir para a escola de ensino médio atual por um
treinador, diretor esportivo, diretor ou qualquer outra pessoa conectada à escola.
11.
Se você treinou ou jogou mais do que uma vez em um dia com um time escolar e um time não escolar.
12.
Se você for expulso de um jogo por briga ou conduta extremamente antiesportiva, você não se qualifica
para jogar no próximo jogo escalado. Isso inclui, mas não se limita a, o uso de linguagem ameaçadora,
abusiva ou obsena. Se for a segunda vez durante a mesma temporada, você está desqualificado de
qualquer futura participação naquela temporada esportiva por um ano completo.
13.
A transgressão de uma regra escolar que resulte em suspensão pode impedir um estudante de participar de
esportes por uma temporada, pelo ano ou, em alguns casos graves, permanentemente.
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*Há algumas exceções ou variações a essa regra. Consulte o seu diretor esportivo ou a administração se houver
qualquer possível dúvida.
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO (M.O.U.)
As Escolas Públicas de Norwood e o Departamento de Polícia de Norwood contribuem e cooperam para
proporcionar um ambiente protegido e seguro para os jovens na escola e na comunidade.
Um representante policial designado irá informar o diretor sobre quaisquer prisões ou questões de segurança e
atividade não criminosa envolvendo estudantes das Escolas Públicas de Norwood. Os estudantes envolvidos em
quaisquer dessas questões podem estar sujeitos a sanções escolares e esportivas. O Memorando de Entendimento
completo pode ser examinado no escritório do diretor.
COMITÊ CONSULTIVO ESTUDANTIL
O Capítulo 71, Seção 38M, trata da eleição de estudantes que se reúnem na capacidade consultiva para o Comitê
Escolar de Norwood. Os estudantes são eleitos anualmente de acordo com os procedimentos a serem anunciados
pelo conselheiro docente ao conselho estudantil. A política do comitê escolar dita que pelo menos dois membros
estudantis sem poder de voto se reúnam com o comitê escolar. Esses estudantes podem levantar questões durante a
agenda programada ou durante a sessão executiva e podem, com a permissão do comitê escolar, atender às sessões
executivas. Esses estudantes são eleitos anualmente por mandatos de um ano.
CONSELHO ESCOLAR
A Seção 53 do Capítulo 71 das Leis de 1993 estabelece um conselho escolar em cada escola de ensino médio
do Estado. Cada conselho deve ter como integrantes os seguintes indivíduos: o diretor, que age como um dos
dois copresidentes; professores da escola; pais de estudantes que frequentam a escola; pelo menos um estudante
da escola; e “outras pessoas” que não sejam pais ou professores ou estudantes na escola. O único requerimento
é que o número de pais tem que ser igual ao número de professores mais o diretor.
CONSELHO ESTUDANTIL E OFICIAIS DE CLASSE
O propósito do Conselho Estudantil é promover um melhor entendimento, melhorar o relacionamento geral
entre o corpo discente e os funcionários, e apoiar ou levar a cabo qualquer programa ou ideia que opere para
beneficiar a escola e aqueles a ela ligados.
A eleição de Oficiais de Classe realiza-se na primavera de cada ano. Os estudantes interessados em se
candidatarem para serem oficiais devem obter documentos de nomeação e pelo menos vinte (20) assinaturas de
colegas de classe para que seu nome apareça na cédula de voto. São eleitos os seguintes oficiais: vice-presidente,
secretário, tesoureiro, conselheiro esportivo e conselheiro de belas artes (2016).

	
  

	
  

Os Oficiais de Classe irão participar e desempenhar um papel ativo no Conselho Estudantil. Eles foram
eleitos para representar seus colegas, e assiduidade bem como participação nas reuniões e atividades do
Conselho Estudantil são importantes. Os integrantes têm a obrigação de frequentar todas as reuniões, as
quais são normalmente realizadas antes ou depois da escola. Deixar de comparecer a duas reuniões pode
resultar em remoção do Ofício de Classe bem como do Conselho Estudantil.
REGULAMENTOS DAS ELEIÇÕES
Ser eleito para o Conselho Estudantil e como Oficial de Classe é considerado tanto um privilegio quanto uma
responsabilidade muito importante. Questões sobre as regras e regulamentos eleitorais podem ser revisadas com a
Comissão Eleitoral. Os candidatos receberão um mínimo de cinco (5) dias letivos para coletar as assinaturas
exigidas para serem inseridos na cédula eleitoral. Os estudantes que concorrerem para Oficial de Classe do 12º
Ano devem ter sido membros ativos do Conselho Estudantil por pelo menos um (1) ano anterior (e ter pelo menos
50% de assiduidade nas reuniões do Conselho Estudantil).
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Oficiais de Classe:

	
  

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro Feminino
Tesoureiro Masculino
Conselheiro Esportivo Feminino
Conselheiro Esportivo Masculino
Conselheiro de Belas Artes (Começando com a Classe de 2016)

RESTRIÇÕES ELEITORAIS
Os estudantes interessados em concorrer a Oficial de Classe devem obter pelo menos vinte (20) assinaturas de
colegas de classe e comparecer a uma reunião com o conselheiro do Conselho Estudantil para que seu nome
apareça na cédula de voto. Os documentos de nomeação estão disponíveis com o conselheiro do Conselho
Estudantil. Não serão permitidos candidatos de última hora.
Para que se qualifique para qualquer ofício do 12º ano, um estudante deve ter atuado no Conselho por um
período de um (1) ano. Os estudantes interessados em atuar na capacidade de representante devem obter
informações do conselheiro do Conselho Estudantil.
Todos os candidatos e ofícios eleitos devem receber notas de aprovação em cada matéria e estar em boa
situação disciplinar*. Se um estudante deixa de atingir o seu padrão, ele/ela será colocado em estágio
probatório no período letivo seguinte. Durante o estágio probatório, espera-se que os estudantes participem de
todas as atividades do Conselho Estudantil, mas não em um papel de liderança. Se o estudante então atingir o
padrão no período probatório, ele/ela retorna ao cargo ou se qualifica para concorrer ao cargo. Permite-se a
cada cargo UM período probatório. No caso da remoção de um oficial, o cargo será dado ao segundo colocado
na eleição final.
Qualquer ação disciplinar de um estudante que desempenhe uma função eleita resultará em uma revisão de
credenciais pelos reitores para determinar se o estudante deveria ser colocado em estágio probatório ou removido
da função. Conforme observado acima, permite-se a cada ofício UM período probatório, seja ele acadêmico ou
disciplinar.
*Isso se aplica a todos os estudantes que desempenhem uma função eleita em qualquer clube ou atividade.
POLÍTICAS DE CAMPANHA (ELEITORAL)
Os estudantes são encorajados a afixar letreiros de campanha em quadros de aviso ao redor do prédio escolar e
refeitórios estudantis. Os letreiros devem ser aprovados pelo reitor ou conselheiro do Conselho Estudantil.
Letreiros negativos e inapropriados serão removidos pela equipe de funcionários. Itens relacionados à
propaganda de campanha devem ser aprovados pelo reitor ou conselheiro do Conselho Estudantil.
CAMPANHA PUBLICITÁRIA (ELEITORAL)
O noticiário matutino está disponível para informação de campanha através do conselheiro do noticiário
matutino. Não haverá campanha televisionada no dia da eleição.
Campanha será proibida no refeitório estudantil no dia da eleição. Isso inclui:
• distribuir materiais de campanha
• apoiar verbalmente um candidato
• vestir materiais de campanha no dia da eleição
• afixar letreiros de campanha
COMISSÃO ELEITORAL
As regras e os regulamentos eleitorais serão executados por uma Comissão Eleitoral formada pelo diretor,
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conselheiro do Conselho Estudantil, reitores e dois estudantes. Quaisquer questões relativas à elegibilidade,
procedimentos de voto e eleição serão encaminhados à Comissão.
A Comissão Eleitoral se reunirá na primavera para analisar e/ou revisar os procedimentos eleitorais.
SOCIEDADE NACIONAL DE MENÇÃO HONROSA
A adesão na Sociedade Nacional de Menção Honrosa tem sido reconhecida nacionalmente como uma das mais
altas honras que podem ser conferidas a um estudante de ensino médio. A adesão, entretanto, é mais do que uma
honra; ela traz consigo uma responsabilidade e deveria ser considerada o início de uma obrigação, não meramente
a conclusão bem sucedida de um esforço para atingir o reconhecimento e a honra. O convite para a adesão na
Sociedade será oferecido a estudantes do 11º e 12º ano. Para fazer parte do Capítulo da Norwood High School da
Sociedade Nacional de Menção Honrosa, os estudantes que cumprirem com os requerimentos acadêmicos serão
convidados a se candidatarem para a adesão em dezembro de seu 11º ano. Para cumprirem com os
requerimentos acadêmicos, os estudantes precisam ter entrado para o quadro de Honras nos CINCO (5) períodos
letivos anteriores antes do vencimento do prazo das candidaturas (isso inclui o outono do seu 11º ano mais
todos os quatro (4) períodos letivos do seu 10º ano). Desses cinco (5) períodos letivos, os estudantes precisam
ter conseguido Honras com Distinção ou Primeiras Honras por TRÊS (3) dos cinco (5) períodos letivos. Os
estudantes que cumpram com esses requerimentos acadêmicos serão convidados a se candidatarem para admissão
na sociedade. Aqueles que se candidatarem serão avaliados não somente com base em seu desempenho
acadêmico, mas seu caráter, liderança e serviço comunitário. Uma vez admitidos, os estudantes devem sustentar
os quatro pilares da NHS (erudição, caráter, liderança e serviço) para manter ativo o status de membro da NHS.
Os estudantes de 11º ano que não se qualifiquem como candidatos ou para serem aceitos terão mais uma chance
no outono do seu 12º ano.
Para se qualificar academicamente, um estudante deve ter entrado para o quadro de honras cinco (5) períodos
consecutivos sendo três (3) períodos de primeiras honras enquanto mantém uma média cumulativa mínima de
85%. Além dos requerimentos acadêmicos, há padrões para liderança, serviço e caráter.
O Conselho Docente se reúne para avaliar cada folha de seleção de estudante com base nas qualidades de
liderança, serviço, sucesso acadêmico e caráter. A admissão é oferecida a estudantes que cumpram com todos os
requerimentos. As decisões do Conselho Docente são definitivas. Quaisquer perguntas sobre o processo de
admissão ou sobre os requerimentos da sociedade deveriam ser encaminhadas ao conselheiro.
O Capítulo de Norwood da Sociedade de Menção Honrosa coordena um programa de monitoria por
colegas em uma variedade de disciplinas. Os estudantes que desejam tal ajuda deveriam se programar
através do conselheiro escolar.
SOCIEDADE NACIONAL DE MENÇÃO HONROSA PARA BELAS ARTES
A Sociedade Nacional de Menção Honrosa para Belas Artes é patrocinada pela Associação Nacional dos
Educadores de Belas Artes. O Capítulo da Norwood High School foi estabelecido em 1982 e foi a 143º capítulo
formado no país. Ser selecionado para entrar para esse grupo significa que o estudante, através de seu esforço,
atitude e senso de dedicação no campo das belas artes, consistentemente demonstrou as mais altas qualidades de
erudição das artes, serviço e caráter.

	
  

Para se qualificar academicamente, um estudante deve estar matriculado em um curso de arte por um período
equivalente a um (1) semestre nessa escola. Os candidatos qualificados devem ser estudantes do ensino médio
(de 10º, 11º e 12º ano) e devem ter mantido 85% em seu curso de arte e uma média cumulativa mínima de
80% em suas outras disciplinas. Além disso, todas as notas de conduta e esforço devem ser O ou S. Para
continuarem membros, o estudante de arte deve manter uma média de 80% em todas as classes de arte.
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PARCEIROS NO SERVIÇO À NORWOOD (PINS)
A Norwood High School assumiu um projeto de serviço comunitário inovador conhecido como 'PINS'
(Parceiros no Serviço à Norwood). Através dos esforços colaborativos do Conselho Estudantil, professores e
administradores, foi feito um contrato para permitir a isenção do primeiro ou último segmento de estudo
dirigido para qualquer estudante de 12º ano que tenha desempenhado serviço comunitário durante os meses de
verão e durante o 12º ano. O crédito do PINS somente será agraciado aos estudantes de 12º ano que estiverem
em boa situação acadêmica e de assiduidade.
Uma cópia das metas e condições de contrato, bem como a inscrição, estão disponíveis na sala do diretor
para aqueles que estejam interessados em participar do programa.
CÓDIGO DISCIPLINAR
O código disciplinar foi estabelecido para proporcionar uma atmosfera que contribua com o mais alto
desempenho acadêmico possível.

	
  

A.

Os estudantes que forem culpados de cometer as seguintes transgressões receberão uma
DETENÇÃO COM O PROFESSOR:

1.
2.
3.
4.
5.

Atrasar-se para a aula
Deixar de fazer a lição de casa
Deixar de encapar os livros
Deixar de trazer os materiais exigidos para a aula
Outras transgressões para as quais o professor possa decidir que seja necessária a detenção

B.

Os estudantes que forem culpados de terem cometido as seguintes transgressões receberão uma
DETENÇÃO NA SECRETARIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atrasar-se para a aula e/ou escola ou deixar de comparecer à secretaria principal quando se atrasar
Estacionar no estacionamento dos professores ou nas dependências escolares sem o cartão de autorização
Sair das dependências escolares sem permissão – primeira transgressão
Matar aula
Atrapalhar o processo educacional
Evasão escolar
Trapacear*
Comportamento antidesportivo em atividades ou competições esportivas
Deixar de comparecer ao refeitório estudantil durante o período de almoço dentro de dez (10) minutos após
o sino sem um bilhete
Deixar de fazer o trabalho de classe
Mentir
Vender quaisquer itens não aprovados pela administração
Qualquer transgressão da Política de Uso Aceitável de Tecnologia conforme articulado nesse manual
Deixar de comparecer a uma detenção designada pelo professor resultará em duas (2) detenções na
secretaria

10.
11.
12.
13.
14.

*Trapacear na escola é considerado uma transgressão muito grave. Trapacear em qualquer teste resultará em
uma nota zero (0) no teste ou projeto. Uma ação disciplinar apropriada (detenção ou suspensão) será
determinada pelo professor ou administração. Os estudantes serão avaliados entre um (1) e cinco (5) períodos de
detenção dependendo da gravidade da transgressão.

	
  

C.

Os estudantes que forem culpados de ter cometido as seguintes transgressões podem receber uma
SUSPENSÃO:

1.

Fumar e/ou usar produtos de tabaco sem fumaça no prédio escolar ou nas dependências escolares em
qualquer momento. Isso também incluirá porte de produtos de tabaco ou um acendedor.
22

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

	
  

35.
36.
37.

Assediar e/ou aplicar trote em um estudante
Trapacear
Deixar de comparecer à secretaria quando direcionado por um funcionário
Matar aula
Deixar as dependências da escola (segunda e quaisquer transgressões subsequentes)
Roubar
Danificar a propriedade escolar**
Brigar
Comportar-se com insolência, xingar, fazer comentários inapropriados ou ofensivos (não limitados a
xingar ou usar profanidade)
Ameaçar um funcionário
Falsificar
Extorquir e/ou subornar
Capturar voz ou imagem eletronicamente sem autorização
Apostar e/ou vender materiais de aposta (por exemplo, quaisquer cartões de aposta esportiva)
Participar na causa de qualquer perturbação escolar (incluindo, mas não se limitando a, bombinhas,
bombas de fumaça, ameaça de bomba, alarme falso de incêndio, etc.)
Ameaçar causar danos ou violência à outra pessoa
Incitar a violência através de comunicações escritas, verbais e outras
Deixar de obter as imunizações ou exames físicos exigidos
Porte ou uso de um item potencialmente perigoso (por exemplo, faca, lâmina/Gilette, taco, fogos de
artifício)
Invadir a propriedade escolar fora do horário escolar
Apresentar comportamento antidesportivo em atividades ou competições esportivas
Usar drogas ou álcool na escola ou em atividades patrocinadas pela escola, ou antes de chegar à escola ou
atividades patrocinadas pela escola, ou se determinado pelo reitor e enfermeiro, estar sob a influência de
drogas ou álcool***
Portar drogas ou álcool ou parafernália de drogas na escola ou em atividades patrocinadas pela escola***
Envolver-se na distribuição (dar, oferecer, comercializar ou trocar) drogas ou álcool na escola ou em
atividades patrocinadas pela escola***
Deixar repetida e/ou intencionalmente de cumprir com as ordens de qualquer funcionário escolar agindo
legitimamente em sua capacidade oficial
Cometer qualquer ato que não se conforme com os valores e/ou qualidades articuladas na Declaração da
Missão das Escolas Públicas de Norwood
Cometer qualquer transgressão repetida que possa ter resultado em detenção
Deixar de identificar-se a um membro do quadro de funcionários
Portar propriedade roubada
Mentir
Recusa-se a entregar a um funcionário um aparelho eletrônico quando lhe for solicitado
Transgredir continuadamente a política de aparelho eletrônico ou a política do código de vestuário
Criar distúrbios no refeitório estudantil ou outras áreas onde se congregam um grande número de
estudantes
Manter uma postura ou comportamento de maneira que leve diretamente a uma altercação
Tocar inapropriadamente
Telefonar com falsidade a linha de ausência escolar

A administração se reserva o direito de aumentar a duração da suspensão em qualquer número de dias até e
incluindo dez (10). Isso seria feito em situações consideradas graves ou para transgressões disciplinares
repetidas e/ou situações onde as medidas corretivas não têm sido respeitadas pelo estudante. É intenção das
Escolas Públicas de Norwood criar e manter um ambiente seguro e protegido em cada prédio escolar. Além dos
padrões de comportamento descritos no Manual Estudantil, o diretor tem a discrição de determinar se uma ação
é uma ameaça à manutenção de um ambiente seguro e protegido. Ademais, fica a critério do diretor determinar
quais ações disciplinares apropriadas são devidas.
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Encaminhamentos para a administração para ação disciplinar podem resultar em um requerimento de
avaliação de saúde mental.
**Danificar a propriedade escolar pode resultar em detenção, suspensão, restituição monetária e possível
envolvimento policial. Uma pessoa suspensa por danificar a propriedade escolar quando tal suspensão se
estenderia além da semana de formatura seria excluída dos exercícios de formatura.
*** Os estudantes suspensos por transgredir as normas escolares relativas a álcool e drogas serão proibidos de
frequentar ou representar a escola em qualquer evento extracurricular tais como baile de formatura (“prom”),
bailes, atividades musicais e esportivas, dia da classe e exercícios de formatura por um mínimo de quatro (4)
semanas da data da infração. Os estudantes envolvidos na compra de drogas ou álcool serão excluídos de todas
as atividades relacionadas à escola por um mínimo de seis (6) semanas. Por ser uma transgressão grave, deve-se
observar que, ao retornar à escola, o estudante será obrigado a se reunir com um comitê de revisão disciplinar. O
comitê, após ouvir a evidencia, pode decidir excluir o estudante de frequentar todas as atividades
extracurriculares pelo restante do ano letivo.
D.

Os estudantes que forem culpados de haver cometido as seguintes transgressões podem ser EXPULSOS:

1.

Distribuir ou estar em posse de (dar, oferecer, comercializar ou trocar) álcool ou drogas nas
dependências escolares ou nos eventos escolares.
“Capítulo 94C, seção 32J das Leis Gerais de Massachusetts determinam uma SENTENÇA
OBRIGATÓRIA MÍNIMA DE DOIS ANOS para qualquer pessoa que, quando estiver dentro da
distância de mil pés (305 metros) de um prédio escolar, seja condenado de qualquer uma das seguintes
ações:
a.
b.
c.
d.
e.

Vender ou doar qualquer droga
Traficar qualquer droga
Portar qualquer droga com a intenção de vender ou doar.
Manufaturar qualquer droga ou
Cultivar maconha

Essa lei declara que qualquer pessoa condenada DEVE cumprir uma sentença obrigatória sem a
possibilidade de liberdade condicional, período probatório ou liberação por bom comportamento. Além
disso, a lei impõe uma sentença obrigatória caso a escola estivesse ou não em funcionamento no
momento da transgressão”.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agredir e/ou espancar a pessoa ou propriedade de um funcionário
Transgressões repetidas das políticas de drogas ou álcool
Assediar professores ou estudantes
Realizar trote em um estudante(s)
Incendiar propositadamente ou causar outro incidente extremo de vandalismo
Portar ou usar itens perigosos (facas, armas de fogo, explosivos ou qualquer coisa usada para
ameaçar e/ou agredir um funcionário ou estudante)
Deixar de cumprir repetida e/ou intencionalmente com as ordens de qualquer funcionário escolar que
esteja agindo legitimamente em sua capacidade oficial, o que resulta em uma perturbação considerável da
educação ou do bem estar geral de outros estudantes
Causar altercações físicas ou verbais repetidamente
Ameaçar um funcionário e/ou criar uma atmosfera ameaçadora dirigida a um funcionário

Dever-se-ia observar que o escopo desse código disciplinar irá incluir todas as atividades relacionadas à escola,
incluindo o transporte de ida e vinda da escola. Os estudantes têm o direito de recorrer das decisões disciplinares ao
Superintendente das Escolas.
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E.

Definições

1.
2.
3.

5.

Cortar (matar) – ausência desautorizada de um período designado
Evasão – ausência desautorizada de mais que dois (2) períodos designados em um (1) dia
Detenção – presença exigida por transgredir regras ou regulamentos escolares – pode ser imposta por um
professor, reitor ou administrador
Detenção tem precedência sobre todos os compromissos dentro e fora da escola. O mau
comportamento na detenção ou deixar de comparecer à detenção pode resultar em dias adicionais de
detenção ou em suspensão.
Suspensão/ Exclusão – Consulte a seção de Devido Processo do manual.

F.

Contrato de Baile de Formatura

4.

Na primavera de 1989 o Comitê Escolar de Norwood adotou uma política exigindo que todos os estudantes
de 12º ano que atendessem ao baile de formatura dos estudantes de 12º ano, e um dos pais ou
responsáveis, assinassem um contrato. Além de referências a porções aplicáveis do código disciplinar da
escola, o contrato inclui o seguinte:
“Na compra de um ingresso para um baile de formatura de 12º ano, ou intenção de comparecer ao mesmo,
nós abaixo assinados reconhecemos a nossa responsabilidade e obrigações de acordo com as regras
escolares. Nós também concordamos com o seguinte:
1.
Os pais ou responsáveis não irão patrocinar um coquetel de pré-evento em que álcool esteja disponível.
2.
Os pais ou responsáveis não irão conscientemente permitir um filho ou filha de atender a coquetel de préevento em que álcool esteja disponível.
3.
O estudante e os pais ou responsáveis compreendem que ninguém será admitido ao evento após uma
hora depois do horário de início, a menos que uma aprovação por escrito tenha sido dada pelo reitor ou
um administrador.
4.
O estudante e os pais ou responsáveis compreendem que qualquer suspeita de uso de bebida ou drogas
relativa a um estudante será encaminhada para a policia para ser tratada como uma violação da lei.
5.
O estudante e os pais ou responsáveis compreendem que beber álcool em carros e limusines também é
uma violação da lei e será tratada como um caso de polícia.
6.
O estudante e os pais ou responsáveis compreendem que qualquer estudante de 12º ano suspenso por
drogas ou álcool não participará do dia da classe ou da formatura.
7.
Qualquer violação de droga ou álcool na festa após a formatura”.
PLAGIARISMO
A Norwood High School define o plágio da seguinte maneira:
“Plagiar” significa
1.
Roubar e passar (as ideias ou palavras de outros) como sua própria.
2.
Usar (a produção de outros) sem creditar a fonte
3.
Apresentar como nova ou original uma ideia ou produto derivado de uma fonte existente
Todos os itens seguintes são considerados plagiarismo:
1.
Entregar como seu o trabalho de outra pessoa
2.
Copiar palavras ou ideias de outra fonte sem lhe dar o devido crédito
3.
Deixar de colocar entre aspas as citações
4.
Trocar as palavras mas manter a estrutura da frase de uma fonte sem lhe dar crédito
5.
Copiar tantas palavras e ideias de uma fonte que elas acabam compondo a maior parte do seu trabalho,
tendo você lhes dado crédito ou não
6.
Usar um serviço de tradução para uma aula de língua estrangeira
(origem: www.plagiarism.org)
Parafrasear
“Parafrasear significa tomar as ideias de outra pessoa e colocar essas ideias em suas próprias palavras. Parafrasear
NÃO significa trocar uma ou duas palavras da frase de outra pessoa, trocar a estrutura da frase enquanto mantém as
palavras originais ou trocar algumas palavras por sinônimos. Se você estiver tentado a reorganizar uma frase em
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qualquer uma dessas maneiras, você está escrevendo muito próximo do documento original. Isso é plagiar, e não
parafrasear”.
http://www.unc.edu/depts/wcweb/handouts/plagiarism.html)
No caso em que um estudante seja suspeito de plagiarismo, o professor de sala de aula deve:
1.
Denunciar o incidente ao chefe de departamento para discutir a transgressão e determinar as
consequências acadêmicas.
2.
Denunciar o incidente e quaisquer consequências acadêmicas ao reitor apropriado.
3.
Denunciar o incidente ao conselheiro escolar apropriado (se o plagiarismo for confirmado).
Se for concluído que o estudante plagiou, o professor de sala de aula irá, depois de consultar com o chefe de
departamento e informar o reitor, designar as consequências acadêmicas apropriadas. Os pais ou responsáveis do
estudante serão notificados do incidente e o reitor irá designar as consequências disciplinares com base no seguinte:
1.
2.
3.

	
  

	
  

Primeira transgressão: O incidente será documentado pelo reitor e as consequências acadêmicas serão
designadas. Dependendo da gravidade da transgressão, o reitor também poderá designar consequências
acadêmicas.
Segunda transgressão: Será designada uma suspensão de um dia além das consequências
acadêmicas designadas pelo professor de sala de aula.
Terceira e qualquer transgressão subsequente: Será designada uma suspensão de três (3) ou mais dias
além das consequências acadêmicas designadas pelo professor de sala de aula. O estudante e seus pais ou
responsáveis irão se reunir com o reitor e um administrador para uma reunião de reentrada.

Essas transgressões são calculadas cumulativamente durante os quatro (4) anos de um estudante na Norwood
High School. Plagiarismo é forma de trapaça e, portanto, todas as transgressões são cumulativas.

DISCIPLINA DE ESTUDANTES DEFICIENTES E ESTUDANTES EM PLANOS 504
Espera-se que todos os estudantes cumpram com os requerimentos de comportamento estabelecidos nesse manual.
A Lei e Regulamentos Federais requerem que provisões adicionais sejam feitas para estudantes portadores de
deficiências. O Diretor ou pessoa por ele designada deve notificar o Diretor de Serviços Estudantis sobre as
infrações que levem à suspensão de um estudante portador de um IEP ou Plano de Acomodação 504.
Funcionários Administrativos da Escola podem excluir da escola um estudante portador de deficiências por uma
transgressão disciplinar por não mais que 10 dias consecutivos (até o ponto em que tais alternativas sejam aplicadas
a estudantes não deficientes), e por remoções adicionais por não mais que 10 dias no mesmo ano letivo por
incidentes separados de má conduta (desde que tais remoções não constituam uma mudança em colocação)
equivalente a uma disciplina não imposta a estudantes não deficientes pela mesma transgressão. IDEA 2004, §615
(k) (1) (B).
Após uma criança deficiente ter sido removida de sua colocação por 10 dias letivos no mesmo ano, durante
quaisquer dias subsequentes de remoção, a criança deve continuar a receber serviços que a habilitem a participar do
currículo de educação geral, embora sendo em outro ambiente, e a progredir visando atingir as metas estabelecidas
no IEP da criança; e a criança deve receber, conforme apropriado, uma avaliação de comportamento funcional, e os
serviços comportamentais e modificações, que são desenhados para abordar a transgressão de comportamento para
que ela não ocorra novamente.
Dentro de 10 dias de qualquer decisão de modificar a colocação de uma criança deficiente devido a uma
transgressão de um código de conduta estudantil, os pais, e os membros relevantes da Equipe de IEP da criança
devem analisar todas as informações relevantes no registro do estudante, incluindo o IEP da criança, quaisquer
observações dos professores, e quaisquer informações relevantes fornecidas pelos pais ou responsáveis para
determinar se:
(a) A conduta em questão foi causada pela deficiência da criança ou teve algum relacionamento direto e
considerável a ela, ou
(b) A conduta em questão foi resultado direto da falha do distrito de implementar o IEP.
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Deve-se determinar que a conduta foi uma manifestação da deficiência da criança se o distrito, os pais e os
membros relevantes da Equipe de IEP da criança determinarem que se atingiu uma condição nos parágrafos (i) ou
(ii). A Equipe irá apresentar uma conclusão, uma determinação de manifestação, relativa à relação entre a má
conduta do estudante e sua condição de deficiência, conduzir uma avaliação de comportamento funcional se
necessário, e modificar ou emendar o IEP para prestar os serviços de Educação Especial durante a suspensão, ou
para incluir um plano de intervenção comportamental. Se o distrito, os pais a Equipe de IEP determinarem que a
conduta foi uma manifestação da deficiência da criança, a Equipe de IEP deve:
1. Tanto: (a) Conduzir uma avaliação de comportamento funcional - a menos que o distrito tenha conduzido uma
avaliação de comportamento funcional antes de ter ocorrido o comportamento que resultou na
mudança de colocação - e implementar um plano de intervenção comportamental para a criança; ou
(b) Se um plano de intervenção comportamental já tinha sido desenvolvido, revisar o plano de
intervenção comportamental e modificá-lo conforme necessário para abordar o comportamento e
1. Exceto conforme apresentado na 34CFR 300.530(g) dessa seção, devolver a criança à colocação da qual ela
foi removida, a menos que os pais e o distrito concordem com uma mudança de colocação como parte da
modificação do plano de intervenção comportamental.
Há algumas circunstâncias especiais nas quais o distrito pode unilateralmente remover um estudante e colocá-lo em
um ambiente Educacional Alternativo Intermediário sem levar em consideração se o comportamento foi
determinado como sendo uma manifestação da deficiência da criança. Especificamente, os funcionários da escola
podem remover um estudante para um Ambiente Alternativo Intermediário por não mais que 45 dias sem levar em
consideração se o comportamento foi determinado como sendo uma manifestação da deficiência da criança se a
criança:
(a) Trouxer uma arma ou estiver em posse uma arma na escola, nas dependências da escola, ou trouxer ou estiver
em posse de uma arma em um evento escolar sob a jurisdição do distrito; ou
(b) Conscientemente estiver em posse ou usar drogas ilegais ou vender ou solicitar a venda de uma substância
controlada enquanto estiver na escola, nas dependências da escola ou em eventos escolares sob a jurisdição
do distrito; ou
(c) Infligiu lesões corporais graves em outra pessoa enquanto estava na escola, nas dependências da escola ou em
um evento escolar sob a jurisdição do distrito.
Na data em que a decisão for feita sobre o que constitui uma mudança de colocação de uma criança deficiente
devido a uma transgressão de um código de conduta escolar, o distrito deve notificar os pais sobre tal decisão e
fornecer aos pais a notificação de salvaguardas processuais descritas no 34CFR 300.504. O Diretor escolar irá
notificar o Diretor de Educação Especial e irá então notificar o Departamento de Ensino Fundamental e Médio
conforme exigido por lei com relação ao plano de ação. Emendas subsequentes à lei estadual ou federal
prevalecerão sobre provisões contrárias no manual.
Um estudante que ainda não se qualifica para a Educação Especial pode ser protegido sob os regulamentos da
IDEA 2004 se for determinado que o distrito tivesse conhecimento de que o estudante portava uma deficiência.
Deve-se determinar que o distrito tivesse conhecimento de que a criança portava uma deficiência se antes do
comportamento que precipitou a ação disciplinar tenha ocorrido o seguinte:
(a) Os pais da criança expressaram preocupação por escrito a um funcionário de supervisão ou de
administração de uma agência educacional apropriada, ou um professor da criança, de que a criança
necessita de Educação Especial e serviços relacionados; ou
(b) Os pais da criança solicitaram uma avaliação da criança de acordo com a Seção 300.300 à 300.311, ou
(c) O professor da criança ou outro funcionário do distrito expressou uma preocupação específica sobre um
padrão de comportamento demonstrado pela criança diretamente para o Diretor de Educação Especial
da agência ou para outros funcionários de supervisão da agência.
Não se determinaria que o distrito tivesse conhecimento se:
1. os pais da criança:
(a) Não permitiram uma avaliação da criança de acordo com a 34 CFR300.300 até a 300.311, ou
(b) Recusaram os serviços sob a IDEA
2. A criança foi avaliada de acordo com a Sec. 300.300 até a 300.311 e determinou-se que a criança não portava
deficiências de acordo com essa seção.
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Se o distrito não tem conhecimento de que a criança é portadora de deficiência (de acordo com os parágrafos (b) e
(c) dessa seção) antes de tomar medidas disciplinares contra a criança, a criança pode estar sujeita a medidas
disciplinares aplicáveis a crianças não deficientes que se envolvem em comportamentos semelhantes. Se uma
avaliação da criança for solicitada durante o período de tempo no qual a criança estiver submetida a medidas
disciplinares sob a 34 CFR 300.530, a avaliação deve ser conduzida de modo acelerado.
Até que a avaliação seja concluída, a criança permanece na colocação educacional determinada pelas autoridades
escolares, a qual pode incluir suspensão ou expulsão sem serviços educacionais. Se for determinado que a criança
seja portadora de deficiência, levando em consideração informações sobre a avaliação fornecida pelos pais, a
agência deve fornecer Educação Especial e serviços relacionados de acordo com essa parte, incluindo os
requerimentos da 34 CFR 300.530 até a 300.536 e IDEA 2004 seção 6129(a)(1)(A).
Os pais da criança deficiente que discordem de qualquer decisão relativa à colocação nesse contexto de
determinação de manifestação e que acreditem que manter a colocação atual da criança pode substancialmente
resultar em danos para a criança ou outros podem recorrer da decisão através de uma solicitação de audiência junto
ao Gabinete de Apelações de Educação Especial do Departamento de Ensino Fundamental e Médio de
Massachusetts.
Seção 504
1. Como um estatuto não discriminatório, a Seção 504 proíbe o distrito de disciplinar os estudantes deficientes
mais rigidamente do que os estudantes não deficientes seriam disciplinados sob circunstâncias semelhantes.
Ademais, os estudantes identificados como deficientes sob a Seção 504 não podem ser expulsos ou suspensos da
escola por mais de 10 dias em um ano letivo por má conduta que seja uma manifestação da deficiência do
estudante.
2. Se uma suspensão não irá exceder 10 dias letivos consecutivos e não irá resultar em o estudante receber mais
que 10 dias letivos cumulativos de suspensão durante o ano letivo atual, o estudante pode ser disciplinado da
mesma maneira que um estudante não deficiente sob circunstâncias semelhantes. O estudante pode ser suspenso
além de 10 dias letivos, consecutivamente ou cumulativamente, somente se a Equipe da Seção 504 determinar que
o comportamento em questão não for uma manifestação da deficiência do estudante.
3. Se uma suspensão proposta irá exceder o limite de 10 dias, a Equipe de Seção 504 deverá se reunir e fazer uma
determinação de manifestação de acordo com os procedimentos de determinação de manifestação de 504 do
distrito.
4. Entretanto, uma revisão de determinação de manifestação não é obrigatória, independente da duração da
suspensão ou expulsão, se o estudante for um usuário atual de álcool ou drogas ilegais e o comportamento que
resultou na ação disciplinar for uma infração relativa a álcool ou drogas. Sob tais circunstâncias, o estudante pode
ser disciplinado da mesma maneira que outros estudantes sob circunstâncias semelhantes.
POLÍTICA DE USO ACEITÁVEL DE TECNOLOGIA

Propósito
As Escolas Públicas de Norwood irão fornecer acesso a empregados e estudantes ao Sistema/Rede, incluindo
acesso a redes externas, para propósitos educacionais limitados. Os propósitos educacionais são definidos como
atividades de sala de aula, desenvolvimento profissional e de carreira, e atividades de autoconhecimento de alta
qualidade e de natureza educacional. O propósito do Sistema/Rede é assistir na preparação dos estudantes para o
sucesso na vida e no trabalho ao proporcionar acesso a uma vasta gama de informações e a habilidade de se
comunicarem com outras pessoas. O Sistema/Rede será usado para aumentar a comunicação (funcionários, pais e
estudante), aumentar a produtividade e assistir os funcionários a modernizar as destrezas existentes e adquirir
novas destrezas através de uma troca mais ampla de informações. O Sistema/Rede também será utilizado para
fornecer informação à comunidade, pais ou responsáveis, agências e negócios.

Disponibilidade
	
  

O Superintendente das Escolas, ou a pessoa por ele/ela designada, deve implementar, monitorar e avaliar o
Sistema/Rede das Escolas Públicas de Norwood para propósitos instrucionais e administrativos.
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O acesso ao Sistema/Rede, incluindo as redes externas, deve ser disponibilizado a empregados e estudantes
para propósitos instrucionais e administrativos e em concordância com os regulamentos e procedimentos
administrativos.
O acesso ao Sistema/Rede é um privilégio, não um direito. Requer-se que todos os usuários reconheçam que
receberam e entenderam todos os regulamentos e procedimentos administrativos que governam o uso do sistema
e devem concordar por escrito em cumprir com tais regulamentos e procedimentos. O descumprimento com os
regulamentos e procedimentos aplicáveis pode resultar em detenção, suspensão ou cancelamento dos privilégios
de usuário, ou outras ações disciplinares consistentes com as políticas das Escolas Públicas de Norwood.
Violações da lei podem resultar em processo criminal bem como ações disciplinares pelas Escolas Públicas de
Norwood.

Uso Aceitável
O Superintendente das Escolas, ou a pessoa por ele/ela designada, irá desenvolver e implementar
regulamentos, procedimentos, termos e condições para uso, e acordos de usuário consistentes com os
propósitos e missão das Escolas Públicas de Norwood, bem como com a lei e política que governa direitos
autorais.

Uso Monitorado
Dados arquivados, transmissões de correio eletrônico e outro uso de recursos eletrônicos por estudantes e
funcionários não devem ser considerados confidenciais e podem ser monitorados a qualquer momento por
funcionários designados para garantir o uso apropriado de propósitos instrucionais e administrativos.

Responsabilidade
As Escolas Públicas de Norwood não se responsabilizarão pelo uso inapropriado de recursos eletrônicos pelos
usuários ou violações das restrições de direitos autorais, erros ou negligência dos usuários ou custos incorridos
pelos usuários. As Escolas Públicas de Norwood não serão responsáveis por garantir a precisão ou usabilidade
de nenhuma informação encontrada em redes externas.

Introdução
O propósito principal da rede do sistema é promover oportunidades educacionais através de facilitar a partilha
de recursos, inovação e comunicação através da rede global. O Sistema/Rede também permitirá aos estudantes
e funcionários acesso não somente à Rede de Área Local, mas também à internet. A internet é uma rede de
computadores global ampla através da qual se podem acessar recursos diversos e únicos.

	
  

	
  

Com o aumento do acesso a computadores e indivíduos ao redor do mundo vem a disponibilidade de materiais
que podem não ser considerados de valor educacional. Norwood tomou precauções para restringir o acesso a
materiais controversos através do uso de um programa de software que pode restringir ou limitar o acesso a
alguns locais. Entretanto, em uma rede global é impossível controlar todos os materiais aos quais os usuários
possam acessar.
Esses Procedimentos Administrativos e Termos e Condições para Uso Aceitável do Sistema/Rede foram
adotados para garantir que os usuários usem a internet e todos os outros aspectos da rede como um recurso
educacional. A lista de Termos e Condições não inclui tudo. As Escolas Públicas de Norwood reservam-se o
direito de notificar um usuário de quaisquer outras ações não permissíveis relativas ao uso do Sistema/Rede e de
modificar os Termos e Condições e Procedimentos Administrativos e sem aviso prévio.
Um usuário que infringir a política do distrito, os procedimentos administrativos ou os termos e condições
para o uso do Sistema/Rede estará sujeito a uma suspensão ou cancelamento dos privilégios do Sistema/Rede
e a ações disciplinares e/ou processo judicial. O distrito irá cooperar plenamente com os oficiais locais,
estaduais ou federais em qualquer investigação a respeito ou relacionada ao uso incorreto do Sistema/Rede do
distrito.
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Termos e Condições para Uso
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4.
5.
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O acesso ao Sistema/Rede será concedido a empregados com um Acordo de Usuário assinado.
O acesso ao Sistema/Rede será concedido a estudantes com um Acordo de Usuário assinado. Os pais ou
responsáveis devem assinar o Acordo de Usuário para os estudantes com menos de dezoito (18) anos de idade.
O Sistema/Rede é para ser usado somente para fins educacionais.
É proibido o uso comercial do Sistema/Rede.
O Sistema/Rede não será usado para fins recreativos ou atividades relacionadas a hobbies pessoais.
O Sistema/Rede não pode ser usado para fins ilegais, em apoio a atividades ilegais ou para qualquer atividade
proibida por lei, regulamento ou política.
Os usuários individuais serão a todos os momentos responsáveis pelo seu uso do sistema.
As senhas serão designadas pelo Administrador do Sistema e notadas no Acordo do Usuário. Os usuários não
modificarão as senhas sem a permissão e conhecimento do Administrador do Sistema.
As senhas são confidenciais. Todas as senhas serão protegidas pelo usuário e não compartilhadas ou expostas.
Os usuários do sistema não usarão a conta de outro usuário. As exceções a isso podem ser no nível do ensino
fundamental, onde os estudantes podem, com total conhecimento e permissão do professor, usar a conta do
professor.
Somente o Administrador do Sistema ou outras pessoas autorizadas podem fazer upload ou baixar programas de
domínio público do Sistema/Rede.
Software ou dados com direitos reservados não serão colocados no Sistema/Rede do distrito sem a permissão do
Administrador do Sistema e do proprietário dos direitos reservados.
Os usuários do sistema podem redistribuir materiais de direitos reservados somente com a permissão por escrito
do proprietário dos direitos reservados ou o seu designado. Tal permissão deve ser especificada no documento
ou de acordo com as leis aplicáveis de direitos reservados, da política do distrito e procedimentos
administrativos.
Os usuários do sistema devem deletar informações eletrônicas de acordo com as diretrizes de retenção do distrito.
É proibido tentar deletar, copiar ou modificar o correio eletrônico de outros usuários ou interferir com a habilidade
de outros usuários de enviar/ receber correio eletrônico.
É proibido tentar danificar ou destruir o equipamento, materiais, dados ou programas.
Vandalismo resultará no cancelamento dos privilégios do usuário do sistema e irá requerer restituição por custos
associados a hardware, software e restauração do sistema.
Tentar deliberadamente degradar ou perturbar o desempenho do sistema pode ser visto como violação da política
do distrito e/ou como atividade criminosa sob leis estaduais e federais aplicáveis. Isso inclui, mas não se limita a
fazer o upload ou criar vírus de computador.
É proibido falsificar ou tentar falsificar.
É proibido fingir ser outra pessoa quando enviar/receber mensagens.
É proibido transmitir ou assistir materiais obsenos ou pornográficos, mensagens de ódio e/ou qualquer material
contra a lei.
É proibido usar linguagem inapropriada, xingamento, vulgaridade, difamações raciais ou étnicas ou outra
linguagem inflamatória ou derrogatória.
O usuário não irá anular quaisquer firewalls estabelecidos na rede ou encorajar outros a fazê-lo.
O usuário não acessará ou tentará acessar quaisquer sítios proibidos. Os administradores e professores se reservam
o direito a fazer verificações pontuais do uso estudantil do sistema e, se o administrador ou professor determinar
que o material seja inapropriado ou esteja em violação do Uso Aceitável e Procedimento Administrativo e Termos
e Condições, direcionar o estudante a fechar as janelas que contenham o material.
Se algum material ofensivo ou ilegal aparece na tela de um estudante usuário, o estudante irá sair da tela e trazer
isso à atenção de um professor supervisor.
Os usuários não participarão no envio de correntes ou mensagens de difusão.
É proibido revelar informações pessoais (endereços, números de telefone, etc.).
Os usuários estudantes devem limitar o seu tempo online em quinze (15) minutos se outros estudantes estiverem
esperando pelo acesso.
O tempo de download deve ser mantido a um mínimo (sugerido cinco (5) minutos ou menos).
No final de uma sessão de trabalho, o usuário deve efetuar corretamente o logoff do Sistema/Rede.
Os estudantes que estiverem completando um trabalho requerido do curso terão primeira prioridade para o uso do
equipamento após o horário normal.
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Procedimentos Administrativos
1. Cada usuário terá uma cópia dos Procedimentos Administrativos e dos Termos e Condições para o Uso
Aceitável do Sistema ou Rede.
2. Os diretores ou pessoa por eles designada serão responsáveis pela divulgação e pelo cumprimento das
políticas e procedimentos nos prédios que administram.
3. Todos os usuários assinarão um formulário de Acordo de Usuário.
4. Os diretores ou pessoa por eles designada irão se assegurar de que cada usuário em seus prédios (professores,
funcionários, alunos) assine um acordo de que se conformarão as políticas, procedimentos termos e condições
relacionadas com o uso do sistema/rede. Todos esses acordos serão mantidos no prédio, e deverão ser
atualizados anualmente. O Diretor ou pessoa por ele/ela designada é responsável pela criação de procedimentos
para notificar os professores de todos os alunos que (ou cujos pais) não assinaram o acordo.
5. O Administrador de Sistemas irá assegurar-se de que todos os outros usuários assinem um acordo de que se
conformarão as políticas, procedimentos, termos e condições relacionadas com o uso do sistema/rede. Todos
esses acordos serão mantidos pelo Administrador de Sistemas, e deverão ser atualizados anualmente.
6. Os professores responsáveis irão recapitular os Procedimentos Administrativos e os Termos e Condições
para o Uso Aceitável do Sistema ou Rede com os alunos.
7. O Administrador de Sistemas de Tecnologia de Informação será responsável por garantir que todos os
funcionários sejam treinados no uso apropriado do sistema/rede.
8. Certos professores designados serão responsáveis por assegurar que os estudantes sob sua supervisão que
usam o sistema/rede foram treinados no uso do sistema/rede.
9. Os diretores, o Administrador de Sistemas ou pessoa por eles designada terão autorização de monitorar e
examinar todas as atividades de sistema, incluindo, mas não limitado a mensagens de correio eletrônico e toda
a informação armazenada em máquinas, para certificar-se de que todos os usuários estão cumprindo com os
regulamentos.

Agradecimentos
Muitos desses materiais foram desenvolvidos a partir de documentos já preparados, baixados da internet e
compartilhados pelo preparador.
• Política de Uso Aceitável para a Internet e Serviços Online, Escolas da Comarca de South Washington, MN
• Política de Uso Aceitável para a Tecnologia e Procedimentos Administrativos, Associação de Comitês
Escolares de Massachusetts
• Inscrição para Conta e Termos e Condições para o Uso da Internet, Greenfield-Central High School,
Greenfield, IN
• Política de Uso Aceitável das Escolas Públicas de Lexington, MA
• Política de Uso Aceitável das Escolas Públicas de Norwell, Norwell, MA
• Termos e Condições para Uso de Internet da Sharon K-12, Escolas Públicas de Sharon, Sharon, MA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS - COMPUTADORES ESCOLARES
1. Os laboratórios de computação encontram-se na biblioteca, Sala 159, Sala 231, Sala 335, e Sala 117
(Laboratório de Música Midi). Entretanto, devido a questões de supervisão, o único laboratório disponível para
os estudantes que não estejam com uma classe supervisionada usando os computadores é a biblioteca. Nenhum
estudante deveria estar em um laboratório de computadores sem permissão e a supervisão adequada.
2. Nenhum estudante deveria estar no laboratório de computação a menos que tal estudante tenha trabalho
especificamente relacionado à escola para fazer no computador. Um estudante que tenha um estudo dirigido
pode conseguir um passe para a biblioteca em qualquer momento antes do início do estudo dirigido. Os
estudantes preenchem as linhas apropriadas do passe de duas vias e deixam a cópia amarela com a secretária
da biblioteca. Um estudante fica com a cópia branca assinada pelo professor do estudo dirigido após a
chamada ser feita e segue direto para o laboratório de computação. Os estudantes serão encaminhados para o
reitor se o funcionário não conseguir combinar as cópias branca e amarela do passe para o estudante durante
qualquer período.
Os professores de disciplinas que designam projetos com o uso do computador podem dar a um grupo
pequeno de estudantes um passe para trabalharem naquele projeto durante a sua aula (com aviso prévio ao
auxiliar do laboratório de computação, se possível). O laboratório de computação fica aberto diariamente
das 07h00 às 15h00.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Os laboratórios devem ser usados somente para trabalhos relacionados à escola que exijam o computador. Os
estudantes não devem usar nenhum laboratório como “redutos”. Os estudantes não devem se congregar no
laboratório antes das aulas, após as aulas, durante o almoço ou em nenhum outro momento durante o dia.
Como em qualquer sala de aula, os estudantes deveriam permanecer sentados até que toque o sinal. Esperase cortesia de sala de aula e cuidados de rotina com a sala. Os estudantes deveriam limpar a sua área de
trabalho e deixar todos os computadores com as janelas fechadas. Eles deveria também empurrar as
cadeiras, guardar a mídia, descartar papéis usados e checar se há livros, cadernos, etc. na área de trabalho.
Os estudantes deveriam ter seu próprio armazenamento de mídia, incluindo o seu diretório de rede
designado. Trocar de mídia gera problemas ao salvar arquivos. Os professores deveriam certificar-se de que
os estudantes possuem mídia e conta de operação de rede operacionais antes de sua primeira visita ao
laboratório. Os estudantes podem usar um disco rígido no servidor para guardar sua informação. Haverá um
limite restrito no tamanho do armazenamento de estudantes individuais.
Os estudantes deveriam datilografar uma frase ou duas, e então SALVAR. SALVE frequentemente e
deixe tempo para imprimir. Certifique-se de enviar a impressão para a impressora correta.
O uso de qualquer tipo de email pelos estudantes que não seja patrocinado pela escola é proibido em todos
os momentos. O email patrocinado pela escola, se disponível, é para ser usado para fins escolares somente.
Os estudantes que desejem transportar documentos eletrônicos relacionados à escola podem fazê-lo com
algum tipo de mídia aceitável incluindo um CD ROM ou flash drive.
Os itens seguintes são especificamente proibidos a menos que haja supervisão direta de um professor:
• tocar música, incluindo CDs e web sites, sites de bate papo
• sítios de redes sociais tais como My Space e Facebook
• baixar quaisquer arquivos executáveis tais como jogos, sons, etc.
• comida e/ou bebida
O conteúdo dos diretórios de estudantes, etc. pode ser checado por qualquer professor em qualquer
momento. O monitoramento eletrônico de qualquer atividade de computador é possível.

10. São graves as violações da Política de Uso Aceitável (AUP) e das diretrizes de uso dos computadores da
escola. Será aplicada a disciplina apropriada, incluindo suspensão das contas de usuários de computador e
encaminhamento a um reitor.
USO DO LABORATÓRIO DE MÚSICA EM MIDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onde se apliquem, todas as regras para o Uso dos Laboratórios de Computação conforme impresso acima
ainda se aplicam durante o uso do Laboratório de Música em Midi.
Os estudantes que usem o Laboratório de Música em Midi devem estar matriculados, registrados e
frequentando aulas de Música Maior, Madrigais ou Conjunto de Sopros.
O foco principal de todos os trabalhos estudantis no Laboratório de Música em Midi deve ser diretamente
relacionado a essas aulas.
Os estudantes devem reservar acesso ao laboratório até no máximo a manhã do dia que pretendem usá-lo.
Os estudantes não podem esperar conseguirem usar o laboratório sem uma reserva prévia.
As violações dessa política podem resultar em perda do uso do laboratório.
O Laboratório de Música em Midi estará aberto durante o dia letivo normal das 07h45 às 14h30.

BIBLIOTECA
A Biblioteca da Norwood High School oferece uma bela área de trabalho para estudo, pesquisa ou leitura de lazer
tranquilos. Requer-se comportamento e linguagem apropriados em todos os momentos, incluindo antes e depois
das aulas. Os estudantes podem obter passes para a Biblioteca da NHS antes ou entre as aulas. Nenhum passe será
emitido após o sinal. Os estudantes permanecem na biblioteca o período inteiro e deveriam planejar trabalhar de acordo.
Os estudantes são responsáveis por limpar a sua área de trabalho, incluindo devolver livros aos carrinhos, recolher
papéis que caíram e colocar as cadeiras no lugar.
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Qualquer estudante que receba uma nota reprovativa em dois (2) ou mais cursos no período letivo anterior deve
permanecer no estudo dirigido ou frequentar uma sessão de monitoria sobre a disciplina(s) reprovada.
PROCEDIMENTOS PARA EXERCÍCIOS CONTRA INCÊNDIO
Os estudantes não devem correr, mas caminhar rapidamente e não voltar para trás ou manter nenhuma
conversa. Solicita-se ao primeiro estudante a chegar à porta fechada do corredor que segure a porta aberta
para os outros saírem.
O prédio deve ser esvaziado rapidamente e de maneira ordenada. Todos devem sair do prédio até que um sinal
longo indique a hora de retornar. Ocasionalmente, algumas seções do prédio podem ser obstruídas
propositadamente para simular um incêndio real naquela área. Os estudantes precisam se familiarizar com rotas
alternativas de saída do prédio. Se eles encontrarem as saídas costumeiras bloqueadas, eles devem usar uma rota
alternativa para sair do prédio. Uma vez que estejam fora do prédio, os estudantes devem seguir para a sua área
de encontro designada na Nichols Street. Os estudantes devem permanecer com a sua classe enquanto os
professores fazem a chamada. Todos os estudantes devem ser contabilizados.
TRANCAMENTO DO PRÉDIO
Pelo menos um exercício de trancamento é realizado em cada ano com a presença dos funcionários do
Departamento de Polícia. Os exercícios de emergência requerem que cada pessoa siga os procedimentos de
trancamento do prédio no caso de um intruso ou outra situação que ameace a segurança dos funcionários e
estudantes. Todos devem levar a sério esses exercícios e seguir todas as regras estabelecidas para o
trancamento.
PROCEDIMENTOS DE EVACUAÇÃO
1. O alarme contra incêndio será puxado. OS ESTUDANTES EVACUARÃO IMEDIATAMENTE O
PRÉDIO E IRÃO PARA A SAÍDA DESIGNADA COM A SUA CLASSE. OS ESTUDANTES NÃO
DEVEM USAR OS ELEVADORES E IRÃO SE DIRIGIR PARA LONGE DO PRÉDIO.
2. Os estudantes deveriam levar somente os seus pertences DA SALA DE AULA.
3. Todos os estudantes irão sair do prédio e se dirigir para a frente do prédio. Uma vez fora do prédio, os
estudantes permanecerão na calçada da Nichols Street do lado da escola.
OBSERVAÇÃO: TODOS OS FUNCIONÁRIOS E ESTUDANTES IRÃO EMBARCAR NO ÔNIBUS DO CENTRO
EDUCACIONAL SAVAGE. O N.P.D. AJUDARÁ A DIRECIONAR O TRÂNSITO NA NICHOLS STREET.

4.
5.
6.
7.
8.

Quando os estudantes chegarem ao Centro Educacional Savage, eles receberão instruções adicionais.
Os professores farão a chamada.
Quando o sinal que está "TUDO CLARO" for comunicado, os ônibus transportarão os estudantes à escola.
Os estudantes retornarão de ônibus para o ginásio e permanecerão naquela área para instruções.
Um plano de dispensa apropriado será anunciado se a escola não estiver segura para ser ocupada.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
O Comitê Escolar de Norwood considera necessário ter um código de vestimenta para a escola média a fim de
proporcionar segurança, prevenir interrupções e desordem, e para facilitar o processo educacional. Assim,
visando à manutenção de padrões de saúde razoável, segurança e limpeza, e com o aconselhamento e
contribuição do Comitê do Código de Vestimenta e do Conselho da High School (formado por alunos,
professores, pais, membros da comunidade e da administração), foi adotado o seguinte código de vestimenta:
As roupas dos alunos devem ser vestidas da maneira como elas foram concebidas. As roupas dos estudantes devem
demonstrar o respeito que nós encorajamos que eles sintam por si mesmos e pelos outros. Já que a função primária
da escola é educacional e não recreativa ou social, a roupa do estudante deve ser apropriada para o ambiente
escolar e não causar distrações dentro desse ambiente. Se a saúde ou a segurança do estudante for colocada em
perigo ou, a ordem da escola for interrompida pela roupa ou pela aparência do estudante, ele ou ela será
encaminhado ao reitor e poderá ser mandado para casa.
O desrespeito contínuo no cumprimento do Código de Vestimenta da Norwood High School resultará em
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suspensão da escola, na pendência de uma reunião com o Diretor ou pessoa por ele/ela designada.
A administração e reitores se reservam o direito de determinarem se certa vestimenta é inapropriada para um
prédio escolar. Roupas inapropriadas são definidas como, mas não estão limitadas a um artigo de vestimenta que
mostre ou promova, em imagens ou em palavras, qualquer linguagem suja, obscena ou ofensiva; qualquer produto
com tabaco ou o uso de tabaco; qualquer produto alcoólico ou o uso de qualquer produto alcoólico; material de
natureza sexual, tanto explícita como implícita; quaisquer substâncias ilegais ou o uso de substâncias ilegais; atos
de violência explícita ou implícita; material razoavelmente provável de incitar ou causar perturbação num contexto
racial, religioso, étnico ou qualquer outro contexto.
Não serão permitidos os seguintes tipos de vestuário:
• Camisa tipo Regata
• Camisetas halter
• Blusa de alças
• Blusas que não cubram os ombros
• Camiseta de musculação
• Camisetas que mostrem a barriga (A parte de cima do shorts, calça, ou saia deve se encontrar com a
parte de baixo da camisa/ jersey ou suéter)
• Óculos de sol
• Chapéus
• Cobrir a cabeça
• Bandas de suor
• Viseiras
• Pulseiras c/ pontas
• Correntes pesadas
• Calças de pijama
• Tops transparentes que se veja a roupa de baixo/ lingerie
• Roupas de baixo visíveis de qualquer tipo (cuecas, shorts de dormir, fio dental, sutiãs)
Pede-se aos estudantes que se contenham no uso excessivo de shorts excessivamente curtos, bainhas
excessivamente reveladoras, roupas excessivamente coladas ou roupas que permitam a exibição excessiva das
coxas, peito ou estômago da pessoa. Uniformes de clubes ou times patrocinados pela escola podem ser usados em
ocasiões especiais durante o dia letivo desde que o uniforme cumpra com o Código de Vestimenta da Norwood
High School.
AÇÃO DISCIPLINAR QUANDO HOUVER VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE VESTIMENTA
Se a violação contra o código de vestimenta for extrema, será pedido ao estudante que troque de vestuário ou
então ele/ela será mandado para casa.
Para violações que não são extremas:
1o delito: Advertência - O estudante será solicitado a não vestir aquela roupa em particular novamente
2o delito: Uma (1) detenção e o estudante será solicitado a trocar de roupa
3o delito e delitos subsequentes: Um dia de suspensão por desacato
Quaisquer tipos de casacos, jaquetas, parcas de esqui ou outro vestuário exterior devem ser guardados no armário
do aluno. Pode haver exceções se o professor considerar que a sala de aula está muito fria. Este Código de
Vestimenta não será aplicável na medida em que ele entre em conflito com a observância religiosa ou com uma
condição medicada com atestado.
	
  
	
  

DETENÇÃO: PROFESSOR OU SECRETARIA
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Os estudantes cujo trabalho ou conduta não seja satisfatório podem ser convidados a permanecer após a escola
para uma detenção com o professor.
A detenção disciplinar tem precedência sobre todos os compromissos dentro e fora da escola.
	
  

Comportar-se mal na detenção ou deixar de comparecer a uma detenção pode resultar em detenções
adicionais. Falha crônica em cumprir a detenção resultará em suspensão da escola e encaminhamento para a
administração.
DIRETRIZES DE DETENÇÃO
A detenção ocorrerá de segunda à sexta-feira. Os estudantes irão diretamente para a sala de detenção com os
materiais de estudo; não haverá entrada sem materiais de leitura ou estudo. Entrada atrasada ou saída antecipada
não serão permitidas a menos que aprovadas por um reitor ou administrador. Se houver algum problema com
conduta, o estudante será mandado para a sala do reitor, não receberá crédito pela detenção e estará sujeito a
ações disciplinares adicionais.	
  
Os privilégios de conversa, aparelhos eletrônicos, comida, chapéus, gomas de mascar, pés na mobília e
cabeças na posição de dormir não serão permitidos na detenção. Reposições de testes não serão
administradas aos estudantes.
SUSPENSÃO
Os estudantes suspensos da escola não podem frequentar as aulas regulares, não podem frequentar os eventos
patrocinados pela escola e não podem participar de nenhum treino ou jogo esportivo ou atividades
extracurriculares durante o período de suspensão.	
  
Ademais, os estudantes cumprindo uma suspensão fora da escola devem ficar fora das dependências escolares
durante esse tempo e permanecer em casa durante o horário normal da escola.

	
  
DEVIDO PROCESSO
Todos os estudantes devem ter o direito a um devido processo sempre que forem privados de seus direitos à
educação através da exclusão da instrução de sala de aula regular ou das atividades escolares, incluindo a
suspensão, expulsão e retirada de privilégios. O direito a um devido processo inclui o direito a uma audiência justa
antes de qualquer das exclusões acima, exceto no caso de remoção de emergência de até dois dias conforme
descrito nas G.L. Seção 37H 3/4 onde uma audiência será realizada dentro do período de dois dias.
O Código Disciplinar das Escolas Públicas de Norwood tem a intenção de ser instrutivo e não punitivo, e é baseado
nos princípios de disciplina positiva e preventiva. Ele se concentra em abordar as causas do mau comportamento,
resolver conflitos, atender as necessidades dos estudantes e manter os estudantes na escola e aprendendo. As
transgressões disciplinares podem variar de pequenas infrações a incidentes que transgridem as leis e têm um efeito
prejudicial considerável ao bem estar geral da escola. Da mesma forma, o diretor da escola pode aplicar estratégias
disciplinares que variam entre atividades de intervenção tais como a designação de um novo assento na sala de aula
até a expulsão da escola com base na gravidade da infração.
As categorias de suspensão são as seguintes:
Suspensão dentro da escola significa a remoção do estudante das atividades de sala de aula regular, mas
não das dependências da escola, por não mais que dez (10) dias letivos consecutivos ou por não mais que dez (10)
dias letivos cumulativos por múltiplas infrações disciplinares durante o ano letivo. Remoção somente da
participação de atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não deve contar como
remoção no cálculo dos dias letivos.
Suspensão de curto prazo significa a remoção de um estudante das dependências da escola e das
atividades escolares por dez (10) dias letivos consecutivos ou menos. O diretor pode, a seu critério, permitir que o
estudante cumpra a suspensão de curto prazo na escola. Remoção somente da participação de atividades
extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não deve contar como remoção no cálculo dos
dias letivos.
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Suspensão de longo prazo significa a remoção de um estudante das dependências da escola e das
atividades da sala de aula regular por mais que dez (10) dias letivos consecutivos, ou por mais que dez (10) dias
letivos cumulativos por múltiplas infrações disciplinares durante o ano letivo. Remoção somente da participação de
atividades extracurriculares ou eventos patrocinados pela escola, ou ambos, não deve contar como remoção no
cálculo dos dias letivos.
Exceto para estudantes que sejam acusados de uma infração disciplinar estabelecida nas subseções (a) ou (b) das
G.L. c. 71, §37H, ou na seção 37H ½ das G.L., c. 71, nenhum estudante pode ser colocado em uma suspensão de
longo prazo por uma ou mais infrações disciplinares por mais que noventa (90) dias letivos em um ano letivo,
começando com o primeiro dia em que o estudante for removido da escola. Nenhuma suspensão de longo prazo
deve se estender além do final do ano letivo no qual a suspensão for imposta.
Remoção de Emergência significa remover um estudante temporariamente quando esse estudante for
acusado de uma infração disciplinar e a sua presença contínua apresenta um perigo a pessoas ou propriedade, ou
atrapalha de modo material e substancial a ordem da escola, e no julgamento do diretor, não haja nenhuma
alternativa disponível para aliviar o perigo ou interrupção.
Expulsão significa a remoção de um estudante das dependências escolares, atividades de sala de aula
regular e atividades escolares por mais que noventa (90) dias letivos, indefinidamente, ou permanentemente,
conforme permitido pelas G.L. c. 71, §§37H ou 37H ½ por: (a) porte de uma arma perigosa; (b) posse de uma
substância controlada; (c) ataque de um membro do quadro educacional; ou (d) uma acusação de crime doloso ou
queixa ou condenação de delinquência dolosa, ou adjudicação ou admissão de culpa com respeito a tal crime, se o
diretor determinar que a presença contínua do estudante na escola teria um efeito prejudicial considerável ao bem
estar geral da escola, conforme provido nas G.L. c. 71, §§37H ou 37H ½.
Os regulamentos estaduais (603 CMR 53.04) não previnem o administrador escolar de conduzir uma investigação,
incluindo entrevistas com o estudante, de um incidente disciplinar relacionado à escola durante o curso de sua
investigação de incidentes disciplinares.
Antes de impor uma suspensão fora da escola como consequência para uma infração disciplinar, o(a) diretor(a)
irá:
• fornecer ao estudante e aos pais uma notificação verbal e escrita,
• fornecer ao estudante uma oportunidade para uma audiência sobre a acusação e aos pais uma oportunidade de
participar de tal audiência, e
• a notificação escrita irá incluir:
(a) a infração disciplinar;
(b) a base para a acusação;
(c) as potenciais consequências, incluindo a duração da potencial suspensão do estudante;
(d) a oportunidade para o estudante ter uma audiência com o diretor sobre a suspensão proposta, incluindo a
oportunidade de disputar as acusações e apresentar a explicação do estudante sobre o incidente alegado,
e para os pais comparecerem à audiência;
(e) a data, horário e local da audiência;
(f) o direito do estudante e de seus pais a serviços de intérprete na audiência caso necessário para sua
participação;
(g) se o estudante puder ser colocado em uma suspensão de longo prazo após a audiência com o diretor:
1. Os direitos estabelecidos no 603 CMR 53.08 (3)(b).
2. Antes da audiência, o estudante ou pais têm a oportunidade de analisar o registro do estudante e os
documentos nos quais o diretor pode se basear.
3. O estudante tem o direito de ser representado por advogado ou pessoa leiga por sua conta.
4. O estudante tem o direito de produzir testemunhas e apresentar a sua explicação sobre o incidente. As
testemunhas ou vítimas do estudante não precisam ser intimadas se o diretor especificamente julga,
verbalmente ou por escrito, na audiência que a identificação da testemunha ou a presença de uma
testemunha ou vítima conhecida na audiência poderia por em perigo a sua segurança física ou causar
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intimidação. Todas as testemunhas devem comparecer voluntariamente e estarem acompanhadas por um
responsável caso tenham menos de 18 anos de idade.
5. O estudante tem o direito de acarear as testemunhas apresentadas pelo distrito escolar. Todas as
testemunhas devem comparecer voluntariamente e estarem acompanhadas por um responsável caso
tenham menos de 18 anos de idade.
6. O estudante tem o direito de solicitar que a audiência seja gravada e que ele receba uma cópia da
gravação caso uma gravação seja solicitada pelo diretor.
7. Suspensões de longo prazo de mais que dez (10) dias consecutivos ou cumulativos são passíveis de
recurso junto ao superintendente dentro de três (3) dias da decisão do diretor e podem ser estendidas até
sete (7) dias corridos através de solicitação.
• O diretor fará esforços razoáveis para notificar os pais verbalmente sobre a oportunidade de comparecer a uma
audiência. Para conduzir uma audiência sem a presença dos pais, o diretor deve poder documentar esforços
razoáveis para incluir os pais. Presume-se que o diretor tenha feito esforços razoáveis se ele/ela enviou um
aviso por escrito e documentou pelo menos duas (2) tentativas de contatar os pais da maneira especificada pelos
pais para notificações de emergência.
• Uma notificação por escrito aos pais pode ser entregue em mãos, por correio, carta registrada, email a um
endereço fornecido pelos pais para comunicações escolares, ou qualquer outro método de entrega conforme
acordado entre o diretor e os pais.
Antes de impor uma suspensão dentro da escola como consequência para uma infração disciplinar, o(a) diretor(a)
irá fazer o seguinte:
• O diretor deve informar o estudante sobre a acusação de infração disciplinar e a base para a acusação, e dar ao
estudante uma oportunidade de contestar a acusação e explicar as circunstâncias em torno do incidente alegado.
Se o diretor determinar que o estudante cometeu infração disciplinar, o diretor deve informar o estudante sobre
a duração da suspensão dentro da escola, a qual não deverá exceder 10 dias, cumulativos ou consecutivos, em
um ano letivo.
• No mesmo dia da decisão de suspensão, o diretor deve fazer esforços razoáveis para notificar os pais
verbalmente sobre a infração disciplinar, os motivos para concluir que o estudante cometeu a infração e a
duração da suspensão dentro da escola. O diretor deve também convidar os pais para uma reunião para discutir
o desempenho acadêmico e comportamento do estudante, estratégias para o empenho do estudante, e possíveis
respostas ao comportamento. Tal reunião deve ser agendada no dia da suspensão, se possível e, se não, o mais
rápido possível após a suspensão. Se o diretor não puder contatar os pais após fazer e documentar pelo menos
duas (2) tentativas, tais tentativas devem constituir esforços razoáveis para os fins de informar verbalmente os
pais sobre a suspensão dentro da escola.
• O diretor deve enviar notificação por escrito ao estudante e aos pais sobre a suspensão dentro da escola,
incluindo o motivo e a duração da suspensão dentro da escola, e convidando os pais para uma reunião com o
diretor. A entrega da notificação escrita pode ser em mãos, por carta registrada, carta simples, email para um
endereço fornecido pelos pais para comunicação escolar, ou por qualquer outro método de entrega acordado
entre os pais e o diretor.
Qualquer estudante que esteja cumprindo uma suspensão dentro da escola, suspensão de curto prazo, suspensão de
longo prazo ou expulsão deve ter a oportunidade de receber créditos, conforme se apliquem, compensar tarefas,
provas, trabalhos e outros requerimentos escolares para progredir academicamente durante o período de sua
remoção da sala de aula ou da escola. O diretor deve informar o estudante e seus pais sobre essa oportunidade por
escrito quando tal suspensão ou expulsão for imposta. Em todos os casos de suspensões fora da escola para alunos
do pré ao 3º ano, o diretor deve enviar uma cópia da determinação escrita ao Superintendente e explicar os motivos
para impor uma suspensão, antes que a suspensão de curto prazo entre em vigor.
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Remoção de Emergência – Um estudante pode ser removido por não mais que dois (2) dias letivos após a data da
suspensão de emergência se o estudante for acusado de uma infração disciplinar e a presença contínua do estudante
põe em perigo a pessoa ou propriedade ou atrapalha de forma material e substancial a ordem da escola e, na
opinião do diretor, não houver nenhuma alternativa para aliviar o perigo ou interrupção. O diretor irá
imediatamente notificar o superintendente por escrito sobre a remoção e o motivo para tal, e descrever o perigo
apresentado pelo estudante. O diretor irá também:
• Fazer esforços razoáveis e imediatos para notificar verbalmente o estudante e seus pais sobre a remoção de
emergência, o motivo da necessidade para a remoção de emergência e seguir os procedimentos descritos para
uma suspensão fora da escola conforme descrito acima.
• Fornecer aos pais uma oportunidade de comparecer à audiência antes do término dos dois (2) dias letivos, a
menos que uma extensão de tempo para a audiência seja então acordada entre o diretor, o estudante e os pais.
• O diretor deve apresentar uma decisão verbalmente no mesmo dia da audiência, e por escrito até o dia letivo
seguinte, consistente com a decisão emitida para uma suspensão de curto ou longo prazo.
O texto integral dos Regulamentos Disciplinares do Estudante está disponível no website do Departamento de
Educação do Ensino Fundamental e Médio de Massachusetts:
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

FUMAR
A posse, e/ou uso, de qualquer produto de tabaco dentro do prédio escolar, das instalações escolares, das
dependências escolares ou no ônibus escolar é proibido. Os pais ou responsáveis de qualquer estudante
encontrado em posse de produtos de tabaco, conforme estabelecido acima, serão contatados pelo reitor.
As dependências escolares incluem os estacionamentos do campus, campos esportivos, outras instalações
escolares e as ruas e calçadas adjacentes que estão ao redor da propriedade escolar.
Subsequentes transgressões de posse podem resultar em suspensão da escola.
Qualquer estudante que use produtos de tabaco, conforme estabelecido acima, estará sujeito a uma suspensão de
um a três (1 a 3) dias.
SAÚDE QUÍMICA E ELEGIBILIDADE ESPORTIVA
Durante a temporada de treino ou jogo, um estudante não deve, independente da quantidade, usar ou consumir,
portar ou doar qualquer bebida que contenha álcool, tabaco sem fumaça, maconha ou qualquer substancia
controlada. Não é uma violação para um estudante portar uma droga definida como legal que seja
especificamente receitada pelo médico do estudante para o seu próprio uso.
1.
2.

	
  

	
  

Primeira Transgressão: Quando o diretor tiver confirmação, seguida de uma oportunidade para o
estudante ser ouvido, que uma transgressão ocorreu, o estudante deve perder a elegibilidade por 25% da
temporada.
Segunda e Subsequentes Transgressões: Quando o diretor tiver confirmação, seguida de uma oportunidade
para o estudante ser ouvido, que uma segunda ou subsequente transgressão ocorreu, o estudante deve
perder a elegibilidade por 60% da temporada.

Há muitas outras regras, regulamentos e diretrizes contidas no Manual Esportivo. Aquelas listadas acima são as
mais importantes e devem ser compreendidas. Consulte o diretor escolar ou o diretor esportivo caso tenha
quaisquer perguntas.
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TROTE Capítulo 536 das Leis Gerais de Massachusetts
O termo "trote" deve significar qualquer conduta ou método de iniciação em qualquer organização estudantil, seja
ela uma propriedade pública ou privada, que deliberadamente ou negligentemente põe em risco a saúde física ou
mental de qualquer estudante ou outra pessoa. Tal conduta deve incluir açoitamento, espancamento, tatuagem
marcada a ferro quente, exercícios forçados, exposição ao tempo, ingestão forçada de qualquer comida, bebida,
droga, ou outra substância, ou qualquer tratamento brutal ou atividades físicas forçadas que possam vir a
prejudicar a saúde física ou segurança do aluno ou de qualquer outra pessoa, ou que leve ao stress mental extremo,
incluindo privação prolongada do sono, do repouso ou isolamento prolongando.
Aquele que for um organizador principal ou participante do crime de trote conforme aqui definido deve ser punido
com uma multa de não mais que mil dólares ou com o aprisionamento em uma instalação carcerária por não mais
que cem dias, ou ambos a multa e encarceramento.
Aquele que saiba que outra pessoa é vítima de trote e estiver na cena de tal crime deverá, na medida em que essa
pessoa possa fazê-lo sem risco ou perigo para si mesma e os outros, denunciar tal crime à devida autoridade oficial
tão logo quanto razoavelmente praticável. Quem falhar em denunciar tal crime pode ser punido com multa de não
mais que quinhentos dólares.

	
  

	
  

	
  

	
  

ARMAS
As Leis Gerais de Massachusetts, C 269 seção 10 (j) declaram: "Qualquer pessoa, não sendo um oficial de
execução da lei, e, independentemente de qualquer licença obtida por ele sob as provisões do capítulo cento e
quarenta, carregue em sua pessoa uma arma de fogo conforme aqui definida, carregada ou não, ou outra arma
perigosa dentro de qualquer prédio ou dependências de qualquer escola de ensino fundamental ou médio,
faculdade ou universidade sem a autorização por escrito do conselho ou administrador encarregado de tal escola
fundamental ou média, faculdade ou universidade deverá ser punido por uma multa de não mais do que um mil
dólares ou aprisionamento por não mais do que um ano, ou ambos. Para os fins desse parágrafo, “arma de fogo”
significa qualquer pistola, revolver, rifle ou arma de cano liso por onde um tiro, bala ou bala de chumbo possa
ser descarregada por quaisquer meios.
Qualquer administrador encarregado de uma escola de ensino fundamental ou médio, faculdade ou universidade
que deixe de denunciar violações desse parágrafo será culpado de um delito leve e punido por uma multa de não
mais do que quinhentos dólares”.
POLÍTICA DE BUSCA
Os armários, carteiras e outras propriedades escolares proporcionadas para armazenamento de suprimentos
escolares são propriedade das Escolas Públicas de Norwood. Os estudantes não têm permissão de usar tais
propriedades para armazenar itens tais como, mas não limitado a, substâncias controladas, bebidas alcoólicas,
armas, propriedade roubada ou produtos químicos. As Escolas Públicas de Norwood se reservam o direito de
inspecionar regularmente os armários, carteiras e outras propriedades escolares sem notificar o estudante, sem o
seu consentimento e sem a presença do estudante para o cumprimento com as regras e regulamentos escolares.
Em cooperação com o Departamento de Polícia de Norwood, buscas periódicas são conduzidas durante o ano
usando a Unidade Canina do Departamento do Xerife da Comarca de Norfolk.
As buscas e/ou apreensões que envolvam a pessoa ou propriedade pessoal do estudante podem também ser
conduzidas de acordo com os princípios legais conhecidos de maneira geral que se apliquem a ambientes
escolares.

TELEFONE CELULAR, IPODS E OUTROS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
Dispositivos eletrônicos podem ser trazidos para a escola, mas devem permanecer fora de vista e na modalidade
“desligada” entre 07h40 e 14h23. Pode haver algumas exceções (biblioteca, aulas de artes ou quando direcionado
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por um professor de sala de aula). Fones de ouvido não devem ser usados ou estar visíveis sem permissão durante
o dia letivo.
	
  

Reprodutores e gravadores de vídeo, beepers, pagers e ponteiros laser são proibidos. Qualquer estudante
encontrado com máquinas fotográficas e ou gravadores de vídeo ou áudio estará sujeito a uma possível suspensão
e envolvimento policial.
	
  

As consequências disciplinares por violar a política de dispositivos eletrônicos são as seguintes:
	
  

1ª ofensa – O Dispositivo é devolvido ao estudante no final do dia.
2ª ofensa – O Dispositivo é devolvido ao estudante no final do dia e o estudante recebe um (1) dia de detenção.
3ª ofensa – O estudante deve entregar o dispositivo para o seu reitor a cada manhã pelos próximos cinco (5)
dias. Ele será devolvido ao estudante no final do dia.
4ª ofensa – Um (1) dia de detenção na secretaria e o dispositivo será devolvido somente a um dos pais ou
responsáveis. Se os pais ou responsáveis decidirem não vir à escola para receber o dispositivo, o estudante irá
cumprir uma suspensão de um dia.
5ª ofensa – O dispositivo é devolvido ao estudante no final do dia e o estudante recebe suspensão de um dia
por descumprimento. Se um estudante se recusar a entregar o dispositivo a um funcionário por ser a 4ª ofensa,
o estudante será suspendido por dois (2) dias.
	
  
Os estudantes encontrados com um dispositivo eletrônico visível durante uma prova, teste ou avaliação, a
menos que autorizado pelo professor da disciplina, receberão um zero (0) naquela prova, teste ou avaliação.

	
  
Deixar de entregar um dispositivo quando solicitado por um funcionário resultará em uma suspensão. Quaisquer
ofensas adicionais serão consideradas descumprimento e o estudante será suspenso.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ENTREGAS
Entregas de flores, balões etc. que são efetuados à escola serão guardados na secretaria principal até o final do dia.
Os estudantes serão notificados da entrega e podem vir à secretaria no final do dia para recolher a entrega.
VISITANTES
Visitas durante o dia por estudantes que não seja da Norwood High School não são permitidas. Todos os
visitantes devem passar pela secretaria principal para receber permissão para estar no prédio e receber um passe
de visitante.
ESTACIONAMENTO
Um número limitado de vagas de estacionamento será disponibilizado para os estudantes do 12º ano. As
autorizações serão emitidas àqueles que pagarem um taxa de estacionamento de US$100 e apresentar uma
carteira de motorista válida em Massachusetts e um registro de veículo valido em Massachusetts.
AFAZERES FORA DO CAMPUS
Os estudantes NÃO podem deixar as dependências escolares para realizar afazeres a menos que seja obtida uma
permissão prévia de um reitor ou administrador escolar.
ASSÉDIO
Qualquer assédio a estudantes e/ou funcionários resultará em ação disciplinar a ser tomada pela administração.
As consequências disciplinares para assédio podem incluir, mas não se limitar a, detenção, suspensão, expulsão
e/ou encaminhamento ao Departamento de Polícia de Norwood.
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POLÍTICA DE DISCRIMINAÇÃO
Ao proporcionar oportunidades educacionais iguais para todos os nossos estudantes de modo não discriminatório,
é política das Escolas Públicas de Norwood cumprir plenamente com o Capítulo 76, seção 5 das Leis Gerais de
Massachusetts, Título VI das Leis de Direito Civil de 1964, Título IX das Emendas Educacionais de 1972, Seção
504 da Lei de Reabilitação de 1973, Título II da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência de 1990, e com a
Política de Assédio Sexual do Comitê Escolar de Norwood.
As políticas das Escolas Públicas de Norwood com relação ao Capítulo 76, seção 5, Título VI, Título IX, Seção
504, Título II, e assédio sexual proíbem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, orientação sexual, religião
ou nacionalidade e deficiências, tais como impedimento visual ou auditivo, nas seguintes áreas: admissões ao
sistema escolar; admissões a cursos de estudo; oportunidades de orientação; ofertas de currículo; atividades
extracurriculares; bolsas de estudo e prêmios monetários; emprego; e uso de instalações.
Além disso, um procedimento de queixas foi estabelecido para estudantes e empregados. O procedimento de
queixa começa com o diretor do prédio escolar no qual ocorreu a suposta discriminação ou assédio. Se não for
alcançada uma resolução a nível do prédio escolar dentro de 20 dias letivos após o recebimento da queixa, o caso
será encaminhado ao Superintendente Adjunto o mais rápido possível, incluindo quaisquer informações
comprobatórias. O Superintendente Adjunto irá conduzir uma investigação do caso e responder todas as
perguntas por escrito dentro de 20 dias letivos do recebimento da queixa não resolvida. Se apropriado, os planos
para corrigir quaisquer desigualdades serão incluídos na resposta. No caso de alegação de assédio sexual, o
primeiro passo será incluir uma descrição do assédio pelo indivíduo alegando o assédio.
Se não resolvido ou não resolvido de forma satisfatória, o queixante pode entrar com uma solicitação ao
Superintendente das Escolas por escrito. O Superintendente, ou a pessoa por ele designada, irá conduzir uma
investigação e tentar resolver o problema, dentro de 20 dias do seu recebimento da queixa não resolvida. O
Superintendente irá responder por escrito ao solicitante após a investigação. Um arquivo separado será mantido
sobre todas as medidas tomadas durante o procedimento de queixa.
O Comitê Escolar irá servir como um conselho local de apelação final para os casos que o Superintendente ou a
pessoa por ele designada não for capaz de resolver. O acesso ao Comitê Escolar dá-se através de notificações por
escrito ao Presidente descrevendo o problema e solicitando uma oportunidade de analisar o caso junto ao Comitê
Escolar. A documentação deve estar anexada à solicitação por escrito para análise.
A questão de assédio sexual será discutida com todos os estudantes no início do ano acadêmico e os programas
serão apresentados durante o ano para que os estudantes e professores se familiarizem melhor com a lei.
O procedimento de queixas está arquivado na sala do diretor. Quaisquer perguntas deveriam ser encaminhadas
aos funcionários. O diretor e um profissional do quadro de funcionários servirão como administradores para
queixas de assédio sexual.
ACOMODAÇÕES: SEÇÃO 504
As acomodações da Seção 504 são proporcionadas a todos os estudantes determinados como sendo portadores de
impedimentos mentais ou físicos que limitem substancialmente uma ou mais atividades de vida (incluindo
aprendizagem). A escola tem a responsabilidade de identificar, avaliar e, se for determinado que a criança se
qualifique através da seção 504, fornecer acesso a serviços educacionais apropriados. Os estudantes determinados
como deficientes através da Seção 504 requerem uma resposta dos profissionais de educação regular (geral)
dentro do currículo geral. Uma equipe de indivíduos que possuem conhecimento sobre o estudante (incluindo os
pais ou responsáveis) analisa a natureza da deficiência do estudante para determinar se e como a deficiência afeta
a educação do estudante, e para determinar quais acomodações e/ou serviços são exigidos. Uma variedade de
acomodações e serviços é oferecida de acordo com os Planos de Acomodações de 504; os quais são
documentados e revisados periodicamente. O Diretor de Conformidade é o Coordenador de 504 para o distrito.
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PROIBIÇÃO E PREVENÇÃO DO “BULLYING”
Bullying é uma forma de assédio. As Escolas Públicas de Norwood reconhecem que bullying e assédio têm um
efeito negativo no processo educacional.
Requerimentos de Denúncia 370(g)
A lei impõe requerimentos mandatórios de denúncia a todos os membros do quadro de funcionários escolares, e
não somente aos profissionais de ensino, para que denunciem imediatamente qualquer instância de bullying ou
retaliação que o funcionário tenha testemunhado ou dela tomado conhecimento, ao diretor ou a pessoa designada
identificada no plano como sendo responsável por receber tais denúncias ou ambos.
1. Definição de Bullying (do “Capítulo 92 dos Atos de 2010 – UMA LEI RELATIVA AO BULLYING NAS
ESCOLAS.”)
A. “Bullying”, o uso repetido por um ou mais estudantes de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou um
ato físico ou gesto ou qualquer combinação dos mesmos, direcionado a uma vítima que: (i) cause danos
físicos ou emocionais à vítima ou danos à propriedade da vítima; (ii) cause a vítima medo razoável de danos a
si ou à sua propriedade; (iii) crie um ambiente hostil para a vítima na escola; (iv) infrinja os direitos escolares
da vítima; ou (v) atrapalhem material e substancialmente o processo educacional ou a operação ordenada de
uma escola. Para os propósitos dessa seção, bullying deve incluir cyber-bullying e retaliação.
B. “Cyber-bullying”,bullying através do uso de tecnologia ou qualquer comunicação eletrônica, a qual deve
incluir, mas não se limitar a, qualquer transferência de sinais, sinalização, escrita, imagens, sons, dados ou
inteligência de qualquer natureza transmitida em sua totalidade ou em parte através de um cabo, rádio ou
sistema fotótico, eletromagnético ou fotoeletrônico, incluindo, mas não se limitando a, correio eletrônico,
comunicações via internet, mensagens instantâneas ou comunicações via fax. Cyber-bullying deve também
incluir (i) a criação de uma página de internet ou blog no qual o criador assume a identidade de outra pessoa
ou (ii) a personificação conhecida de outra pessoa como sendo o autor de conteúdo ou mensagens postadas, se
a criação ou personificação cria quaisquer das condições enumeradas nas cláusulas (i) a (v), inclusive, da
definição de bullying. Cyber-bullying deve também incluir a distribuição por meios eletrônicos de uma
comunicação para mais de uma pessoa ou a postagem de material em um meio eletrônico que possa ser
acessado por uma ou mais pessoas, se a distribuição ou postagem cria quaisquer das condições enumeradas
nas cláusulas (i) a (v), inclusive, da definição de bullying.
C. Retaliação, qualquer forma de intimidação, represália ou assédio direcionado a um estudante que denuncie
bullying, forneça informações durante uma investigação de bullying ou testemunhe ou tenha informações
confiáveis sobre bullying.
2. Bullying é Proibido – Tal conduta atrapalha o processo educacional; portanto, saiba-se que bullying é um
comportamento inaceitável nas Escolas Públicas de Norwood e é proibido.
3. Bullying deve ser proibido: (i) nas dependências da escola, na propriedade imediatamente adjacente às
dependências da escola ou em atividades, funções ou programas relacionados ou patrocinados pela escola,
seja dentro ou fora das dependências escolares, no ponto de ônibus escolar, no ônibus escolar ou outro veículo
próprio, alugado ou utilizado pelo distrito escolar ou escola, e/ou através do uso de tecnologia ou dispositivo
eletrônico próprio, alugado ou utilizado pelo distrito escolar ou escola; e (ii) em um local, atividade, função ou
programa que não seja relacionado à escola, ou através do uso de tecnologia ou dispositivo eletrônico não
próprio, alugado ou utilizado pelo distrito escolar ou escola, se o bullying cria um ambiente hostil na escola
para a vítima, infringe os direitos da vítima na escola ou atrapalha de modo material e substancial o processo
educacional ou a operação ordenada de uma escola.
4. Medidas para Resolução
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A. Intervenção por Funcionários – Funcionários que observem ou tomem conhecimento de um ato de
bullying tomarão medidas apropriadas e imediatas para intervir, a menos que a intervenção colocasse em risco a
segurança do funcionário ou estudante(s). Se houver uma base razoável para crer que o funcionário não foi capaz
de resolver o problema, ou se o bullying persistir, o funcionário deve denunciar o problema para o administrador
apropriado para subsequente investigação.
B. Os Estudantes e os Pais Devem Denunciar o Bullying – Os estudantes e os pais ou responsáveis que
tomarem conhecimento do bullying deveriam denunciá-lo ao administrador apropriado para subsequente
investigação. Denúncias “Anônimas” são aceitas; entretanto, nenhuma ação disciplinar deve ser tomada contra um
estudante com base em uma denúncia anônima. Qualquer estudante que retalie contra outro por denunciar o
bullying deve estar sujeito a consequências disciplinares. Além disso, qualquer estudante que conscientemente faça
uma acusação falsa sobre bullying ou retaliação deve estar sujeito a consequências disciplinares.
C. Investigação – Em casos de alegação ou persistência de bullying, cyber-bullying, ou retaliação, o Diretor ou
pessoa designada irá investigar o assunto. A investigação pode incluir, mas não se limitar a, conversas com os
estudantes, pais e funcionários escolares.
D. Estratégias de Intervenção/ Consequências/ Prevenção – Se bullying for comprovado, o administrador
apropriado irá tomar medidas razoáveis para pará-lo e prevenir a sua recorrência. Essas medidas podem incluir,
mas não se limitar a, separar e supervisionar os estudantes envolvidos; contatar os pais ou responsáveis do suposto
infrator e vítima; conciliação entre os dois estudantes; proporcionar suporte de aconselhamento para os estudantes
e opções de encaminhamento de serviços para familiares apropriados conforme necessário; coordenar um plano de
supervisão com a assistência de funcionários; contratos estudantis e o desenvolvimento de um plano de segurança;
reuniões com o Administrador de Recursos Escolares. Os estudantes que praticaram bullying ou retaliação contra
outros também podem estar sujeitos à ação disciplinar, incluindo advertências, conferência com os pais, detenção,
suspensão e/ou expulsão. Se a administração escolar determinar que o bullying ou a retaliação ocorreu, o
administrador apropriado irá notificar o órgão local de aplicação da lei se a administração determinar que uma
acusação criminal possa ser feita contra o infrator.
Os estudantes que se envolverem em qualquer ato de bullying enquanto estiverem na escola, em qualquer evento
escolar, em conexão a ou com qualquer atividade ou evento patrocinado pelo distrito, ou no caminho de ida ou
vinda da escola, estarão sujeitos à ação disciplinar até e incluindo a suspensão ou expulsão. Os agentes da lei
devem ser notificados de incidentes de bullying.
ATRASO
O atraso para a escola resultará em uma detenção na secretaria a menos que uma justificativa por escrito seja
aprovada por um reitor. Atraso contínuo e repetitivo resultará em suspensão da escola.
DISPENSA
No caso de doença, a permissão para a dispensa é concedida somente pelo enfermeiro escolar, pela administração ou
pelos reitores. Todas as outras dispensas requerem que uma solicitação por escrito dos pais ou responsáveis seja
enviada ao reitor para aprovação. Telefonemas solicitando a dispensa de um estudante não serão honrados.
AUSÊNCIA
Pede-se que os pais ou responsáveis telefonem para a escola (769-2333) até às 08h30 do dia da ausência do
estudante. As ausências são justificadas por doença clinicamente documentada ou consultas documentadas que
não podem ser agendadas em outro momento. Os estudantes de 12º ano terão permissão para ter três (3)
ausências justificadas para visitas universitárias aprovadas por um conselheiro. Espera-se que os estudantes
agendem consultas médicas e dentárias de rotina após a escola. A ausência da escola é tratada como um caso sério
devido ao efeito negativo que geralmente tem no aprendizado e aproveitamento. OS ESTUDANTES NÃO TÊM
PERMISSÃO DE PARTICIPAR DE QUALQUER ATIVIDADE EXTRACURRICULAR NO DIA DE UMA
AUSÊNCIA A MENOS QUE TAL PARTICIPAÇÃO SEJA APROVADA DE ANTEMÃO POR UM REITOR.
POLÍTICA DE AUSÊNCIA EXCESSIVA
A ausência excessiva não justificada de qualquer aula causará a reprovação no curso sujeita às seguintes
condições e critérios:
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1.

Para todos os cursos a política de assiduidade deve ser determinada com base nos períodos letivos. A
ausência excessiva durante um período letivo causará a reprovação do estudante naquele período com uma
nota de 55%.

2.

Ausência por uma razão médica confirmada por um médico, seja por escrito ou por telefone, não será
computada com base na política de ausência excessiva, desde que a confirmação seja feita a cada
professor DENTRO DE DEZ (10) DIAS APÓS O FINAL DO PERÍODO LETIVO. Os estudantes são
encorajados a enviar a documentação o mais rápido possível. Qualquer atestado de ausência justificada
por motivo clínico para o Período Letivo 4 deve ser recebido pelo reitor até no máximo o último dia
programado no calendário escolar.

3.

Todas as ausências exceto aquelas justificadas por escrito por um reitor (por exemplo, médica, estágio
aprovado, excursões escolares, comparecimentos ao tribunal, funerais de família, feriados religiosos)
devem ser computadas com base na política de ausência excessiva. Observação: Os reitores usarão o
seu critério para determinar, após conversar com os pais ou responsáveis, se uma ausência será
justificada ou não.

4.

Uma ausência que resulte de uma suspensão será computada com base na política de ausência excessiva.
Entretanto, a ausência que ponha o estudante acima do número permitido de ausências não justificadas
para o período letivo não pode ser de uma suspensão.
Os relatórios de advertência de ausência excessiva serão emitidos da seguinte maneira:

5.

DURAÇÃO DO CURSO
(dias por período letivo)

ADVERTÊNCIA

REPROVAÇÃO

Ano / semestre integral

2 ausências

5 ausências

1 Período por ciclo

2 ausências

3 ausências

2 Períodos por ciclo

2 ausências

3 ausências

3 Períodos por ciclo

2 ausências

4 ausências

	
  
Importante: Pelo fato do Período Letivo 4 ser encurtado para os estudantes do 12º ano, o
estudante do 12º ano que tenha três (3) ou mais ausências não justificadas durante o
Período Letivo 4 receberá uma nota 55*, ou menor, pelo período letivo.

	
  

6.

Uma conferência com os pais pode ser solicitada no memento de qualquer advertência. Se o estudante
estiver ausente por mais do que o número de aulas permitidas, os pais ou responsáveis serão notificados
de que a criança receberá 55% como nota para o período letivo daquele curso.

7.

Um estudante que tenha recebido uma advertência de ‘atualmente reprovando’ será desqualificado de
poder participar em qualquer atividade relacionada à escola que resultaria em sua ausência de qualquer
classe pelo restante daquele período letivo.	
  

8.

Um estudante que tenha reprovado em um curso no final do período letivo será desqualificado de
participar de qualquer atividade relacionada à escola que resultaria em sua ausência de qualquer classe
por no mínimo o início do próximo período letivo. A elegibilidade pode ser reestabelecida quando os
relatórios de progresso ou boletins de notas forem emitidos.	
  

9.

Um estudante receberá uma nota reprovativa para qualquer classe em que ele/ela tenha tido ausências
excessivas durante o período letivo. Uma nota 55* será registrada no boletim de notas. Entretanto, no
Período Letivo 4 de um curso de ano integral, (ou para o segundo e o quarto período letivo de cursos
semestrais), um professor tem a opção de atribuir ao estudante uma nota menor do que 55%, com base
no desempenho do estudante mesmo que o estudante tenha sido reprovado por percentual baixo devido
à ausência excessiva.
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10.

Qualquer estudante que tenha um atraso não justificado em uma classe por mais do que a metade do
período da classe será considerado ‘ausente’ daquela classe para os propósitos de chamada.

11.

Se um estudante perde um exame final de meio do ano ou de final do ano e não obtém uma ausência
justificada do reitor, ele/ela receberá uma nota zero (0) para o exame.	
  

12.

Qualquer estudante que tenha estado ausente quinze (15) dias consecutivos e não tenha respondido às
etapas listadas acima receberá uma carta da escola média convidando os pais ou responsáveis e o
estudante para uma reunião para conversar sobre o que possa estar prevenindo o estudante de frequentar
a escola. Essa carta deve ser enviada dentro de dez (10) dias da 15ª ausência consecutiva. Uma equipe
de apoio estará disponível para discutir os efeitos prejudiciais da desistência precoce da escola, os
benefícios de um diploma de ensino médio e opções alternativas que podem incluir terapias de educação
especial ou diversos outros programas alternativos de educação.
	
  

	
  

EVASÃO E AUSÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS DA CLASSE (CORTAR/MATAR)
Um corte é definido como uma ausência desautorizada e/ou não aprovada da classe designada por um (1) ou
mais períodos. Define-se a evasão como uma ausência desautorizada de mais do que dois (2) períodos de
classe em um (1) dia.	
  
Quando se tiver determinado que um estudante evadiu ou matou aula, detenções serão designadas; e os pais
ou responsáveis serão notificados.	
  
O primeiro corte em QUALQUER período de classe resultará em duas (2) horas de detenção. O segundo
corte em QUALQUER período de classe resultará em quatro (4) horas de detenção na secretaria, um dia de
suspensão da escola e uma reunião com os pais e o reitor. Um terceiro e qualquer corte(s) subsequente em
QUALQUER período de classe resultará em quatro (4) horas de detenção na secretaria, dois (2) dias de
suspensão da escola e uma reunião com os pais e um administrador.	
  
Testes, provas, outros trabalhos e tarefas de sala de aula perdidos durante um corte ou evasão não podem ser
recuperados. Os estudantes receberão um zero (0) pelo trabalho perdido.	
  
A evasão da escola resultará em seis (6) horas de detenção na secretaria e uma reunião dos pais com o reitor.
Quando apropriado, um encaminhamento de evasão será feito ao Oficial de Assiduidade do Departamento
de Polícia de Norwood.
A segunda e subsequentes evasões resultarão em três dias de suspensão, uma reunião dos pais com um
administrador e um encaminhamento ao Oficial de Assiduidade do Departamento de Polícia de Norwood.
FORA DA SALA DE AULA
Devido ao fato que a passagem de um grande número de estudantes pelos corredores durante um período de
aula causa distração aos estudantes e professores, os estudantes não têm permissão para estarem nos corredores
durante períodos de aula sem um passe autorizado.
Qualquer estudante no corredor durante um período de aula deve ter um passe de saída indicando o seu nome,
destino, horário, data e assinatura do professor que o dispensou.
ESTUDO DIRIGIDO
Os estudantes têm permissão de obter passes para a biblioteca ou sala do conselheiro durante Estudo Dirigido.
Os estudantes com passes devem comparecer à sua sala de estudo no início do período e assinar a sua saída. Os
estudantes não têm permissão de assinar sua saída e ir para uma sala de aula onde haja uma classe em
andamento. Durante um período quando um estudante tenha recebido uma advertência de ‘atualmente
reprovando’ ou ‘em perigo de reprovar’, o estudante deve comparecer ao Estudo Dirigido. Um estudante que
tenha recebido duas (2) ou mais notas reprovativas em um boletim de notas deve comparecer ao Estudo Dirigido

	
  

45

	
  

até quando o Relatório de Progresso indique que o estudante esteja atualmente em boa condição acadêmica.
ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DAS AULAS / ATRASO DAS AULAS
As Escolas Públicas de Norwood têm três opções para o cancelamento escolar ou atrasos no caso de mau tempo ou
emergências no prédio, tais como um cano de água quebrado:
1.

Cancelar as aulas o dia todo. Geralmente, quando as aulas são canceladas o dia todo, as atividades pósescolares são canceladas.

2.

Atrasar a abertura da escola em uma ou duas horas. A duração do atraso será anunciada durante os anúncios
de cancelamento escolar. Dependendo do atraso escolhido, os estudantes devem comparecer à escola uma ou
duas horas mais tarde. Os estudantes que tomam ônibus serão apanhados pelos ônibus nas paradas regulares
uma ou duas horas mais tarde também.

3.

A dispensa dos estudantes durante o dia letivo é muito rara. Essa opção seria escolhida somente se houvesse
condições climáticas graves uma vez que os estudantes tivessem chegado à escola ou por outras emergências
tais como falta de aquecimento, água, etc.

Caso o Superintendente escolha uma dessas opções, a informação será anunciada através da maioria das estações de
rádio ou TV incluindo o cabo local.

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

Além disso, será feito um telefonema através do Connect Ed e uma mensagem telefônica indicará se há um atraso
ou cancelamento das aulas.
REFEITÓRIO
Todas as bandejas de comida e líquidos derramados devem ser limpos da mesa para que os estudantes do
próximo almoço possam ter um local limpo para se sentarem e comerem. Os estudantes são responsáveis por
limparem sua própria sujeira e aqueles que o deixem de fazer estão sujeitos à detenção. COMIDA OU
BEBIDA NÃO PODEM SER LEVADAS PARA FORA DO REFEITÓRIO.
REGISTRO DE ELEITORES
Os estudantes que sejam cidadãos dos Estados Unidos e completarão dezoito (18) anos até o dia da eleição se
qualificam para se registrarem. Durante o ano letivo, membros da Liga de Mulheres que Votam estarão no
campus para realizar o registro de eleitores.
AGÊNCIAS DE SERVIÇO COMUNITÁRIO
ALCOÓLATRAS ANÔNIMOS – linha direta de 24 horas
800-595-1289
Grupo de Autoajuda: Alcoólatras se ajudando para manterem a sobriedade. Nenhum profissional está envolvido.
GRUPOS DE FAMÍLIA ALANON
508-366-0556
Grupo de Autoajuda: Parentes de alcoólatras se ajudando para lidarem com os problemas criados pelos
alcoólatras em seu lar.
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CENTRO DE ACONSELHAMENTO MAY
508-660-1510
Fornece serviços de aconselhamento para todas as idades para quase todo tipo de problema de vida ou
dificuldade emocional. Taxa com escala de desconto.	
  
SERVIÇO FAMILIAR DA COMARCA DE NORFOLK
781-326-0400
Fornece serviços de aconselhamento para todas as idades para quase todo tipo de problema de vida ou
dificuldade emocional. Taxa com escala de desconto.	
  
COMISSÃO SOBRE LÉSBICAS, GAY, BISSEXUAL E TRANSEXUAL DE MASSACHUSETTS (LGBTQ)
617-624-5495
Grupo de Suporte para Gays e Lésbicas da comunidade.
NARCÓTICOS ANÔNIMOS
818-773-9999
Grupo de Autoajuda: Ajudando tóxico dependentes a ficarem fora das drogas.	
  
CONSELHEIRO DE AJUSTAMENTO ESCOLAR 781-352-3512/781-352-3846
Diversos conselheiros com treinamento profissional na área de aconselhamento, serviço social e dinâmica
humana. Eles estão disponíveis durante o dia letivo.	
  
PSICÓLOGO ESCOLAR
781- 352-3518
Um psicólogo escolar com treinamento profissional na área de avaliação psicológica, dinâmica humana e
aconselhamento. Disponível durante o dia letivo.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

TRIAGEM E EQUIPE DE EMERGÊNCIA
781-769-8674
Um serviço de emergência psiquiátrica de 24 horas, sete dias por semana. Os horários de funcionários são das
8h00 às 21h00, segunda a sexta-feira. Disponível em outros horários por telefone. A resposta normalmente ocorre
dentro de 15 a 20 minutos.
REVISÃO DO MANUAL
As regras relativas à conduta de estudantes serão revisadas anualmente pelo conselho escolar, que consiste do
diretor da escola, que age como co-presidente; professores; pais ou responsáveis de estudantes; outros
indivíduos da comunidade; e um estudante. Uma seção informativa será agendada na primavera para obter
ideias e sugestões do corpo discente.
HORÁRIOS E ROTAS DOS ÔNIBUS
Todos os estudantes que planejem tomar um ônibus devem se registrar, incluindo os estudantes que se
qualificam para o transporte gratuito. Os formulários de registro para transporte estão disponíveis na
secretaria principal da escola média e devem ser enviados à Secretaria de Transporte das Escolas Públicas
de Norwood no Centro Educacional Savage.
Informações sobre a taxa do ônibus podem ser encontradas no website da escola sob a seção de pais/ responsáveis.
Todas as regras escolares se aplicam quando se anda de ônibus escolar. Qualquer estudante que use, ou tente usar o
passe de ônibus de outro estudante, ou permita que outro estudante use o seu passe de ônibus, estará sujeito a uma
suspensão e à revogação do passe.
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Qualquer estudante que tome ou tente tomar o ônibus sem ter comprado um passe de ônibus estará sujeito à
suspensão. As expectativas dos estudantes para o seu comportamento no ônibus serão distribuídas com o passe
de ônibus.
SALA DE CHAMADA
Cada estudante será designado a uma sala de chamada no início do ano. Os estudantes que se atrasem
para a sala de chamada, ou a sua primeira aula do segmento, devem comparecer à secretaria para receber
um passe de admissão.
PARCERIA ENTRE PAIS E RESPONSÁVEIS
Conforme declarado em nossa Missão, nós formamos uma parceria com os pais e responsáveis para
proporcionar um ambiente seguro e acalentador no qual os estudantes aprendem a se autorrespeitar bem como
a respeitar a sua comunidade e todos os seus integrantes. Espera-se que os pais e responsáveis trabalhem de
modo cortês e cooperativo com a escola para ajudar o estudante a alcançar as suas expectativas acadêmicas,
sociais e civis da escola. Os estudantes e pais ou responsáveis podem expressar com respeito as suas
preocupações sobre a operação da escola e de seus funcionários. Entretanto, eles não podem fazê-lo de uma
maneira descortês, abusiva, perturbadora, ameaçadora, hostil ou divisiva. Nós cobramos dos estudantes e seus
pais ou responsáveis um padrão de civilidade. Portanto, solicitamos e esperamos que todos os pais e
responsáveis demonstrem respeito aos professores, administradores, funcionários, pais ou responsáveis e
estudantes da Norwood High School em todos os momentos.
Os pais e responsáveis demonstram um comportamento para seus filhos e outras crianças em todos os lugares
que vão. A cooperação dos pais é essencial para o bem estar dos estudantes. Se, na opinião da administração,
o comportamento dos pais ou responsáveis interferir seriamente com o processo de ensino e aprendizagem, a
escola pode solicitar uma análise pela Equipe de Revisão Disciplinar. No caso de uma conduta inapropriada,
os seguintes procedimentos podem ser instituídos:
•	
   Os indivíduos envolvidos podem ser solicitados a contatar a administração escolar para estudar esta
política.
•	
   Os indivíduos envolvidos podem ser solicitados a participar de uma reunião em tempo hábil para abordar
as preocupações imediatas. Essa reunião pode incluir o administrador de recursos escolares.
•	
   A administração se reserva o direito de chamar as autoridades apropriadas, se necessário.
São feitas decisões para assegurar a segurança e bem estar dos funcionários da escola, administradores e
estudantes.
CARTAS ANÔNIMAS
A administração e os professores da Norwood High School acolhem e respeitam as sugestões dos pais e
responsáveis a respeito das questões escolares. Entretanto, solicita-se aos pais e responsáveis que sigam os
canais de comunicação estabelecidos conforme publicados nesse manual. Os funcionários escolares não
reconhecerão nem abordarão nenhuma questão levantada através de cartas anônimas, telefonemas, ou
quaisquer outros meios de comunicação anônima.
PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS
Há um ciclo de 7 dias com 6 períodos por dia. Todos os períodos se alternam de acordo com a seguinte
programação de horário:
	
  
PROGRAMAÇÃO
S-1
S-7
S-6
S-5
S-4
S-3
S-2 	
  
DE HORÁRIOS
1
7
6
5
4
3
2
2
1
7
6
5
4
3
3
2
1
7
6
5
4
4
3
2
1
7
6
5
5
4
3
2
1
7
6
6
5
4
3
2
1
7
	
  

48

	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIOS DE UM DIA REGULAR – SAÍDA ÀS 14h23min
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Sinal de Advertência
1
Intervalo
2
Intervalo
3
Intervalo
4 Almoço*
Intervalo
5
Intervalo
6
Recuperação/Detenção

07h40min
07h45min
08h49min
08h53min
09h50min
09h54min
10h51min
10h55min
12h21min
12h25min
01h22min
01h26min
02h30min

	
  

-

08h49min
08h53min
09h50min
09h54min
10h51min
10h55min
12h21min
12h25min
01h22min
01h26min
02h23min
03h05min

	
  
	
  

*Horário de Almoço
A
10h51min – 11h18min
B
11h22min – 11h49min
C
11h53min – 12h21min
Horário de Aula Durante o Almoço:
A
11h22min – 12h20min (58)
B
10h55min – 11h22min (27)
11h53min – 12h21min (28)
C
10h55min – 11h53min (58)
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DIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO
SAÍDA ÀS 11h30min

	
  

Sinal de Advertência
1
Intervalo
2
Intervalo
3
Intervalo
4
Intervalo
5
Intervalo
6

07h40min 	
  
07h45min 08h20min 08h24min 08h58min 09h02min 09h36min 09h40min 10h14min 10h18min 10h52min 10h56min -

08h20min (35 MIN.)
08h24min
08h58min (34 MIN.)
09h02min
09h36min (34 MIN.)
09h40min
10h14min (34 MIN.)
10h18min
10h52min (34 MIN.)
10h56min
11h30min (34 MIN.)

	
  

NENHUM ALMOÇO É SERVIDO NESSE DIA

	
  

	
  
	
  

DIA DE DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO
SAÍDA ÀS 13h00min
Sinal de Advertência
1
Intervalo
2
Intervalo
3
Intervalo
4
Intervalo
5 Almoço *
Intervalo
6

07h40min
07h45min
08h30min
08h34min
09h17min
09h21min
10h04min
10h08min
10h51min
10h55min
12h21min
12h25min

	
  

	
  

-

	
  

* Horário de Almoço:
A
10h51min – 11h18min
B
11h22min – 11h49min
C
11h53min – 12h21min
Horário de Aula Durante o Almoço:
A
11h22min – 12h21min (58)
B
C
	
  

10h55min – 11h22min (27)
11h53min – 12h21min (28)
10h55min – 11h53min (58)
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08h30min
08h34min
09h17min
09h21min
10h04min
10h08min
10h51min
10h55min
12h21min
12h25min
01h00min
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