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Missão
A missão da Dr. Philip O. Coakley Middle School é de
desenvolver cidadãos globais que gostam de aprender. Em
parceria com a comunidade de Norwood, nós estimulamos
o crescimento social, emocional e intelectual num
ambiente seguro, envolvente e academicamente rigoroso.
Nós estamos comprometidos com os valores fundamentais
de respeito e responsabilidade.

Nós acreditamos que:
●
●
●
●
●
●
●

Toda criança pode aprender
Cada criança é única e tem capacidades especiais
Professores devem envolver ativamente todos os estudantes
Estudantes são responsáveis por seu próprio aprendizado e sua conduta pessoal
Pais são responsáveis por apoiar o processo de aprendizagem
Comunicação, respeito e confiança são essenciais no estabelecimento de
relações
Nossa comunidade é fortalecida e enriquecida pela diversidade
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Setembro de 2014

Prezados Pais ou Responsáveis:
Eu tenho o prazer de lhes dar as boas vindas às Escolas Públicas de Norwood, ano letivo 2014-2015. Nós
começamos cada ano com energia e otimismo, saudando o seu filho(a) em sua nova série com um novo
conjunto 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 nossa responsabilidade conjunta de fazer com que ele/ela atinja o seu potencial
pleno. Por favor, compartilhem as suas esperanças e sonhos para o futuro de sua criança com os funcionários
da escola e nós iremos trabalhar juntos para atingir essas metas.
O Manual dos Pais e Estudantes da Escola do Ciclo II foi elaborado para familiarizá-los com as regras,
regulamentos e práticas do dia a dia comuns a todas as escolas de ensino fundamental em Norwood. Por
favor, leiam-no e familiarizem-se com as importantes informações contidas nele.
Nós esperamos que através de uma boa comunicação os pais, professores e estudantes poderão trabalhar de
forma cooperativa para assegurar que a escola seja tanto agradável quanto produtiva. Se vocês tiverem
quaisquer dúvidas com relação ao programa de sua criança, ou sobre qualquer informação neste Manual, por
favor, liguem para o seu Diretor quando lhes convier.
Para finalizar, eu espero que vocês e a sua criança tenham um ano escolar agradável e bem sucedido.

Cordialmente,
(Assinatura)	
  

James Hayden
Superintendente das Escolas
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ESCOLAS	
  PÚBLICAS	
  DE	
  NORWOOD	
  -‐	
  CALENDÁRIO	
  DO	
  ANO	
  LETIVO	
  2014	
  -‐	
  2015	
  
25	
  -‐	
  29	
  de	
  agosto	
  de	
  2014:	
  Registro	
  para	
  todas	
  as	
  escolas	
  antes	
  do	
  início	
  das	
  aulas	
  

2014	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Set.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1	
  
2	
  
3	
  
4	
  
4	
  
5	
  

Seg.	
  
Ter.	
  
Qua.	
  
Qui.	
  
Qui.	
  
Sex.	
  

Dia	
  do	
  Trabalho	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  
Orientação	
  de	
  Professores	
  -‐	
  Não	
  há	
  aulas	
  p/	
  os	
  estudantes	
  
Desenvolvimento	
  Profissional	
  -‐	
  Não	
  há	
  aulas	
  para	
  os	
  estudantes	
  
Início	
  das	
  Séries	
  1	
  -‐	
  12	
  
Orientação	
  do	
  Jardim	
  de	
  Infância	
  (Kindergarten)	
  e	
  da	
  Pré-‐Escola	
  
Início	
  do	
  Jardim	
  de	
  Infância	
  (Kindergarten)	
  e	
  da	
  Pré-‐Escola	
  

	
  
	
  

Out.	
  
	
  

13	
  
22	
  

Seg.	
  
Qua.	
  

Dia	
  de	
  Colombo	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  
Dia	
  de	
  Desenvolvimento	
  Profissional	
  -‐	
  Não	
  há	
  aulas	
  p/	
  os	
  estudantes	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Nov.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  7	
  
10	
  
11	
  
26	
  
27	
  

Sex.	
  
Seg.	
  
Ter.	
  
Qua.	
  
Qui.	
  

Reuniões	
  de	
  Pais/	
  Professores	
  CMS	
  e	
  Ens.	
  Fund.	
  -‐	
  só	
  ½	
  dia	
  (manhã)	
  
Desenvolvimento	
  Profissional	
  Ens.	
  Médio	
  -‐	
  só	
  ½	
  dia	
  (só	
  manhã)	
  
Dias	
  dos	
  Veteranos	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  
Recesso	
  de	
  Ações	
  de	
  Graças	
  (Thanksgiving)	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  
Dia	
  de	
  Ações	
  de	
  Graças	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Dez.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  1	
  
11	
  
11	
  
23	
  
	
  

Seg.	
  
Qui.	
  
Qui.	
  
Ter.	
  
	
  

Reinício	
  das	
  Aulas	
  
Des.	
  Currículo	
  Ens.	
  Médio	
  (Dispensa	
  só	
  do	
  Ens.	
  Médio	
  às	
  13h00min	
  horas)	
  	
  
Des.	
  Profissional	
  CMS	
  e	
  Ensino	
  Fundamental	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  manhã)	
  
Recesso	
  de	
  Inverno	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  manhã)	
  
	
  	
  	
  	
  (Escolas	
  Fechadas	
  de	
  24	
  de	
  dez.	
  a	
  2	
  de	
  jan.)	
  

2015	
  
	
  
	
  
	
  

Jan.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  5	
  
16	
  
16	
  
19	
  

Seg.	
  
Sex.	
  
Sex.	
  
Seg.	
  

Reinício	
  das	
  Aulas	
  
Des.	
  Currículo	
  Ens.	
  Médio	
  (Dispensa	
  só	
  do	
  Ens.	
  Méd.	
  às	
  13h00min	
  horas)	
  
Des.	
  Profissional	
  CMS	
  e	
  Ensino	
  Fundamental	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  manhã)	
  
Dia	
  de	
  Martin	
  Luther	
  King	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fev.	
  
	
  
	
  
	
  
Mar.	
  
	
  

	
  4	
  
10	
  
13	
  
	
  
12	
  
12	
  

Qua.	
  
Ter.	
  
Sex.	
  
	
  
Qui.	
  
Qui.	
  

Des.	
  Currículo	
  Ens.	
  Médio	
  (Dispensa	
  só	
  do	
  Ens.	
  Méd.	
  às	
  13h00min	
  horas)	
  
Desenvolvimento	
  Profissional	
  -‐	
  Não	
  há	
  aulas	
  p/	
  os	
  estudantes	
  
Recesso	
  de	
  Fevereiro	
  -‐	
  Escolas	
  fecham	
  após	
  o	
  dia	
  de	
  aula	
  
	
  	
  	
  	
  (Escolas	
  Fechadas	
  de	
  16.	
  a	
  22	
  de	
  fev.)	
  
Des.	
  Profissional	
  CMS	
  e	
  Ensino	
  Fundamental	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  manhã)	
  
Reuniões	
  de	
  Pais/Professores	
  Ensino	
  Fundamental	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  manhã)	
  	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Abr.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  3	
  
	
  8	
  
17	
  
	
  
25	
  

Sex.	
  
Qua.	
  
Sex.	
  
	
  
Seg.	
  

Sexta-‐feira	
  Santa	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  
Des.	
  Currículo	
  Ens.	
  Médio	
  (Dispensa	
  só	
  do	
  Ens.	
  Médio	
  às	
  13h00min	
  horas)	
  
Recesso	
  de	
  Primavera	
  -‐	
  Escolas	
  fecham	
  após	
  o	
  dia	
  de	
  aula	
  
	
  	
  	
  	
  (Escolas	
  Fechadas	
  de	
  20	
  a	
  24	
  de	
  abr.)	
  
Reinício	
  das	
  Aulas	
  

	
  
	
  

Mai.	
  
	
  

15	
  
25	
  

Sex.	
  
Seg.	
  

Dia	
  de	
  Desenvolvimento	
  Profissional	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  de	
  manhã)	
  
Dia	
  da	
  Memória	
  -‐	
  Escolas	
  Fechadas	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Jun.	
  
	
  
	
  
	
  

	
  5	
  
	
  7	
  
19	
  
26	
  

Sex.	
  
Dom.	
  
Sex.	
  
Sex.	
  

Cerimônia	
  de	
  Reconhecimento	
  de	
  Alunos	
  do	
  3º	
  ano	
  do	
  Ensino	
  Médio	
  
Formatura	
  -‐	
  Formandos	
  do	
  Ensino	
  Médio	
  
180o	
  dia	
  -‐	
  ½	
  dia	
  -‐	
  (só	
  de	
  manhã)	
  
185o	
  dia	
  -‐	
  (Dia	
  a	
  ser	
  usado	
  em	
  casos	
  de	
  cancelamentos	
  de	
  aulas	
  devido	
  à	
  neve)	
  	
  	
  	
  	
  

Número	
  de	
  Dias	
  Letivos:	
  
Setembro	
   19	
  Dias	
  
Outubro	
  	
  	
  	
  	
  21	
  Dias	
  
Fevereiro	
  	
  	
  	
  	
  14	
  Dias	
  
Março	
   	
  	
  	
  	
  	
  22	
  Dias	
  

Novembro	
  	
  	
  	
  	
  17	
  Dias	
  	
  
Abril	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  16	
  Dias	
  

Dezembro	
  	
  	
  17	
  Dias	
  
Maio	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  20	
  Dias	
  

Janeiro	
   	
  19	
  Dias	
  
Junho	
   	
  15	
  Dias	
  	
  

OBSERVAÇÃO:	
  As	
  datas	
  dos	
  testes	
  MCAS	
  serão	
  publicadas	
  no	
  site	
  das	
  EPN	
  (www.norwood.k12.ma.us)	
  e	
  estarão	
  disponíveis	
  nos	
  Manuais	
  dos	
  
Estudantes.	
  
FAVOR	
  VER	
  A	
  LISTA	
  DE	
  TODOS	
  OS	
  FERIADOS	
  IMPRESSA	
  NO	
  LADO	
  DE	
  TRÁS	
  DO	
  CALENDÁRIO	
  PUBLICADO	
  PELO	
  DEPARTAMENTO	
  DE	
  ENSINO	
  FUNDAMENTAL	
  E	
  
ENSINO	
  MÉDIO	
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781-762-7880

Vice Diretores
Brian Scully
Deborah Romeo

Jackie Mann
Diretora

Prezados Estudantes e Pais/Responsáveis da Coakley,
Bem-vindos a um ano de novos começos na Dr. Philip O. Coakley Middle School. A nossa equipe
administrativa está ansiosa em criar, em parceria com vocês, uma vivência/experiência na escola do ciclo II que seja
cheia de promessas e altas expectativas para todos os membros da nossa comunidade escolar. Nós nos juntaremos a
vocês e aos talentosos professores da Coakley em guiar os nossos alunos para alturas cada vez maiores através de uma
maior integração de tecnologia, o fortalecimento, em todo o currículo, da instrução dada em sala de aula, oportunidades
para o desenvolvendo de pensamento crítico, e a criação de uma forte cultura escolar e de um clima baseado nos valores
fundamentais que compartilhamos.
Juntamente com novas iniciativas, nós prometemos levar adiante as tradições que durante anos têm sido o
fundamento e a estrutura da Coakley, e nós esperamos ansiosamente poder fazer conexões com os alunos e os pais que
são tão críticos na criação de uma comunidade escolar vibrante. Por este motivo, nós pedimos que vocês passem algum
tempo examinando o manual do estudante incluído nas próximas páginas da agenda organizadora do seu estudante. O
manual oferece à escola a capacidade de poder criar um entendimento e uma compreensão mútuas sobre como nós
iremos interagir um com o outro e nos envolvermos na empreitada do aprendizado.
Os professores lerão o manual com os alunos durante os primeiros dias de escola, mas, por favor, passem algum
tempo lendo cuidadosamente o manual, uma vez que os estudantes serão responsáveis por cumprirem as expectativas aí
descritas. No interesse de manter a comunicação franca e aberta, esta é a melhor ocasião de se fazer quaisquer perguntas
que esclareçam as expectativas listadas no manual a fim de evitar quaisquer futuros mal-entendidos.
Existem várias páginas que devem ser assinadas pelos estudantes e os pais para indicar que a informação foi
realmente lida e que você concorda com o Código de Conduta, o Plano de Segurança da CMS e as Políticas de Uso
Aceitável que regulam o uso de tecnologia em nosso prédio. As páginas de assinatura deverão ser destacadas e
devolvidas aos professores de sala de chamada do estudante até o final da primeira semana de aula.
Eu estou entusiasmada e honrada em estar servindo a comunidade da Coakley como diretora. Eu estou
aguardando com antecipação a um empolgante ano novo de novos começos. Saibam que a minha porta está sempre
aberta para questões, dúvidas ou simplesmente um olá amigável.
Cordialmente,

Jackie Mann, Diretora
Dr. Philip O. Coakley Middle School
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I. Informação Geral sobre a Escola
Aerossóis/ Sprays
Devido a condições de saúde de alergia e de asma não é permitido o uso de aerossóis ou sprays
(incluindo perfumes) no prédio. Todos os desodorantes deverão ser sem aerossol.
Depois da Escola
Não é permitido que os estudantes permaneçam na escola depois das aulas a não ser que estejam
ficando com um professor ou participando uma atividade ou clube. Todos os estudantes que
tomam o ônibus que sai mais tarde irão para o refeitório para esperar lá depois que soar a
campainha das 15h00min. Não será permitido aos estudantes que deixem a propriedade da escola
no final do dia letivo (14h05min horas) retornarem para apanhar os ônibus que saem da escola
mais tarde.
Agenda
Cada estudante receberá uma Agenda no primeiro ou no segundo dia de escola. Esta ferramenta de
organização é para o estudante registrar a sua lição de casa, exames/testes, projetos e eventos
importantes. O custo de uma Agenda perdida é de US$7,00.
Assembleias
As assembleias acontecem regularmente e são parte do programa da escola e, sendo assim, elas
são planejadas para serem tanto educacionais quanto interessantes. Algumas são programadas
para comemorar feriados nacionais, enquanto que outras servem para explicar os regulamentos
e procedimentos da escola, ou para reconhecer as realizações excelentes dos estudantes. Estas
assembleias oferecem oportunidades para os estudantes aprenderem a se comportar em
situações formais. Sendo assim, durante este tipo de atividade espera-se que os estudantes:
• Andem para o auditório rapidamente e quietos, permanecendo com a sua classe.
• Prestem toda a atenção ao programa. Não deve haver conversas uma vez que o programa
tenha começado.
• Permaneçam sentados quando o programa terminar e sigam as instruções do funcionário
responsável.
• Será pedido aos estudantes que não se comportem nas assembleias de maneira apropriada
que saiam, e eles podem ser excluídos de futuras assembleias.
Diretrizes de Assiduidade
A escola do ciclo II reconhece que a presença e a pontualidade são responsabilidades
compartilhadas com os pais/responsáveis, a escola e, mais importante, o estudante. Para que o
estudante possa beneficiar-se da educação oferecida pela escola é necessário que o estudante
esteja presente. Os estudantes são responsáveis por serem pontuais na chegada à escola e às suas
aulas. Um estudante deve estar na escola, ou numa atividade relacionada à escola (exemplo,
excursão escolar) por pelo menos metade do dia escolar para ser contado como presente.
Um estudante ausente por oito dias por um período letivo sem um atestado médico será contatado
pelo Diretor de Recursos Escolares. O Diretor de Recursos Escolares poderá encaminhar o estudante
para o Tribunal de Menores de Dedham nos termos do CRA (Criança que Requer Assistência) por
evasão escolar. Se o estudante faltar por mais de vinte e cinco dias durante o ano letivo, o
estudante pode não passar de ano. Diariamente será feita a chamada na sala de chamada. É
importante que os estudantes estejam em suas carteiras nas salas de chamada antes da campainha das
07h25min. É esperado que os alunos cheguem à escola na hora. Alunos que faltem cinco dias de
dois ou mais períodos sem um atestado médico terão uma reunião com o Vice Diretor para
desenvolverem um plano para resolver o problema de frequência. Após o terceiro atrasado
durante um período estipulado, os estudantes terão uma consequência para cada vez adicional que
chegarem atrasados.
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Uso dos Banheiros
Espera-se que os estudantes usem os banheiros no período entre uma aula e outra ou durante o
almoço. O estudante deve pedir permissão do supervisor do refeitório para usar o banheiro. Caso o
estudante precise usar o banheiro durante a aula, ele/ela deve pedir permissão do professor, assinar a
lista do banheiro e carregar um passe enquanto estiver nos corredores.
Antes do Início da Escola
Nenhum estudante deverá chegar ou ser deixado na escola antes das 07h10min da manhã. Não
há supervisão no prédio antes desta hora, e a escola não poderá responsabilizar-se por garantir a
segurança dos estudantes.
Antes da sala de chamada – Todos os estudantes do 6º e 7º ano deverão ir ao ginásio se chegarem
à escola antes das 07h20min da manhã. Alunos do 8º ano deverão ir ao refeitório. Os estudantes
têm permissão de irem aos seus armários às 07h20min.
Regras para Uso do Ônibus
O transporte de ida e volta da escola usando o ônibus é um privilégio para todos aqueles que se
qualificam de acordo com as regras e regulamentos do Comitê Escolar de Norwood e as Leis do
Estado de Massachusetts. O ônibus da escola é uma extensão da escola e as regras de
comportamento são as mesmas que as da escola. Todos devem compreender que o direito do
estudante ao transporte escolar é um direito condicional, dependente de bom comportamento.
Espera-se de todos os estudantes:
Ø Carregarem consigo, diariamente, seu passe de ônibus
Ø Andarem somente nos ônibus que lhes forem designados (tal como designado em seus
passes)
Ø Manterem-se afastados da rua enquanto esperam a chegada do ônibus
Ø Não jogar coisas nem fazer bagunça no ponto de ônibus
Ø Serem apanhados e largados somente nas paradas regulares
Ø Entrarem no ônibus de maneira ordeira, irem diretamente para o seus assentos e
permanecerem sentados até a chegada ao destino
Ø Manterem braços, mãos e pernas dentro do ônibus
Ø Manterem todos os itens (livros, equipamento esportivo, instrumentos musicais, etc.) fora do
corredor
Ø Não fumarem em nenhum ônibus escolar
Ø Não comerem nem beberem no ônibus escolar
Ø Não fazerem bagunça, gritarem ou jogarem coisas no ônibus
Ø Não sujarem nem estragarem os ônibus
Ø Não tocarem, desnecessariamente, qualquer equipamento de segurança do ônibus
Ø SOMENTE usarem a porta de emergência em caso de uma EMERGÊNCIA verdadeira
Estudantes que não conseguem entender as suas responsabilidades quando andam de ônibus podem
perder, TEMPORARIAMENTE OU PERMANENTEMENTE, o privilégio de andar de ônibus.
Comportamento no Refeitório
Espera-se que os estudantes dirijam-se diretamente para o refeitório no horário de almoço de sua
série. Quando chegarem, os estudantes deverão sentar-se e aguardar em suas mesas a sua vez de
pedir os seus almoços. É esperado que todos os estudantes sejam educados, que demonstrem bons
modos à mesa e também que limpem qualquer sujeira que façam. Qualquer comportamento
inapropriado no refeitório poderá fazer com que o estudante passe a sentar-se num assento
designado, ou possivelmente, que ele/ela seja excluído de almoçar no refeitório durante certo
período de tempo.
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Telefones Celulares e Outros Equipamentos Eletrônicos
Telefones celulares e outros equipamentos de mídia eletrônica são permitidos no prédio, mas devem
ser desligados e guardados pelos alunos em seus armários antes do início das aulas. É
ESTRITAMENTE PROIBIDO o uso de telefones celulares, câmeras e ou aparelhos eletrônicos
durante o dia letivo. As Escolas Públicas de Norwood não irão se responsabilizar por telefones
celulares ou aparelhos eletrônicos perdidos ou roubados.
Reuniões de Classes
As reuniões de cada série serão marcadas na medida do necessário. Essas reuniões oferecem uma
oportunidade à administração e aos conselheiros de tratar de assuntos relacionados àquela série e/ou
assuntos que digam respeito a toda a escola e que são importantes para a segurança e o sucesso dos
estudantes.
Bailes Patrocinados pela CMS
Somente estudantes presentemente matriculados na Coakley Middle School têm permissão de
participar nos bailes. Espera-se que todas as regras da escola sejam observadas durante o baile. O
código de vestimenta e o código de conduta são aplicáveis aos bailes da escola e serão
rigorosamente respeitados. Não é permitida a entrada de comida ou bebida durante os bailes. Não
será permitido o retorno dos alunos que saírem. Os estudantes devem fazer planos para serem
apanhados prontamente pelo pai ou responsável na hora marcada para o término. Qualquer estudante
que saia antes da hora marcada para terminar deve pedir ao seu acompanhante adulto que fale com
um dos adultos responsáveis pelo baile, antes de sair.
Código de Vestimenta
O Comitê Escolar de Norwood considera necessário ter um código de vestimenta para a escola do
ciclo II 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 a opinião do Comitê do Manual do Estudante e do Conselho
da Coakley Middle School (formado por estudantes, professores, pais, membros da comunidade e
da administração), foi adotado o seguinte código de vestimenta:
As roupas dos estudantes 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 Vice Diretor
e poderá ser mandado para casa. O contínuo desrespeito no cumprimento do Código de Vestimenta
da Coakley Middle School poderá resultar em suspensão da escola, na pendência de uma reunião
com o Diretor ou pessoa por ele/ela designada.
A administração se reserva o direito de determinar se certa vestimenta é inapropriada nos recintos da
escola. Roupa inapropriada pode ser definida 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.
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Não serão permitidos os seguintes tipos de vestuário:
• Camisa tipo Regata
• Camisetas halter
• Blusa de alças
• Blusas c/ ombros descobertos
• Camiseta de musculação
• Camisetas mostrando a barriga
• Óculos de sol
• Chapéus

•
•
•
•
•
•
•

Cobrir a cabeça
Bandas de suor
Viseiras
Pulseiras c/ pontas
Correntes pesadas
Calças de pijama
Chinelos	
  

Chapéus devem ser mantidos nos armários. Roupas de baixo de qualquer tipo (cuecas, sutiãs) não
poderão aparecer. Pede-se que os estudantes se contenham no uso de shorts excessivamente curtos,
bainhas excessivamente reveladoras, roupas excessivamente coladas, ou roupas que permitam a
exibição excessiva das coxas, peito ou estômago da pessoa. O comprimento dos shorts, saias e
vestidos deve ser maior do que as pontas dos dedos com os braços abaixados ao lado do corpo.
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:
o
1 delito: O estudante trocará de roupa e será pedido que não vista aquela roupa novamente
o
2 delito: O estudante trocará de roupa e será feita uma detenção na secretaria
o
3 delito e delitos subsequentes: Um dia de suspensão por desacato
Qualquer tipo de casaco, jaqueta, parca de esqui ou outro vestuário exterior devem ser guardados
no armário do estudante. Haverá exceções se o professor achar 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 médica com atestado.
Eventos Noturnos (Concertos, Peças de Teatro, etc.)
A Coakley Middle School tem várias programações noturnas (teatro, musicais, concertos) que são
oferecidas durante o ano letivo parta os estudantes da CMS e o público geral. Espera-se que os
estudantes permaneçam durante toda a apresentação, a menos que eles forem embora com o
pai/responsável. Espera-se que os estudantes se comportem da mesma maneira esperada nas
assembleias da escola – isso inclui ouvir, assistir em silêncio e aplaudir nos momentos apropriados.
O código de vestimenta e o código de conduta da escola aplicam-se a todos os eventos noturnos.
Ajuda Extra
Os professores terão prazer em ajudar os alunos após as aulas. Cada professor tem pelo menos uma
tarde por semana disponível para essa ajuda adicional. Os professores avisarão aos alunos quando é
que eles estarão disponíveis para ficar.
Excursões Escolares
As excursões escolares são como qualquer outro dia de aula, exceto que o aprendizado acontece
fora do prédio da escola. Eles são parte importante do seu programa educacional e espera-se que
você se comporte como se estivesse na escola. Um comportamento responsável durante as
excursões escolares é importante e esperado. Mau comportamento nas excursões poderá resultar na
perda do privilégio de participar nessas excursões ou em outras ações disciplinares.
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Corredores
A melhor maneira de controlar o tráfego nos corredores é através da cooperação e conformidade do
corpo discente. Espera-se que todos os estudantes andem no lado direito do corredor. Em nenhum
momento é permitido que se corra nos corredores.
Lições de Casa
Há muitas razões para se passar lição de casa. Algumas destas razões são:
Reforçar o aprendizado da escola através da prática e da aplicação.
Encorajar a iniciativa, independência e responsabilidade.
Enriquecer a experiência escolar através de atividades de casa relacionadas.
Desenvolver a maturidade, capacidade de leitura e as habilidades de administrar o tempo.
Os estudantes devem esperar ter lição de casa todos os dias. O tempo necessário para terminar a
lição de casa diária irá variar de um estudante para outro. Os estudantes também devem planejar
passar tempo estudando e revisando o material para dominar o conteúdo. É importante saber alocar
tempo. Relatórios e projetos com prazos longos não devem ser deixados para o último minuto.
Professores da equipe coordenarão as tarefas e os projetos no melhor de sua capacidade.
Caso o estudante precise de ajuda com a lição de casa, ele/ela deverá pedir ajuda ao professor. É
esperado que os estudantes mantenham um registro de todas as suas tarefas na agenda.
Critérios para o Quadro de Honra
Estudantes que obtenham nota 90 ou acima em todas as matérias, e que não tenham recebido
uma nota insatisfatória em comportamento receberão a distinção mais elevada.
Alunos que obtenham nota 80 ou acima em todas as matérias, e que não tenham recebido uma
nota insatisfatória em comportamento estarão na lista de distinção.
Uso dos Armários
Cada estudante terá um armário e um cadeado para o ano letivo. Em geral ele fica próximo à sala de
chamada, e serve para guardar livros, materiais da aula, jaquetas e outros itens autorizados a serem
trazidos para a escola. Por favor, esteja ciente de que embora o armário seja para o uso do estudante
durante o ano letivo ele continua a ser propriedade da escola, e sendo assim, pode ser vasculhado por
funcionários da escola sem o consentimento do estudante.
Reposição de Tarefas Perdidas
Quando um estudante está ausente à aula, o trabalho que foi perdido deve ser feito. É de
responsabilidade do estudante procurar saber quais foram as tarefas que ele/ela deixou de fazer e
completá-las. Lições de casa podem ser encontradas no link “homework” no site da escola. Devem
ser feitos planos definitivos com relação à conclusão e entrega do trabalho faltante dentro de dois
(2) dias após o retorno do dia em que faltou. Cada professor determinará um período de tempo
específico para completar estas tarefas. Isto será determinado pelo tempo e pelas circunstâncias da
ausência.
Norma de Promoção
Será exigido dos estudantes que forem reprovados em duas matérias acadêmicas principais
(inglês, matemática, estudos sociais e ciência) que atendam à escola de verão para poderem
cumprir com os critérios de promoção. Alunos reprovados em mais de 2 matérias acadêmicas
repetirão o ano.
Se um estudante faltar por mais do que vinte e cinco dias durante um ano escolar sem
justificativa médica, este estudante poderá ser reprovado.
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Equipes
Os professores querem ajudar os estudantes a terem sucesso em seu trabalho mais importante, que
é o aprender. Equipes são uma ótima forma de fazer isso. Cada estudante se tornará membro de
uma equipe, assim como são membros de suas famílias em casa. Os professores de inglês,
matemática, ciência e estudos sociais são os professores membros da equipe de cada aluno, e eles
se reúnem regularmente para planejar atividades acadêmicas para ajudar cada estudante a atingir o
melhor de sua capacidade. As equipes podem realizar atividades fora da sala de aula, tais como
excursões e reuniões especiais. Estas atividades dá aos estudantes maior oportunidade de poderem
interagir com os outros estudantes de sua equipe.
Telefones e Mensagens
Espera-se que os estudantes estejam na classe durante o dia letivo, aprendendo e participando nas
atividades. A escola empenha-se em manter interrupções a um mínimo possível. Assim, pedimos
aos pais ou responsáveis que não esperem que entreguemos mensagens para os alunos durante o dia
letivo, a não ser numa emergência. Em algumas situações, os horários dos anúncios de manhã e a
tarde podem ser usados para o estudante irem à secretaria para recolher a sua mensagem.
Os estudantes devem se abster de fazer telefonemas durante o dia letivo. Se acontecer uma
emergência na qual o estudante tenha que usar um telefone, ele ou ela deve pedir permissão por
escrito a um professor. Somente após obtenção da autorização por escrito poderá o estudante usar
o telefone que fica na sala do Vice Diretor. Fazer chamadas telefônicas sem a autorização de um
dos professores durante o dia letivo (usando um telefone pessoal ou público) pode resultar numa
ação disciplinar. Telefonemas devem ser feitos somente em casos de emergência.
Livros Didáticos
A cada ano os estudantes receberão uma série de livros que serão usados nas suas várias
disciplinas. A escola empresta estes livros aos estudantes, da mesma maneira que a biblioteca.
Espera-se que todos os estudantes coloquem uma capa nos livros didáticos, e que substituam essa
capa caso a mesma se rasgue durante o ano letivo. Pode haver capas gratuitas para livros na
Secretaria Principal. Se um livro for extraviado ou danificado, o estudante e/ou pais serão
responsáveis pela restituição.

II.

Serviços de Saúde

Todas as crianças (Jardim de Infância ao 12º ano) deverão fornecer uma certidão de teste de
tuberculina, ou uma avaliação de risco de TB antes que ingressem nas Escolas Públicas de
Norwood.
O Capítulo 76, Seção 15 das Leis Gerias de Massachusetts (MGL) requerem agora
imunizações bem sucedidas contra difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, sarampo,
caxumba, rubéola, hepatite e varicela, através de vacinação ou com um atestado médico.
O enfermeiro escolar é responsável pelos programas de triagem de saúde na escola do ciclo II.
Todos os estudantes do 7º ano são triados anualmente buscando problemas de visão e de audição. O
enfermeiro notificará os pais/responsáveis daquelas crianças que não passarem o exame de vista e
de audição. A sua criança será encaminhada ao seu pediatra, o seu próprio oftalmologista ou a
clínica de olhos do Departamento de Saúde Pública de Norwood.
Também é feita uma triagem postural em todas as séries do ensino do ciclo II. Além disso, todos
os estudantes do 7º ano terão seu Índice de Massa Corporal (IMC) e os percentis correspondentes
calculados. Um relatório do IMC e o percentil de cada estudante, juntamente com qualquer outra
informação pertinente serão enviados por correio ou comunicados por escrito aos
pais/responsáveis. Pais/responsáveis legais têm uma oportunidade de poder requerer por escrito
que a sua criança não participe desses programas.
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A lei exige que todos os estudantes entrando no 7º ano e os novos estudantes façam um exame físico
e tenham as vacinações requeridas pelas Escolas Públicas de Norwood em dia. A única exceção feita
é por motivo religioso. O estudante que deixe de cumprir com esse requisito não poderá frequentar a
escola. Faltas escolares por esse motivo contarão como faltas previstas na norma de ausência. O
médico do estudante deverá completar um relatório e devolvê-lo para a escola até o dia 1 de outubro.
Os estudantes que não podem pagar pelo exame físico devem contatar o enfermeiro escolar.
Falha no cumprimento de qualquer um desses regulamentos de serviços de saúde pode resultar
em que o estudante não tenha permissão de frequentar a escola até que os regulamentos sejam
cumpridos.
Concussões
O que é uma concussão?
A concussão é uma lesão cerebral. Elas são causadas por uma colisão ou pancada na cabeça. Mesmo
uma pancada leve, ou uma aparente colisão ou pancada leve na cabeça pode ser séria. Você não vê
uma concussão. Os sinais e os sintomas podem aparecer de imediato, ou podem não aparecer ou ser
notados por dias ou semanas após a lesão. Se a sua criança comunicar qualquer sintoma de
concussão ou você notar sintomas, procure um médico imediatamente.
Quais são os Sinais e os Sintomas de Concussão?
Sinais observados por pais ou responsáveis (Se a sua criança sofreu uma colisão ou pancada na
cabeça durante um jogo ou treino, procure pelos seguintes sinais e sintomas de concussão):
• Parece tonto ou atordoado • Está confuso sobre a sua tarefa ou posição • Esquece uma instrução
• Está incerto sobre o jogo, contagem ou oponente • Move-se desajeitadamente • Responde
perguntas devagar • Perde a consciência (mesmo brevemente) • Mostra mudanças de
comportamento ou de personalidade • Não consegue lembrar-se de eventos antes da batida ou
queda • Não consegue lembrar-se de eventos depois da batida ou queda.
Sintomas informados pelo atleta: Dor de cabeça ou pressão na cabeça • Náusea ou vômito •
Problemas de equilíbrio e tontura • Visão dupla ou embaçada • Sensibilidade à luz • Sensibilidade
a barulho • Sentindo-se lento, confuso, sensação de "mal-estar”, ou grogue • Problemas de
concentração ou memória • Confusão • Não se sente bem.
Como você pode ajudar a sua criança a prevenir uma concussão?
Cada esporte é diferente, mas há passos que a sua criança pode tomar para proteger-se contra
concussão. • Cerifique-se de que eles sigam as regras de segurança do treinador e as regras do
esporte. •Encoraje-os sempre a praticarem o espírito esportivo. • Certifique-se de que eles usem o
equipamento de proteção correto para a atividade (capacetes, acolchoamento esportivo, caneleiras e
proteção de olhos e boca). Equipamento de proteção deve encaixar bem, estar em bom estado e ser
usado de forma consistente e correta. • Aprenda os sinais e os sintomas de concussão.
O que você deve fazer se você acha que a sua criança tem uma concussão?
1. Procure um médico imediatamente. Um profissional de saúde será capaz de decidir o quão
séria é a concussão e quando é seguro para a sua criança voltar a praticar esportes.
2. Mantenha a sua criança fora do jogo. Concussões levam tempo para curar. Não deixe a sua
criança volte a jogar até que um profissional de saúde diga que está bem. Crianças que voltam a
jogar muito rápido - enquanto o cérebro ainda está curando - têm maior risco de sofrer uma
segunda concussão. Uma segunda ou mais concussões podem ser muito sérias. Elas podem causar
um dano permanente ao cérebro, afetando a sua criança por toda a vida.
3. Avise o técnico de seu filho(a) sobre qualquer concussão recente. Os técnicos devem saber se
a sua criança teve uma concussão recente em QUALQUER esporte. O técnico não irá saber sobre
uma concussão que a sua criança sofreu num outro esporte ou atividade a não ser que você diga a
ele.
Para informações mais detalhadas sobre concussão e lesões cerebrais traumáticas, visite: www.cdc.gov/injury
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Clínica Dentária
Anualmente é feita uma triagem dentária na enfermaria para alunos do 6º ano. A triagem dos
estudantes é feita pelo dentista da escola. Pais/responsáveis têm uma chance de poder solicitar por
escrito que a sua criança não participe do programa. O dentista da escola faz a triagem dos estudantes
e os encaminha aos seus próprios dentistas ou ao dentista da Escola para atendimento preventivo.
Dispensa
Em caso de doença ou ferimento, a permissão para dispensa é dada somente pelo enfermeiro escolar
ou pela administração. Todas as outras dispensas requerem que seja submetido um pedido por
escrito de um pai/responsável. Pedidos de dispensa devem vir do telefone do enfermeiro escolar, e
NÃO da secretaria principal ou da sala do Vice Diretor. Será dada uma consequência se o estudante
não telefonar da sala do enfermeiro.
Informação de Saúde do Departamento de Enfermagem
Por favor, consulte a página da web do Enfermeiro das Escolas Públicas de Norwood para
informações sazonais de saúde úteis que afetam os estudantes e famílias.
Ferimentos Durante o Ano Letivo
Nós solicitamos uma ordem médica por escrito para qualquer lesão que exija equipamento de
adaptação, tal como gesso, talas ou muletas. Todos os ferimentos que afetam a mobilidade, escrita,
capacidade de carregar livros, participar em educação física ou necessite o uso de elevador exigem
um atestado médico. Também é necessário um atestado médico para informar quando o estudante
pode voltar ao ginásio/atividades esportivas e/ou a assistência não seja mais necessária.
Medicação Com e Sem Prescrição Médica
Conforme a Lei do Estado de Massachusetts, formulários de consentimento para todos os
medicamentos com e sem prescrição médica tomados durante o horário escolar, devem ser assinados
pelo médico e os pais/responsáveis. O remédio será entregue ao enfermeiro escolar pelos pais ou
responsáveis na embalagem original, junto com os formulários assinados. Favor falar com o
enfermeiro para obter os formulários corretos, ou baixe-os no site das EPN. Estudantes apanhados
no campus em posse de qualquer remédio prescrito sofrerão ação disciplinar. A única exceção são
estudantes com asma e alergias severas que requerem inaladores de resgate e Epi-Pens de
emergência. Estes estudantes devem ter autorização do médico e autorização por escrito dos pais ou
responsáveis dizendo “o estudante tem permissão de levar consigo e autoadministrar”. O enfermeiro
escolar irá avaliar a situação e concordar com a ordem.
Quando Deixar a Criança Ficar em Casa
Algumas razões típicas para manter a sua criança em casa, ou para o enfermeiro mandá-la de volta
para casa incluem:
1. Frio, Tosse, Temperatura acima de 100 graus Fahrenheit
2. Vômitos, Diarreia, Dores de estômago
3. Febre de origem desconhecida
4. Dor de garganta, infecções por Estreptococos, Micose, Conjuntivite, Impetigo. Todas elas são
infecções e devem ser tratadas com medicamentos por pelo menos 24 horas, mas geralmente por
48 horas antes do retorno à escola. Isso evitará a transmissão da infecção na escola.
5. Erupção cutânea de origem desconhecida - isso pode indicar muitas coisas diferentes e deve
ser examinado por seu pediatra.
A dor deve ser levada a sério, especialmente em crianças pequenas. As dores de ouvido, dentes, e
cabeça devem ser avaliadas. Se tiver dúvidas sobre estas questões, ligue para o enfermeiro escolar
e/ou fale com o seu pediatra.
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III. Norma de Bem Estar
O distrito das Escolas Públicas de Norwood se compromete em oferecer ambientes escolares que
promovam e protejam a saúde e o bem estar da criança e a sua habilidade de aprender, apoiando e
ensinando hábitos alimentares saudáveis e atividade física.
O Distrito Escolar irá empenhar-se em oferecer nutrição e educação física a fim de promover hábitos
de vida saudáveis relacionados à alimentação e atividades físicas, para todos os estudantes de todas
as séries.
A Norma de Bem Estar assegura que:
• O Programa de Nutrição Escolar cumpra diariamente com as leis estaduais e federais
• O distrito cumpra com a lei estadual de Massachusetts “Lei Relativa à Nutrição Escolar”
(M.G.L.c.111,s.222)
• Proporcione educação nutricional a todos os estudantes
• Auxilie as famílias e a comunidade com educação nutricional
• Promova a educação de saúde para a comunidade escolar
Conselho de Saúde Escolar:
• limita celebrações em sala de aula
• encoraja as celebrações/reconhecimento de aniversários sem o uso de comida
• desencoraja recompensas usando alimentos
• desencoraja a não participação em educação física como meio de punição

IV. Atividades Estudantis
Os estudantes podem escolher participar dentre uma variedade de Esportes Internos. Abaixo estão
alguns exemplos de esportes oferecidos em anos anteriores. Não é garantido que qualquer um
desses esportes vá ser oferecido no futuro. A seleção de Esportes Internos depende de um número
de fatores incluindo o nível de interesse do estudante, supervisão e disponibilidade de espaço.
Esportes Internos – Abertos para estudantes de todas as séries
Futebol americano “Flag”
Jogos de ginásio
Corrida Cross-Country
Hóquei de piso
Futebol
Natação
Tênis
Pingue- pongue
Basquete
Corrida cross-country

Frisbee
Olimpíadas
Luta greco-romana
Voleibol

Outras Atividades
Clube do Dever de Casa
Círculo do Artista
Anuário –8º ano
Programa de Mediação entre
Colegas

Computadores depois da
escola
Boliche
Clube de Desenho 3-D
Clube da Amizade
Conselho Estudantil
Sociedade Nacional de Menção Honrosa Júnior–
7o e 8º anos
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v A escola se reserva o direito de limitar ou suprimir a possibilidade do estudante de participar
em atividades extracurriculares e/ou clubes caso o estudante não:
● Frequente a escola habitualmente e pontualmente
● Receba notas de aprovação em todas as matérias
● Tenha uma avaliação de “Precisa melhorar” ou melhor, em esforço e comportamento (no
boletim de notas)
● Demonstre um comportamento adequado que não resulte em suspensão ou em outra
medida disciplinar grave
a

Atividades do Final de Ano da 8 Série
Os estudantes do oitavo ano devem completar seis horas obrigatórias de serviço comunitário, assim
como definido pelo programa PINS (sigla em inglês para Parceiros no Serviço à Norwood), a fim de
poderem participar nas atividades de final de ano. Essas atividades são um privilégio, e não um
direito. Favor observar o seguinte:
1. Estudantes que cometam qualquer delito passível de suspensão durante o ano escolar
podem ser excluídos de participarem nas atividades do final de ano.
2. Qualquer estudante envolvido numa briga, agressão física, ou em qualquer transgressão
Nível 4 durante o ano letivo será excluído de participar em uma ou mais das atividades de
final de ano.
Os estudantes que não cumprirem com a política de promoção não terão autorização para
participarem da cerimônia de promoção, nem do baile que se seguirá, e poderão ser excluídos de
participarem de qualquer uma das atividades de fim de ano. Quaisquer exceções ao exposto acima
serão a critério da administração da escola.

PARCEIROS NO SERVIÇO À NORWOOD (P.I.N.S)
Objetivos: O nosso objetivo é de encorajar os estudantes do 8º ano a se tornarem membros ativos
da comunidade através de serviço voluntário. O seu envolvimento criará laços mais fortes entre os
estudantes e a cidade de Norwood. O programa P.I.N.S. estabelecerá uma precedência em
voluntariado que irá continuar na escola média e fora dela.
Requerimentos: Cada estudante do oitavo ano deverá completar seis horas de serviço
comunitário. Essas horas devem ser registradas e aprovadas pelos provedores de serviço
comunitário. Essas horas constituirão em uma das três qualificações (estudos, comportamento,
P.I.N.S.) necessários para poder participar nas Atividades do Final de Ano da Oitava Série:
viagem da classe para o Canobie Lake Park e Noite de Promoção da Oitava Série (Jantar e Baile).
Como Aprovar as Suas Horas de P.I.N.S.
1. Conclua seis horas se serviço durante o ano letivo. Você pode cumprir essas horas
participando em várias atividades.
2. Obtenha uma Folha de Aprovação de P.I.N.S. de seu professor da sala de chamada.
Preencha a Folha de Aprovação de P.I.N.S. para cada atividade concluída.
3. Entregue a Folha de Aprovação de P.I.N.S ao seu professor da sala de chamada. Eles
manterão um registro das suas horas de serviço comunitário cumpridas.
4. Todos os serviços deverão ser concluídos e todas as folhas entregues até a primeira
semana de maio.
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Lista com Sugestão de Oportunidades de Projetos de Serviço Voluntário Aprovadas*
• Caritas Norwood Hospital
• Escolas do Ensino Fundamental de Norwood
• Técnico de Esportes Juvenil
• Banco de Alimentos
• Centro de Idosos
• Atividades da Cidade de Norwood
• Charity Walks (“Corrida para Vida” em junho é aceitável mediante confirmação por adulto)
• Biblioteca Morrill Memorial
• Coakley Middle School
*Favor contatar a organização com antecedência para obter informações sobre oportunidades de trabalho voluntário.

V. Código de Conduta
As Escolas Públicas de Norwood oferecem um ambiente seguro, agradável e ordenado, onde os
estudantes podem aprender a se tornarem indivíduos responsáveis através de escolhas corretas.
Diretrizes de comportamento promovem uma atmosfera positiva de aprendizado, isento de insultos,
ameaças, bullying e tratamento abusivo de outros, enquanto que garantindo consequências naturais.
Conflito e resolução de conflitos são uma parte normal da vida, e podem ser usados como
oportunidades para o estudante aumentar seu conhecimento e de crescimento pessoal. Já que
conflito é inevitável, a habilidade de aprender destrezas de resolução de conflitos é essencial
para pessoas jovens poderem ter sucesso a longo prazo.
A fim de manter uma atmosfera agradável, os estudantes devem se lembrar de que o bom
comportamento tem um papel muito importante em manter respeito. Um ambiente positivo tem
um efeito importante no estudante, e permite ao professor concentrar-se em ajudar os estudantes
a atingirem o seu potencial de crescimento educacional.
Para alcançar e manter bom comportamento em nossa escola, estudantes, funcionários e pais
devem trabalhar de maneira cooperativa e colaborativa para o bem da comunidade acadêmica.
Os administradores são treinados em usar as técnicas de resolução de conflitos para resolver
divergências. Estratégias de intervenção e ações corretivas são usadas em conjunção com um
sistema de infração/consequência balanceado.
Orientadores, conselheiros de ajustamento escolar, e outros membros do corpo docente também irão
usar táticas de intervenção e resolução de conflitos para resolver problemas interpessoais que
surgirem entre os estudantes.
Consequências Balanceadas por Violação do Código Disciplinar
Os estudantes poderão responder a ações disciplinares como consequência por qualquer
comportamento que perturbe o ensino e/ou o aprendizado, provoque desordem, invada os
direitos de outros, não seja seguro ou que viole as regras da escola. As consequências serão
justas e adequadas e não foram feitas para constranger os estudantes.
O diagrama abaixo mostra a progressão geral das consequências, de um mínimo para um máximo.
Superintendente das Escolas
Restituição

Advertência

Detenção
Em Sala de Aula

Detenção
na Secretaria

Suspensão

Expulsão
Processo Penal
Departamento de Polícia

17	
  
	
  

Notificação

Os pais ou responsáveis serão contatados para qualquer consequência que requeira que o estudante
fique depois das aulas ou que seja removido das aulas. Caso seja necessário, a consequência
poderá passar para o próximo dia de aula para permitir que sejam feitos os arranjos de transporte
necessários.
A natureza e a duração de qualquer consequência serão determinadas pelas circunstâncias da
transgressão e por delitos cometidos anteriormente pelo estudante.
A tabela abaixo é um guia e não tem o propósito de incluir todas as possíveis infrações das regras
da escola.
Nível 1: Advertência – Professor e/ou Detenção na Secretaria (Segunda-Quinta)
Consequência
Consequência
Comportamento
Mínima
Máxima
Comportamentos inaceitáveis em sala de aula
ou escola que interferem com o ambiente de
Detenção p/ Professor
Suspensão
aprendizagem ordeiro e seguro, incluindo
antes, durante e após o horário escolar.
Mostras inapropriadas de afeição
Advertência
Suspensão
Escapar qualquer detenção por professor
(professor pode requerer uma detenção
Detenção p/Professor
por professor adicional/ reunião para
&
Suspensão
resolver preocupações c/ relação ao estudante).
Detenção na Secretaria
Cola/ Plágio/ Falsificação (Não será dado
nenhum crédito acadêmico)

Detenção p/ Professor

Suspensão

Violação do código de vestimenta

Advertência,
Notificação
aos Pais
Detenção na Secretaria

Suspensão

Detenção na Secretaria

Suspensão

Detenção na Secretaria

Suspensão

Advertência

Suspensão

Sair da aula sem permissão
Suspensão
Quatro ou mais atrasos documentados à
Detenção na Secretaria,
escola (Favor consultar Diretrizes de Assiduidade) Detenção na Secretaria
CHINS
Comportamento verbal inapropriado que
insulta ou rebaixa outros
Violação as normas da sala de
aula/ comida e bebida do refeitório
Violações com aparelho eletrônico e/ou
telefone celular. (Pai/ Responsável terá que
comparecer e apanhar o aparelho)

Detenção n/ Secretaria, Notificação à Polícia,
Perda de Privilégios
Suspensão
Advertência,
Notificação
Perda de Privilégios
Mau comportamento informado pelo motorista do
ônibus
aos Pais
de Ônibus
Descumprimento das regras da escola
Advertência
Suspensão
mascar chiclete, mau comportamento, etc.)
Sair da propriedade da escola sem permissão
Detenção na Secretaria
Suspensão
Use Indevido ou abuso de Computador
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Nível 2: Suspensão Dentro da Escolar (1-5 dias). Os estudantes indicados com “Suspensão
Dentro da Escola” (ISS) não podem se beneficiar da participação, durante a suspensão, em
qualquer programa ou evento depois das aulas.
Consequência
Consequência
Comportamento
Mínima
Máxima
Repetição de comportamentos discutidos
no Nível I
ISS
Suspensão
Ignorar detenção na secretaria
ISS
Suspensão
CHINS,
Matar aula/ Evasão
ISS
Suspensão
Recusa em corrigir violações do código de
vestimenta
ISS
Suspensão
Encaminhamento à
Violação das Normas de Bullying/Assédio
Polícia,
ISS
do distrito (ver página 20 das normas)
Suspensão
Encaminhamento à
Estar em posse de material vulgar,
Polícia,
ISS
inflamatório ou racista
Suspensão
Encaminhamento à
Polícia,
Furto
ISS, Restituição
Suspensão
Encaminhamento à
Vandalismo/ Pichações, Destruição de
Polícia,
ISS, Restituição
propriedade
Suspensão
Desacato repetido ou extremo/ insubordinação para com um funcionário
ISS
Suspensão
Comportamento verbal inapropriado
que insulta ou rebaixa um funcionário
Artigos perigosos que podem causar
ferimentos a outros ou grave perturbação
(ex: ponteiros de laser, tabaco, isqueiros,
buzinas de ar, etc.)

ISS

Ameaças

ISS

Assédio Sexual

ISS
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ISS

Suspensão

Encaminhamento à
Polícia,
Suspensão
Encaminhamento à
Polícia,
Suspensão
Encaminhamento à
Polícia,
Suspensão

Nível 3: Suspensão Fora da Escola (1- 10 dias), Possível Suspensão de Longo Prazo
Consequência
Consequência
Comportamento
Mínima
Máxima
Encaminhamento à
Polícia,
Repetição de comportamentos discutidos
no Nível 2
Suspensão
suspensão de
longo prazo
Encaminhamento à
Linguagem profana ou vulgar dirigida a
Polícia,
um funcionário
Suspensão
suspensão de
longo prazo
Encaminhamento à
Polícia,
Delitos Sexuais
Suspensão
suspensão de
longo prazo
Encaminhamento à
Polícia,
Briga ou agressão física
Suspensão
suspensão de
longo prazo
Encaminhamento à
Polícia,
Extorsão
Suspensão
suspensão de
longo prazo
Suspensão,
Encaminhamento
suspensão de
Ameaça de bomba
à Polícia
longo prazo

Nível 4: Suspensão Fora da Escola, Possível Expulsão Permanente
Posse, transferência e/ou uso de qualquer
Suspensão,
Substância(s) Controlada, incluindo
Encaminhamento à
álcool ou maconha
Polícia
Posse de Arma
Agressão a qualquer funcionário da escola
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Suspensão,
Encaminhamento à
Polícia
Suspensão,
Encaminhamento à
Polícia

Expulsão
Expulsão
Expulsão

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 ofensas 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 aluno 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.
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 aluno 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) agressão de um membro do corpo docente; ou d)
uma acusação por delito grave ou queixa ou condenação de delito grave, ou adjudicação ou admissão
de culpa com respeito a tal crime, se o diretor determinar que a presença contínua do estudante na
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escola teria um efeito prejudicial considerável ao bem estar geral da escola, conforme previsto nas
G.L. c. 71, 37H ou 37H ½.
Os regulamentos estaduais (603 CMR 53.04) não previnem um 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,
um diretor 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
• a notificação por escrito incluirá:
(a) a infração disciplinar;
(b) a base para a acusação;
(c) as consequências em potencial, incluindo a duração da potencial suspensão do estudante;
(d) 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, hora e o local da audiência;
(f) o direito do estudante e de seus pais a serviços de intérprete na audiência caso necessário
para sua participação;
(g) caso o estudante possa estar sujeito a 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/ 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 trazer testemunhas e apresentar a sua explicação sobre o
incidente. As testemunhas/vítimas do estudante não precisam ser intimadas a
comparecerem se o diretor julgar especificamente, verbalmente ou por escrito na
audiência, de que a identificação durante a audiência da testemunha do estudante, ou que
a presença de uma testemunha ou vítima conhecida na audiência poderia por em perigo a
sua segurança física ou causar 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 de receber
uma cópia da gravação caso o diretor solicite uma gravação.
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 por até sete (7) dias corridos mediante solicitação.
•

O diretor fará esforços razoáveis para notificar os pais verbalmente sobre a oportunidade de
comparecer a audiência. Para poder conduzir uma audiência sem a presença dos pais, o
diretor deve poder documentar esforços razoáveis para incluir os pais. Presume-se que o
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•

diretor tenha feito esforços razoáveis se ele/ela enviou um aviso por escrito e tem pelo menos
duas (2) tentativas documentadas 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.

O diretor deve, antes de impor uma suspensão dentro da escola como consequência para uma
infração disciplinar:
• Informar ao 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 que
incidente alegado ocorreu. Se o diretor determinar que o estudante cometeu a 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, durante um ano
letivo.
• No mesmo dia da decisão de suspensão dentro da escola, 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 engajar o estudante, e possíveis
respostas ao comportamento. Se for possível tal reunião deve ser agendada no dia da
suspensão, se não for possível, o mais rápido possível após a suspensão. Se o diretor não
conseguir contatar os pais após realização de pelo menos duas (2) tentativas documentadas,
tais tentativas constituirão em esforços razoáveis para o propósito de informar verbalmente
os pais sobre a suspensão dentro da escola.
• O diretor deve enviar uma 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 seja
aplicável, repor 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 possibilidade por escrito quando tal suspensão ou
expulsão for imposta. Em todos os casos de suspensões fora da escola para estudantes 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.
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 represente um perigo para pessoas ou bens, ou perturbe
materialmente e substancialmente a ordem da escola e se, na opinião do diretor, não houver
nenhuma alternativa para mitigar 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:
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•

•

•

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.
Dar aos pais uma oportunidade de comparecer à audiência antes do término dos dois (2) dias
letivos, a menos que o diretor, o estudante e os pais tenham chegado a um acordo com
relação a uma extensão de tempo.
O diretor deve apresentar uma decisão verbalmente no 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

VI. Segurança
Álcool/Substâncias – posse e/ou uso não serão tolerados na escola e resultarão em suspensão
escolar e/ou encaminhamento à polícia.
Bullying
LINGUAGEM DO MANUAL DE BULLYING PARA TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE
NORWOOD
Bullying é uma forma de assédio. As Escolas Públicas de Norwood reconhecem que o
bullying e o assédio tem 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 por ele/ela designada. O
funcionário deve denunciar qualquer instância de bullying ou retaliação que tenha testemunhado ou
dela tomado conhecimento ao Diretor ou ao administrador escolar identificado no plano como sendo
responsável por receber tais denúncias ou ambos.
1. Definição de Bullying (do “Capítulo 92 das Leis 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 nos direitos da vítima na escola; ou (v) perturbem materialmente
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
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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 contra um
estudante que denuncie bullying, forneça informações durante uma investigação de bullying
ou testemunhe ou que tenha informações confiáveis sobre bullying.
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2. O Bullying é Proibido – Tal conduta atrapalha o processo educacional; portanto, saliente-se aqui que
bullying é um comportamento inaceitável nas Escolas Públicas de Norwood e é proibido.
3. O 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, evento 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
perturbem materialmente e substancialmente o processo educacional ou a operação ordenada de uma
escola.
4. Medidas para Resolução
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 tal 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
comunicar o problema ao administrador apropriado para uma investigação subsequente.
b. Alunos e Pais Devem Denunciar o Bullying – Os estudantes e os pais que tomarem conhecimento do
bullying deveriam denunciá-lo ao administrador apropriado para uma investigação subsequente. Além
disso, os estudantes ou pais podem denunciar um incidente de bullying usando qualquer uma das três
opções no website do distrito sobre bullying no:
http://sites.norwood.k12.ma.us/bully_cms_incident.htm São aceitas denúncias “Anônimas”; no
entanto, 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 estará sujeito a
consequências disciplinares. Da mesma maneira, qualquer estudante que intencionalmente faça uma
acusação falsa sobre bullying ou retaliação estará sujeito a consequências disciplinares.
c. Investigação – Em casos de alegação ou persistência de bullying, cyber-bullying, ou retaliação, um
administrador irá investigar o assunto. A investigação pode incluir, mas não se limitando a, conversas
com os estudantes, pais e funcionários escolares.
5. Estratégias de Intervenção/ Consequências/ Prevenção – Se for comprovado o bullying, 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; prestar apoio na forma de aconselhamento para os
estudantes e opções de encaminhamento de serviços os membros da família apropriados, conforme
necessário coordenar um plano de supervisão com a assistência de funcionários; contratos entre estudantes
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.
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Os estudantes que se envolverem em qualquer ato de bullying enquanto estiverem na escola, em qualquer
evento escolar, relacionados à escola, ou com qualquer atividade ou evento patrocinado pelo distrito, a
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.	
  
OBSERVAÇÃO: Cyber-bullying será abordado sob os regulamentos deste Manual.
Discriminação é uma ação ou uma política baseada no preconceito ou parcialidade. A Coakley Middle
School não discrimina com base na raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, identidade de gênero, origem
étnica ou nacional na administração de suas políticas educacionais, políticas de admissão, bolsa de estudo e
programas de empréstimo, programa esportivo e outros programas administrados pela escola e práticas de
contratação.
Assédio são as formas de expressão ou comportamentos repetidos, indesejados, ou comportamentos
relacionados à raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, deficiência ou orientação sexual da pessoa. Todas as
formas de assédio são proibidas, sejam elas verbais, físicas ou visuais, e independentes do meio através do
qual ocorram.
Trote é qualquer conduta ou método de iniciação a qualquer organização/grupo estudantil, seja ela uma
propriedade pública ou privada, que deliberadamente ou negligentemente põe em risco a saúde física ou
mental de qualquer estudante ou pessoa. Isto deve incluir qualquer tratamento ou atividade que possa vir a
afetar adversamente a saúde física ou a segurança desse estudante ou pessoa, ou que sujeite tal estudante ou
outra pessoa a um estresse emocional extremo.
Materiais Inapropriados Os estudantes não deverão trazer materiais à escola, impresso ou qualquer outra
forma, que seja relacionado a armas ou que preguem a violência.
Medicamentos Deve ser feito todo o esforço para se tomar medicamentos, incluindo aqueles vendidos
sem prescrição, em casa. Não será permitido que você tome ou carregue consigo os seus medicamentos
sem uma autorização específica de pessoa autorizada a fazer prescrições e o enfermeiro escolar que lhe
dê essa permissão. Se você precisa tomar medicamentos durante o horário escolar queira, por favor, fale
com o enfermeiro escolar para obter os formulários apropriados.
Assédio Sexual O assédio sexual é contra a lei. Assédio sexual é definido comportamento sexual indesejado
que interfere com o seu direito de ter uma educação ou participar em atividades escolares. Assédio sexual
pode resultar de palavras ou conduta de natureza sexual que ofende, rebaixa, amedronta ou ameaça por
causa de seu sexo.
Exemplos de assédio sexual incluem, mas não estão limitados ao seguinte:
* Flertes sexuais ofensivos;
* Abuso verbal ou insinuações de natureza sexual;
* Contato físico indesejável, tal como tocar, abraçar, dar tapinhas ou beliscar;
* Comentários verbais de natureza sexual sobre o corpo de uma pessoa ou termos sexuais usados
para descrever um indivíduo;
* Mostrar objetos ou figuras sexualmente sugestivas;
* Piadas ou comentários de natureza sexual na frente de pessoas que consideram isso ofensivo;
* Fazer gestos obscenos ou sons sugestivos ou insultantes;
* Busca de favores sexuais acompanhada de uma ameaça implícita ou ostensiva.
* Exposição indecente.
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Segurança usando Tecnologia Se você usa a web, email ou chat então você é um cidadão cibernético. A
internet é um espaço excelente para você conviver. Ela é não somente divertida, mas também permite que
você fique em contato com amigos e a família e fornece uma quantidade enorme de informação. Existe uma
grande variedade de sites educacionais bem como lugares onde você pode ficar atualizado com os seus
passatempos, música, esportes favoritos e muito mais.
O ciberespaço é como uma grande cidade. Existem bibliotecas, universidades, museus, lugares para se divertir
e muitas oportunidades de poder conhecer pessoas maravilhosas pessoas de todas as idades e níveis sociais.
No entanto, como qualquer outra comunidade, também existem algumas pessoas e lugares que nós devemos
evitar, e outras das quais você deve se aproximar com precaução. Conhecendo o perigo e sabendo com evitálo você poderá aproveitar todos os aspectos positivos da internet enquanto que, ao mesmo tempo, evitar as
suas armadilhas.
Não dê nenhuma informação pessoal, tal como o seu nome, endereço, número de telefone,
endereço/número de telefone do trabalho de seus pais, ou o nome e endereço de sua escola sem
autorização. Avise imediatamente os seus pais se você se deparar com qualquer informação no
ciberespaço que faz com que você se sinta incomodado.
** Favor ler, assinar e devolver o Plano de Segurança da CMS localizado na página 32.

VII. 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, agências governamentais 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.
	
  

	
  

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
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direitos autorais.
Uso Monitorado
Dados arquivados, transmissões de correio eletrônico e outros usos 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.
TERMOS E CONDIÇÕES PARA USO
1. O acesso ao Sistema/Rede será concedido a empregados com um Acordo de Usuário assinado.
2. O acesso ao Sistema/Rede será concedido estudantes com um Acordo de Usuário assinado. Os
pais ou responsáveis devem assinar o Acordo de Usuário para os estudantes com menos de dezoito
anos de idade.
3. O Sistema/Rede é para ser usado somente para fins educacionais.
4. É proibido o uso comercial do Sistema/Rede.
5. O Sistema/Rede não será usado para fins recreativos ou atividades relacionadas a passatempos pessoais.
6. 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.
7. Os usuários individuais serão a todos os momentos responsáveis pelo seu uso do sistema.
8. As senhas serão designadas pelo Administrador do Sistema e anotadas no Acordo do Usuário. Os usuários
não modificarão as senhas sem a permissão e conhecimento do Administrador do Sistema.
9. As senhas são confidenciais. Todas as senhas serão protegidas pelo usuário e não compartilhadas
ou expostas.
10. 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.
11. Somente o Administrador do Sistema ou outras pessoas autorizadas podem fazer upload ou baixar
programas de domínio público do Sistema/ Rede.
12. 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.
13. 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.
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14. Os usuários do sistema devem deletar informações eletrônicas de acordo com as diretrizes de retenção do
distrito.
15. 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.
16. É proibido tentar danificar ou destruir o equipamento, materiais, dados ou programas.
17. Vandalismo resultará no cancelamento dos privilégios do usuário do sistema e irá requerer restituição por
custos associados a hardware, software e restauração do sistema.
18. Tentar deliberadamente degradar ou perturbar o desempenho do sistema pode ser visto como violação da
política do distrito e/ou como atividade criminosa conforme leis estaduais e federais aplicáveis. Isso inclui,
mas não se limita a fazer o upload ou criar vírus de computador.
19. É proibido falsificar ou tentar falsificar.
20. É proibido fingir ser outra pessoa quando enviar/receber mensagens.
É proibido transmitir ou assistir materiais obscenos 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.
21. 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.
22. Os usuários não participarão no envio de correntes ou mensagens de difusão.
23. É proibido revelar informações pessoais (endereços, números de telefone, etc.).
24. Os usuários estudantes devem limitar o seu tempo online em quinze (15) minutos se outros estudantes
estiverem esperando pelo acesso.
25. O tempo de download deve ser mantido a um mínimo (sugere-se cinco (5) minutos ou menos).
26.

No final de uma sessão de trabalho, o usuário deve efetuar corretamente o logoff do Sistema/Rede.

27. 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 de Rede.
2. Os diretores ou pessoa por eles designada serão responsáveis pela divulgação e pelo cumprimento
das políticas e procedimentos nos prédios administrados por eles.
3. Todos os usuários assinarão um formulário de Acordo de Usuário.
4. Os diretores ou pessoa por eles designada garantirão que cada usuário em seus prédios (professores,
funcionários, estudantes) assine um acordo de que se conformará às 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 designada é responsável pela criação de
procedimentos para notificar os professores de todos os estudantes (ou cujos pais) que 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 às 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 de Rede com os estudantes.
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 sejam treinados no uso do sistema/rede.
9. Os diretores, o Administrador de Sistemas ou pessoa por eles designada terá 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.
** Favor ler, assinar e devolver às ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD O ACORDO DE USO
ACEITÁVEL DO SISTEMA DE REDE que se encontra na página 34.
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VIII. Perguntas Mais Frequentes (FAQs)
1. Eu se eu precisar ligar para casa?
Você pode pedir ao seu professor para usar o telefone na sala do Vice Diretor. Numa situação de
emergência você pode pedir para ligar da secretaria principal. Você não pode usar o seu telefone celular
durante o dia letivo.
2. E se eu esquecer o meu dinheiro do almoço?
Você não tem permissão de pedir dinheiro emprestado de outros estudantes. Você pode ligar para casa, ou pode
falar com o supervisor do refeitório; há um almoço simples disponível se um estudante não tem nenhum
dinheiro para o almoço.
3. E se o meu horário estiver errado?
Você deve falar com o seu conselheiro escolar se tiver quaisquer problemas com o seu horário.
Simplesmente peça ao seu professor para ir à sala do conselheiro.
4. Como eu posso me inscrever para participar em atividades estudantis (clubes, jogos internos, etc.)?
Ouça os anúncios diários e procure por cartazes que tenham informação sobre com se inscrever, e siga as
instruções. Você pode também visitar o site da Coakley Middle School, ou pedir informações na secretaria.
5. Quando posso usar os banheiros?
Espera-se que você use o banheiro entre uma aula e outra ou durante o almoço. Você deve pedir permissão ao
supervisor do almoço para usar o banheiro. Se você precisar usar o banheiro durante a aula você deve pedir
permissão do professor; assinar a folha de saída e carregar um passe quando estiver no corredor.
6. Quando verei os meus amigos?
Se você estiver na mesma série que os seus amigos – talvez vocês estejam na mesma equipe, o que significa
que vocês talvez possam ter algumas aulas juntos. Ou você poderia ter algumas aulas de equipes mistas juntos.
Já que na maioria dos dias todas as séries almoçam juntas, você também poderá ver os seus amigos durante a
hora do almoço. Se os seus amigos estão em séries diferentes você poderá vê-los em clubes, atividades ou
jogos internos.
7. O que devo vestir para a minha aula de educação física?
É esperado que você traga roupas de educação física limpas (calção, camiseta, ou calça de agasalho e camisa
de agasalho e um tênis) para vestir durante a Educação Física. Se você não os trouxer, você perderá pontos de
participação para aquele dia, o que irá afetar a sua nota em Educação Física. Se você não trouxer uma muda de
roupa, mas estiver calçando tênis, você terá permissão de jogar e ganhar pontos pela participação.
8. O que devo fazer se houver um treino de emergência/incêndio?
É esperado que você siga as instruções do seu professor. Permaneça calmo e quieto para poder ouvir as
instruções.
9. O que devo fazer se eu preciso ver o enfermeiro?
Você precisa pedir a um professor que lhe dar um passe para ver o enfermeiro. Se não houver um
enfermeiro disponível você então terá que ir à secretaria.
10. Como marcar uma hora com o meu Conselheiro Escolar?
Você pode passar na sala do Conselheiro e marcar uma hora, antes ou depois das aulas, ou pode pedir
permissão ao seu professor para ir à sala do Conselheiro.
32	
  
	
  

11. Quando poderei usar a biblioteca?
O horário da biblioteca será publicado e anunciado no início do ano letivo. Você também poderá ter a
oportunidade de usar a biblioteca antes e durante o dia letivo, ou com o seu professor e colegas de classe.
12. . Quando poderei usar o laboratório de informática?
O laboratório de informática está aberto para os estudantes todos os dias depois da escola, exceto na sexta-feira.
Você terá que registrar-se com antecedência.
13. E seu eu perder alguma coisa?
Cheque primeiramente na sala onde você teve a sua última aula. Em seguida verifique nos Achados e Perdidos
na secretaria.
14. O que acontece na Sala de Chamada?
A sala de chamada é a onde você deve ir no começo de cada dia. Esta é a ocasião dos professores fazerem a
chamada, e dos alunos se organizarem para as primeiras aulas. Os anúncios são feitos na sala de chamada no
início de cada período.
15. O que devo fazer se alguém está me provocando ou assediando?
É importante que você conte a algum adulto – alguém em casa, um professor, conselheiro ou um administrador.
Nós faremos todo o possível para garantir que isso pare.
16. O que devo fazer se estou tendo dificuldade em entender uma matéria em especial?
Assim que você começar a achar que está tendo dificuldade numa matéria, favor falar com o seu professor.
Ele/ela pode marcar uma hora com você para lhe dar uma ajuda extra. Você também pode marcar uma hora para
falar com o seu Conselheiro.
17. O que eu faço se estiver doente e precisar perder um dia de escola?
Seus pais ou responsáveis devem ligar para a escola assim que eles souberem que você não poderá vir à escola.
Se ninguém ligar, será feita uma chamada para a sua casa. Adicionalmente, nós também esperamos receber, no
seu retorno à escola, uma notificação de sua casa explicando ao professor da sala de chamada o motivo da sua
ausência.
18. Como posso recuperar o trabalho escolar depois de ter faltado devido a estar doente?
Fale com os seus professores após o seu retorno e eles irão lhe ajudar a fazer um plano para “recuperar” o
trabalho. Se você tiver faltado mais do que três dias, o seu pai ou responsável pode ligar para o Conselheiro
Escolar e pedir as lições dadas pelos professores. 24 horas após ter sido feito o pedido, as lições estarão
disponíveis para serem apanhadas na secretaria por alguém de sua casa, um irmão/irmã ou possivelmente um
vizinho.
19. Como é que os meus pais saberão se estou indo bem na escola?
Você receberá oito relatórios durante o ano letivo – quatro são relatórios de progresso (entregues no ponto
médio de cada período letivo), e quatro são boletins de notas entregues no final de cada período letivo. Se você
não estiver tendo êxito academicamente ou do ponto de vista de comportamento, ou seu professor ou
conselheiro irá contatar seus pais/responsáveis para marcar uma conferência. Seu pai/responsável pode contatar
o Conselheiro ou qualquer um dos seus professores para solicitar uma conferência se eles tiverem dúvidas ou
perguntas.
20. Eu preciso de um passe de ônibus normal para pegar o último ônibus?
Sim. Não será permitido que você pegue o último ônibus sem um passe de ônibus normal.
21. Qual dos últimos ônibus devo tomar?
Alunos que estejam aguardando pelos últimos ônibus devem ir à cafeteria entre 15h00min e 15h10min. Haverá
uma lista afixada dos últimos ônibus saindo e também haverão adultos lá para ajudá-lo a se informar.
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22. Eu posso decorar o meu armário?
Você terá permissão de colocar fotos apropriadas somente na parte interna de seu armário, mas, por favor, não o
faça sem permissão. Não serão permitidos materiais permanentes (exemplo, adesivos ou canetas permanentes
do tipo “sharpie”).
23. Eu posso usar o meu próprio cadeado em meu armário?
Não – a escola irá lhe fornecer um cadeado. O seu professor da sala de chamada e a secretaria terão a
combinação, caso você se esqueça.
24. E se eu estiver atrasado para a escola ou precisar ser dispensado mais cedo?
Você precisa trazer um bilhete se você estiver atrasado, e você precisa assinar a lista na secretaria. Para
dispensas mais cedo, por favor, traga um bilhete dizendo a hora que você precisa ser dispensado e entregue ao
seu professor da sala de chamada que fará a anotação na Frequência Diária. Aí então, dirija-se para a secretaria
para assinar a lista de saída apropriada e aguarde a pessoa que virá buscá-lo. Seu pai/mãe ou responsável deverá
vir à secretaria para liberá-lo.
25. Eu se eu esquecer a minha lição de casa ou outros materiais da sala de aula?
Seu professor pode pedir pode pedir que você volte ao seu armário e pegue o que você esqueceu, ou então pode
ser necessário que você fique após as aulas para detenção. É importante que você aprenda a ser organizado para
poder chegar a cada aula preparado para aprender.
26. O que se espera de mim como estudante da Coakley Middle School?
Espera-se que você venha para escola preparado para aprender e dê o melhor de si a cada dia. Também se
espera que você siga as regras da escola e trate com respeito os outros estudantes e os seus pertences, bem como
os pertences dos professores e a propriedade da escola.
Guia de Sucesso da Coakley Middle School
Consistência no esforço é a chave do sucesso na CMS
Abra a sua mente para nOvas ideias
Advogue por si mesmo
K - Mantenha o seu armário bem organizado e limpo
L - Tranque o seu armário
E coma o seu café da manhã
Y - Você será bem sucedido se continuar tentando
Tenha a certeza de escolher seus aMigos cuidadosamente
Identifique as suas metas
Não tenha medo De fazer perguntas
Faça o seu Dever de casa
L - Aprenda a estudar
Envolva-se nas discussões em classe
EStude para testes e provas
Limpe a sujeira que você Criou
H - Ajude alguém que precise de ajuda
Organize os seus materiais e a sua pasta
Observe os êxitos de outros alunos
L - Aprenda com as suas observações e experiências
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IX. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES NÃO GUARDIÕES DE RECEBER OS REGISTROS
DE ESTUDANTES
Para obter os registros estudantis, o Genitor Não Guardião deve:
1. Enviar uma solicitação válida por uma vez para a escola solicitando os registros por escrito.
2. Um genitor não guardião tem 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 guarda ou visitação supervisionada, ou
b. tenha sido negada a visitação ao genitor, ou
c. o acesso do genitor ao estudante 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 ou 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.
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Recursos Escolares
Secretaria - Favor ligar para perguntas gerais e/ou para informar uma ausência.
Lynda Gundlach : (781) 762-7880
Dianne Lang: (781) 762-7880
Fax: (781) 255-5630
Serviços de Saúde - Os Serviços de Saúde Escolar tem em sua equipe um enfermeiro a tempo integral, que
proporciona as necessidades de cuidados de saúde de todos os funcionários e alunos.
Sra. Kathrine McDonough: (781) 762-7880 ramal 5926
Fax: (781) 769-4458 **Localizado na Sala do Enfermeiro**
Jackie Mann: Diretor - 781-762-7880 ramal 5921
Brian Scully: Vice Diretor de Disciplina- parte da equipe administrativa que trabalha com o diretor para criar
uma parceria entre pais, professores e alunos, a fim de estabelecer e aplicar as expectativas de comportamento;
cria uma cultura e ambiente positivos na escola.
Deborah Romeo, Vice Diretora para Currículo e Instrução - parte da equipe administrativa que trabalha com o
diretor para supervisionar o progresso acadêmico dos alunos; colabora com o corpo docente e os Chefes de
Departamento na implementação de um currículo rigoroso, alinhado com Norwood, Massachusetts e com o
Quadro Curricular Central Comum.
Sala do Orientador/Conselheiros de Ajustamento Escolar - A Sala do Orientador e os Conselheiros de
Ajustamento Escolar apoiam os alunos em todos os aspectos de seu desenvolvimento acadêmico e
social/emocional. Os Orientadores ajudam os alunos a atingirem as suas metas para o futuro.
Kevin Hoffman: (781) 762-7880 ramal 5913
Ashley Sassano: (781) 762-7880 ramal 5912
Laura Mathews: (781) 762-7880 ramal 5914
Biblioteca e Serviços de Mídia - A Biblioteca apoia o currículo da escola através da assistência que oferece aos
alunos no uso de informação atualizada e apropriada. Os funcionários da Biblioteca também encorajam a leitura
como uma atividade para toda a vida.
Bibliotecária da Escola- Anne Thie: (781) 762-7880 ramal 5984
SRO - O Oficial de Recursos Escolares trabalha próximo à administração escolar, professores e alunos para
promover um ambiente de aprendizagem seguro.
Policial James Mahoney: (781) 440-5196
Pessoal da Manutenção - O Pessoal da Manutenção mantém o prédio e as dependências da escola e ajuda os
alunos e funcionários em quaisquer problemas com o prédio. Ken Ogryzec: (781) 762-7880 ramal 5846
Site da Coakley Middle School - O Site da Coakley Middle School oferece informação atualizada para pais e
alunos em todos os aspectos das atividades escolares:
http://www.norwood.k12.ma.us/subsite/cms
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X. Informação de Contato do Distrito de
Escolas Públicas de Norwood
Sr. James Hayden, Superintendente das Escolas
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5819
Dr. Alec Wyeth, Coordenador do Título VI, Título IX e 504
Superintendente Adjunto de Escolas
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5816
Sra. Carole Poirier, Diretora de Título I
Assistente do Superintendente de Currículo/Subvenções de Escolas de Ensino Fundamental
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5815
Sra. Paula Alexander, Diretora de Educação Especial
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5842
Sr. Paul Riccardi, Coordenador de ADA
Diretor de Prédios/Dependências
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5830
Sra. Kristina Fitzgerald, Coordenadora (dos Sem-Teto) McKinny/Vento
Assistente Administrativa do Superintendente das Escolas
James R. Savage Educational Center
275 Prospect Street
Norwood, MA 02062
781-440-5819
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XI. Sessão de Assinatura
Os três seguintes documentos devem ser assinados e devolvidos ao professor da
sala de chamada do estudante:
1. Este Acordo do Estudante
2. O Plano de Segurança da CMS
3. O Acordo de Uso Aceitável pelo Usuário
Se você NÃO deseja que a imagem de sua criança seja incluída em qualquer tipo de
mídia da escola (exemplo, boletim informativo da escola, jornal, etc.) favor
preencher e devolver o formulário de recusa de mídia.

Acordo do Estudante
_________________________________________________________________________________

Eu li e entendi o manual. Eu concordo em cumprir com o código
de conduta e com todas as regras/regulamentos, incluindo a
alteração às Leis Gerais, Capítulo 269, que proíbe a prática de
trotes (a lei está incluída neste manual).
Nome do Estudante em Letra de Forma: _____________________________

Data:_____________

__________________________________________
Assinatura do Estudante

Sala de Chamada:________

___________________________________________
Assinatura do Pai/responsável
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Plano de Segurança da CMS

Este é um acordo entre mim e toda a comunidade da Coakley Middle School.
Através de minha assinatura neste documento, _______________________________,
estou declarando que eu entendo e concordo com o seguinte:
1) Se eu estou na escola e estou me sentindo inseguro ou sendo sujeitado a bullying, eu
procurarei o adulto mais próximo e direi a ele/ela quem está me incomodando.
2) Se eu não estiver na escola e alguém estiver me incomodando eu irei ao adulto mais próximo
com quem seja seguro falar e lhe direi que eu estou me sentindo incomodado e inseguro. E
depois, eu irei dizer aos meus pais/responsáveis. Se a pessoa me incomodando é um estudante,
eu irei comunicar ao meu orientador ou ao vice-diretor imediatamente após a minha volta à
escola.
3) Seu eu estiver sofrendo bullying no Facebook ou na mídia social eu irei contar aos meus
pais/responsáveis. Eles irão decidir se o departamento de polícia e a escola precisam ser
avisados.
4) Eu entendo que os funcionários da escola querem ter certeza de que eu estou seguro, e que
outros ao meu redor estão seguros. Isto significa que o meu orientador e/ou outro funcionário da
escola podem precisar falar com meus pais/responsáveis para ter certeza de que eu estou seguro
tanto dentro quanto fora da escola.

_________________________________________

___________________

Assinatura do Estudante

Data

A assinatura de um de meus pais/responsáveis indica que ele ou ela examinou este plano
comigo.

_________________________________________

___________________

Assinatura Pai/Responsável

Data
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NORWOOD
ACORDO DE USO ACEITÁVEL
DO SISTEMA DE REDE
ESTUDANTE (SÉRIES 3 - 8)
Este acordo de usuário deve ser renovado a cada ano letivo.
Nome do usuário:_____________________________________
Escola: ________________________________________
Série:_________________________________________
SESSÃO A
I li a Política de Uso Aceitável e Uso de Sistema/Rede das Escolas Públicas de Norwood e concordo em cumprir com
as suas disposições. Eu entendo que o acesso é para fins educacionais.
Eu entendo que o meu uso pode ser monitorado para assegurar conformidade com todas as políticas e procedimentos
administrativos. Eu entendo que eu serei responsabilizado por todas as atividades, incluindo, mas não limitado ao conteúdo do
material enviado por email, notícias ou por outros meios usando os privilégios de minha conta. Eu concordo em agir em
conformidade com leis locais, estaduais e federais, e quaisquer diretrizes estabelecidas pelo Comitê Escolar de Norwood ou pelo
Departamento Escolar de Norwood.
Eu entendo que a violação destas cláusulas pode resultar em ação disciplinar incluindo, mas não limitada à suspensão
ou expulsão da escola e processo criminal.

Assinatura do Estudante Usuário: _________________________________________Data:_________
(As assinaturas do Aluno/Pai/Responsável estarão inscritas na Ficha de Aceitação das Regras e
Regulamentos)
SESSÃO B (A ser preenchida pelos pais/responsáveis)
Eu li a Norma de Uso Aceitável e os Procedimentos Administrativos e os Termos e Condições para o Uso
Aceitável do Sistema/Rede. Eu entendo que este acesso é para fins educacionais. No entanto, eu também reconheço que é
impossível para o Norwood restringir o acesso a todos os materiais controversos, e eu não irei responsabilizar Norwood por
materiais acessados na internet.
Em consideração pelo privilégio que meu filho(a) tem de usar a rede, eu aqui concordo em liberar e isentar as
Escolas Públicas de Norwood, o Comitê Escolar e o município de Norwood, e todos os seus comitês passados, presentes e
futuros, oficiais, agentes, empregados, advogados e administradores (adiante designados como Norwood) contra qualquer
lesão, perdas ou danos e toda e qualquer demanda por lesões, perdas ou danos de qualquer natureza causados por ou
resultantes da participação ou do uso da rede por meu filho(a). Além disso, em toda a extensão permitida por lei, eu aqui
isento Norwood de quaisquer demandas, causas de ação, processos, danos e todas e quaisquer reclamações, demandas e
responsabilidades que eu possa ter contra Norwood em razão da participação ou utilização da rede por parte de meu
filho(a).
Eu ademais aceito em responsabilizar-me completamente pelo acordo acima assinado por meu filho(a).

Assinado (Pai/Responsável)_______________________________________________Data_________
(As assinaturas do Estudante/Pai/Responsável estarão inscritas na Ficha de Aceitação das Regras e Regulamentos)
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FORMULÁRIO DE RECUSA DE MÍDIA
De vez em quando a mídia requisita às escolas poderem entrevistar e/ou fotografar os estudantes como parte de
uma cobertura de eventos escolares positivos. De maneira geral, os pais permitem que isso seja feito, mas nós
entendemos bem as circunstâncias individuais e respeitamos os desejos de cada família. Se você não deseja que
a sua criança seja fotografada ou que ela faça parte de qualquer gravação, queira por gentileza preencher a seção
abaixo e pedir ao seu filho(a) que devolva este formulário ao seu professor da sala de chamada.
A menos que este formulário seja preenchido e entregue, entende-se que a Dr. Philip O. Coakley Middle School
pode publicar, obter os direitos autorais, ou usar todos os filmes, fotografias, imagens geradas por computador e
palavras impressas e faladas nas quais ou seu filho(a) seja incluído, tenham sido estas sido feitas pelos
funcionários, estudantes, ou outros. A menos que este formulário seja devolvido, os pais/responsáveis
permitem que a escola use essas fotografias, filmes e palavras para quaisquer exibições, mostras, páginas de
web e publicações, sem reservas ou compensação, para o ano escolar atual.
*** Você não precisa devolver este formulário***
* Devolva somente caso você NÃO QUEIRA permitir que a sua criança seja fotografada ou gravada*

Eu não permito que a minha criança seja parte de fotografias ou filmes feitos na escola.
Nome da Escola _____________________________________
Nome do Estudante ________________________________

Série _______________

Nome do Pai/Mãe___________________________________
Assinatura do Pai/Mãe ________________________________

	
  

41	
  
	
  

Data __________________

