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Essas diretrizes suplantam quaisquer declarações, políticas ou diretrizes anteriores.

Índice
Seção I: Nossa missão
Sobre as escolas charter de Massachusetts
Hábitos do caráter da Alma:

6
6
6

Seção II: Informações de contato

7

Seção III: Engajamento da família
Comunicação por telefone e e-mail
Visitas domiciliares iniciais
Reuniões de pais e mestres
Noites de expedições
Noite do retorno às aulas
Organizações familiares
Assessoria à Família da Alma
Conselho de Pais da Educação Especial (SEPAC)
Conselho de Pais de Aprendizes Multilíngues (ELPAC)
Oportunidades de voluntariado
Visitas escolares
Prefeitura
Comemorações de aniversários e feriados

7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10

Seção IV: Programa acadêmico
Disciplinas acadêmicas
Artes da língua inglesa
Matemática
Ciências e Estudos sociais
Co-curriculares
Aprendizagem expedicionária
Material escolar
Lição de casa
Tipos de lição de casa
Conclusão da lição de casa e expectativas de qualidade
Ajuda com a lição de casa
Políticas de notas
Boletins
Reuniões
Políticas de promoção e retenção
Avaliações
Avaliações internas provisórias

11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15

Página 2 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts (MCAS)
Avaliações STEP de leitura
Aimsweb
Testes criados por professores
Produtos finais de alta qualidade

15
15
15
15
15

Seção V: Código de conduta
Hábitos do carater da Alma
Responsabilidade: Eu assumo responsabilidade pelo meu aprendizado.
Consideração: Eu considero os outros na minha escolha de palavras e ações.
Serviço: Eu sirvo minha turma e comunidade.
Garantindo um ambiente seguro e inclusivo
Suspensão e expulsão
Assiduidade
Ausências justificadas
Ausências não justificadas
Ações de assiduidade
Celulares, eletrônicos e brinquedos
Chiclete, doces e cafeína
Produtos com tabaco
Aplicação de políticas para alunos e familiares com necessidades especiais

15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
19
19

Seção VI: Código de vestimenta
Opções de uniforme escolar (séries K-4)
Opções de uniforme escolar (séries 5-8)
Aplicação do Código de vestimenta

19
19
20
20

Seção VII: Programa pós-escola
Matrícula
Custo
Transporte

20
21
21
21

Seção VIII: Educando todos os alunos
21
Os serviços de apoio acadêmico da Alma del Mar estão disponíveis para todos os alunos por
meio de intervenções e apoios em educação geral, como a Resposta À Intervenção (RTI).
Professores, especialistas e famílias trabalham juntos para determinar qualquer apoio geral à
educação que um aluno possa precisar.
22
Avaliações para educação especial
22
Elegibilidade para educação especial
22
Plano de educação individualizada (IEP)
23
Plano 504 de acomodações
23
Aconselhamento
23
Lei de Educação para os Sem-teto
23
Página 3 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Serviços educacionais domiciliares ou hospitalares
Aprendizes multilíngues
Lei de Sucesso a Todos os Alunos (ESSA)

24
25
25

Seção IX: Café da manhã e almoço na escola
Café da manhã e almoço gratuitos
Cardápios do café da manhã e almoço
Refeições que vêm de casa

25
25
26
26

Seção X: Saúde
Primeiros socorros e emergências médicas
Exclusão médica de alunos enfermos
Administração de medicamentos na escola
EpiPens
Medicamentos (não controlados) na Secretaria de Saúde
Educação e aconselhamento sobre preocupações relacionadas à saúde
Triagens
Registro de Saúde Escolar de Massachusetts
Exames físicos
Formulário de contato de emergência
Perfil de Informações de saúde e autorização para emergências
Política e procedimentos sobre uso de álcool e drogas ilícitas
Visão geral
Educação
Ligações comunitárias
Política e procedimentos
Procedimento
Recursos e apoio

26
26
27
27
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31

Seção XIII: Segurança
Fechamento devido ao tempo
Protocolos de visita
Propriedade do aluno
Espaço de armazenamento do aluno
Itens proibidos
Achados e perdidos
Revista de alunos
Ordens de restrição
Procedimentos de evacução

32
32
32
32
32
32
32
32
33
33

Seção XIV: Chegada e saída
Comportamento no ônibus

33
34

Página 4 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Seção XV: Política de bullying
Esforços de prevenção ao bullying
Colaboração com famílias
Respostas a denúncias de bullying
Segurança
Investigação
Determinações
Respostas a incidentes de bullying confirmados
Promovendo segurança para o alvo e outros
Esforços para prevenir futuros incidentes
Ação disciplinar
Acesso a recursos e serviços de apoio
Apoiando alunos transgêneros e de gênero não conforme

34
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36

Privacidade, confidencialidade e registros escolares

36

Marcadores de gênero nos registros escolares

37

Banheiros, vestiários e provadores

37

Aulas de educação física e atividades atléticas dentro e fora da escola

38

Apêndice 1: Políticas de suspensão & expulsão
Direitos a devido processo no disciplinamento de alunos
Violações do Manual do Aluno sob o m.g.l. c. 71 § 37H3/4
Suspensão na escola (M.G.L. c. 71 § 37H3/4)
Remoção de emergência (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):
Suspensão fora da escola (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):
Direitos de apelação a suspensões de longo prazo sob o mgl c. 71, s. 37H 3/4:
Drogas, armas e agressões a funcionários escolares sob o m.g.l. c. 71, s. 37H:
Direito de apelação a expulsão sob o m.g.l. c. 71 § 37H:
Direito de apelação a suspensão ou expulsão sob o m.g.l. c. 71 § 37H1/2:

38
39
39
39
40
40
43
44
45
46

Apêndice 2: Diretrizes da política de comportamento no transporte de ônibus

48

Apêndice 3: Calendário escolar
Registros escolares
Confidencialidade dos Registros escolares
Alterando o Registro escolare
Inspeção do Registro
Destruição dos Registros
Direitos de pais não custodiais

50
51
51
51
52
52
52

Apêndice 6: Quem contatar sobre o quê
Uniforme escolar (séries K-4)

54
56

Página 5 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Uniforme escolar (séries 5-8)
Especificações adicionais para todos os alunos
Eligibilidade para transporte de ônibus
Localização de pegada e deixada dos ônibus
Deixada e pegada na escola

57
58
59
59
60

Apêndice 7: Uniformes
Uniforme escolar (séries K-4)
Uniforme escolar (séries 5-8)
Especificações adicionais para todos os alunos

48
50
51

Apêndice 8: Transporte
Elegibilidade para transporte de ônibus
Localização de chegada e saída dos ônibus
Chegada e saída da escola

51
51
52

Apêndice 9: Política de não discriminação

53

Seção I: Nossa Missão
A Alma del Mar é uma escola de Aprendizagem Expedicionária inclusiva que coloca alunos de
New Bedford em trajetória universitária e os desafia a serem líderes. Ao se engajar em um
rigoroso programa acadêmico com ênfase em trabalhos significativos, nossos alunos dominam
habilidades e conteúdos essenciais, tomam posse de sua aprendizagem e pensam com ousadia ao
abordar complexas questões acadêmicas e comunitárias.

Sobre as escolas charter de Massachusetts
A Alma del Mar é uma escola pública charter. Escolas charter foram introduzidas em
Massachusetts através da Lei da Reforma Educacional de 1993 aprovada pelo Legislativo. As
escolas charter são escolas públicas administradas de forma independente e autônoma que
operam sob uma carta de cinco anos concedida pelo Conselho de Educação de Massachusetts. A
Alma del Mar foi inaugurada em 2011 e recentemente renovou sua segunda carta de cinco anos.
As escolas charter têm a liberdade de se organizar em torno de uma missão, currículo, tema ou
método de ensino central, e são autorizadas a controlar seus próprios orçamentos e contratar (e
demitir) professores e funcionários. Em troca dessa liberdade, uma escola charter deve
demonstrar fortes resultados alunos e viabilidade organizacional ou a carta é revogada. Os pais
optam por enviar seus filhos para escolas de charter; os alunos são selecionados por loteria
pública aleatória quando a demanda excede o número de vagas disponíveis. Escolas charter são
escolas públicas que incorporam liberdade, escolha e responsabilidade.

Hábitos do caráter da Alma:
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A comunidade Alma vive de acordo com um conjunto de hábitos de caráter que delineiam os
valores, mentalidades e habilidades que queremos que nossos alunos aprendam.

Responsabilidade
● Eu assumo a responsabilidade pelo meu aprendizado.
Consideração
● Eu considero os outros na minha escolha de palavras e ações.
Serviço
● Eu sirvo minha turma e comunidade.

Seção II: Informações de contato
Alma del Mar: Campus Sarah D. Ottiwell:
●

Sarah D. Ottiwell Campus & Main Office
Jardim de Infância – 8ª série
515 Belleville Ave, New Bedford, MA 02746
Telefone: 774-206-6827

Alma del Mar: Campus Frederick Douglass:
●

Frederick Douglass Campus
Jardim de Infância - 8º série
767 Church St., New Bedford MA 02745
Telefone: 774-762-4770

Todos os membros da equipe da Alma del Mar respondem a telefonemas e e-mails durante a
semana dentro de 24 horas ou um dia útil. Listas de contato dos funcionários de cada campus são
compartilhados com as famílias no início do ano letivo.

Seção III: Engajamento familiar

Sempre que um
número de telefone,
endereço ou e-mail
mudar, favor notificar
a recepção
imediatamente.

A Alma del Mar crê fortemente que os alunos têm sucesso quando os
adultos da escola e da casa trabalham juntos. Esperamos que todos os
pais e responsáveis assumam um papel ativo na educação de seus
filhos. A Alma del Mar está comprometida em fazer o que for preciso
para superar barreiras ao engajamento e garantir que todos os pais e responsáveis tenham a
oportunidade de fazer parte da comunidade escolar. Também encorajamos fortemente o
engajamento de outros membros da família.

Para permitir a comunicação, é fundamental que a escola tenha as informações de contato
atualizadas de todos os pais e responsáveis. Sempre que um número de telefone ou e-mail mudar,
entre em contato com a Recepção dentro de 24 horas para fornecer informações atualizadas.
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Comunicação por telefone e e-mail

Todos os pais ou responsáveis terão o número do celular e o e-mail do professor de seu filho.
Alunos e pais devem se sentir à vontade para ligar para a recepção da escola quando tiverem uma
pergunta, preocupação ou sugestão. Todos os funcionários da Alma del Mar estão trabalhando e
estarão disponíveis durante a semana entre 7h45-17h00, e normalmente respondem dentro de 24
horas ou 1 dia útil. Por favor, esteja ciente de que o professor do seu filho está ensinando
ativamente durante a grande maioria do dia escolar, e talvez não possam responder a chamadas
ou mensagens de texto imediatamente se estiverem com seus alunos.
Professores e outros funcionários entrarão em contato com pais e responsáveis para compartilhar
desenvolvimentos positivos e negativos em áreas como desempenho acadêmico e
comportamento. A Alma del Mar espera que todos os pais respondam a telefonemas, mensagens
e e-mails sobre seu filho dentro de 24 horas ou 1 dia útil.
Ao se comunicar com a escola, pais e responsáveis são sempre atendidos e abordados com
dignidade e respeito. A Alma del Mar espera que pais e responsáveis abordem os funcionários da
mesma maneira. Se os pais e responsáveis se comunicarem com funcionários de uma maneira
inadequada, desrespeitosa ou fora de alinhamento com nosso compromisso de ser uma
comunidade antirracista e não preconceituoso, um líder escolar abordará essas preocupações
diretamente com os pais e responsáveis. Não toleramos ameaças ou linguagem abusiva na escola,
nem em relação a nenhum dos membros da nossa equipe. Reservamo-nos o direito de banir
qualquer pessoa que se envolva neste ou em outro comportamento perturbador.
A Alma del Mar também usa um sistema de comunicação automatizado para distribuir
informações importantes aos pais. Os pais receberão chamadas automatizadas, mensagens de
texto e e-mails sobre eventos, dias dos profissionais e outros assuntos. Além disso, todas as
famílias recebem telefonemas e mensagens automáticas em caso de fechamento da escola devido
ao tempo, encerramento antecipado devido ao tempo ou outra situação de emergência. Se os pais
não estiverem recebendo essas comunicações, entre em contato com a recepção.

Visitas domiciliares iniciais

Um membro da equipe da Alma del Mar realizará uma visita inicial domiciliar com todas as
famílias antes do início do ano letivo. Se os pais não se sentirem confortáveis com uma visita à
casa, o encontro pode ocorrer em outro local de escolha da família, inclusive na escola.

Reuniões de pais e mestres

O ano acadêmico da Alma del Mar é dividido em quatro bimestres. Realizamos reuniões de pais
e mestres após o fim de cada dos três primeiros bimestres. Uma
A Assessoria à Família da
reunião adicional é realizada no final do ano, se necessário, para
Alma e o Concelho de Pais
atender necessidades individuais. Espera-se que cada pai ou
da Educação Especial
responsável se inscreva para uma consulta durante estas janelas as
trabalham juntos para
de reuniões. As datas destas janelas estão listadas no calendário
garantir que as
escolar para permitir que pais e responsáveis tenham tempo
necessidades de todos os
suficiente para solicitar uma folga no trabalho, se necessário.
alunos sejam atendidas.
Noites de expedição
Todos os pais e
Os alunos participam de duas Noites de expedição (chamadas de
responsáveis são
Eventos Culminantes na Middle School) anualmente. Noites de
incentivados a participar.
expedição oferecem aos alunos uma oportunidade de mostrar seus
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trabalhos e aprendizados aos pais e membros da comunidade. A participação dos alunos nessas
noites é obrigatória, e os membros da família são fortemente encorajados a participar.

Noite do retorno às aulas

No início de cada ano, a Alma del Mar sedia a Noite do retorno às aulas para que as famílias
possam aprender mais sobre a turma de seus filhos. Ao longo do ano oferecemos outros eventos.

Organizações familiares

A Assessoria à Família da Alma (AFA), o Conselho de Pais da Educação Especial (SEPAC) e o
Conselho de Pais de Aprendizes Multilíngues engajam os pais no modelamento da escola e no
desenvolvimento de programações que avançam a missão da escola.

Assessoria à Família da Alma

A Assessoria à Família da Alma é responsável pelo desenvolvimento de programações e serviços
para famílias, dando contribuição sobre a política escolar, recrutando novos alunos e realizando
outras atividades conforme determinado pelos membros. Os horários de reunião são publicados
no calendário escolar todos os anos. Pais são encorajados a participar.

Conselho de Pais da Educação Especial (SEPAC)

O Conselho de Pais da Educação Especial promove o engajamento dos pais no desenvolvimento
e modificação de programas que atendem alunos com necessidades especiais.
De acordo com a Lei Geral de Massachusetts e seus regulamentos, as atribuições do Conselho de
Educação Especial se propõe a:
● aconselhar a comunidade escolar em assuntos relativos à educação e segurança de alunos
com necessidades especiais
● reunir-se regularmente com funcionários da escola para participar do planejamento,
desenvolvimento e avaliação dos programas de educação especial da escola
● oferecer oficinas e programação educativa de interesse dos pais de crianças com
necessidades especiais, incluindo sobre os direitos dos alunos de educação especial e seus
pais e responsáveis
● Todos os pais e outras partes interessadas são incentivadas a participar

Conselho de Pais de Aprendizes Multilíngues (ELPAC)

O Conselho de Pais de Aprendizes Multilíngues promove engajamento no desenvolvimento e
modificação de programas que atendem alunos que são Aprendizes Multilíngues, também
conhecidos como Aprendizes de Inglês (EL).
De acordo com a lei LOOK Act, os deveres do Conselho de Pais de Aprendizes Multilíngues se
propõe a:
● assessorar a escola em assuntos relativos à educação de Alunos Multilíngues, incluindo
programas para os ELs
● reunir-se regularmente com funcionários da escola para participar do planejamento e
desenvolvimento de programas que melhorarem as oportunidades de educação dos ELs
● participar da revisão dos planos de melhoria escolar e planos de melhoria distrital, pois os
planos se relacionam com os ELs
● revisar propostas do distrito escolar para oferecer novos programas de instrução para ELs
● oferecer oficinas e programas educacionais de interesse dos pais de ELs
● Todos os pais de ELs atuais ou antigos são encorajados a participar
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Oportunidades de voluntariado

A Alma del Mar incentiva todos os pais e familiares a se voluntariarem e tomará todas as
medidas razoáveis para garantir que cada pai tenha a oportunidade de fazê-lo de uma maneira
que acomode sua agenda. As oportunidades de voluntariado incluem o seguinte:
● Tarefas em sala de aula – auxiliar os professores na organização de salas de aula, criar
materiais para professores, copiar, laminar e confeccionar placas para o quadro de avisos
● Tarefas de escritório – arquivar papéis, fazer fotocópias, cobrir a recepção durante os
intervalos dos funcionários
● Atividades de enriquecimento – conduzir ou ajudar nas aulas de dança, música ou esporte
● Trabalho de campo – acompanhar os alunos durante excursões
De acordo com a política escolar e a lei estadual, os pais voluntários serão obrigados a completar
uma verificação de antecedentes criminais antes de se envolver em atividades voluntárias que
envolvam contato direto e não supervisionado com alunos. Um tabelião público estará disponível
na orientação dos pais para completar formulários de verificação de antecedentes com os pais.

Visitas escolares

A Alma del Mar mantém uma política aberta em relação a visitantes. Pais e outros indivíduos
envolvidos na vida de um aluno são encorajados a visitar as salas de aula. Para apoiar o
aprendizado de todos os alunos, os visitantes são convidados a respeitar as seguintes políticas:
● Desligue todos os toques do celular antes de entrar em uma sala de aula e evite usar seu
celular para gravar vídeo ou áudio na sala de aula.
● Apresente-se na Recepção assim que chegar. Nesse momento, você receberá um crachá.
Você é obrigado a exibir este crachá durante a sua visita.
● A menos que seja instruído pelo professor, permaneça no fundo da sala de aula para
evitar distrair nossos alunos.
● Não interrompa as atividades da sala de aula. Os pais que desejam falar com os
professores podem marcar uma reunião quando o professor estiver disponível.
● Exceto em casos especiais, pedimos que os pais se abstenham de visitar durante as
primeiras semanas de aula, a fim de nos permitir construir uma cultura escolar forte, bem
como durante os períodos de administração do MCAS.
A Alma del Mar reserva-se o direito de solicitar que um visitante saia a qualquer momento se o
mesmo estiver interrompendo as atividades escolares ou deixando qualquer membro da
comunidade escolar desconfortável ao infringir seus direitos.
A Alma del Mar segue as orientações do Departamento de Educação Primária e Secundária de
Massachusetts, bem como de outras agências estaduais e federais relevantes, sobre a necessidade
de limitar ou restringir visitantes devido ao COVID-19 ou a outra emergência de saúde pública.
Alma comunicará qualquer mudança na política de visitantes com as famílias Alma.

Prefeitura

Todas as sextas-feiras, a comunidade Alma del Mar se reúne para reconhecer excelente
desempenhos nos domínios alunos, comportamentais e de caráter. Os pais são convidados a
participar desta reunião da comunidade.

Comemorações de aniversários e feriados

Como nossos alunos precisam de todos os minutos possíveis para se concentrar no trabalho que
os colocará no caminho da faculdade, não permitimos comemorações de aniversário durante o
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dia escolar. Pais e responsáveis podem enviar um lanche de aniversário para ser consumido
durante o círculo de fechamento. Se esse for o caso, siga as diretrizes listadas abaixo:
● Mande lanches suficientes para que todas as crianças da turma possam compartilhar.
● Lanches devem ser comprados em lojas e não conter “nuts”
● Fast food, refrigerantes e bebidas com cafeína não são permitidos
● Por favor, dê ao professor uma semana de aviso prévio para que os alunos com alergias
específicas e/ou restrições alimentares possam trazer seu próprio lanche individual
Convites para festas de aniversário não podem ser distribuídos na escola a menos que todas as
crianças da turma sejam convidadas.
Como somos uma escola diversificada, saiba que nem todas as nossas famílias, funcionários ou
membros da comunidade celebram os mesmos feriados. É importante que nossa escola seja um
lugar inclusivo. Desse modo, não incentivamos celebrações de feriados e não permitimos
guloseimas comestíveis nestes dias, pois exacerbam distrações. Comida não pode ser trazida para
celebrações de feriados (p. ex., Dia dos namorados, Natal, Dia de São Patrício). Se comida for
trazida para tais ocasiões, ela é enviada para casa com o aluno.

Seção IV: Programa acadêmico
A Alma del Mar foi fundada na crença de que todos os alunos podem alcançar altos níveis.
Como tal, o programa educacional da Alma del Mar foi projetado para que os alunos dominem
conteúdos e habilidades críticas, criem um trabalho de qualidade e desenvolvam hábitos que os
colocarão no caminho para a faculdade e permitirão que sejam líderes orientados ao serviço. Os
alunos da Alma participam de uma escola que fornece apoio acadêmico individualizado
orientado por dados, com ênfase na liderança de serviços e através de um currículo rigoroso que
constrói conhecimentos fundamentais a partir das primeiras séries.

Disciplinas acadêmicas
Artes da Língua Inglesa

Leitura é nossa
fundação.
Alunos leem e
escrevem o dia
todo.

O programa de leitura da Alma del Mar é centrado em conteúdos e
incorpora uma abordagem baseada em padrões para garantir que todos
os alunos se tornem leitores e escritores proficientes e críticos motivados
a ler e escrever ao longo de suas vidas. Nas séries mais jovens, os alunos
passam um tempo significativo em Recitação, Compreensão, Estudo da
Palavra, Leitura Guiada e Escrita. Na Middle School, os alunos leem e
escrevem ao longo de todas as suas matérias, além de haver um bloco dedicado às Humanidades.

Matemática

Nossos padrões matemáticos vêm do Common Core Standards, ou Padrões de Núcleo Comum.
Usando o Currículo de Matemática de Cingapura, os alunos desenvolvem uma compreensão
conceitual dos conceitos matemáticos, os processos de resolução de problemas necessários para
enfrentar situações complexas e novas, e habilidades de cálculo e de sentido numérico. Processos
matemáticos são comuns em todas as séries, a fim de melhorar a compreensão de nossos alunos
sobre matemática e incentivar a comunicação de ideias e modelos matemáticos.
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Ciências e Estudos sociais

Na Elementary School, a instrução de Ciências e Estudos sociais é ministrada por meio de
expedições de aprendizagem interdisciplinares planejadas em conjunto com as Estruturas de
Ciências e Estudos sociais de Massachusetts vigentes. Essas expedições são projetadas para que
os padrões se tornem vivos através de investigações abrangentes e de longo prazo que incluem
estudos de caso, projetos, trabalho de campo, aprendizagem de especialidades e serviços. Os
alunos da Middle School frequentam aulas diárias de Ciências e Estudos sociais que garantem o
domínio dos conhecimentos e habilidades do conteúdo. Além disso, os alunos da Middle School
completam projetos ou eventos de conclusão duas vezes ao ano, oportunidades de mostrar
trabalhos de alta qualidade que tornam explícitas as conexões interdisciplinares de seus estudos.

Co-curriculares

Dependendo da série e do campus, alunos podem fazer Artes Visuais, Música, Educação física,
Habilidades computacionais e/ou Português ao longo da semana. As lições são planejadas em
alinhamento com padrões de conteúdo relevantes e projetadas de acordo com suas necessidades
de desenvolvimento. Além disso, nossos professores co-curriculares garantem que essas normas
sejam integradas, quando for o caso, aos estudos em sala de aula de outras disciplinas.

Aprendizagem expedicionária

A Alma del Mar faz parte da rede EL Education, uma organização modelo sem fins lucrativos
em K-12 que ajuda a construir boas escolas em diversas comunidades nos EUA. Há mais de 25
anos que a EL Education concretiza sua visão tridimensional do desempenho de alunos que
inclui domínio de conhecimentos e habilidades, caráter e trabalho estudantil de alta qualidade.
A Alma del Mar combina as ótimas práticas de escolas charter urbanas de alta performance com
a abordagem aprofundada da EL Education em relação ao ensino de conteúdo. Em cada
disciplina, os alunos da Alma dominam seus aprendizados e os aplicam de novas maneiras.
Os alunos embarcam em investigações de 6 a 12 semanas sobre temas-chave (com foco em
ciências e estudos sociais) durante a aula de Expedição. Os alunos ganham uma rica
compreensão de um assunto e aproveitam esse conhecimento para fortalecer nossa comunidade.

Material escolar

A Alma del Mar fornece aos alunos os materiais necessários para serem bem-sucedidos.
Orgulhamo-nos de garantir que os alunos tenham acesso a todas as necessidades na escola. É
importante que os alunos tenham suprimentos em casa para completar com sucesso a lição de
casa. Alma del Mar recomenda que os alunos tenham acesso aos seguintes suprimentos em casa:
● Muitos lápis
● Borrachas
● Apontador
● Lápis de cor e canetas hidrográficas
● Papel forrado
Além disso, deve-se preparas os alunos todos os dias com suprimentos necessários, incluindo
utensílios de escrita, tarefas de casa, livros de leitura independentes e mochilas para esses livros.
Estes materiais necessários serão fornecidos no início do ano.
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Lição de casa

A lição de casa serve múltiplos propósitos, incluindo reforçar as ideias e
conceitos ensinados ao longo do dia, ajudar os professores a determinar se
uma criança dominou os conceitos, manter os pais conectados à escola, e
mostrar às famílias o que o aluno está aprendendo. A lição de casa
também ensina os alunos a serem responsáveis. As opiniões e as
experiências de lição de casa variam bastante. Não há uma política ou
diretriz que atenda a todas as necessidades e desejos.

A lição de casa mais
importante para
todos os alunos é a
leitura silenciosa
todas as noites.

Espera-se que os alunos da Alma del Mar completem a lição de casa com alta qualidade todas as
noites e finais de semana. Os deveres de casa são coletados pelos professores e são usados para
planejar a instrução e fazer recomendações para apoio acadêmico individual, se necessário.
A lição de casa mais importante é a leitura silenciosa todas as noites. A lição de casa deve ser
feita por todas as crianças sem apoio de adultos além do monitoramento.

Tipos de lição de casa

Leitura independente: Os alunos sempre têm uma lição de casa de leitura independente. Isso
envolve ler um livro escolhido ou pelo professor ou pelo aluno, e às vezes envolve a conclusão
de um registro ou resumo de leitura. A leitura independente pode exigir a assinatura dos pais ou
um formulário curto preenchido pelo aluno para confirmar a conclusão.
Lição de casa noturna: Pode haver lição de casa em qualquer noite da semana (de segunda-feira
a sexta-feira), para ser entregue na manhã seguinte. A lição de casa pode ser revisada para
garantir sua conclusão e qualidade. A lição de casa da sexta-feira é revisada na segunda-feira.
Nas séries mais altas, as lições de casa podem ter datas de entrega mais longas. Além disso,
trabalhos incompletos e de reposição pode ser enviados para que sejam concluídos em casa. Os
professores notificarão os pais se esse for o caso.

Conclusão da lição de casa e expectativas de qualidade

A lição precisa ser concluída pela criança antes da data de entrega. A lição é considerada
completa quando é feita, mostra esforço e atende aos requisitos de qualidade do professor. Os
deveres escritos podem ter requisitos relativos ao número esperado de frases.
As famílias devem revisar a qualidade e conclusão da lição de casa do aluno. A rubrica a seguir
oferece orientação sobre a que os pais devem ficar atentos ao revisar a lição de casa:
Qualidade

Conclusão

O aluno escreveu em frases completas e
complexas?

O aluno tentou responder a todos os problemas,
mesmo os mais difíceis?

A lição de casa é legível?

O aluno fez as tarefas corretas?

A lição de casa inclui o cabeçalho correto,
incluindo nome e sobrenome?

O aluno colocou a tarefa no lugar certo após a
conclusão para garantir chegará ao professor a
tempo?

O aluno fez o seu melhor?
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Ajuda na lição de casa

Se um aluno precisar de apoio com uma tarefa de casa, as seguintes etapas devem ser tomadas,
na ordem listada:
1. Peça ajuda aos pais ou outro membro da família.
2. Chame um colega de classe.
3. Ligue para seu professor antes das 17h e peça ajuda. Se não puder falar com o professor,
deixe uma mensagem detalhada explicando com o que você precisa de ajuda.
4. Tente o seu melhor! Não entrar em contato com alguém não é desculpa para lição de casa
ficar incompleta.
Alunos que não entregarem tarefas de casa de qualidade podem ser obrigados a completar o
trabalho na escola ou após a escola, até que a conclusão da tarefa atenda aos padrões da Alma.

Políticas de notas

Os alunos da Alma del Mar serão avaliados em todas as matérias utilizando padrões de
desempenho comuns. Esses padrões, baseados em uma escala de quatro pontos (1-4) utilizada
em muitas faculdades, definem o domínio de uma matéria para alunos, pais e professores. Eles
fornecem metas ambiciosas mas claras sobre a aprendizagem.

Boletins

Ao final de cada período, os pais e responsáveis recebem uma imagem mais detalhada do
progresso de seus filhos através do boletim. O boletim descreve o desempenho acadêmico em
todas as matérias ensinadas.

Reuniões

As reuniões de pais e mestres são realizadas no final dos bimestres 1, 2 e 3. Durante as reuniões,
os professores usam exemplos de trabalhos acadêmicos para mostrar aos pais e responsáveis
evidências do progresso de seus filhos. Nossa meta é que 100% dos nossos pais e/ou
responsáveis participem dessas reuniões. Os pais podem solicitar uma reunião no final do quarto
bimestre, se desejarem, e assim esta reunião pode ser organizada.

Políticas de promoção e reprovação

A política de promoção e retenção da Alma del Mar reflete nosso compromisso com nossos
Hábitos—levamos a responsabilidade de colocar nossos alunos no caminho da faculdade a sério.
A promoção para a próxima série é obtida se for demonstrado um domínio rigoroso dos padrões
acadêmicos, bem como a responsabilidade necessária para ir à escola e demonstrar diariamente
comportamentos que exibam os valores da escola.
A Alma del Mar reconhece que a reprovação pode ser difícil para alunos e pais. Trabalharemos
de forma agressiva e proativa tanto para notificar os pais das preocupações quanto para apoiar os
alunos com dificuldades e em risco de reprovação. A decisão de manter um aluno só é tomada se
a Alma acreditar que repetir o mesmo conteúdo por mais um ano vai beneficiar o futuro
acadêmico do aluno a longo prazo.
Alunos com Planos de Educação Individualizada (IEPs) são contemplados com todas as
acomodações, modificações e serviços listados nos IEPs. A escola espera que todos–incluindo
alunos com IEPs–sigam os rigorosos padrões acadêmicos, comportamentais e de promoção.

Página 14 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Avaliações

Várias ferramentas de avaliação são utilizadas ao longo do ano para avaliar o progresso dos
alunos da Alma del Mar.

Avaliações internas provisórias

Várias vezes durante o ano os alunos fazem avaliações abrangentes em matemática e leitura. Os
alunos da Middle School também fazem avaliações em ciências. Essas avaliações incluem ambos
os padrões do bimestre atual e de bimestres anteriores. O desempenho de um aluno nas
provisórias é um fator significativo na determinação das notas de seu boletim.

Sistema de Avaliação Abrangente de Massachusetts (MCAS)

Para medir o desempenho dos alunos da Alma em padrões estaduais, os alunos das séries 3-8
fazem o teste do Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS). Esta avaliação
computadorizada de alta qualidade em Matemática e Artes da língua inglesa dá aos professores,
escolas, alunos e pais ótimas informações sobre se os alunos estão no caminho certo para o
sucesso após a High School, e ajuda os professores a personalizar a aprendizagem para atender
às necessidades dos alunos.

Avaliações STEP de leitura

As avaliações STEP de leitura incluem uma série de textos usados para identificar o nível de
leitura atual do aluno e o progresso ao longo de um gradiente de níveis de texto ao longo do
tempo, principalmente do jardim de infância à terceira série. Elas também são úteis na
determinação do nível de leitura independente e instrutivo do aluno, identificando alunos que
precisam de intervenção de leitura e estabelecendo grupos de instrução de leitura.

Aimsweb

Aimsweb é um teste de Universal Screener (triagem) que todos os alunos fazem pelo menos duas
vezes por ano para medir seu crescimento em ELA e Matemática em relação a todo o país. Para
alunos em IEPs ou que recebem intervenções, professores podem administrar testes de Aimsweb
com mais frequência e comunicar às famílias o desempenho acadêmico usando esta ferramenta.

Testes criados por professores

Os professores da Alma dão aos alunos muitas oportunidades para “mostrar o que sabem”.
Testes criados por professores são utilizados ou no início da unidade de estudo para orientar o
planejamento ou no meio ou no final da unidade para verificar o progresso da aprendizagem dos
alunos.

Produtos finais de alta qualidade

Em muitas aulas os alunos concluem projetos que medem seu aprendizado em uma dada
unidade. Esses produtos finais demonstram o aprendizado e capacidade de crescer do aluno e
envolvem múltiplos rascunhos e um trabalho de conclusão que representa bem seu aprendizado.
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Seção V: Código de conduta
A Alma del Mar se esforça para criar um ambiente seguro, acolhedor e ordenado no qual cada
aluno possa alcançar seu maior potencial. Espera-se que os alunos façam escolhas adequadas
diariamente com relação à sua conduta pessoal, sabendo que serão apoiados em seus esforços
para praticar seu melhor comportamento. Tanto na sala de aula quanto na escola como um todo,
regras explícitas e consequências justas regem a conduta acadêmica.

Hábitos de Caráter da Alma

Na Alma del Mar, a “disciplina” é definida como um conjunto de hábitos, rotinas e crenças que
os alunos devem desenvolver para fazer um trabalho de alta qualidade e serem bem-sucedidos. O
aluno que demonstra hábitos de Responsabilidade, Consideração e Serviço contribui não só para
a comunidade da nossa Alma, mas para toda a comunidade de New Bedford. É responsabilidade
da escola e da família ensinar e reforçar esses Hábitos e cultivar o desejo de ser um líder em
serviço tanto na escola quanto na comunidade.
Os alunos da Alma del Mar praticam os seguintes hábitos:

Responsabilidade: Eu assumo a responsabilidade pelo meu aprendizado.
O que é a responsabilidade no contexto da Alma del Mar:
● Aprendo com meus erros.
● Vou preparado para aprender todos os dias.
● Melhoro meu aprendizado fazendo perguntas e buscando ajuda.
● Persisto quando as coisas ficam difíceis, não importa o quê.

Consideração: Eu considero os outros na minha escolha de palavras e ações.
O que é a consideração no contexto da Alma del Mar:
● Comunico-me educada e gentilmente.
● Defendo o que é certo.
● Reconheço o impacto das minhas palavras e ações.
● Mostro empatia pelas perspectivas dos outros.

Serviço: Eu sirvo minha turma e comunidade.

O que é o serviço no contexto da Alma del Mar:
● Identifico as necessidades dos outros e uso minhas habilidades para atendê-las.
● Ajudo toda a minha turma a alcançar o sucesso.
● Não deixo nenhum membro da turma para trás.
● Uso meu aprendizado para criar um mundo melhor.

Garantia de um ambiente seguro e inclusivo

O objetivo da Alma del Mar é criar uma cultura escolar na qual os alunos se sintam acolhidos,
celebrados e capazes de fazer seu melhor trabalho. Portanto, nenhum comportamento que
interfere na segurança e bem-estar da escola ou nos processos de ensino ou aprendizagem são
tolerados. A equipe da Alma fornece uma gama de serviços de apoio para que cada aluno seja
capaz de aprenda e crescer todos os dias.
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Suspensão e expulsão

A Alma del Mar acredita que a presença dos alunos é fundamental no caminho para a faculdade.
No entanto, há ocasiões em que um aluno deve ser removido da comunidade. Embora façamos
todo o possível para minimizar essas ocasiões, devemos ter o apoio das famílias quando a
suspensão é necessária para fins disciplinares ou para manter um ambiente de aprendizagem
seguro e positivo.
Consulte o Apêndice 2 para obter mais informações sobre suspensões e expulsões.
Uma reunião de reentrada com o aluno, responsável, administrador escolar e/ou o professor é
obrigatória no retorno do aluno à escola.

Assiduidade

Não há tempo a perder no desenvolvimento de hábitos acadêmicos, de liderança e de serviço que
todo aluno precisa obter na escalada da montanha que é chegar à faculdade. Assiduidade e
pontualidade são requisitos necessários e espera-se que todos os alunos os cumpram. É
impossível compensar por tudo que é perdido durante a falta de um dia de escola. Valiosas
oportunidades de aprendizagem, tais quais trabalhos em grupo, discussões e interações entre
colegas não podem ser recriadas e são vitais para a formação do aluno.

Ausências justificadas

As únicas ausências escolares justificadas são aquelas que resultam de
doença ou outros eventos médicos graves, uma presença judicial
obrigatória, a morte de um membro da família, uma ausência relacionada à
escola (ou seja, eventos esportivos, trabalhos de campo, suspensões, visitas
verificadas a uma High School) ou a observação de feriados religiosos.
Para que essas ausências escolares sejam consideradas justificadas, a
documentação adequada deve ser fornecida à secretaria. Esse tipo de
documentação obrigatória inclui atestados médicos, notas dos pais ou
responsáveis e registros de viagem.

Alunos devem estar
presentes na escola todos
os dias, a menos que
tenham uma ausência
justificada.
Férias e planos familiares
não justificam uma
ausência escolar.

Os pais devem agendar todos os dentistas, médicos e outras consultas não emergenciais de modo
que não interfiram com a assiduidade escolar. Consultas podem ser agendados de segunda a
sexta-feira a partir das 15h30, ou nos dias dos profissionais ou feriados. Os alunos são
responsáveis pelo trabalho de reposição associados a todas as ausências justificadas.

Ausências não justificadas

Qualquer ausência que não esteja devidamente documentada ou que não esteja incluída nos casos
acima é considerada injustificada. Todos os alunos devem estar na escola às 8h30 todos os dias.
Qualquer aluno que chegue depois das 8h45 sem atender aos critérios de uma ausência
justificada é considerado como chegando atrasado.
Alunos que cheguem atrasados mais de 25 vezes ou estejam ausentes (de modo justificado ou
não) por mais de 13 dias ao longo do ano podem ficar em risco de reprovar o ano.

Ações de assiduidade

Quando um aluno se ausenta da escola sem justificativa por 5 dias ou chega atrasados 10 vezes, a
Escola enviará para casa uma Carta de assiduidade (via correio e e-mail, se disponível). Segundo
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a MGL c. 76 s. 1B, uma reunião obrigatória de assiduidade é agendada entre a Administração
escolar, os pais ou responsáveis e o aluno para desenvolver um plano de ação para melhorar a
assiduidade do Aluno.
Qualquer aluno que falte sem justificativa por 8 dias durante um bimestre ou um total de 14 dias
letivos durante o ano letivo, a Escola enviará para casa uma Segunda Carta de Assiduidade (via
correio e e-mail, se disponível). A Administração Escolar pode considerar tomar qualquer ou
todasd as seguintes ações, conforme aplicável e adequado:
● Apresentar uma petição do CRA (Criança em Necessidade de Assistência) junto ao
Tribunal de Menores para obter recursos judiciais, incluindo ordens de mudança de
custódia do aluno que é obrigado por lei a frequentar a escola (entre 6 e 16 anos) mas que
repetidamente não obedece às razoáveis regulamentações legais da escola; ou que
voluntariamente não frequentam a escola, sem justificativa, por mais de 8 dias letivos em
um bimestre
● Apresentar uma reclamação junto ao Tribunal de Justiça Juvenil pela falha dos pais ou
responsáveis em enviar o aluno à escola, sem justificativa, conforme exigido por lei por 7
dias letivos completos ou pela metade de 14 dias letivos dentro de um período de 6
meses, o que pode gerar uma punição na forma de uma pequena multa.
● Notificar a família sobre a potencial reprovação de série atual se o aluno estiver atrasado
mais de 25 vezes ou ausente (de modo justificado ou não) por mais de 13 dias por ano.
● Apresentar uma denúncia de suspeita de negligência junto ao Departamento de Crianças e
Famílias, se administradores escolares ou funcionários suspeitarem de negligência
educacional (falha de um pai ou responsável, deliberada ou por negligência ou
incapacidade, não apenas devido a deficiência e/ou recursos econômicos, para tomar as
ações necessárias para fornecer à criança uma educação minimamente adequada, pois
repetidamente deixou de enviar o aluno à escola tal que é exigido por lei para).

Celulares, eletrônicos e brinquedos

Os alunos da Alma del Mar vão à escola para aprender. Por isso eles(as) não podem levar objetos
para à escola ou a qualquer atividade relacionada à escola (como viagens de campo) que
interfiram no tempo de aprendizagem ou que tenham o potencial de distrair os colegas.
Exemplos desses objetos incluem tabletes, e-readers, câmeras, videogames e brinquedos. Embora
os alunos possam levar celulares à escola, os telefones devem ficar desligados durante o dia
letivo e não visíveis no prédio da escola. Mensagens de texto são proibidas. Se um funcionário
ver ou ouvir um desses objetos, ele(a) irá confiscá-lo, e um pai ou responsável tem que vir à
escola para resgatar o item. Os alunos podem usar o telefone da recepção para contatar suas
famílias se seu telefone for confiscado, contanto que tenham uma razão legítima para fazê-lo.
Note que embora a equipe da Alma del Mar tome precauções razoáveis para manter esses objetos
seguros, a Alma del Mar não é responsável por esses itens depois de terem sido confiscados. É
responsabilidade dos pais e alunos manter os pertences pessoais seguros em casa.

Chiclete, doces e cafeína

Os alunos não podem em momento algum estar em posse de chicletes, doces ou bebidas com
cafeína, nem na escola, nem eventos patrocinados pela escola. Alunos em posse desses itens são
obrigados a jogá-los fora. Alunos que habitualmente desobedecem a essa regra podem sofrer
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consequências adicionais. É fundamental que as famílias da Alma apoiem essas políticas e
trabalhem com a escola e os alunos para garantir um ambiente escolar saudável e produtivo.

Produtos com tabaco

De acordo com o m.g.l. c. 71, § 2A, o uso de produtos de tabaco, incluindo o uso de nicotina via
cigarros eletrônicos ou dispositivos de vaping, são proibidos dentro dos edifícios, instalações,
terrenos e ônibus escolares. A proibição vale para qualquer indivíduo, incluindo funcionários.

Aplicação de políticas para alunos e familiares com necessidades especiais

A aplicação de normas, políticas e procedimentos escolares para um aluno que qualificado como
tendo uma deficiência, nos termos da lei federal e estadual, está sujeita aos requisitos do Plano de
Educação Individualizada (IEP) e/ou Plano 504. Além disso, alunos qualificados e familiares
com deficiência têm direito a acomodações razoáveis relativas às políticas e procedimentos
escolares, se estas forem necessárias e relacionadas à deficiência, e garantiam a igualdade de
oportunidades para que esses alunos e familiares gozem dos benefícios e serviços da Escola.

Seção VI: Código de vestimenta
Para descrições detalhadas e fotos dos uniformes necessários por série, consulte o apêndice 7.

Opções de uniforme da Elementary School (séries K-5)
Camisas:
Alunos do jardim de infância até o 5º ano são obrigados a usar uma camisa polo azul-claro
bordada com o logotipo da Alma. Esta camisa pode ser de manga comprida ou curta.
Calças:
Os alunos são obrigados a usar uma das seguintes opções de calças:
● calças cor cáqui sólido, azul marinho ou pretas. Calças e bermudas devem ser de material
“chino”. “Sweatpants” e “leggings” não são permitidos.
● “jumper” cáqui bordado com o logotipo alma
● “scooter skirt” cor cáqui sólido, azul marinho ou preta
● bermudas cor cáqui sólido, azul marinho ou pretas
Calçados:
Os calçados dos alunos devem ser preto sólido, branco sólido, marrom sólido ou qualquer
combinação dessas cores. Alunos que usam botas ou sapatos são encorajados a trazer tênis para
usarem na educação física (PE). Estes tênis podem ser de qualquer tipo, mas precisarão ser
removidos após a PE.
Suéteres e moletons:
Os alunos podem usar qualquer traje externo listado abaixo durante o horário escolar:
● suéter de cardigan azul marinho com o logotipo da Alma bordado
● moletom de pescoço de cor azul marinha sólida ou cinza com logotipo Alma bordado
● jaqueta de lã cor azul marinho com o logotipo da Alma bordado
● moletom com um quarto de zíper cor azul marinho ou cinza sólido com o logotipo da
alma bordado
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Opções de uniforme da Middle School (séries 6-8)
Camisas:
Alunos do 6º ao 8º ano são obrigados a usar uma camisa polo azul-claro bordada com o logotipo
da Alma. Esta camisa pode ser de manga comprida ou curta.
Calças:
Os alunos são obrigados a usar uma das seguintes opções de calças:
● calças cor cáqui sólido, azul marinho ou pretas. Calças e bermudas devem ser de material
“chino”. “Sweatpants” e “leggings” não são permitidos.
● “jumper” cáqui bordado com o logotipo alma
● “scooter skirt” cor cáqui sólido, azul marinho ou preta
● bermudas cor cáqui sólido, azul marinho ou pretas
Calçados:
Os calçados dos alunos devem ser preto sólido, branco sólido, marrom sólido ou qualquer
combinação dessas cores. Alunos que usam botas ou sapatos são encorajados a trazer tênis para
usarem na educação física (PE). Estes tênis podem ser de qualquer tipo, mas precisarão ser
removidos após a PE.
Suéteres e moletons:
Os alunos podem usar qualquer traje externo listado abaixo durante o horário escolar:
● suéter de cardigan azul marinho com o logotipo da Alma bordado
● moletom de pescoço em vê cor azul marinha sólida ou cinza com logotipo Alma bordado
● jaqueta de lã cor azul marinho com o logotipo da Alma bordado
● moletom com um quarto de zíper cor azul marinho ou cinza sólido com o logotipo da
alma bordado

Aplicação do Código de vestimenta

Espera-se que todos os alunos se vistam de acordo com o código de vestimenta o tempo todo
durante o dia escolar e durante o programa pós-escola.
Se um aluno for encontrado fora de conformidade, ele(a) receberá uma violação de uniforme. Os
pais ou responsáveis terão a opção de trazer à o uniforme do aluno. Se o uniforme não puder ser
entregue dentro de uma hora do telefonema, a escola vai pegar um uniforme emprestado do
consultório de enfermaria. Os itens de vestuário que não cumprem o código de vestimenta serão
mantidos na recepção e podem ser recolhidos apenas por um pai ou responsável. No momento da
retirada, os pais ou responsáveis devem devolver os itens de uniforme que foram emprestados.
Se um aluno chegar repetidamente sem uniforme, um pai ou responsável pode ser obrigado a
trazer os itens de uniforme necessários antes que um aluno possa assistir à aula.
Violações repetidas do código de vestimenta podem levar a consequências disciplinares para os
alunos, até mesmo uma possível suspensão a longo prazo.

Seção VII: Programa pós-escola
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A Alma del Mar oferece um rico programa pós-escola estruturado ao longo da semana. Os
alunos participam de várias atividades, incluindo atletismo, música, dança e serviço comunitário.
O programa pós-escola começa algumas semanas após o começo do ano letivo. Os pais serão
notificados sobre as datas de início e término no final do ano letivo anterior.

Inscrição

O programa pós-escola funciona em várias sessões. No início de cada sessão, um formulário de
inscrição é enviado à casa do aluno.
Os alunos não têm que participar todos os dias da semana. Se um aluno está matriculado em uma
atividade em um determinado dia, o aluno é obrigado a participar dessa atividade todas as
semanas, a menos que tenha uma ausência justificada. Os alunos que estão ausentes sem
justificativa durante o dia escolar não serão permitidos a participar da programação pós-escola
naquele dia. Os alunos que saírem cedo ou perderem regularmente o programa sem justificativa
serão obrigados a renunciarem do programa pelo restante da sessão. Ausências do programa pósescola justificadas são aquelas que resultam de doença ou outros eventos médicos graves, uma
presença judicial obrigatória, a morte de um membro da família, uma ausência relacionada à
escola (ou seja, eventos esportivos, trabalhos de campo, suspensões, visitas verificadas a uma
High School) ou a observação de feriados religiosos.

Custo

O programa é gratuito para todas as famílias.

Transporte

Os alunos que participam das atividades na escola devem ser recolhidos na Alma del Mar. Os
alunos que selecionaram atividades fora da escola devem ser recolhidos nessas atividades.
Todas as políticas em torno da liberação de alunos no final do dia letivo se aplicam ao final do
programa pós-escola; apenas os indivíduos listados no Cartão de emergência poderão pegar um
aluno das atividades na escola ou fora da escola.

Seção VIII: Educando todos os alunos
A Alma del Mar está comprometida em garantir que todos os alunos tenham os recursos
necessários em seu caminho à faculdade e ao sucesso na vida. Assim, a Alma del Mar oferece
uma gama de avaliações e de serviços especializados, incluindo:
Avaliações
● Testes psicoeducativos
● Avaliações de comportamento
funcional
● Avaliação de fonoaudiologia
● Avaliação de terapia ocupacional
● Avaliação de fisioterapia
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Funcionários especializados
●
●
●
●
●

Especialistas em leitura e matemática
Especialistas em MLL e ESL
Especialistas em emoções sociais
Médicos e conselheiros escolares
Fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta
ocupacional
● Paraprofissionais
Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

● Terapeutas de ABA
Os serviços de apoio acadêmico da Alma del Mar estão disponíveis para todos os alunos por
meio de intervenções e apoios em educação geral, tal como o Resposta à Intervenção (RTI).
Professores, especialistas e famílias trabalham juntos para determinar qualquer apoio geral à
educação que um aluno possa precisar.
Além disso, a Escola tem a obrigação de identificar, avaliar e desenvolver planos adequados de
IEP/504 para alunos elegíveis com deficiência. A qualquer momento, um membro da equipe dos
pais, ou qualquer pessoa em uma posição de cuidado ou profissional, pode encaminhar uma
criança para ser avaliada para que se determine a elegibilidade a serviços de educação especial,
ou de acomodações do plano 504. Os serviços de educação especial são projetados para alunos
que necessitam de instrução especialmente projetada para acesso e progressão ao programa geral
de educação. Acomodações do plano 504 são projetadas para alunos que não necessitam de
instrução especializada para fazer progressos educacionais, mas podem exigir acomodações ou
auxílios e serviços para ter acesso igualitário à educação do programa geral. Para obter mais
informações sobre os serviços disponíveis para alunos com deficiência, entre em contato com o
Pró-reitor de Apoio Acadêmico do campus.

Avaliações para educação especial

Professores, famílias e especialistas trabalham com a equipe de Resposta à Intervenção (RTI)
para fazer recomendações de avaliação. No entanto, a qualquer momento um pai, um funcionário
ou qualquer pessoa em uma posição assistencial ou profissional que suspeita que uma criança
tenha uma deficiência que possa exigir serviços de educação especial pode solicitar a avaliação
de aluno para determinar sua elegibilidade para serviços de educação especial. O consentimento
dos pais é necessário para que a Escola realize avaliações iniciais. O distrito deve avaliar o aluno
em todas as áreas de suspeita de deficiência educacional, em consonância com as leis e
regulamentos estaduais e federais. Uma vez que a Escola complete as avaliações, a Escola
convoca uma Equipe para determinar se o aluno é elegível para a educação especial. Se o aluno
for elegível, a Equipe desenvolverá e proporá um IEP para atender às necessidades educacionais
relacionadas à deficiência do aluno.
A participação dos pais é fundamental na determinação da elegibilidade para educação especial e
no desenvolvimento de um IEP. Esforços razoáveis serão feiros para agendar reuniões de tal
forma que os pais tenham a oportunidade de participar. Os pais também podem participar por
telefone se não puderem comparecer à reunião presencialmente.

Elegibilidade para educação especial

Para ser elegível para serviços de educação especial, o aluno deve atender a todos os seguintes
critérios:
A. O aluno possui uma ou mais deficiências, definidas pela 603 CMR 28.02(7) .
B. A deficiência está impedindo o aluno de fazer progressos efetivos no programa de
educação geral.
C. O aluno requer instrução específica ou serviços relacionados (exemplos incluem terapia
ocupacional, fonoaudiologia ou fisioterapia) para ter acesso ao currículo de educação
geral e para fazer progressos educacionais eficazes.
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Plano de educação individualizada (IEP)

O IEP é um documento jurídico individualizado que inclui todos os elementos exigidos pela lei
estadual e federal, a fim de identificar os serviços e acomodações relacionados à deficiência que
são necessários para que um aluno elegível acesse o ensino geral curriculum e faça um progresso
educacional efetivo.
Um IEP é revisado pelo menos anualmente por uma equipe, incluindo professores do acadêmico,
quaisquer especialistas ou prestadores de serviços envolvidos na formação do acadêmico, os
pais/responsáveis e o aluno se a escolar tiver uma idade apropriada para participar.

Plano 504 de acomodações

A seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (Seção 504) garante que alunos com deficiência
qualificada tenham a oportunidade igual de acesso ao programa educacional e aos benefícios da
Escola. Os alunos que se qualificam para IEPs são cobertos pela Seção 504 automaticamente;
portanto, em geral um processo separado não é necessário e as necessidades da incapacidade do
aluno são atendidas através do IEP. Se um aluno não for considerado elegível para a educação
especial, a eligibilidade para um Plano 504 pode ser considerada, pois alguns alunos com
deficiência não exigem instrução especialmente projetada, mas ainda assim podem exigir
acomodações para ter acesso igualitário ao programa educacional e benefícios da Escola. A
Escola conduz e coleta informações avaliativas. Uma equipe de pessoas com conhecimento do
aluno se reune para revisar informações avaliativas e determinar se o aluno tem uma deficiência
qualificada (que limita substancialmente uma ou mais atividades importantes da vida) e se o
aluno requer acomodações razoáveis e/ou serviços auxiliares devido à sua deficiência para ter a
oportunidade de igual acesso ao programa de educação geral. Se um aluno com deficiência tiver
acesso ao programa de educação geral e progredir sem acomodações ou serviços auxiliares;
mesmo tendo uma deficiência qualificada, pode não precisar do Plano 504 de acomodações.

Aconselhamento

A Alma emprega médicos em tempo integral para atender às necessidades de saúde mental dos
alunos. A Alma del Mar também faz parceria com a Child and Family para oferecer serviços de
aconselhamento aos alunos no local. Qualquer pai pode solicitar serviços a qualquer momento.
Entre em contato com o Pró-reitor de Apoio Acadêmico do seu campus para receber um
formulário de referência. Se o aluno for elegível para o serviço através da Child and Family, ou o
MassHealth ou um seguro privado é cobrado. Os serviços através do médico da Alma são
prestados sem custo para as famílias. Quaisquer dúvidas sobre os serviços de saúde mental que a
Alma fornece podem ser direcionadas ao Diretor ou Pró-reitor de Cultura do seu campus.

Lei de Educação para os Sem-teto

A Lei de Educação para os Sem-teto McKinney-Vento é uma lei federal que dá direito a crianças
sem-teto a terem uma educação pública gratuita. Ela exige que escolas removam barreiras à sua
matrícula, frequência e sucesso na escola. Todos os alunos sem-teto têm o direito de receber um
nível equitativo de serviços prestados a outras crianças, incluindo transporte, serviços
educacionais e serviços nutricionais e de saúde, sem discriminação. A Alma del Mar se
compromete em garantir que alunos sem-teto recebam uma ampla gama de serviços para apoiar
sua educação e seu sucesso na vida. Entre em contato com o Diretor ou Pró-reitor de Cultura do
seu campus se tiver alguma dúvida ou quiser mais informações.
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Serviços educacionais domiciliares ou hospitalares
Instrução domiciliar ou hospitalar está disponível para que a um aluno que recebe sua educação
através de financiamento público tenha acesso ao currículo geral de educação e possa progredir
em sua educação mesmo quando um médico afirma que o aluno está fisicamente incapaz de
frequentar a escola. Após o recebimento de uma ordem médica por escrito verificando que um
aluno ou matriculado em uma escola pública ou colocado pela escola pública em um ambiente
privado deve permanecer em casa ou em um hospital por razões médicas, seja por um dia de
cada vez ou mais tempo de uma só vez, e por um período de não menos de quatorze dias letivos
em um dado ano letivo, a escola providenciará a prestação de serviços educacionais em casa ou
no hospital. Uma vez que o médico pessoal do aluno (por exemplo, o pediatra, médico
especialista, psiquiatra ou enfermeiro) determine que a condição médica de um aluno exige
internação ou cuidados domiciliares por não menos de 14 dias letivos, o médico deve notificar o
distrito escolar responsável pelo aluno para iniciar o processo de instrução domiciliar/hospitalar.
O médico do aluno deve preencher o formulário 28R/3 do Departamento de Educação Primária e
Secundária (ou declaração assinada equivalente) e apresentá-la ao diretor do prédio do aluno ou
outro administrador adequado. No mínimo, o aviso assinado pelo médico deve incluir
informações sobre:
● a data em que o aluno foi internado em um hospital ou ficou confinado em casa;
● a razão médica para o confinamento;
● a duração esperada do confinamento; e
● quais necessidades médicas do aluno devem ser consideradas no planejamento dos
serviços de educação domiciliar ou hospitalar.
Alunos com doenças crônicas que têm estadias recorrentes em casa ou hospital inferiores a 14
dias letivos consecutivos, quando tais recorrências se somam ou somarão mais de 14 dias letivos
em um ano letivo, também são elegíveis para serviços educacionais domiciliares ou hospitalares
caso sejam solicitados, contanto que a necessidade médica sejá documentada pelo médico. Se o
aluno for elegível, os serviços educacionais domiciliares e hospitalares sob a 603 CMR
28.03(3)(c) devem começar sem demora indevida após o distrito escolar receber a notificação
por escrito do médico do aluno de que tais serviços são necessários. A escola providenciará a
prestação de serviços educacionais com frequência suficiente para permitir que o aluno continue
seu programa educacional, desde que tais serviços não interfiram nas necessidades médicas do
aluno. Embora seja impossível refletir a experiência escolar completa através da prestação de
ensino domiciliar ou hospitalar, o distrito escolar deve fornecer no mínimo a instrução necessária
para que o aluno acompanhe seus cursos de estudo e minimize a perda educacional que possa
ocorrer durante o período em que o aluno esteja confinado em casa ou em um hospital.
O diretor coordena esses serviços com a equipe do IEP do aluno para alunos elegíveis a educação
especial. Tais serviços não são considerados educação especial, a menos que o aluno tenha sido
determinado elegível para tais serviços, e os serviços estiverem incluídos nos serviços de IEP do
aluno. Se, no julgamento do médico do aluno, é provável que um aluno com IEP fique casa, em
um hospital ou em um asilo pediátrico por razões médicas e por mais de sessenta (60) dias
letivos em um dado ano letivo, a Equipe do IEP do aluno deve sem demora indevida convocar
uma reunião de equipe para considerar as necessidades de avaliação e, se adequado, alterar o IEP
existente ou desenvolver um novo que se adeque às circunstâncias únicas do aluno.
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Aprendizes multilíngues

A Alma del Mar trabalha com as famílias para garantir que todos os alunos, independentemente
da língua de sua casa, desenvolvam proficiência em inglês, conhecimentos sobre o conteúdo e
habilidades de linguagem acadêmica para prepará-los ao sucesso em aulas tradicionais. A Escola
faz uma pesquisa (HLS) com os pais de alunos matriculados no jardim de infância sobre a língua
falada em casa para determinar se um idioma diferente do inglês é falado em casa. Alunos que
falam línguas diferentes do inglês em casa são testados quando entram no jardim de infância da
Alma del Mar para determinar o nível de proficiência em inglês e se o aluno atende aos critérios
de um Aprendiz de inglês (EL). Quando os alunos se transferem para a Alma del Mar, a escola
entra em contato com sua escola anterior sobre a pesquisa de idiomas HLS e registros de testes
de idiomas e completa pesquisas e testes adicionais de idiomas, se necessário, para determinar se
um aluno é ou não um EL ou ex-EL. A Alma del Mar oferece a abordagem de Imersão Aparada
em Inglês como instrução de inglês como segunda língua (ESL), para atender às necessidades
acadêmicas e linguísticas de sua população de ELs. A imersão aparada em inglês envolve o
desenvolvimento da língua inglesa ensinado por um professor de ESL certificado e cursos de
conteúdo aparado ministrados por um professor com experiência na Imersão Aparada em Inglês.
A lei estadual exige que todos os Aprendiz multilíngues, ou ELs, recebam um programa de
imersão aparada em inglês, incluindo inglês como instrução em segunda língua, a menos que os
pais optem por sair dos serviços através de um aviso prévio e autorização de saída firmada.
Alunos cuja língua primária não é inglês têm direitos de acesso igual a todos os componentes
acadêmicos e não-acadêmicos da experiência Alma del Mar.
A Alma del Mar garante que todos os pais cuja língua primária não é inglês recebam toda a
comunicação escrita e oral essencial da escola em sua língua materna, se preferirem. Isso inclui
tradução de documentos vitais e/ou serviços de interpretação necessários para participação
significativa em reuniões escolares essenciais ou reuniões sobre seu aluno (por exemplo, reunião
de IEP e reunião disciplinar estudantil).

Lei de Sucesso a Todos os Alunos (ESSA)

A lei Every Student Succeeds Act é uma lei federal que dá às crianças que entram em um
internato direitos específicos no que diz respeito à continuidade de sua educação de forma
estável. Esta legislação exige que as escolas e o Departamento de Crianças e Famílias trabalhem
para manter as crianças na mesma escola que frequentavam quando antes das mudanças devido à
colocação em lares adotivos, desde que permanecer naquela escola seja a melhor opção para o
futuro do aluno. Entre em contato com o Diretor ou Pró-reitor de Apoio Acadêmico do campus
se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações.

Seção IX: Café da manhã e almoço na escola
Para maximizar o sucesso acadêmico, todos os alunos devem ter café da manhã e almoço
nutritivos. A Alma del Mar está em parceria com a Revolution Foods para fornecer refeições
saudáveis e equilibradas para os alunos.

Café da manhã e almoço gratuitos

A Alma del Mar participa do Programa de Elegibilidade Comunitária (CEP), que fornece
refeições gratuitas a todos os alunos de escolas elegíveis. Não é necessário um processo de
inscrição a refeições para as famílias das escolas do programa CEP.
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Cardápios de café da manhã e almoço

Cardápios mensais são publicados no site da Alma antes do final de cada mês. As famílias
devem revisar o cardápio com alunos para determinar quais refeições provavelmente comerão.

Refeições que vêm de casa

Os alunos da Alma del Mar podem trazer seu café da manhã e/ou almoço de casa. Refrigeração e
aquecimento não estarão disponíveis, por isso as famílias devem enviar alimentos que podem ser
armazenados e consumidos à temperatura ambiente.
Os itens listados abaixo são proibidos na Alma del Mar:
▪Fast food
▪Bebidas com cafeína, incluindo bebidas energéticas e
refrigerante
Se algum dos itens listados acima for levado para a escola,
eles podem ser enviados para casa, confiscados ou
descartados. Os alunos terão acesso à água o tempo todo.

Os alunos não podem
levar refrigerante,
bebidas com cafeína
ou bebidas
energéticas para a
escola. Esses itens
serão descartados.

Cada aluno recebe 25 minutos para o almoço. Encorajamos que a comida de casa a seja um
almoço leve. Isso ajudará a evitar muitos lanchinhos durante todo o dia escolar.
Devido a preocupações com alergia, os alunos são proibidos de compartilhar alimentos ou
bebidas trazidas de casa. A Alma del Mar reserva-se o direito de proibir alimentos adicionais,
conforme necessário por causa de alergias.

Seção X: Saúde
A Alma del Mar está comprometida em apoiar a saúde e o bem-estar de todos os alunos.
Enfermeiros escolares prestam os seguintes serviços dentro do ambiente escolar: primeiros
socorros básicos, cuidados com alunos doentes ou feridos, administração de medicamentos,
educação e aconselhamento sobre questões relacionadas à saúde, realização de exames
obrigatórios e manutenção de registros de saúde. Além disso, a escola tem relação com um
pediatra local que assessora a escola no que diz respeito a questões relacionadas à saúde. Fique à
vontade para entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelo número fornecido na Lista de
contato dos funcionários que é enviada no início do ano letivo.

Primeiros socorros e emergências médicas

Pequenos acidentes, cortes e arranhões geralmente serão tratados na escola pela enfermeira da
escola ou por professores e administradores selecionados. A escola não está equipada para
prestar serviços médicos além de primeiros socorros básicos em situações de urgência ou
emergência. Caso um aluno precise de atendimento médico de emergência, um pai ou
responsável é notificado o mais rápido possível e um funcionário acompanhará o aluno ao
hospital mais próximo até que um pai ou responsável chegue. É essencial que tenhamos no
arquivo o Cartão de emergência com informações de saúde de todos os alunos, o qual fornece
informações de contato atualizadas para pais e responsáveis, e que concede a autorização para
que a escola inicie o tratamento médico.
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Exclusão médica de alunos enfermos

As enfermeiras escolares cuidam de alunos que estão doentes e podem dispensar os alunos da
escola por certas doenças. Mantenha seus filhos em casa se exibirem os seguintes sintomas:
● Febre acima de 99,9 Fº nas últimas 24 horas
o Pode retornar após 24 horas sem febre sem necessidade de tylenol/motrin, etc.
● Vômitos e/ou diarreia
o O aluno pode retornar 24 horas após a resolução dos sintomas.
● Qualquer doença contagiosa que exija antibióticos, tais como conjuntivite, garganta
inflamada, gripe ou varicela.
o O aluno pode retornar após 24 horas com antibióticos ou com uma nota médica
que permita o retorno à escola.
● Piolhos vivos
o Alunos podem retornar depois de tratados com um tratamento de cabelo por
permetrina ou por medicamento controlado, e depois de serem avaliados pela
enfermeira da escola e que se constate que não têm piolhos vivos.
o Note que o tratamento de piolhos sem a remoção completa de lêndeas é ineficaz,
pois a infestação retornará. A remoção de lêndeas não é necessária para o retorno
à escola, porém é necessária para um tratamento eficaz dos piolhos da cabeça.
Se o aluno for diagnosticado com uma doença contagiosa, entre em contato imediatamente com a
enfermeira da escola para que ela possa monitorar outros alunos e a disseminação da doença.
Entre em contato com a enfermeira da escola caso você tenha alguma dúvida sobre quaisquer
doenças que possam exigir que o aluno fique em casa.
Além disso, se o seu filho(a) deve ficar em casa devido a uma doença ou lesão, a ausência pode
ser dispensada por seu médico. Os formulários de justificativa de falta e de ordens médicas
podem ser entregues à Secretaria Principal ou à Secretaria de Saúde.

Administração de medicamentos na escola

A enfermeira da escola deve garantir que haja a receita de medicação adequada de um médico
licenciado e autorizado. Para a maioria dos medicamentos, a receita médica deve ser preenchida
pelo médico e devolvida à enfermeira. Para medicamentos que duram 10 dias letivos ou menos, a
receita do frasco é suficiente para que a enfermeira administre a medicação durante o horário
escolar. Entre em contato com a enfermeira do campus para obter mais informações.

EpiPens

As epipens são administradas de acordo com as melhores práticas médicas em caso de uma
possível reação alérgica. Se um aluno precisa de uma Epipen para prevenir a anafilaxia, uma
reação alérgica grave, o pai/responsável é obrigado a trazer o medicamento do aluno. Se uma
Epipen for usada, os serviços médicos de emergência locais serão notificados imediatamente e os
pais ou responsáveis serão contatados o mais rápido possível.

Medicamentos (não controlado) na Secretaria de Saúde

Os seguintes medicamentos sem prescrição médica são oferecidos na Secretaria de Saúde
(enfermaria). Para receber esses medicamentos, um pai ou responsável deve fornecer
consentimento por escrito. Esse consentimento está localizado no formulário de Informações de
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saúde enviado para casa no início de cada ano letivo. Novos formulários de consentimento são
fornecidos mediante solicitação assim que o ano letivo tiver começado.
● Acetaminofeno líquido infantil (Tylenol) 160mg/5ml
● Ibuprofeno líquido infantil (Motrin/Advil) 100mg/5ml
● Difenidramina líquido infantil HCl para alívio de alergia (Benadryl) 12,5mg/5ml
● Comprimidos de acetaminofeno (Tylenol) 325mg por comprimido
● Comprimidos de Ibuprofen (Motrin/Advil) comprimidos de 200mg
● Comprimidos mastigáveis (Motrin/Advil) comprimidos de 100mg
● Benadryl em gel
● Protetor solar Coppertone Kids Spray FPS 50
A administração desses medicamentos fica a critério da Enfermeira. Para rodos os medicamentos
baseamo-nos em pesos padronizados e tabelas etárias para doses recomendadas.

Educação e aconselhamento sobre preocupações relacionadas à saúde

As enfermeiras fornecem instruções individualizadas relacionadas a problemas de saúde e podem
colaborar com membros da equipe conforme necessário. A educação fornecida inclui:
● Educação sobre asma
● Desenvolvimento infanto-juvenil
● Programas de treinamento de RCP/AED e Primeiros socorros para funcionários
● Educação sobre diabetes
● Gestão de dieta e peso
● Epilepsia
● Alergias alimentares e Treinamento de administração de epinefrina
● Higiene e lavagem das mãos
● Promoção da saúde bucal
● Triagem e tratamento de escoliose
● Capacitação especializada nas necessidades particulares de atenção à saúde do aluno
● Conscientização sobre segurança solar
● Educação sobre tabaco

Triagens

A enfermeira da escola realizará triagens anuais de acordo com as normas do Departamento de
Saúde Pública de Massachusetts. As triagens são as seguintes:
● Triagens visuais- Anualmente para alunos nas séries K-5, e uma vez entre as séries 6-8
● Triagens auditivas- Anualmente para alunos nas séries K-3, e uma vez entre as séries 6-8
● Triagens posturais e de escoliose- Anualmente para alunos das séries 5-8
● Triagens de altura e peso- Alunos nas séries 1, 4 e 7
● Triagens de SBIRT- Alunos no 7º ano
● Triagens de piolhos- Alunos em todas as séries, conforme necessário
A enfermeira contatará a família se os resultados indicarem a necessidade de acompanhamento.
É responsabilidade dos pais e responsáveis garantir que as necessidades identificadas pela
triagem sejam atendidas. A escola fornece indicações a serviços adequados a pedido da família.
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Registro de Saúde Escolas de Massachusetts

A Alma del Mar deve permanecer em conformidade com as regulamentações do Departamento
de Saúde Pública de Massachusetts sobre documentação de exames físicos e registros atualizados
de imunição de todos os nossos alunos.

Exames físicos

De acordo com a Lei Geral de Massachusetts, exames físicos devem ser realizados em alunos
“dentro de um ano antes da entrada na escola, ou dentro de 30 dias após a entrada na escola, e em
intervalos ou de três ou de quatro anos depois disso”.
Portanto, a Alma del Mar requer uma cópia de um exame físico recente de seu filho ao entrar no
sistema escolar. Também são necessários exames físicos, no início do Jardim de Infância, da 4ª e
da 7ª série, no mínimo. A realização de exames físicos anuais é fortemente incentivada.
A Alma del Mar aplica a Lei de Imunização Escolar. Os alunos devem estar plenamente
atualizados em suas imunizações conforme as exigências do Departamento de Saúde Pública. As
únicas exceções a este requisito são:
● Um médico fornece documentação escrita de que a imunização colocaria em risco a
saúde de um aluno ou,
● Um pai ou responsável fornece documentação escrita de que a imunização entra em
conflito com suas crenças religiosas sinceras.
Todas as imunizações são exigidas no início de cada ano letivo. Os alunos sem registro de
imunização atualizado são considerados fora de conformidade e poderão ser excluídos da escola.
Alunos sem imunização podem ser excluídos da escola durante surtos de doenças evitáveis a fim
de proteger tanto sua saúde quanto a da comunidade escolar em geral. Os alunos podem ser
isolados ou colocados em quarentena, conforme prevê a lei aplicável.

Formulário de contato de emergência

Este formulário fornece importantes informações de contato de um aluno e é mantido na
Secretaria Principal. Informações específicas de saúde, como do pediatra, do dentista e
informações de seguro do aluno também são registradas neste formulário e podem ser utilizadas
em caso de emergência.

Perfil de Informações de saúde e autorização para emergências

Todos os anos acadêmicos um formulário de Informações de saúde e autorização para
emergências é enviado para casa. Retorne este formulário prontamente para que a enfermeira
possa dar o seu melhor ajudar a apoiar o aluno. A Alma del Mar espera que as famílias atualizem
os registros médicos durante todo o ano letivo. Notifique a enfermeira e forneça documentação
sempre que um aluno for ao pronto-socorro, fizer cirurgia ou seja diagnosticado com algo.

Política e procedimentos sobre uso de álcool e drogas ilícitas
Visão geral

É política da Alma del Mar responder ao uso e/ou abuso de substâncias, incluindo álcool e
drogas ilegais (incluindo esteroides), bem como ao uso inadequado e/ou abuso de substâncias
legais (inalantes, maconha, cigarros eletrônicos, suplementos de ervas, medicamentos de todos
os tipos e complementos dietéticos) através da educação, assistência médica ou de saúde, e
disciplinamento.
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Educação

Uma abordagem educacional/médica/de saúde é o primeiro passo para ajudar os alunos a decidir
não usar e/ou abusar de substâncias, e ajudar os alunos já envolvidos. A educação sobre o abuso
de substâncias é integrada à filosofia do nosso programa e ensinada explicitamente nas Aulas de
Saúde (séries 5 - 8). Também oferecemos oficinas de educação e de recursos comunitários para
professores e famílias.

Ligações comunitárias

A escola mantem relações com órgãos judiciais e legislativos, de reabilitação, de tratamento e de
aplicação da lei e para garantir que toda a capacidade da comunidade seja usada para apoiar a
eliminação de problemas de abuso de substâncias. Grupos e organizações específicas incluem:
● Departamento de Polícia de New Bedford
● PAACA
● Corte da Juventude
● Serviços Infantis e Familiares de New Bedford

Política e procedimentos

O uso e/ou abuso de qualquer substância, incluindo álcool e drogas ilegais (incluindo esteroides),
bem como ao uso inadequado e/ou abuso de substâncias legais (inalantes, maconha, cigarros
eletrônicos, suplementos de ervas, medicamentos de todos os tipos e complementos dietéticos) é
estritamente proibido nas dependências da escola. Posse, uso ou venda de drogas ilegais ou
parafernália de drogas, substâncias legais destinadas a uso indevido ou bebidas alcoólicas no
terreno escolar, em funções escolares ou em ônibus escolares é sempre proibido. Para minimizar
a confusão, cerveja e vinho não alcoólicos não são permitidos na escola em nenhum momento.
O objetivo da Alma del Mar de ter uma “Escola sem Drogas” só pode ser alcançado se a
administração tiver autoridade para executar a política de Drogas/Álcool. Portanto, a
administração segue o princípio da “suspeita sensata” e não do da “causa provável”. Alunos com
cheiro de álcool ou maconha, ou que estão se comportando de forma que indique a possessão ou
ingestão de drogas ou álcool, na propriedade escolar e em eventos escolares, estão sujeitos a essa
política. Além disso, a Alma del Mar também pode entrar em contato com a Polícia de New
Bedford para mais ações e/ou testes ao critério do Departamento de Polícia de New Bedford.
O sucesso dessa política depende em parte da criação de um elo entre a comunidade educacional
e as agências locais de aplicação da lei. A Alma del Mar e o Departamento de Polícia de New
Bedford concordam em coordenar esforços para prevenir e controlar o uso de substâncias por
alunos e responder efetivamente a incidentes dentro ou fora da escola e em eventos patrocinados
pela escola. O objetivo dessa política é garantir a segurança e saúde de todos os alunos da Alma.

Procedimento

As seguintes medidas serão tomadas em resposta ao uso de substâncias por alunos:
Se um aluno voluntariamente confidenciar um problema de drogas ou álcool a qualquer membro
da equipe, a equipe consultará imediatamente um conselheiro escolar, enfermeiro escolar ou
administrador de edifícios, que então consultará o Pró-reitor de Cultura para desenvolver
recomendações. Nesses casos, a escola trabalhará com o aluno e a família para abordar a
preocupação com drogas ou álcool tendo em mente o interesse do aluno.
Se um administrador escolar tem motivos razoáveis para suspeitar, através de observação direta,
que um aluno está sob a influência de drogas ou álcool, mas se nenhum contrabando for
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encontrado, uma avaliação é feita. O aluno pode ser removido da aula, e o contato aos pais
ocorrerá imediatamente.
Quando a escola determina que um aluno está sob a influência de drogas ou álcool, mas nenhum
contrabando é encontrado, o Pró-reitor de Cultura ou designado notificará imediatamente os pais
e uma conferência é realizada com o aluno e os pais antes que o aluno retorne à escola. O aluno
pode ser encorajado a participar de reuniões de um programa aprovado de recuperação de álcool
ou drogas ou outro tratamento adequado. Além disso, o aluno pode estar sujeito à suspensão da
escola. A disposição do aluno a se envolver em reuniões de um programa ou tratamento
aprovado de recuperação de álcool ou drogas pode ser considerada como circunstâncias
atenuantes na determinação de suspensão da Escola.
Se o aluno estiver em posse de drogas ou álcool, o Pró-reitor de Cultura ou designado notificará
os pais e uma conferência é realizada com o aluno e seus pais ou responsáveis. A substância é
selada e rotulada com a data e hora do confisco e anotada no boletim de ocorrência. Se for uma
substância legal, pode ser dada ao pai ou descartada a pedido do pai. Se a substância for ilegal,
pode ser entregue à polícia de New Bedford. O aluno pode ser encorajado a participar de um
programa aprovado de recuperação de álcool ou drogas ou outro tratamento adequado e pode
estar sujeito a suspensão (por posse de álcool, tabaco, nicotina e substâncias não controladas) ou
suspensão/expulsão (por posse de substâncias controladas, incluindo maconha) da escola, de
acordo com as leis e regulamentos do devido processo de disciplinamento estadual. A disposição
de um aluno em se envolver com um programa/tratamento aprovado de recuperação de álcool ou
drogas pode ser considerada como circunstância atenuante na determinação de suspensão ou
expulsão. Haverá notificação formal à polícia pela escola e medidas apropriadas serão aplicadas.
Se for constatado que um aluno está vendendo, distribuindo ou em posse de uma quantidade
suficiente para ser acusado da intenção de distribuir drogas ou álcool, o Pró-reitor de Cultura ou
designado notificará imediatamente os pais e a polícia. A polícia tomará medidas de prisão,
remoção e acusação criminal permitidas por lei quanto à venda de drogas nas proximidades de
prédios escolares. Além disso, o aluno pode estar sujeito à suspensão (por álcool, tabaco,
nicotina e substâncias não controlados) e expulsão/suspensão (por posse de substâncias
controladas, incluindo maconha).
A intenção da Política de Drogas e Álcool da Alma del Mar é ser proativa para que indivíduos
com problemas com drogas ou álcool possam ser facilmente identificados e levados ao serviços
apropriados.

Recursos e apoio

Se você está preocupado com um aluno da Alma del Mar quanto ao possível uso de drogas ou
álcool, nós encorajamos você a entrar em contato com seu Diretor ou Pró-reitor de Cultura. Além
disso, aqui estão alguns recursos que as famílias podem achar úteis:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conversando com seus filhos sobre maconha - Blog da Saúde Pública de Massachusetts
Poder dos Pais- Saúde no Mass.gov & Serviços Humanos
Uso de álcool e seus filhos - Saúde Pública de Massachusetts
Dicas de prevenção para o seu filho de idade escolar - Saúde no Mass.gov & Serviços Humanos
http://safesupportivelearning.ed.gov-Centro Nacional de Apoio Seguro em Ambientes Educativos
http://www.getsmartaboutdrugs.com/ - DEA
Escritório de Saúde do Adolescente - Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA
Programa de Abuso de Substâncias por Adolescentes - Hospital Infantil de Boston
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●

Pressão de Pares - Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente

Seção XIII: Segurança
A Alma del Mar se esforça ao máximo para garantir que alunos permaneçam seguros durante
todo o dia escolar.

Fechamento devido ao tempo

Se as condições climáticas forem tais que transporte à escola é extremamente perigoso, a Alma
del Mar é fechada.
Se houver um fechamento ou abertura atrasada devido ao tempo, incluindo neve pesada ou calor
extremo, todos os pais e responsáveis recebem um telefonema e mensagem de texto entre 6h e 7h
do dia do cancelamento, se não for anunciado no dia ou noite anterior. Além disso, as
informações de cancelamento ficam disponíveis através da televisão local, estações de rádio,
bem como no site e nas redes sociais da Alma.

Protocolos de visita

A Alma del Mar recebe e incentiva visitas, tanto de dentro como de fora da comunidade. Para
garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos e funcionários, a porta da frente permanece
sempre trancada. Quando um visitante chega, deve solicitar entrada através da entrada principal.
Visitantes são obrigados a usar um crachá de visitante da Alma del Mar o tempo todo.
Alma del Mar reserva-se o direito de solicitar que qualquer visitante deixe o prédio a qualquer
momento.

Propriedade do aluno

Os alunos não devem levar nada para a escola além de uma mochila, roupas apropriadas, almoço
(opcional) e materiais escolares. A Alma del Mar não é capaz de garantir a segurança de
quaisquer itens levados à escola.

Espaço de armazenamento do aluno

Cada aluno tem uma área de armazenamento designada para pertences pessoais. Lancheiras,
mochilas e roupas podem ser armazenadas nesses espaços.

Itens proibidos

Se um aluno for encontrado em posse de um tablete, brinquedo ou outro item proibido, o item é
confiscado por um professor ou administrador. Se o aluno for observado usando um celular
durante o dia escolar e no prédio da escola, o celular é confiscado. O item só é devolvido aos
pais ou responsáveis. Os pais podem ir ao Escritório Principal entre 8h e 17h para pegá-lo.

Achados e perdidos

Objetos dos alunos que se perdem na escola são mantido em um um local designado “achados e
perdidos” por pelo menos uma semana. Se não for resgatado, o objeto é doado à GiftstoGive.

Revista de alunos

A fim de manter a segurança de todos os alunos, a Alma del Mar reserva-se o direito de realizar
buscas em seus alunos e em seus pertences se houver suspeita sensata de que o Aluno está se
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envolvendo em comportamentos que violam o Código de Conduta. Se buscas forem realizadas, a
escola garante que a privacidade dos alunos seja respeitada na medida do possível e que os
alunos e seus familiares sejam informados das circunstâncias da busca.
Espaços de alojamento, mesas e dispositivos tecnológicos emitidos pela escola, aplicativos e
contas (por exemplo, computadores, Google Docs, conta de e-mail), que são atribuídos aos
alunos para seu uso, permanecem propriedade da Alma del Mar. Os alunos devem, portanto, não
ter expectativa de privacidade nessas áreas. Essas áreas estão sujeitas a buscas aleatórias por
funcionários da escola a qualquer momento com ou sem suspeita razoável de violação do Código
de conduta.

Ordens de restrição

Se houver uma ordem de restrição envolvendo qualquer aluno, pais ou responsáveis devem
informar a recepção imediatamente e devem fornecer uma cópia da Ordem de restrição, bem
como uma descrição física do outro indivíduo nomeado na ordem. É responsabilidade dos pais
ou responsáveis garantir que a escola tenha uma cópia atual de todos os documentos judiciais.
Se um adulto contra o qual houver uma ordem de restrição entrar no prédio, o aluno nomeado na
ordem de restrição é mantido em um local seguro, e o pai ou responsável é contatado
imediatamente. O Departamento de Polícia de New Bedford também pode ser contatado.

Procedimentos de evacuação

Em caso de emergência de incêndio (se um aluno ou funcionário vê fogo ou cheira fumaça), ele
ou ela deve fechar a porta e puxar o alarme de incêndio. Ao ouvir o alarme, os funcionários da
escola reunirão alunos em suas salas e sairão do prédio de acordo com o plano de evacuação de
incêndio postado em cada sala. Os alunos devem seguir a direção dos funcionários que
verificarão a segurança das escadas e levarão os alunos do lado de fora do prédio até o
estacionamento traseiro, onde os funcionários da escola alinharão os alunos por classe e farão a
chamada.
Durante a primeira semana de aula e, em seguida, durante todo o ano letivo, alunos e
funcionários participam de exercícios de incêndio para garantir que toda a comunidade escolar
esteja familiarizada com as respostas apropriadas em caso de emergência.
Caso o dia letivo termine mais cedo devido a uma emergência, todos os pais e responsáveis são
contatados e tem a opção de ir buscar o aluno. Nenhum aluno é liberado sem permissão de um
administrador. Os pais são obrigados a assinar a saída do aluno. Os alunos também têm a opção
de permanecer em um local seguro até o horário normal da saída para pegar o ônibus para casa a
partir do local de detenção.
A escola realiza uma simulação de evacuação só para funcionários uma vez por ano. Durante a
simulação funcionários seguem os procedimentos descritos em nossos Planos de evacuação, com
funcionários alinhando alunos em áreas designadas.
Uma cópia do Plano de evacuação completo está disponível na recepção mediante solicitação

Seção XIV: Chegada e saída
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A Alma del Mar fornece transporte de ônibus escolar para todos os alunos elegíveis. O ônibus da
manhã garante que os alunos cheguem à Alma del Mar entre 8h30 e 8h45. O ônibus da tarde sai
da Alma del Mar entre 15h30 e 15h40 de segunda a sexta-feira.
As famílias também podem deixar e pegar os alunos na escola. Os alunos podem ser deixados
entre 8h30 – 8h45 e serem pegos entre 3h30 – 3h40 de segunda a sexta-feira. Os alunos serão
considerados atrasados a partir das 8h45.
Ônibus escolares e veículos pessoais, incluindo de alunos, professores, funcionários e visitantes
são proibidos de ficar parados com motor ligado ou “idling” em terreno escolar, conforme o mgl
c. 90, s. 16B.
Consulte o Apêndice 8 para obter mais informações sobre transporte.

Comportamento no ônibus

A Alma del Mar considera o ônibus escolar como uma extensão da sala de aula, e o Código de
conduta se aplica ao comportamento dentro do ônibus.
Alunos que não aderirem a essas normas enfrentarão consequências de acordo com o Código de
conduta, e os pais serão notificados. A Alma del Mar reserva-se o direito de suspender alunos
que se envolvam repetidamente em comportamentos perturbadores ou inseguros do ônibus.
Consulte o Apêndice 2 para obter informações adicionais sobre suspensão e o Apêndice 3 para
obter mais detalhes sobre as expectativas comportamentais dos alunos no ônibus e possíveis
ações e consequências por parte da escola.

Seção XV: Política de bullying
A Alma del Mar não tolera nenhum comportamento ilegal ou perturbador, incluindo qualquer
forma de bullying, cyberbullying ou retaliação, em nossos prédios escolares, em terrenos
escolares ou em atividades relacionadas à escola. A Alma del Mar define o bullying de acordo
com as leis e regulamentos de prevenção de bullying de Massachusetts. A Alma del Mar
investigará prontamente todos os relatos e queixas de bullying, cyberbullying e retaliação e
tomará medidas imediatas para acabar com esse comportamento e restaurar uma sensação de
segurança na vítima. A Alma del Mar apoia esse compromisso em todos os aspectos da nossa
comunidade escolar. Se uma queixa de bullying também incluir alegações de assédio e
discriminação com base em status de classe protegida, a Alma del Mar investigará essas
alegações sob essas respectivas políticas, bem como sob a política de bullying das escolas.
Abaixo está um resumo das políticas de bullying da Alma del Mar. O Plano de Prevenção ao
Bullying, Plano de Assédio e Plano de Não Discriminação estão disponíveis no site e mediante
solicitação no Escritório Principal.

Esforços de prevenção ao bullying

A Alma del Mar utiliza abordagens baseadas em estudos para prevenir o bullying dentro da
comunidade escolar. As abordagens são implementadas dentro salas individuais, dentro de
reuniões a nível de série e dentro de reuniões escolares inteiras.
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Colaboração com famílias

A Alma del Mar espera que alunos, pais e responsáveis, ou outros que testemunham ou tomam
consciência de um caso de bullying ou retaliação envolvendo um aluno, que haja então uma
denúncia. As denúncias podem ser orais ou escritos. As denúncias podem ser feitas
anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar é tomada contra um suposto agressor apenas com
base em uma denúncia anônima. As denúncias podem ser feitas das seguintes maneiras:

Respostas a denúncias de bullying
Segurança

Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, a Equipe de Liderança
Escolar toma medidas para avaliar a necessidade de restaurar a sensação de segurança do suposto
alvo e proteger o suposto alvo de possíveis novos incidentes.

Investigação

A Equipe de Liderança Escolar investiga prontamente denúncias de bullying
ou retaliação e, ao fazê-lo, considera todas as informações disponíveis,
incluindo a natureza das alegações e as idades dos alunos envolvidos.

Determinações

A Equipe de Liderança Escolar faz uma determinação baseada em todos os
fatos e circunstâncias. Se, após investigação, o bullying ou retaliação for
comprovado, a Equipe de Liderança Escolar tomará medidas razoavelmente
calculadas para evitar a recorrência e proteger o alvo.

A Alma del Mar
trabalha com famílias e
parceiros comunitários
para garantir que
agressores e alvos
tenham acesso aos
serviços apropriados na
Alma del Mar e dentro
da comunidade.

Respostas a incidentes de bullying confirmados
Promovendo segurança para o alvo e outros

A Equipe de Liderança Escolar considera quais ajustes são necessários no ambiente escolar para
melhorar a sensação de segurança do alvo e dos outros também.

Esforços para prevenir futuros incidentes

Após a Equipe de Liderança Escolar determinar que o bullying ou retaliação ocorreu, a lei exige
que a Alma del Mar faça uso de uma série de respostas que equilibrem a necessidade de
responsabilização com a necessidade de ensinar comportamentos adequados.

Ação disciplinar

Se a Equipe de Liderança Escolar decidir que uma ação disciplinar é adequada, a ação disciplinar
é determinada com base nos fatos descobertos pela Equipe de Liderança Escolar.

Acesso a recursos e serviços de apoio
A Alma del Mar oferece níveis múltiplos de intervenção tanto para agressores quanto para alvos
de bullying. Professores e funcionários da escola implementarão planos de comportamento e
fornecerão apoio conforme necessário a todos os alunos. No caso de os alunos terem
necessidades fora da capacidade dos funcionários da escola, a Alma del Mar trabalhará em
parceria com outras organizações.
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Apoiando alunos transgêneros e de gênero não conforme
De acordo com as leis, regulamentos e orientações do Departamento de Educação Primária e
Secundária de Massachusetts que proíbem a discriminação contra pessoas em escolas públicas
com base na identidade de gênero, a Alma Del Mar desenvolveu as seguintes provisões, que
fazem parte de sua política maior sobre identidade de gênero. Consulte o site da Alma para ver a
política completa. As seguintes disposições foram incluídas no Manual de Alunos e Familiares
como particularmente relevantes para nossos alunos e famílias.
Privacidade, confidencialidade e registros escolares
De acordo com a lei estadual, informações sobre o sexo de nascimento atribuído a um aluno, ou
a mudança de nome para fins de identidade de gênero, transição de gênero, tratamento médico ou
de mental relacionado à identidade de gênero, ou qualquer outra informação de natureza
semelhante, independentemente de sua forma, fazem parte do registro escolar do indivíduo (ver a
Massachusetts Student Records Regulations, 603 CMR 23.00), e é confidencial, e por tanto
devem ser mantidas em privacidade, exceto em circunstâncias limitadas (603 CMR § 23.04.8).
Uma tal circunstância é quando funcionários autorizados da escola requerem as informações para
fornecer serviços administrativos, educacionais, aconselhamento ou outros serviços ao aluno no
desempenho de suas funções oficiais. Para alunos transgêneros, os funcionários autorizados
incluem o diretor, enfermeiros escolares, professores e orientadores.
Quando um aluno novo na escola está usando o nome escolhido, o nome de nascimento é
considerado informação privada e pode ser divulgado apenas com autorização conforme
previsto no Regulamento de Registros Escolares de Massachusetts. Se o aluno já for
conhecido na escola ou nos registros escolares pelo seu nome de nascimento, o diretor deve
orientar os funcionários da escola a usar o nome e escolhido pelo aluno. Todos os esforços
devem ser feitos para atualizar os registros escolares (por exemplo, Programas de
Educação Individualizada) com o nome escolhido do aluno e não circular registros com o
nome de nascimento atribuído pelo aluno. Registros com o nome de nascimento atribuído
pelo aluno devem ser mantidos em um arquivo separado e confidencial.
Ao determinar quais funcionários ou alunos devem ser informados de que a identidade de
gênero de um aluno é diferente da do sexo atribuído ao nascer, as decisões devem ser
tomadas em consulta com o aluno, ou no caso de um aluno jovem, com pai ou responsável.
A questão chave é se e como o compartilhamento das informações beneficiará o aluno.
Alunos transgêneros e de gênero não conforme podem decidir discutir e expressar sua identidade
de gênero abertamente e podem decidir quando, com quem e quanto compartilhar informações
privadas. Um aluno com 14 anos ou mais, ou que tenha entrado no nono ano, pode consentir com
a divulgação de informações de seu histórico escolar. Se um aluno tem menos de 14 anos e ainda
não está no nono ano, o pai do aluno (sozinho) tem autoridade para decidir sobre divulgações e
outros assuntos de registro de alunos.
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Marcadores de gênero nos registros escolares
Um marcador de gênero é a designação na escola e em outros registros que indicam o sexo do
aluno. Para a maioria dos alunos, registros que incluem uma indicação do gênero do aluno
refletem o sexo de nascimento atribuído a um aluno. Para alunos transgêneros, no entanto, um
marcador de gênero documentado (por exemplo, “masculino” ou “feminino” em um
registro permanente) deve refletir a identidade de gênero do aluno, não o sexo atribuído ao
aluno. Isso significa que se um aluno transexual cuja identidade de gênero é masculina tem um
registro escolar que reflete um sexo de nascimento atribuído como feminino, então, mediante
solicitação do aluno ou, no caso de jovens alunos ainda não capazes de defender si mesmos,
pelos pais ou responsáveis, a escola deve mudar o marcador de gênero no registro para
masculino. As escolas são aconselhadas a coletar ou manter informações sobre o gênero dos
alunos somente quando necessário.
Além disso, alunos transgêneros que fazem a transição após completar a Middle ou High
school, podem pedir às escolas anteriores que alterem os registros escolares ou um diploma
ou histórico escolar que incluam o nome de nascimento e o sexo do aluno. Quando solicitado,
e quando satisfeitas com as informações de identidade de gênero fornecidas, as escolas devem
alterar o registro do aluno, incluindo a reedição de um diploma ou histórico escolar, para refletir
o nome e o gênero atual do aluno.
Banheiros, vestiários e provadores
Todos os alunos têm direito a ter acesso a banheiros, vestiários e provadores que sejam
sanitários, seguros e adequados para que possam se envolver confortavelmente e plenamente no
programa escolar e atividades. Cada situação precisa ser tratada com base nas circunstâncias
particulares do aluno e das instalações escolares. Em todos os casos, o diretor deve ser claro
com os alunos (e os pais) de qualquer aluno pode acessar o banheiro, vestiário e provador
que corresponde à sua identidade de gênero. Enquanto alguns alunos transgêneros vão querer
isso, outros não ficarão confortáveis com isso. Os alunos transgêneros que se sentem
desconfortáveis usando um banheiro segregado por sexo devem ter acesso a uma
alternativa segura e adequada, como um banheiro “unissex” único ou o banheiro da
enfermaria. Da mesma forma, alguns alunos transgêneros podem não se sentir confortáveis em
se despir nas instalações de mudança que correspondem à sua identidade de gênero.
Alguns alunos podem se sentir desconfortáveis em compartilhar um banheiro, vestiário ou
provador segregado por sexo com um aluno transgênero. Esse desconforto não é motivo
para negar acesso ao aluno transgênero. Os gestores escolares e a equipe de aconselhamento
devem trabalhar com os alunos para enfrentar o desconforto e promover a compreensão da
identidade de gênero, para criar uma cultura escolar que respeite e valorize todos os alunos.
As questões em torno do acesso sob a lei de identidade de gênero e privacidade pessoal devem
ser resolvidas caso a caso, no diálogo com alunos e pais e através de liderança na criação de
ambientes de aprendizagem seguros e solidários.
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Aulas de educação física e atividades atléticas dentro e fora da escola
A educação física é um curso obrigatório em todas as séries nas escolas públicas de
Massachusetts, e o atletismo escolar é uma parte importante da vida de muitos alunos. A maioria
das aulas de educação física nas escolas de Massachusetts são mistas, então a identidade de
gênero dos alunos não deve ser um problema em relação a essas aulas. Quando houver aulas
ou atividades atléticas segregadas por sexo, incluindo atletismo dentro e fora do campus,
todos os alunos devem ser autorizados a participar de forma consistente com sua
identidade de gênero. Com relação ao atletismo interescolar, a Associação Atlética Interescolar
de Massachusetts seguirá a determinação de gênero feita pelo distrito estudantil e não fará
determinações separadas por identidade de gênero.

Apêndice 1: Políticas de suspensão e expulsão
Visão geral da categoria de infração disciplinar
Manual de Violações (M.G.L. c. 71§ 37H 3/4)
Sob o M.G.L. c. 71 § 37H 3/4 (também referido como “manual de violaçãos”) os alunos
podem enfrentar suspensão pelo Diretor Assistente, Pró-reitor de Cultura ou outro
membro da equipe escolar por qualquer infração disciplinar grave, incluindo:
● Posse de álcool, nicotina ou produtos de tabaco nas instalações da escola ou em um
evento patrocinado pela escola
● Destruição ou tentativa de destruição de propriedade, incluindo por incêndio ou por
uma ameaça de bomba
● Colocar em risco a segurança de alunos, como puxar o alarme de incêndio ou
destruir a propriedade da escola
● Assédio ou agressão (verbal, física, sexual) a um aluno ou funcionário
● Ameaça de prejudicar um aluno, um funcionário ou a escola
● Bullying
● Qualquer outra violação grave do manual de aluno ou do Código de Conduta
Consulte a página 20 deste manual para obter informações adicionais.

Drogas, armas e agressões a funcionários da escola (M.G.L. c. 71 § 37H)
De acordo com o M.G.L. c. 71 § 37H os alunos podem estar sujeitos a suspensão ou expulsão
pelas seguintes infrações:
1.) Qualquer aluno que seja encontrado nas instalações da escola ou em eventos
relacionados à escola, inclusive em jogos atléticos, em posse de armas
perigosa, incluindo facas, ou de substâncias controladas como definido no
M.G.L. c. 94C, incluindo maconha, cocaína e heroína.
2.) Qualquer aluno que agredir qualquer um funcionário nas instalações da
escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola,
incluindo jogos atléticos.
Crimes (M.G.L. c. 71 § 37H1/2)
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De acordo com o M.G.L. c. 71 § 37H1/2 os alunos podem estar sujeitos a suspensão ou expulsão
pelas seguintes infrações:
1.) Somente suspensão: A emissão de uma queixa criminal contra um aluno
acusando aquele aluno de um crime, ou a emissão de uma denúncia de
delinquência criminal contra o aluno.
2.) Suspensão ou Expulsão: Aluno sendo condenado por crime ou por um
julgamento ou admissão em tribunal de culpa em relação a tal crime ou
delinquência criminal.

Direitos a devido processo no disciplinamento de aluos

Violações do Manual do aluno sob o M.G.L. c. 71 § 37H3/4
Suspensão na escola (M.G.L. c. 71 § 37H3/4)

O Diretor assistente, Pró-reitor de Cultura ou outro Diretor designado (Administrador)
pode usar a “suspensão na escola” como uma alternativa à suspensão de curto prazo a
violações do Manual do aluno. Antes de impor uma “suspensão na escola”, o Administrador
informará o aluno do delito disciplinar de que é acusado e a base da acusação, e fornecerá
ao aluno a oportunidade de contestar as acusações e explicar as circunstâncias em torno do
suposto incidente. Se o Administrador determinar que o aluno cometeu um delito
disciplinar, o Administrador informará ao aluno a duração da suspensão escolar do aluno,
que não deverá exceder dez dias, cumulativamente ou consecutivamente, em um ano letivo.
No mesmo dia da decisão de “suspensão na escola”, o Administrador fará esforços
razoáveis para notificar o pai oralmente o mais rapidamente possível sobre o delito
disciplinar, as razões para concluir que o aluno cometeu a infração e a duração da
“suspensão na escola”. O Administrador também convidará os pais para uma reunião para
discutir o desempenho acadêmico e o comportamento do aluno, bem como estratégias para
o engajamento do alunos e possíveis respostas ao seu comportamento. Tal reunião é
agendada no dia da suspensão, se possível, e se não o for, o mais breve possível. Se o
Administrador não conseguir falar com os pais depois de fazer e documentar pelo menos
duas tentativas, tais tentativas haverão constituído um “esforço razoável” para fins de
informar oralmente os pais sobre a suspensão na escola.
O Administrador envia uma notificação por escrito ao aluno e aos pais sobre a “suspensão
na escola”, incluindo o motivo e a duração da suspensão, e convidando os pais para uma
reunião com o diretor com o propósito estabelecido na 603 CMR 53.10(4), caso tal reunião
ainda não tenha ocorrido. A notificação escrita também inclui o direito do aluno de ter a
oportunidade de ganhar créditos, conforme aplicável, repor tarefas, testes, trabalhos ou
outras atividades escolares, conforme necessário para que ele ou ela progrida durante a
suspensão na escola. O Administrador entrega a notificação no dia da suspensão, ou
manualmente, ou por correio ou e-mail, de acordo com o endereço para comunicações
escolares fornecido pelo pai, ou por outro método de entrega com o qual o diretor e o pai
tenham concordado. Determinações de “suspensão na escola” são definitivas, não há apelo.
Durante a suspensão, alunos são removidos das atividades de sala de aula e do dia letivo,
mas permanecem nas instalações da escola.
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Um registro de todas as infrações que resultam em suspensão de alunos é mantido pela
escola e fará parte do arquivo do aluno.

Remoção de Emergência (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):

Qualquer aluno que tenha sido acusado de infração disciplinar sob o M.G.L. c. 71, § 37H3/4
(Manual de violações) pode ser temporariamente removido das dependências da escola se
o Administrador determinar que sua permanência representa um risco para as pessoas e a
propriedade, ou perturba material e substancialmente a ordem da escola e, na visão do
Administrador, não há alternativa para aliviar o perigo ou a perturbação. A remoção
temporária de emergência não deve exceder dois dias letivos durante os quais a
Administração deve: 1) Fazer esforços imediatos e razoáveis para notificar verbalmente o
aluno e o pai do aluno da remoção de emergência e do motivo da necessidade da remoção
de emergência, e dar a notificação de uma audiência de suspensão de curto ou longo prazo,
conforme exigido pela 603 CMR 53.06(2); 2) Fornecer notificação escrita ao aluno e uma
audiência de suspensão de curto ou longo prazo, conforme exigido pela 603 CMR 53.06(2);
3) Fornecer ao aluno uma oportunidade de audiência sobre a suspensão de curto ou longo
prazo, em conformidade com a 603 CMR 53.08(2) ou (3), conforme aplicável, antes do
término de dois dias letivos (a menos que um tempo mais longo seja acordado) para
determinar se o aluno cometeu o delito ao qual foi acusado e, se sim, quais consequências
disciplinares são apropriadas; 4) Incluir aviso do direito do aluno de ter a oportunidade de
ganhar créditos, conforme aplicável, repor tarefas, testes, trabalhos ou outras atividades
escolares, conforme necessário para que ele ou ela progrida durante a suspensão na escola;
5) Tomar uma decisão verbal no mesmo dia da audiência, e por escrito no máximo no dia
seguinte da escola, que atenda aos requisitos para uma decisão de suspensão de curto ou
longo prazo, de acordo com a 603 CMR 53.08(2)(c) e (d) ou (3)(c) e (d), se aplicável.

Um administrador não pode remover um aluno da escola em caráter emergencial por um
delito disciplinar até que sejam tomadas disposições adequadas para a segurança e
transporte do aluno.

Suspensão fora da escola (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):

As suspensões fora da escola podem ser de curto prazo (o que significa dez (10) dias letivos
ou menos, consecutivos ou cumulativamente em um ano letivo), ou podem ser a longo
prazo (o que significa mais de dez dias letivos consecutivos ou cumulativamente em um
ano letivo). Todas as suspensões fora da escola proíbem o aluno de ficar nas instalações da
escola e participar de eventos relacionados à escola. Em todos os casos de má conduta
estudantil para os quais uma suspensão pode ser imposta, o diretor exercerá discrição na
decisão da consequência do delito; considerará formas de reengajar o aluno na
aprendizagem; e evitará o uso da suspensão da escola de longo prazo como consequência
até que sejam tentadas outras alternativas. A administração irá considerar outras
consequências, incluindo alternativas à suspensão e formas de reengajar o aluno na
aprendizagem, antes de impor uma suspensão fora da escola.
Para todas as suspensões fora da escola (curtas e longas) (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):
● O Administrador deve fazer esforços razoáveis para notificar o pai verbalmente da
oportunidade de comparecer à audiência. Para realizar uma audiência sem a presença do
pai, o Administrador deve ser capaz de documentar os esforços razoáveis para incluir o
pai. Presume-se que o Administrador tenha feito esforços se enviou uma notificação por
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escrito e documentou pelo menos duas tentativas de contato com o pai da maneira
especificada pelo pai para notificação em caráter emergencial.
● Notificações escritas (ambas de audiência e de decisão) para o pai podem ser feitas por
entrega manual, correio, ou e-mail para um endereço fornecido pelo pai para
comunicações escolares ou qualquer outro método de entrega acordado pelo
Administrador e pelos pais.
● Se o aluno estiver em um programa pré-escolar ou nas séries da K a 3ª, o Administrador
enviará uma cópia da determinação por escrito ao Diretor executivo e explicará as razões
para impor uma suspensão fora da escola, antes que a suspensão entre em vigor.
● Os alunos não serão suspensos por uma violação do manual por mais de noventa dias em
um ano letivo, ou além do final do ano letivo (o que ocorrer primeiro).
Suspensão de curto prazo (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):

Antes de impor uma suspensão fora da escola de curto prazo a um aluno (menos de 10 dias
letivos consecutivos ou cumulativos de suspensão em um ano letivo), o Administrador deve
fornecer notificação verbal e escrita ao aluno e ao pai em inglês e na língua primária do lar,
se essa não for o inglês, ou por outros meios de comunicação, quando apropriado. A
notificação deve estabelecer em linguagem simples: (a) o delito disciplinar; (b) a base para
a cobrança; (c) as consequências potenciais, incluindo o tempo potencial de suspensão do
aluno (suspensão de curto prazo que não exceda 10 dias letivos consecutivos ou
cumulativamente em um ano letivo, nem se estenda além do final do ano letivo); (d) a
oportunidade do aluno ter uma audiência com o Administrador sobre a suspensão
proposta, incluindo a oportunidade de contestar as acusações e apresentar a explicação do
aluno sobre o suposto delito, e para que os pais compareçam à audiência; e data, hora e o
local da audiência; (f) o direito do aluno de usar os serviços de intérprete na audiência, se
necessário para que possa participar.

O objetivo da audiência de suspensão de curto prazo com o Administrador é ouvir e
considerar informações sobre o suposto delito para o qual o aluno pode ser suspenso, dar
ao aluno a oportunidade de contestar as acusações e explicar as circunstâncias em torno do
suposto incidente, determinar se o aluno cometeu um delito disciplinar e, se assim o for, as
consequências para a infração. No mínimo, o Administrador discutirá o delito disciplinar, a
base da acusação e quaisquer outras informações pertinentes. O aluno também tem a
oportunidade de apresentar informações, incluindo fatos atenuantes, os quais o diretor
deve considerar na determinação se outras soluções e consequências podem ser
apropriadas conforme estabelecido na 603 CMR 53.05, incluindo maneiras de reengajar o
aluno na aprendizagem. O Administrador fornecerá ao pai, se presente, uma oportunidade
para discutir a conduta do aluno e oferecer informações, incluindo circunstâncias
atenuantes, as quais o diretor deve considerar na determinação das consequências para o
aluno. Baseado nas informações disponíveis, incluindo circunstâncias atenuantes, o
Administrador deve determinar se o aluno cometeu um delito disciplinar e, se for o caso,
qual solução ou consequência é imposta.
O Administrador notificará o aluno e o pai da determinação e as razões para isso, e, caso o
aluno seja suspenso, a duração da suspensão e a oportunidade de compor atribuições e
outros trabalhos escolares necessários para o aluno efetuar progressos durante o período
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de afastamento, conforme previsto na 603 CMR 53.13(1). A determinação deve estar por
escrito e pode estar no formulário da atualização do edital original por escrito.
A decisão de curto prazo do Administrador é definitiva e não há direito de recorrer.
Suspensão a longo prazo (M.G.L. c. 71 § 37H3/4):

Antes de impor suspensão fora da escola a longo prazo para um aluno (mais de 10 dias
letivos consecutivos ou cumulativos de suspensão em um ano letivo), o Administrador deve
fornecer notificação verbal e escrita ao aluno e ao pai em inglês e na língua primária da
família se essa não for o inglês, ou por outros meios de comunicação quando apropriado. O
aviso deverá estabelecer em linguagem simples todos os direitos concedidos aos alunos
para audiências de suspensão de curto prazo (veja acima) bem como os seguintes direitos
adicionais: (a) antes da audiência, a oportunidade de rever o registro do aluno e os
documentos sobre os quais o Administrador pode confiar na medida que faz uma
determinação para suspender o aluno; (b) o direito de ser representado por um advogado
ou alguém da escolha do aluno, às custas do aluno ou seus pais; (c) o direito de apresentar
testemunhas em seu nome e de apresentar a explicação do aluno sobre o suposto delito,
mas o aluno não pode ser obrigado a fazê-lo; (d) o direito de contrainterrogar as
testemunhas apresentadas pelo distrito escolar; (e) o direito de solicitar que a audiência
seja gravada pelo Administrador e de receber uma cópia da gravação de áudio fornecida ao
aluno ou pai, mediante solicitação; e, (f) o direito de apelar da decisão do Administrador
para o Diretor executivo.
Se o aluno ou pai solicitar a gravação de áudio, o Administrador informará a todos os
participantes antes da audiência que um registro de áudio está sendo feito e uma cópia é
fornecida ao aluno e pai mediante solicitação.

O objetivo da audiência de suspensão a longo prazo é o mesmo que o propósito de uma
audiência de suspensão de curto prazo (ver acima). No mínimo, além dos direitos
concedidos ao aluno em uma audiência de suspensão de curto prazo, o aluno tem direitos
adicionais na audiência de suspensão de longo prazo descritos na notificação (ver acima). O
Administrador fornecerá ao pai, se presente, uma oportunidade para discutir a conduta do
aluno e oferecer informações, incluindo circunstâncias atenuantes, que o Administrador
deve considerar na determinação das consequências para o aluno.

Com base nas evidências, o Administrador determinará se o aluno cometeu um delito
disciplinar e, se for o caso, após considerar circunstâncias atenuantes e alternativas à
suspensão conforme estabelecido na 603 CMR 53.05, incluindo formas de reengajar o aluno
na aprendizagem, qual solução ou consequência é imposta, no lugar ou além de uma
suspensão de longo prazo. Se o Administrador decidir suspender o aluno, a determinação
por escrito deve: a) Identificar o delito disciplinar, a data em que ocorreu a audiência e os
participantes da audiência; b) Definir os principais fatos e conclusões alcançadas pelo
diretor; c) Identificar o tempo e a data efetiva da suspensão, bem como uma data de
retorno à escola; d) Incluir notificação da oportunidade do aluno receber serviços de
educação para o aluno fazer progressos durante o período de afastamento da escola,
conforme previsto na 603 CMR 53.13; e) Informar o aluno do direito de recorrer da decisão
do Administrador ao superintendente ou designado, mas somente se o Administrador
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impôs uma suspensão a longo prazo. As decisões de suspensão de curto prazo são
definitivas e não podem ser apeladas.

A notificação do direito de apelação a uma suspensão a longo prazo deve ser incluída na
notificação de suspensão a longo prazo. Esta notificação é em inglês e na língua primária da
família, se essa não for o inglês, ou por outros meios de comunicação, quando apropriado, e
deve incluir o seguinte, em linguagem simples: o processo para recorrer da decisão,
incluindo o que o aluno ou o pai deve apresentar, uma notificação por escrito de recurso ao
Diretor executivo no prazo de até cinco dias corridos a partir da data efetiva da suspensão a
longo prazo; contanto que dentro dos cinco dias corridos, o aluno ou pai possa solicitar e
receber do Diretor executivo uma prorrogação do tempo para apresentação da notificação
por escrito por até sete dias corridos adicionais; e que a suspensão a longo prazo
permaneça em efeito a menos até que o Diretor executivo decida reverter a determinação
do Administrador em recurso.

Direitos de apelação a suspensões a longo prazo sob o MGL c. 71, s. 37H 3/4:

O aluno pode recorrer da decisão de suspensão a longo prazo, apresentando uma
notificação por escrito de recurso ao Diretor executivo no prazo de cinco (5) dias corridos a
partir da data de vigência da suspensão a longo prazo; desde que no prazo de cinco (5) dias
corridos, o aluno ou pai possa solicitar e receber do Diretor executivo uma prorrogação do
prazo para interposição do recurso por até sete (7) dias corridos adicionais. A suspensão a
longo prazo permanecerá em vigor a menos que o Diretor executivo decida revogar a
determinação do administrador em recurso. Se o recurso não for apresentado
oportunamente, o Diretor executivo pode negar o recurso, ou pode permitir o recurso a seu
critério, por justa causa.
O Diretor executivo realizará a audiência de recurso no prazo de três (3) dias letivos a
partir do pedido do aluno, a menos que o aluno ou o pai solicite uma prorrogação de até
sete dias corridos adicionais, caso em que o Diretor executivo conceder a prorrogação.

O Diretor executivo fará um esforço de boa fé para incluir o pai na audiência. Presume-se
que o Diretor executivo tenha feito um esforço de boa fé se ele ou ela tenha feito esforços
para encontrar um dia e um tempo para a audiência que permitiria a participação do pai. O
Diretor executivo enviará aviso por escrito ao pai da data, hora e local da audiência.
O Diretor executivo conduzirá uma audiência para determinar se o aluno cometeu o delito
disciplinar do qual o aluno é acusado, se for o caso, qual é a consequência. O Diretor
executivo providenciará uma gravação de áudio da audiência, cuja cópia é fornecida ao
aluno ou aos pais mediante solicitação. O Diretor executivo informará a todos os
participantes que é feito um registro de áudio da audiência e uma cópia é fornecida ao
aluno e aos pais mediante solicitação.
O aluno tem todos os direitos concedidos ao aluno na audiência do Administrador para
suspensão de longo prazo sob a 603 CMR 53.08(3)(b) durante a audiência de recurso.
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O Diretor executivo emitirá uma decisão por escrito no prazo de cinco (cinco) dias corridos
da audiência que atenda aos requisitos da decisão de suspensão a longo prazo do
Administrador, nos termos da 603 CMR 53.08(3)(d)1. até a 4 (veja acima). Se o Diretor
executivo determinar que o aluno cometeu o delito disciplinar, o Diretor executivo poderá
impor a mesma ou menor consequência que o Administrador, mas não deverá impor uma
suspensão maior do que a imposta pela decisão do Administrador. A decisão do Diretor
executivo é a decisão final e não pode ser apelada.

Drogas, armas e agressões a funcionários escolares sob o M.G.L. c. 71, s. 37H:

Sob certas circunstâncias, os alunos podem ser sujeitos a uma suspensão de longo prazo ou
expulsão pelo Diretor, conforme explicado abaixo.
1.) Qualquer aluno que seja encontrado nas instalações da escola ou em eventos
patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos atléticos, em
posse de uma arma perigosa, incluindo uma faca; ou uma substância controlada
como definido no M.G.L. c. 94C, incluindo maconha, medicamentos prescritos,
cocaína e heroína, pode estar sujeito à expulsão da escola pelo Diretor.
2.) Qualquer aluno que agredir qualquer funcionário nas instalações da escola ou em
eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos atléticos,
pode estar sujeito a uma suspensão a longo prazo ou expulsão da escola pelo
Diretor.

Qualquer aluno que seja acusado de violação do parágrafo 1) ou 2) desta subseção, é
notificado por escrito de uma oportunidade para uma audiência sobre sua suspensão a
longo prazo ou expulsão antes da imposição de qualquer suspensão ou expulsão, a fim de
determinar se o aluno cometeu o delito e se assim for, de determinar a ação disciplinar
apropriada. Na audiência, o aluno pode ter a representação por parte do advogado,
juntamente com a oportunidade de apresentar provas e testemunhas na audiência perante
o Diretor. A notificação de audiência deve incluir estes direitos. Após a audiência, o Diretor
pode, a seu critério, decidir suspender em vez de expulsar um aluno que o Diretor
determinou ter violado o parágrafo 1) ou 2) desta subseção. A decisão de suspender ou
expulsar o aluno deve ser dada pela escola aos pais ou responsáveis do aluno por escrito e,
se o aluno for suspenso ou expulso, e deve incluir uma notificação da oportunidade de
acesso aos serviços educacionais durante o período de suspensão ou expulsão, nos termos
do capítulo 21 do capítulo 76. Os alunos podem recorrer de decisões de expulsão, mas as
decisões de suspensão são definitivas e não poder ser apeladas.

Se o Diretor determinar que o aluno que é acusado de violação do parágrafo 1) ou 2) desta
subseção representa um perigo contínuo para pessoas ou propriedade ou é uma ameaça
contínua de perturbação do processo acadêmico antes da audiência, o Diretor pode
remover o aluno em caráter emergencial até a data da audiência disciplinar, se a notificação
de audiência (descrita acima) incluir o aviso de afastamento em caráter emergencial e a
notificação da oportunidade de uma audiência marcada no prazo de dez (10) dias letivos
do delito. A notificação também deve incluir uma notificação do direito do aluno de ter a
oportunidade de ganhar créditos, se aplicável, e repot atividades, testes, trabalhos e outros
deveres escolares, conforme necessário para progredir durante a remoção em caráter
emergencial até a audiência.
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Direito de apelação a expulsão sob o M.G.L. c. 71 § 37H:

Qualquer aluno que tenha sido expulso da escola de acordo com uma violação do parágrafo
1) ou 2) desta subseção tem o direito de apelar ao Diretor executivo. O aluno expulso tem
dez dias a partir da data da expulsão para notificar o Diretor executivo de sua decisão de
recorrer. Esta notificação deve constar por escrito. Um aluno que tenha optado por
recorrer tem direito a uma audiência perante o Diretor executivo e tem direito a um
advogado na audiência de apelação. O tema do recurso não se limita apenas a uma
determinação factual de se o aluno violou os parágrafos 1) ou 2) desta subseção. A decisão
do Diretor executivo sobre o recurso é fornecida por escrito aos pais ou responsáveis do
aluno.

Delitos criminais sob M.G.L. c. 71 § 37H1/2:

Após a emissão de uma queixa criminal acusando um aluno de um crime ou após a emissão
de uma queixa de delinquência criminal contra um aluno, o Diretor da escola em que o
aluno está matriculado pode suspender tal aluno por um período de tempo determinado
apropriado pelo referido diretor se o referido diretor determinar que a permanência do
aluno na escola teria um efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar geral do escola. A
aluno receberá uma notificação por escrito das acusações e das razões para tal possível
suspensão, bem como da oportunidade de uma audiência com o Diretor, antes de tal
suspensão entrar em vigor. Após a audiência, é emitida uma decisão por escrito e, se
suspenso, o aluno também receberá notificação por escrito de seu direito de recurso e do
processo de recurso a tal suspensão; desde que tal suspensão permaneça em vigor antes de
qualquer audiência de recurso realizada pelo Diretor executivo. Se o aluno for suspenso, a
notificação também deve incluir uma notificação da oportunidade de acesso aos serviços
educacionais durante o período de suspensão ou expulsão, nos termos da seção 21 do
capítulo 76.

Após um aluno ser condenado por um crime ou após um julgamento ou admissão em
tribunal de culpa em relação a tal crime ou delinquência criminal, o Diretor da escola em
que o aluno está matriculado pode expulsar o referido aluno se tal diretor determinar que a
permanência do aluno na escola teria um efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar
geral da escola. O aluno receberá notificação por escrito das acusações e razões para tal
possível expulsão, bem como a oportunidade de uma audiência com o Diretor antes de tal
expulsão entrar em vigor. Após uma audiência, o aluno também receberá notificação por
escrito de seu direito de recorrer e do processo de apelação de tal expulsão; desde que a
expulsão permaneça em vigor antes da audiência de apelação ser realizada pelo Diretor
executivo. Se o aluno for suspenso, o edital também deve incluir uma notificação da
oportunidade de acesso a serviços educacionais durante o período de suspensão ou
expulsão, nos termos da seção 21 do capítulo 76.
Se o Diretor determinar que a permanência do aluno que foi acusado de um crime ou
delinquência criminal—ou condenado por crime ou delinquência criminal, ou julgado ou
que admitiu em tribunal sua culpa por um crime ou delinquência criminal—representa ou
um perigo a pessoas e propriedade ou ameaça contínua na perturbação do processo
acadêmico antes da audiência, o Diretor pode remover o aluno em caráter emergencial até
a audiência disciplinar, se a notificação de audiência (descrita acima, conforme aplicável)
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incluir a notificação de afastamento em caráter emergencial e notificação da oportunidade
de audiência agendada no prazo de dez (10) dias letivos do delito. A notificação também
deve incluir uma notificação do direito do aluno à oportunidade de ganhar créditos,
conforme aplicável, e repor testes, provas e outros trabalhos escolares, conforme
necessário para progredir durante a remoção em caráter emergencial até a audiência.

Direito de apelação a suspensão ou expulsão sob o M.G.L. c. 71 § 37H1/2:

O aluno tem o direito de recorrer da suspensão ou expulsão ao Diretor executivo. O aluno
notificará o Diretor executivo por escrito de seu pedido de recurso no máximo cinco dias
corridos após a efetivação da suspensão ou expulsão. O Diretor executivo realizará uma
audiência com o aluno e o pai ou responsável no prazo de três (3) dias corridos. Na
audiência, o aluno tem o direito de apresentar depoimentos orais e escritos em seu nome, e
tem direito a um advogado. O Diretor executivo tem autoridade para derrubar ou alterar a
decisão do Diretor. O Diretor executivo tomará uma decisão sobre o recurso no prazo de
cinco (5) dias corridos da audiência. Essa decisão é a decisão final da Escola em relação à
suspensão ou expulsão.
Todas as decisões disciplinares serão incluídas no Registro escolar.
Serviços educacionais durante a remoção disciplinar

Para todas as ofensas (M.G.L. c. 71 § 37H, 37H1/2 e 37H3/4), qualquer aluno que esteja
servindo uma remoção de emergência, suspensão na escola, suspensão de curto prazo,
suspensão a longo prazo ou expulsão tem a oportunidade de ganhar créditos, conforme
aplicável, repor provas, testes, tarefas e outros trabalhos escolares, conforme necessário
para fazer progredir durante o período de afastamento da sala de aula ou da escola. O
administrador da escola informará o aluno e o pai desta oportunidade por escrito quando
tal suspensão ou expulsão for imposta. Além disso, qualquer aluno que for expulso ou
suspenso da escola por mais de dez dias consecutivos, seja na escola ou fora da escola, tem
a oportunidade de receber serviços de educação e progredir de modo a atender às
exigências estaduais e locais, por meio do plano de serviços de educação de toda a escola.
Se o aluno se mudar para outra escola ou distrito escolar durante o período de suspensão
ou expulsão, o novo distrito escolar ou escola deve admitir o aluno na escola ou prestar
serviços educacionais ao aluno em um plano de serviço educacional, nos termos da seção
21 do capítulo 76.
Direitos adicionais de devido processo para alunos com deficiência

A ação disciplinar dos alunos com deficiência deve cumprir seu IEP e Plano 504
individualizado.

Se a Escola antecipar que um aluno com deficiência pode ser suspenso ou expulso
(incluindo remoções escolares, fora da escola e de emergência) por mais de 10 dias letivos,
consecutivos ou cumulativamente, em um ano letivo, a Escola deve primeiro convocar a sua
Equipe de IEP e/ou Plano 504 para determinar se a conduta do aluno em questão foi ou
não uma manifestação de sua deficiência. Os membros relevantes da equipe do IEP do
aluno, incluindo pais e responsáveis, devem rever todas as informações relevantes no
arquivo do aluno e quaisquer informações relevantes fornecidas pelos pais (mesmo que
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sejam novas informações), para determinar se a conduta sujeita à ação disciplinar foi uma
manifestação da deficiência do aluno. Especificamente, a Equipe deve determinar: 1) se a
conduta em questão foi causada ou teve relação direta e substancial com a deficiência do
aluno; e, 2) se a conduta em questão foi resultado direto da falha da Escola em implementar
o IEP e/ou Plano 504 do aluno.
Se a resposta para ambas as perguntas for não, então: a) a conduta do aluno não é uma
manifestação de sua deficiência; b) A escola pode disciplinar o aluno em consonância com
os procedimentos disciplinares aplicáveis a todos os alunos; e, c) A equipe deve determinar
quais serviços especializados, se houver, que o aluno necessita durante a remoção para
receber uma educação pública gratuita e adequada.

Se a resposta para qualquer pergunta for sim, então a conduta é uma manifestação da
deficiência do aluno e a Escola: a) não pode disciplinarmente remover o aluno pela a
conduta em questão; b) o aluno tem o direito de retornar à ao lugar que lhe cabe, a menos
que a Escola e os pais ou responsáveis concordem com uma mudança de nivelamento; e, o
distrito deve realizar uma Avaliação comportamental cuncional e desenvolver e/ou revisar
um Plano de intervenção comportamental para o aluno.

Apenas para os alunos de educação especial, se a conduta em questão for uma das três
“circunstâncias especiais” seguintes, a Escola poderá remover o aluno para um ambiente
educacional alternativo provisório (“IAES”), considerado adequado pela Equipe, por não
mais de 45 dias letivos, mesmo quando a conduta for determinada como uma manifestação
da deficiência do aluno. As “circunstâncias especiais” são se o aluno, enquanto estiver na
escola, nas dependências da escola ou em uma função escolar (1) possuir uma arma, (2)
possuir ou usar drogas ilegais (ou vender ou solicitar a venda de uma substância
controlada), ou (3) infligir lesão corporal a outra pessoa.

Apenas para alunos em Planos 504, se for constatado que o aluno está atualmente
envolvido no uso ilegal de álcool ou drogas (incluindo maconha), e, 2) o aluno está sujeito a
ação disciplinar por uso ou posse de álcool ou delito de drogas; então, o aluno não tem
direito a nenhuma proteção especial da Seção 504 para uso ou posse de álcool ou delito de
drogas e a Escola não é obrigada a realizar uma determinação de manifestação antes de
impor uma ação disciplinar a longo prazo contra o aluno pelo uso ou posse de álcool e
drogas. A Escola pode impor uma ação de remoção disciplinar contra esse aluno na mesma
medida que a escola faria para alunos sem deficiência sob as mesmas circunstâncias,
consistente com as políticas e procedimentos distritais aplicáveis a todos os alunos. Se o
aluno for suspenso ou expulso por álcool ou uso ilegal de drogas ou posse de drogas, a
Equipe 504 ainda é obrigada a determinar quais acomodações razoáveis, , se houver, o
aluno requer devido às suas deficiências qualificadas para ter uma oportunidade igual de
acesso e participar das opções do plano geral de serviços educacionais do distrito durante a
remoção disciplinar a longo prazo.

Página 47 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Apêndice 2: Diretrizes da política de
comportamento no transporte de ônibus

Espera-se que alunos que andam de ônibus escolar observem as seguintes regras e regulamentos:
1. Alunos devem esperar pelo ônibus na calçada até que o ônibus pare completamente
(exceto para os alunos que têm transporte de porta a porta).
2. Alunos devem embarcar e desembarcar do ônibus em fila única.
3. Alunos devem permanecer sentados até chegarem ao destino.
4. Alunos não devem colocar nenhuma parte do corpo para fora da janela do ônibus.
5. Alunos não devem comer no ônibus. Nenhuma comida dos programas de almoço da
escola deve ser transportada no ônibus.
6. As janelas do ônibus são abertas pelo motorista ou seu assessor.
7. Nenhum objeto deve ser jogado dentro ou fora do ônibus, ou estendido para fora dele.
8. Alunos não devem danificar o ônibus de forma alguma.
9. Fumar não é permitido no ônibus.
10. Alunos não podem fazer uso inadequado de celulares e/ou câmeras enquanto estão no
ônibus, o qual é uma extensão de sua sala de aula. “Inadequado” inclui: tirar fotos
impróprias, compartilhar fotos e/ou vídeos obscenos ou ofensivos, reproduzir música com
letras obscenas ou ofensivas, usar seu telefone para causar interrupção no ônibus.
11. Alunos devem observar as regras de comportamento gentil e atencioso no ônibus o tempo
todo.
12. Alunos devem ter permissão por escrito dos pais para desembarcar do ônibus em um
local que não seja a casa ou a escola.
13. Brigas, vulgaridade, barulho alto e outros comportamentos agressivos não serão tolerados
no ônibus.
14. Alunos que se recusem a obedecer prontamente às normas ou às instruções de motoristas
ou assessores podem perder as viagens de ônibus por um período de tempo especificado.
Procedimento para lidar com violações de políticas de ônibus
1. Aviso verbal deve ser dado aos infratores pelo assessor de ônibus, motorista ou ambos.
2. Todas as infrações graves devem ser relatadas ao Diretor pelo motorista ou assessor no
máximo um dia após o incidente via o formulário de duas partes prescrito. O Diretor
enviará a parte apropriada do formulário aos pais, mantendo a segunda parte arquivada no
escritório da escola pelo resto do ano letivo.
3. A suspensão de privilégios do ônibus fica completamente a critério do Diretor ou Próreitor de Cultura após o devido processo de suspensão (ver Apêndice 2). As seguintes
suspensões são apenas diretrizes, e a Administração reserva-se o direito de renunciar ao
aviso, aumentar ou diminuir a suspensão, ou adicionar consequências adicionais ou
prevenções alternativas, dependendo da gravidade do delito ou da frequência das
infrações:
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●
●
●
●
●

Primeira violação: Aviso verbal ou escrito pelo motorista
Segunda violação: Aviso por escrito
Terceira violação: Suspensão de até cinco dias
Quarta violação: Suspensão de até dez dias
Quinta violação: Suspensão de longo prazo até noventa dias letivos ou até o final
do ano letivo (o que ocorrer primeiro).

Qualquer um dos acima pode ser acompanhado de suspensão fora da escola após devido
processo (ver apêndice 2), de uma atribuição a um assento específico, de restituição por danos ou
de outra consequência de acordo com a ação específica do aluno.
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Apêndice 3: Calendário escolar
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Registros escolares

As leis e regulamentos estaduais e federais garantem os direitos de confidencialidade, inspeção,
alteração e destruição dos registros escolares. Cópias do Regulamento de Registros Escolares de
Massachusetts estão disponíveis no Escritório principal.

Confidencialidade dos registros escolares

Exceto quando os regulamentos autorizarem especificamente o acesso por terceiros, nenhum
indivíduo ou organizações que não sejam os pais, um aluno elegível e funcionários autorizados
da escola podem ter acesso a informações do registro do aluno sem o consentimento específico,
informado e por escrito do pai ou aluno elegível. Funcionários autorizados da escola incluem
funcionários profissionais, administrativos e do clero que estão empregados ou sob convênio
com o departamento escolar e que precisam de acesso a um registro para cumprir suas funções.
O departamento escolar também divulga registros de alunos sem o consentimento dos
pais/alunos elegíveis para funcionários de outras escolas primárias ou secundáreis em que um
aluno se matricula, ou procura, ou pretende ou é instruído a se inscrever. Isso acontece quando se
recebe uma solicitação de funcionários da tal escola, desde que a divulgação seja para fins
relacionados à matrícula ou transferência do aluno
Os sistemas escolares são obrigados a fornecer segurança e confidencialidade aos registros
escolares dos alunos. De acordo com essas leis, o diretor da escola ou seu designado é
responsável pela privacidade e segurança física de todos os registros de alunos mantidos na
escola e quaisquer sistemas informatizados empregados devem ser eletronicamente seguros.
Todas as informações e dados contidos no registro escolar devem ser limitados a informações
relevantes às necessidades educacionais do aluno. Informações e dados adicionados ao registro
temporário incluem o nome, a assinatura e a posição da pessoa que é a fonte da informação, e a
data da adição ao registro. Resultados de testes de grupo padronizados adicionados ao registro
temporário precisam incluir apenas o nome e/ou editora do teste e a data do teste.
Os Registros de triagem e avaliação são acessíveis pela equipe de triagem, pelo professor da
criança, por quaisquer especialistas envolvidos no processo de avaliação (no teste ou
implementação dos serviços) e pelo diretor da escola. Os resultados de triagem e avaliação são
usados para identificar áreas onde um aluno pode precisar de testes adicionais, e outros serviços
de suporte que auxiliem no processo de aprendizagem.

Alterando o registro escolar

Um aluno elegível ou os pais de um aluno tem o direito de adicionar informações, comentários,
dados ou qualquer outro material escrito relevante ao registro do aluno. Um aluno elegível ou os
pais tem o direito de solicitar por escrito a exclusão ou alteração de qualquer informação contida
no registro do aluno, exceto informações que foram inseridas nesse registro por uma Equipe de
avaliação. Informações inseridas por uma Equipe de avaliação não estão sujeitas a tal solicitação
até depois da aceitação do Plano educacional da Equipe de avaliação, ou, se o Plano educacional
da Equipe de avaliação for rejeitado, após a conclusão do processo de recurso de educação
especial. Qualquer exclusão ou alteração é feita de acordo com os procedimentos descritos
abaixo:
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(a) Se tal aluno ou pais tiverem a opinião de que adicionar informações não é suficiente
para explicar, esclarecer ou corrigir algum material censurável no registro do aluno, ou o
aluno ou pai deve apresentar a objeção por escrito e/ou ter o direito de ter uma
conferência com o diretor ou seu designado para tornar as objeções conhecidas.
(b) O diretor ou seu designado deverá, no prazo de uma semana após a conferência ou
recebimento da objeção, caso nenhuma conferência tenha sido solicitada, enviar sua
decisão a tal aluno ou pai por escrito, declarando o motivo ou as razões da decisão. Se a
decisão for favorável ao aluno ou pai, o diretor ou seu designado deve tomar prontamente
as medidas que possam ser necessárias para colocar a decisão em prática.

Inspeção de registro

Os pais ou um aluno elegível tem o direito de inspecionar todas as partes do registro do aluno
mediante solicitação. O registro deve ser disponibilizado no prazo de até dez dias após a
solicitação, a menos que o pai ou aluno concorde com um atraso. O pai e o aluno têm o direito de
receber uma cópia de qualquer parte do registro, embora a escola possa cobrar uma taxa se achar
necessário pelo custo da duplicação dos materiais. Os pais e alunos podem solicitar a
interpretação de partes do registro por um profissional qualificado da escola, ou podem convidar
qualquer outra pessoa de sua escolha para inspecionar ou interpretar o registro com eles.

Destruição de registros

Os regulamentos exigem que autoridades escolares destruam o registro temporário de um aluno
dentro de sete anos após os alunos terem se graduado, sido transferidos ou saído do sistema
escolar. Às vezes, as autoridades escolares também têm o direito de destruir informações
enganosas, desatualizadas ou irrelevantes dos registros enquanto o aluno estiver matriculado no
sistema escolar. Em todo caso, a escola deve primeiro notificar os pais e o aluno elegível e darlhes a oportunidade de receber uma cópia de qualquer uma das informações a serem destruídas.

Direitos dos pais sem custódia

Conforme exigido pelas Leis Gerais Ch. 71, Seção 34H, o pai ou mãe que não tenha a guarda
física de seu filho (“pai sem custódia”) pode ter acesso ao registro do aluno de acordo com a lei e
do Departamento de Educação Regulamentos. O distrito da Escola Pública de Arlington
incentiva todos os pais a se envolverem e se informarem sobre a educação de seus filhos e pede
que os pais que não tem a custódia sigam esse processo para acessar os registros de seus filhos:
● Envie um pedido dos registros por escrito para o diretor da escola
● Inclua o nome completo do aluno, o nome do pai responsável pela custódia, e o
nome do pai que está fazendo a solicitação
● Ao fazer a solicitação inicial e para facilitar o processo, o pai sem custódia
também pode incluir uma cópia autenticada de uma ordem judicial indicando que
o pai solicitante tem direito a:
○ visita não supervisionada da criança;
○ é elegível para receber informações de registro do aluno de acordo com a
Seção 34H.
Os funcionários da escola devem entrar em contato com os pais que tem a custódia quando
receberem tal solicitação, a fim de fornecer a esse pai uma oportunidade de fornecer informações
que possam afetar a elegibilidade dos pais sem custódia para o acesso.
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Para Registros escolares e Questões de identidade de gênero, consulte a Seção XV: Privacidade,
Confidencialidade e Registros escolares e Marcadores de Gênero nos Registros escolares na
seção de Não Discriminação.
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Apêndice 6: Quem contatar sobre o quê
Todos os membros da equipe da Alma del Mar respondem a telefonemas e e-mails durante a
semana em um prazo de 24 horas ou de um dia útil. As listas de contato dos funcionários de cada
campus são compartilhadas com as famílias no início do ano letivo.

Motivo

Membro da equipe

Tenho perguntas sobre o progresso acadêmico do aluno.
Tenho perguntas sobre a lição de casa.
Tenho dúvidas sobre atividades escolares (trabalho de campo, eventos,
etc.).

Professor do aluno

Tenho preocupações com questões disciplinares.
O aluno tem alergia; ou aluno precisa de medicamentos durante o dia.
Não sei se devo mandar meu filho à escola porque pode estar doente.
Tenho perguntas sobre testes padronizados.

Enfermeira Escolar

Diretor

Tenho dúvidas pedagógicas ou acadêmicas.
Quero mudar o local para onde meu filho vai na saída.

Recepção (até 13:00)

Meu filho se ausentará ou estará atrasado.
Eu gostaria de inserir os irmãos do meu filho na lista do sorteio para o
próximo ano.
Recepção

Preciso de uma cópia do calendário ou outros materiais.
Preciso passar uma mensagem de emergência ao meu filho durante o dia.
Tenho perguntas sobre o transporte.
Preciso de ajuda para pedir uniformes.
Preciso de ajuda com moradia, comida, roupas ou recursos comunitários.
Eu gostaria de me voluntariar com a equipe do Famílias que ajudam
Famílias.

Coordenadora do Famílias
que Ajudam Famílias

Gostaria de participar da Assessoria a Família da Alma (AFA) ou do
Conselho de Pais da Educação Especial (SEPAC).
Tenho preocupações sobre o progresso educacional do meu filho; acho
que precisa ser avaliado para determinar se têm necessidades especiais.
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Meu filho já tem um IEP ou Plano 504 e eu gostaria de realizar uma
reunião de equipe.
Meu filho é um Aprendiz Multilíngue e eu tenho uma pergunta sobre o
seu progresso.
Tenho preocupações sobre se meu filho ou outra criança está sofrendo
bullying depois de haver conversado com o professor do meu filho.
Gostaria de me voluntariar; gostaria de participar de um dos Conselhos
de pais.

Pró-reitor de Cultura

Tenho preocupações com questões disciplinares depois de falar com o
professor do meu aluno.
Tenho perguntas sobre serviços de saúde mental oferecidos na Alma.
Gostaria de fazer uma doação de bens, serviços ou dinheiro para a
escola.
Estou interessado em me candidatar a um emprego na Alma.
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Apêndice 7: Uniformes
Opções de uniforme da Elementary School (séries K-4)
Os alunos da Elementary School são obrigados a usar uma das seguintes opções:

Camisa polo azul-claro de manga longa bordada com o
logotipo da Alma

Camisa polo azul-claro de manga curta bordada com o logotipo
da Alma

Os alunos são obrigados a usar uma das seguintes opções:

.

“Jumper” com cáqui
bordado com logotipo
alma

“Scooter Skirt” cor cáqui,
azul marinho ou preta

Calças cor cáqui sólido, azul
marinho ou pretas.
(devem ser de material “chino”.
“Sweatpants” e “leggings” não são
permitidos)

Bermudas cor cáqui sólido, azul
marinho ou pretas.

Os alunos podem usar qualquer um dos itens opcionais abaixo. Nenhum outro suéter ou jaqueta é permitido na sala de aula.
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Suéter de cardigan azulmarinho com logotipo da
Alma bordado

Moletom azul-marinho ou
cinza sólidos com logotipo
da Alma bordado

Jaqueta de lã azul-marinho com o
logotipo da Alma bordado

Moletom com um quarto de zíper
azul-marinho ou cinza sólidos com
o logotipo da Alma bordado

Opções de uniforme da Middle School (séries 5-8)
Os alunos da Middle School são obrigados a usar uma das seguintes opções:

Camisa polo azul-marinho de manga longa bordada com o
logotipo da Alma

Camisa polo azul-marinho de manga curta bordada com o
logotipo da Alma

Os alunos são obrigados a usar uma das seguintes opções todos os dias:
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.
“Jumper” cáqui bordado
com logotipo alma

“Scooter Skirt” cor cáqui,
azul marinho ou preta

Calças cor cáqui, azul marinho ou
preto sólids.
(devem ser de material chino.
Sweatpants e leggings não são
permitidos)

Bermudas cor cáqui, azul marinho
ou preto sólidos.

Os alunos podem usar qualquer um dos itens opcionais abaixo. Nenhum outro suéter ou jaqueta é permitido na sala de aula.

Suéter de cardigan azul
marinho com o logotipo
da Alma bordado

Moletom azul-marinho ou
cinza sólidos com logotipo
da Alma bordado

Jaqueta de lã azul-marinho com o
logotipo da Alma bordado

Moletom com um quarto de zíper
azul-marinho ou cinza sólidos com
o logotipo da Alma bordado

Especificações adicionais para todos os alunos
Item

Especificações

Calçados

O calçado deve ser TODO preto, TODO branco, TODO marrom ou qualquer
combinação dessas cores.
Quem usa botas ou sapatos é encorajado a trazer tênis para ser usado na
educação física (PE). Estes tênis podem ser de qualquer tipo, mas precisarão
ser removidos após a PE.
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Meias e leggings Meias de qualquer cor são permitidas. Calças do tipo leggings usadas por
baixo das saias e vestidos são permitidas em qualquer cor.
Camisetas

Camisas de manga comprida usadas por baixo da camisa polo são permitidas
em qualquer cor.

Apêndice 8: Transporte
Elegibilidade para transporte de ônibus

Alunos do jardim de infância até o 5º ano que moram a mais de 2 km de distância da escola têm
a opção de pegar um ônibus para a ida e volta da escola. Alunos do 6º ao 8º ano tem que viver a
mais de 3 km de distância para se eleger ao transporte.
Um adulto deve estar no ponto de ônibus quando o ônibus da tarde chegar. Alunos não são
liberados a menos que haja um adulto presente. Os alunos são trazidos de volta para a escola se
não houver nenhum adulto presente. Alunos que precisarem voltar para a escola mais de duas
vezes durante um trimestre podem perder o privilégio de andar de ônibus pelo resto do trimestre.

Local da parada de ônibus

As paradas de ônibus são atribuídas pela Whaling City Transportation com base nos endereços
fornecidos pelos alunos em seu registro escolar. Alunos que têm IEPs que pedem transporte
porta a porta serão pegos e deixados em suas casas.
As famílias que desejarem que seus alunos sejam coletados ou deixados em um endereço
diferente de sua casa devem preencher um Formulário de transporte alternativo. Os alunos só
embarcarão em locais alternativos dentro de New Bedford. A Alma del Mar pede que os alunos
sejam pegos no mesmo local todos os dias e sejam deixados no mesmo local todos os dias. As
exceções a esta política serão consideradas individualmente.
Todas as famílias receberão notificação da hora e localização dos pontos de ônibus antes do
início da escola.

Página 59 de 62 do Manual da Família Alma del Mar

Efetivo a partir de 18 de agosto de 2022

Chegada e saída da escola
Pais e responsáveis devem ou pegam seus alunos na escola ou tomar medidas para que outro
adulto o faça. Os alunos que estão sendo levados para a escola devem ser deixados entre 8h15 e
8h30. Os alunos não poderão entrar no prédio antes das 8h30, e os alunos serão marcados
atrasados se chegarem depois das 8h45.
Os alunos devem ser deixados em frente à entrada principal. A
hora de entrada dos alunos não é um momento apropriado para
conversar com professores ou funcionários da escola.
Os alunos serão dispensados para serem pegos entre 15h30 e
15h40 de segunda a sexta-feira. Os alunos não poderão sair mais
cedo da aula se um pai chegar antes do fim da aula, exceto em
caso de emergência. Adultos que pegarem um aluno devem
assinar na Secretaria principal.

Para pegar um aluno,
um indivíduo DEVE estar
listado no Cartão de
Emergência. O indivíduo
deve levar um
documento com foto na
primeira vez que forem
pegar o aluno.

Os alunos só serão liberados para indivíduos listados no Cartão
de Emergência. Os pais ou responsáveis podem adicionar ou remover pessoas desta lista, indo ao
Secretaria principal a qualquer momento.

A primeira vez que um indivíduo pegar um aluno, esse indivíduo deve trazer um documento com
foto. Este documento será copiado e colocado no arquivo do aluno.
Se um pai ou responsável deseja autorizar um indivíduo que não tem documento com foto a
pegar o aluno, o pai deve acompanhar o indivíduo na hora em que chegar à escola. Nesse
momento, uma foto do indivíduo é tirada e assinada pelo pai.
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Apêndice 9: Política de não discriminação
Direito a uma educação igualitária
Todos os alunos da Escola Charter Alma del Mar, independentemente de raça, cor, sexo,
orientação sexual, identidade de gênero, religião, deficiência, idade, questões genéticas, ativo
estado militar ou de veterano, estado civil, situação familiar, condição de rua, ancestralidade,
nacionalidade, ou qualquer outra categoria protegida por lei estadual ou federal têm acesso
igualitário aos serviços educacionais, incluindo admissão escolar, admissões em cursos, acesso a
conteúdos dos cursos, acesso aos serviços de orientação e participação em atividades
extracurriculares e atléticas.
A. Resumo da Política de não discriminação, incluindo Assédio e Retaliação
A Alma del Mar está comprometida em manter um ambiente de educação e trabalho para todos
os membros da comunidade escolar para que estejam protegidos de todas as formas de
discriminação, incluindo assédio e retaliação. Os membros da comunidade escolar abrangem o
Conselho escolar, funcionários, administração, professores, alunos, voluntários nas escolas e
partes contratadas para realizar trabalhos para a Alma del Mar.
A Alma del Mar não exclui, nega benefícios, nem discrimina indivíduos com base em raça, cor,
sexo, orientação sexual, identidade de gênero, religião, deficiência, idade, questões genéticas,
ativo estado militar ou de veterano, estado civil, situação familiar, condição de rua,
ancestralidade, nacionalidade, ou qualquer outra categoria protegida por lei estadual ou federal
na administração de suas políticas educacionais e de emprego, ou em seus programas e
atividades, e fornece acesso igual a todos os grupos de jovens designados. A Alma del Mar exige
que todos os membros da comunidade escolar se comportem de acordo com esta política.
A Política de não discriminação completa pode ser consultada no nosso manual de política
online. Perguntas sobre as políticas e protocolos das Escolas Públicas de Newton, o cumprimento
das leis, os estatutos e regulamentos aplicáveis, bem como reclamações podem ser direcionadas
ao Diretor de recursos humanos.
Consultas sobre leis, estatutos, regulamentos e conformidade também podem ser direcionadas ao
Departamento de Educação Primária e Secundária de Massachusetts ou oa Escritório de Direitos
Civis, Departamento de Educação dos EUA, 5 Post Office Square, 8th Floor, Suite 900, Boston,
MA 02109; (617) 289-0111; E-mail: OCR.Boston@ed.gov; website: www.ed.gov/ocr.
B. Procedimento para apresentação de queixas relacionadas a discriminação ou assédio
Qualquer membro da comunidade escolar que acredite que o próprio ou outro membro da
comunidade escolar foi vítima de qualquer forma de discriminação, incluindo assédio e/ou
retaliação, deve denunciar a conduta ou apresentar uma queixa. Os alunos podem fazer uma
denúncia ou queixa para qualquer docente, funcionário ou administrador da escola. As denúncias
ou queixas de qualquer outro membro da comunidade escolar devem ser destinadas ao
funcionário especificado no procedimento de política ou procedimento de reclamação ou ao
Chefe de gabinete ou Diretor executivo. A Alma del Mar responde prontamente e investiga todas
as denúncias ou queixas, formais ou informais, escritas, orais ou de qualquer outra forma, de
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qualquer tipo de discriminação, incluindo assédio e retaliação, ou outra violação de direitos civis.
Entre em contato com o Chefe de gabinete para obter cópias desses protocolos ou para obter
formulários de denúncias.
Os regulamentos do Título IX emitidos pelo Secretário de Educação entraram em vigor no dia 14
de dezembro de 2020, alterando os regulamentos que implementam o Título IX das Emendas
Educacionais de 1972. A Alma del Mar emitiu novos protocolos para denunciar e investigar o
assédio sexual de acordo com a atualizações nos regulamentos do Título IX.
O Chefe de gabinete da Alma del Mar tem as seguintes designações: ADA, Título VI, Título IX
do Distrito, Coordenador de Assédio Sexual, e Oficial de Reclamação do Comitê Escolar, da
administração, corpo docente, funcionários, voluntários nas escolas e das partes que são
contratadas para realizar trabalhos para a Alma del Mar. O Chefe de gabinete também é
coordenador do Distrito 504, e pode ser contatado através dos dados a seguir:
Chefe de gabinete
515 Belleville Ave
New Bedford, MA 02746
(508) 205-9211
O Diretor executivo é tem as seguintes designações: ADA, Título VI, Título IX do Distrito e
Coordenador de Assédio Sexual e de Direitos Civis dos alunos da Alma del Mar, e pode ser
contatado através dos dados a seguir:
Diretor executivo
515 Belleville Ave
New Bedford, MA 02746
(508) 202-1913
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