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Sobre a Salem Public Schools
Declaração de Missão da SPS
Salem Public Schools é uma comunidade diversa e acolhedora que promove o desenvolvimento
académico, social, emocional e físico de cada aluno através da entrega equitativa de experiências de
aprendizagem desafiantes, relevantes e alegres. Damos a todos os alunos o poder de traçar um caminho
personalizado para o sucesso que inclui um compromisso para o bem comum.
Declaração de Visão da SPS
Todos os alunos estarão envolvidos localmente, conectados globalmente e totalmente preparados para
prosperar num mundo diversificado e em mudança.
Valores Essenciais da SPS
Os valores da nossa organização definem o que estimamos e como nos comportamos todos os dias em
nome dos filhos de Salem. Por ordem alfabética, são os seguintes:
CELEBRAÇÃO DA DIFERENÇA
Celebramos a magnífica diversidade da nossa comunidade e reconhecemo-la como uma das nossas
maiores fontes de força. Ao prepararmos os nossos filhos para um mundo diversificado, devemos modelar
o valor proveniente de diferentes culturas, línguas, perspetivas e experiências. Quando reconhecemos e
acolhemos as nossas diferenças, descobrimos a nossa humanidade comum.
COLABORAÇÃO
Através da colaboração, encontramos novas fontes de energia e força. A SPS encoraja e apoia a
colaboração e o intercâmbio dentro das nossas escolas e em todo o distrito. Quando as crianças veem
adultos a trabalhar bem em conjunto, aprendem a trabalhar bem em conjunto - uma habilidade que os
beneficiará nos próximos anos em qualquer iniciativa. Além disso, a SPS procura ativamente parcerias
com a ampla diversidade de organizações que são a marca da nossa comunidade. Todos ganham quando a
cidade se torna uma extensão das nossas escolas e salas de aula.
CULTURA DE APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO
Vivemos num mundo que está a mudar a um ritmo acelerado, o que exige que todos nós assumamos a
responsabilidade de sermos aprendizes contínuos. Com base no que está a funcionar bem, seguimos de
perto as tendências emergentes, identificamos e partilhamos práticas promissoras, procuramos
conhecimentos externos quando necessário e abraçamos novas abordagens que irão beneficiar os nossos
filhos. Também somos suficientemente ágeis para nos adaptarmos rapidamente às condições em mudança.
EQUIDADE E ACESSO
A SPS está empenhada em identificar e eliminar toda e qualquer barreira à realização educacional. Para
tal, promovemos políticas e práticas que sejam justas e equitativas e tornamos as oportunidades de
aprendizagem - dentro e fora da escola - totalmente acessíveis a todos. Comprometemo-nos a assegurar
9

que cada aluno, independentemente dos seus antecedentes, cumpra os nossos elevados padrões de
realização, participação e crescimento.
CRESCIMENTO PARA TODOS
No nosso distrito, todos - incluindo administradores, professores, alunos, funcionários e pais - têm a
oportunidade de crescer e desenvolver novas capacidades. É nosso trabalho como organização criar as
condições para o florescimento humano em todos os níveis. Com grandes expectativas vêm elevados
níveis de apoio.
ALTOS PADRÕES DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
Esperamos e alcançamos os mais elevados padrões de excelência. Isto começa ao nível do distrito e
estende-se à escola, à sala de aula e a cada indivíduo. Não existe simplesmente substituto para um
trabalho bem feito, quer se trate de criar um currículo academicamente enriquecedor, dominar uma nova
habilidade, desenvolver novos conhecimentos ou tratar com diligência as nossas instalações físicas e
operações administrativas.
Plano Estratégico da SPS: 2017 a 2022
Em 2016-17, numerosas partes interessadas empenharam-se num processo de planeamento estratégico
que resultou num plano estratégico de 5 anos para o distrito (2017 a 2022). Uma cópia completa do plano
estratégico final pode ser encontrada no site do distrito em "Famílias" (separador superior) e "Informação
do Distrito" (menu suspenso).
Mensagem do Superintendente
Caros Pais, Tutores Legais, Alunos e Membros da Comunidade:
Este manual foi preparado para vocês, para que tenha um conhecimento em primeira mão das políticas,
procedimentos e expectativas que orientam o nosso trabalho na Salem Public Schools.
Estamos empenhados em estabelecer uma parceria convosco para assegurar que estas práticas sejam
mantidas e que os nossos filhos recebam a experiência educacional que justamente merecem. Com um
compromisso coletivo de respeito, dignidade e civilidade, podemos criar um ambiente escolar que permita
aos nossos alunos prosperar. Estamos confiantes de que o ano escolar de 2020-2021 será um ano de
excelência na Salem Public Schools!
Atenciosamente,

Dr. Stephen Zrike, Superintendente
Salem Public Schools
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As nossas Escolas, Horas e Informação de Contacto
Educação da Primeira Infância
Escola
Salem Early
Childhood Center

Início/Fim

Diretor

Endereço

Telefone

9:30-1:30
(Seg-Qui)
Apoio terapêutico
individual na
Sexta-feira*

Nancy Charest

25 Memorial Drive

(978) 740-1181

* O dia no ECC incluirá até uma hora adicional de aprendizagem à distância.
Escolas Primárias e Jardim-de-Infância – 8º Ano
Escola

Início/Fim

Diretor

Endereço

Telefone

Bates Elementary

7:45 – 1:50

Gavin Softic

53 Liberty Hill
Ave.

(978) 740 - 1250

Bentley Academy
Innovation School

7:15 – 2:50

Elizabeth Rogers

25 Memorial Drive

(978) 740 - 1260

8:20 – 2:25

Bethann Jellison

10 Skerry St.

(978) 740 - 1280

7:50 – 1:55

Dr. Ruben Carmona

79 Willson St.

(978) 740 - 1290

8:00 – 3:00

Michael Lister

211 Lafayette St.

(978) 740 - 1297

8:20 – 2:25

Leanne Smith

1 Frederick St.

(978) 740 - 1270

Carlton Innovation
School
Horace Mann
Laboratory School
Saltonstall K-8
School
Witchcraft Heights
Elementary School

Escolas Médias e Secundárias
Escola

Início/Fim

Collins Middle School

7:30-2:40 (1)

Salem High School

Diretor

Endereço

Telefone

Matt Condon

29 Highland Ave.

(978) 740-1193

7:24-2:02

Dr. Samantha Meier

77 Willson Street

(978) 740-1110

New Liberty Innovation
School

9:00-3:45

Jennifer Winsor

Museum Place Mall,
2nd Floor

(978) 825-3470

Salem Prep High School

9:00-2:25 (2)

Brian Edmunds

Museum Place Mall,
2nd Floor

(978) 740-1171

(1) O Tempo de Aprendizagem Prolongada da CMS será reduzido em 55 minutos a partir do ano
letivo 2019-2020
(2) Para cumprir as horas de instrução necessárias, o dia da Salem Prep incluirá 40 minutos adicionais
de instrução a qualquer hora/gravada.
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Escritórios Administrativos Distritais e Informação de Contacto
Os escritórios administrativos do distrito escolar estão localizados no primeiro e segundo andar do
edifício da Collins Middle School em 29 Highland Avenue, Salem, MA 01970 (alguns localizados na
Salem High School). Os membros da equipa de liderança administrativa do distrito incluem:
Gabinete do Superintendente -- (978) 740-1212
Dr. Stephen Zrike, Superintendente
Mindy Marino, Assistente Executiva
Comité Escolar
Nancy Weiss, Secretária do Comité Escolar nweiss@salemk12.org
Relações Públicas
Liz Polay-Wettengel, Chefe de Relações Públicas polaywettengel@salemk12.org
Superintendente Adjunto -- (978) 740-1214
Kate Carbone, Superintendente Adjunto
Jensen Jacobsmeyer, Assistente Executivo
Currículo, Instrução e Avaliação
Kimberly Talbot, Diretora de Desenvolvimento de Professores/Líderes
Amy Richardson, Diretora do Currículo, Instrução e Avaliação
Meg Russo, Coordenadora de Práticas Baseadas em Padrões
Cynthia Napierkowski, Coordenadora Distrital de Música
Aprendizagem da Língua Inglesa e Educação Bilingue - (978) 740-1126
Rebecca Westlake, Diretora da Aprendizagem da Língua Inglesa e Educação Bilingue
Nancy Meacham, Coordenadora da Aprendizagem da Língua Inglesa (ELL, na sua sigla em Inglês)
Adriana Thomas, Coordenadora de Línguas do Mundo
Equidade e Envolvimento
Emily Ullman, Diretora de Envolvimento Comunitário e Parcerias, 978-740-1205
Ellen Wingard, Diretora de Apoio ao Aluno e à Família, 781-732-0137
Monell Robinson, Supervisor para a Aprendizagem Social Emocional e Bem-Estar, 978-587-4933
Jill Conrad, Chefe de Estratégia de Sistemas, 978-740-1211
Centro de Informação para Pais (PIC, na sua sigla em Inglês) - (978) 740-1225
Sayonara Reyes, Gestora, PIC/Oficial de Atribuição de Alunos
Apoios para Alunos e Famílias em Situação de Sem-Abrigo - (978) 740-1601
Jodi Connolly, Coordenadora dos Sem-Abrigo
Catherine Connelly, Oficial de Assiduidade
Serviços de Assistência ao Aluno/Ensino Especial - (978) 740-1249
Deborah Connerty, Diretora Executiva, Serviços de Assistência ao Aluno
Charlene Moske-Weber, Diretora de Enfermagem e Serviços de Saúde
Carole Donnelly, Diretora de Instrução Especializada
Maureen Branconnier, Diretora de Colocações Fora do Distrito
Linda Farinelli, Chefe do Departamento de Ensino Especial
Lisa Perry-Calderan, Assistente Administrativa
Yelfi Encarnacion, Assistente Administrativa Bilingue (Espanhol)
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Presidentes de Equipa
Tecnologia Instrucional, Salem Public Schools – (978) 619-1450
Marc LeBlanc, Director de Tecnologia Instrucional
Jennifer Gariepy, Gestora do Sistema de Informação Escolar (SIS, na sua sigla em Inglês) (Aspen)
Marck Amie, Analista de Apoio à Aplicações
Tecnologias de Informação – Serviço de Apoio IT - (978) 825-3608
Infraestrutura Operacional/Administração de Empresas - (978) 740-1222
Mary DeLai, Administradora Interina de Empresas da Escola
Kelley McLaughlin, Assistente Executiva
Serviços de Edifícios - (978) 740-1162
Ryan Monks, Director de Edifícios e Terrenos
Theresa Lavorante, Assistente Administrativa
Serviços de Alimentação e Nutrição - (978) 740-1231
Deborah Jeffers, Diretora dos Serviços de Alimentação e Nutrição
Irvelt Perrin, Diretora Adjunta dos Serviços de Alimentação e Nutrição
Gestão de Subvenções - (978) 740-1258
Nichole Hagstrom, Gestora
Monica Savage, Assistente
Capital Humano -- (978) 740-1115
Alicia Palmer, Diretora do Capital Humano
Lisa Collins, Diretora Assistente do Capital Humano
Linda Richards, Coordenadora de Benefícios
Salários - (978) 740-1224
Kathy Marino, Gestora de Salários
Transporte - (978) 740-1240
Jasmin Tavarez, Gestora
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“SalemReturns” (Salem Regressa) – Plano para
2020-21
Sobre o Plano SalemReturns
O plano SalemReturns visa conceber um sistema que satisfaça todas as necessidades dos alunos,
diferenciando opções, reforçando apoios e expandindo oportunidades onde seja seguro e possível. O
nosso plano foi orientado e está ancorado nos nossos valores fundamentais de bem-estar, equidade,
comunidade e flexibilidade. Estes valores são tecidos ao longo de todo o plano.

Base da Instrução à Distância
A base da aprendizagem para a grande maioria dos alunos é a instrução à distância, complementada pelos
apoios do The Hub. Dentro deste modelo, existem componentes-chave a considerar na instrução,
envolvimento e responsabilidade pelos alunos e funcionários.
Aprendizagem Síncrona (Ao Vivo)
Os inquéritos de feedback de aprendizagem à distância da SPS identificaram tanto o impacto como o
desejo de uma instrução mais síncrona ou ao vivo. Estas aulas envolvem todos os alunos de um grupo ou
de uma turma a iniciarem sessão on-line ao mesmo tempo para se envolverem uns com os outros através
do zoom. Os alunos podem envolver-se e obter feedback uns dos outros e dos seus professores durante
este tempo, baseando-se no pensamento uns dos outros e conduzindo em conjunto muitas das
componentes presenciais de uma aula on-line. Os alunos terão horários que incorporam aulas síncronas ou
envolvimento em grupos pequenos todos os dias durante a instrução à distância.
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Aprendizagem Assíncrona (A Qualquer Momento)
Para além das lições síncronas, existem elementos da aprendizagem à distância que desbloqueiam os dias
dos alunos e permitem a aprendizagem em qualquer altura. Estas lições podem envolver exploração
orientada pelos alunos, vídeos, investigação, escrita e aplicação criativa de informação que pode utilizar
tecnologia sem necessitar dos colegas ou do professor dos alunos no momento. Os alunos refletiram que
isto lhes permitiu adaptar os seus horários às suas preferências, ao mesmo tempo que se envolviam em
tarefas de qualidade.
A combinação da aprendizagem síncrona e assíncrona procura conceber lições que utilizem a tecnologia
certa para a experiência de aprendizagem certa, garantindo aos alunos o acesso ao rigor, variedade e
qualidade das experiências educativas que de outra forma teriam numa sala de aula. Este ano, a
aprendizagem assíncrona será integrada na aprendizagem dos alunos, mas deixará de representar a grande
maioria das lições, como aconteceu para muitos alunos durante a Primavera passada, particularmente ao
nível do ensino secundário, para garantir que existam também mais oportunidades de conexão e discurso
através das ferramentas de aprendizagem síncrona.
Descrições detalhadas do modelo de aprendizagem à distância do distrito podem ser encontradas na
secção Ensino e Aprendizagem, abaixo
O Modelo The Hub: Oportunidades de Conexão e Aprendizagem Presencial
O encerramento prolongado das escolas provocou um isolamento social considerável aos nossos alunos, o
que levou a um aumento do stress, ansiedade e incerteza. Os alunos não tiveram a oportunidade de
praticar habilidades sociais de uma forma típica ou natural durante vários meses. A Salem Public Schools
reconhece os efeitos que este isolamento tem tido potencialmente nos nossos alunos e procura satisfazer
as necessidades sociais e emocionais de todos os nossos alunos de uma forma segura, atenciosa e
divertida. Ao proporcionar sessões semanais do Hub Connects, esperamos reconstruir as conexões entre
os alunos e os adultos da nossa comunidade escolar e oferecer uma forma divertida e envolvente de
fomentar o desenvolvimento das habilidades sociais.
Hub: Connects
● Estas são sessões opcionais para os alunos se encontrarem presencialmente e fomentarem as
conexões sociais e a construção das relações.
● As sessões Hub Connects serão oferecidas presencialmente aos Pré-escolar – 12º ano uma vez
por semana.
● Serão realizadas ao ar livre o mais frequentemente possível e serão tomadas todas as precauções
recomendadas.
● O transporte é oferecido.
● A cada professor será atribuído um grupo de alunos do Hub Connects
Horário Proposto e Lançamento
Reconhecendo a complexidade da reabertura das escolas, o Hub Connects presencial só começará na
terceira semana de escola (semana de 28 de Setembro). As escolas estarão em contacto relativamente a
horários específicos.
Hub: Labs
A Salem Public Schools criou o Hub Labs para reconhecer e apoiar as necessidades de aprendizagem dos
alunos que são desproporcionadamente afetados negativamente pela aprendizagem à distância. Como
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resultado, a SPS definiu níveis prioritários de alunos que necessitam de mais apoio e procura servir o
maior número possível destes alunos presencialmente. Começaremos por dar prioridade aos alunos do
Nível 1, como se mostra abaixo. Dependendo do espaço, podemos ser capazes de oferecer mais instrução
presencial aos alunos de outros níveis.
● Aos alunos prioritários é proporcionada uma oportunidade de acesso à aprendizagem à distância,
aceleração e intervenção, instrução especializada e terapias presenciais.
● Os tamanhos das coorte no Hub Labs são consistentemente pequenas, não mais que 15 alunos por
adulto
● Os alunos receberão o pequeno-almoço e o almoço quando frequentarem o Hub Lab diariamente.
● Os protocolos de segurança rigorosos são mantidos através de coortes estáveis e observando o
distanciamento físico de 6 pés.
O dia no Hub Lab seguirá o mesmo dia instrucional para todos os alunos. O horário atualizado do dia
escolar poderá ser encontrado aqui.
Definição de Alunos Prioritários
À medida que planeamos a reabertura das escolas no Outono, a Salem Public Schools está concentrada na
meta de devolver com segurança o maior número possível de alunos aos ambientes escolares presenciais
para maximizar a aprendizagem e satisfazer as necessidades holísticas dos alunos. A segurança e o
bem-estar dos alunos, famílias e funcionários tem sido e deverá continuar a ser a nossa principal
prioridade como comunidade educativa e a equidade é uma consideração primordial nos nossos esforços
de planeamento.
Uma vez que a SPS considera as opções para o regresso dos alunos à escola, o quadro abaixo ajudar-nos-á
a determinar quais os alunos para quem a aprendizagem presencial é mais essencial, à medida que as
escolas reabrem no Outono.
Grupos Prioritários
Nível 1

●
●
●
●
●

Recém-chegados e Aprendizes Principiantes da Língua Inglesa
Alunos em salas de aula de ensino especial sub-separadas
Alunos que estão a viver sem-abrigo ou a viver em famílias de acolhimento
Alunos que vivem em agregados com acesso limitado ou não fiável à internet
Alunos do Pré-escolar – 3º ano (originalmente programados para instrução presencial)

Nível 2

●

Alunos que estão significativamente atrasados academicamente (tal como definido pelo
Departamento de Ensino Primário e Secundário, DESE, na sua sigla em Inglês)
Alunos em anos de transição (6º e 9º)
Alunos em programas de Carreira e Educação Técnica (CTE, na sua sigla em Inglês)

●
●
Nível 3

●

Recomendações baseadas na escola para pais de crianças que se debateram com o modelo de
aprendizagem à distância para optarem (na medida do possível, com base na capacidade para
ambientes de aprendizagem seguros)

Nível 4

●

Opção para famílias que acreditam que presencialmente seria mais eficaz, incluindo irmãos (na
medida do possível, com base na capacidade)
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Expectativas de Saúde e Segurança
Toda a comunidade da Salem Public Schools - alunos, pais e todos os funcionários - enfrentam em
conjunto esta pandemia sem precedentes. Para sermos bem-sucedidos, cada um de nós deve
comprometer-se em desempenhar o seu papel, a ser responsável e a responsabilizar-se mutuamente para
gerir os riscos da propagação da COVID-19 e os riscos para a nossa comunidade de não sermos capazes
de criar o nível de aprendizagem presencial que desejamos, dadas as prioridades de saúde e segurança.
Compromisso Responsabilidades Pessoais da Salem Public Schools para todos os Pais/Tutores e
Alunos
A Salem Public Schools conta que cada indivíduo faça a sua parte, de modo a ajudar a garantir a saúde e a
segurança da nossa comunidade. Se assumirmos coletivamente a responsabilidade pela nossa
comunidade, podemos mitigar o risco de propagação da pandemia da COVID-19. Este ano, cada
pai/mãe/tutor e aluno é convidado a ler e assinar um compromisso de "responsabilidades pessoais",
delineando os compromissos que cada um de nós deve assumir para garantir a saúde e a segurança de
todos. Uma cópia do compromisso dos pais pode ser encontrada no Anexo A e o compromisso do aluno
pode ser encontrado no Anexo B.
Expectativas de Segurança para Funcionários e Alunos
A secção seguinte descreve os elementos-chave das expectativas de segurança para os funcionários e os
alunos e incorpora links para informações mais aprofundadas.
Tudo o que necessitamos de saber sobre máscaras
O uso de máscaras ou coberturas faciais em tecido (pelo menos duas camadas, não pode ser um
lenço/bandana) durante o dia é exigido para todos os alunos e funcionários. Orientações adicionais sobre a
utilização de máscaras e coberturas faciais pelos funcionários e alunos são as seguintes:
1. Quando os indivíduos podem ser mantidos em segurança a pelo menos 6 pés de distância de
outros, com ventilação interior, podem ser fornecidas breves pausas sem máscara não superiores a
10 minutos. Os funcionários e alunos devem hidratar-se neste momento.
2. As máscaras não devem ser usadas enquanto se come/bebe. O distanciamento físico rigoroso e
consistente deve ser praticado em todos os momentos durante estas atividades.
3. As máscaras não necessitam de ser usadas enquanto se envolvem em brincadeiras ativas ao ar
livre, se os alunos forem capazes de manter o distanciamento físico dos outros.
4. As famílias devem fornecer aos alunos um fornecimento suficiente de máscaras e coberturas
faciais limpas para permitir a substituição da cobertura conforme necessário. As famílias devem
ter um plano de limpeza de rotina das máscaras e coberturas faciais, marcar claramente as
máscaras com o nome do aluno e o número da sala, se aplicável, e distinguir claramente que lado
da cobertura deve ser usado virado para o exterior para que sejam usadas corretamente todos os
dias. Se as famílias não forem capazes de fornecer máscaras, as escolas fornecerão máscaras aos
alunos, conforme necessário. As máscaras e coberturas faciais devem ser lavadas regularmente
(pelo menos diariamente e sempre que a máscara for utilizada ou ficar suja), dependendo da
frequência de utilização. Sempre que possível, as máscaras devem ser lavadas numa máquina de
lavar com água quente e secas completamente antes de serem novamente utilizadas. Se uma
máquina de lavar não estiver disponível, as máscaras devem ser lavadas com sabão e água quente
e deixadas secar completamente antes de voltarem a ser utilizadas.
5. Se utilizar uma máscara descartável, siga as orientações do Centro de Controlo e Prevenção de
Doenças (CDC, na sua sigla em Inglês) sobre a remoção diária adequada, como mostrado aqui.
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Agarrar os atilhos inferiores ou elásticos da máscara, depois os superiores e remover sem tocar na
parte da frente. Deitar fora num recipiente de resíduos e lavar as mãos ou utilizar imediatamente
um higienizador de mãos à base de álcool.
6. Os funcionários da escola devem sempre impor o uso de máscaras faciais pelos pais ou tutores
quando se encontram nas instalações e durante a largada e recolha. As escolas devem lembrar
regularmente às famílias e aos funcionários que todos os indivíduos são incentivados a aderir às
recomendações do CDC em matéria de uso de máscaras ou coberturas faciais de tecido sempre
que saiam em público e/ou estejam perto de outras pessoas.
7. Os funcionários da escola devem ensinar e reforçar o uso de coberturas faciais entre todos os
alunos que possam necessitar de lembretes frequentes para não tocarem na cobertura facial e para
lavarem as mãos frequentemente.
Embora invulgar, o uso de uma máscara pode exacerbar certas condições de saúde, levar a uma
emergência médica ou introduzir preocupações de segurança significativas entre os funcionário e alunos.
Se tal situação existir, os funcionários ou os alunos devem fornecer documentação de um prestador
médico informando que a utilização de uma máscara ou cobertura facial não é aconselhada.
Orientações Sobre a Lavagem/Higienização das mãos
A lavagem adequada das mãos é um dos passos mais importantes na prevenção de doenças (CDC, 2020).
Antes de regressarem às salas de aula, todos os professores e funcionários da SPS devem rever as
orientações do CDC sobre a lavagem adequada das mãos. Os enfermeiros escolares reforçarão a
importância de uma lavagem adequada e frequente das mãos dos alunos através de uma demonstração.
Durante o dia escolar, os alunos, os funcionários e os indivíduos do ambiente educativo serão
incentivados a lavarem as mãos ou a utilizarem frequentemente um higienizador de mãos sem perfume de
etanol a 60%. Os tempos-chave para os alunos, professores e funcionários lavarem as mãos ou utilizarem
higienizadores incluirão:
1. Ao chegar à escola.
2. Depois de assoar o nariz, tossir, ou espirrar.
3. Após a utilização da casa de banho/banheiro.
4. Antes e depois de se tocar no rosto.
5. Antes e depois de comer.
6. Após estar no exterior.
7. Após tocar no lixo.
8. Antes e depois de prestar cuidados de rotina a outra pessoa que necessite de assistência (por
exemplo, uma criança).
9. Antes de calçar e depois de remover as luvas.
10. Após tocar em áreas de contacto frequente (por exemplo, maçanetas de portas, corrimãos,
telefones, computadores, etc.).
11. Qualquer outra altura durante o dia escolar em que surja a oportunidade.
12. Antes de deixar o edifício da escola.
Referências:
Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. (4 de Março de 2020). Mostre-me a ciência: Como lavar
as suas mãos. Lavagem das mãos: Limpar as Mãos Salva Vidas.
https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-handwashing.html
Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. (19 de Dezembro de 2019). O que necessita de saber
sobre a lavagem de mãos. [Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/d914EnpU4Fo
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Expectativas do Distanciamento Físico
Em combinação com outras estratégias de mitigação de riscos, para reduzir a propagação da COVID-19,
os indivíduos devem praticar o distanciamento físico. O distanciamento físico implica manter pelo menos
6 pés de distância entre os indivíduos. No regresso à escola, os funcionários da escola deve salientar
continuamente a importância do distanciamento físico e modelar adequadamente. Adicionalmente,
segundo o CDC (2020), o Distrito Escolar de Salem implementará as seguintes medidas:
● Na medida do possível, as aulas incluirão o mesmo grupo de alunos, professores e auxiliares
pedagógicos diariamente. No caso de um surto, o "rastreio" será mais conducente com este
formato e impedirá a transferência da COVID-19 para outros grupos.
● A mistura entre grupos de alunos será evitada para prevenir a contaminação cruzada.
● Os alunos serão impedidos de entrar nas salas de aula não essenciais.
● As atividades entre grupos serão evitadas.
● As atividades serão limitadas àquelas onde se possam manter o distanciamento físico/social e
apoiar a higiene adequada das mãos.
● As atividades que envolvam outros grupos ao mesmo tempo serão evitadas.
● Os lugares nas salas de aula serão espaçados pelo menos seis pés de distância entre si.
● Os espaços comuns serão fechados.
● Serão implementados protocolos para limitar ao máximo o contacto direto com os pais/tutores.
● As refeições e os lanches serão servidos nas salas de aula ou ao ar livre. O distanciamento social
durante os horários das refeições e dos lanches será mantido.
● Se ao ar livre, os horários de almoço serão escalonados para permitir o distanciamento
físico/social.
● Os horários/locais de recolha dos pais serão escalonados para limitar a concentração de "grupos"
de pessoas. Em vez dos pais saírem dos carros, serão criadas áreas de recolha e entrega para os
alunos, semelhantes ao modelo do aeroporto.
Os alunos organizados em grupos/salas de aula e outras coortes ajudam a mitigar a transmissão do vírus.
A atribuição de lugares é importante porque efetivamente cria grupos ainda mais pequenos dentro das
coortes que minimizam a transmissão. Os lugares atribuídos também podem ajudar no rastreio de
contactos. Sempre que possível, devem ser atribuídos assentos (incluindo salas de aula, “Hubs”, refeições,
autocarros/ônibus, ao ar livre, etc.).
Referência:
Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. (19 de Maio de 2020). Considerações para escolas.
Comunidade, Trabalho e Escola.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html
Rastreios de Saúde para Professores, funcionário, Famílias e Alunos
Num esforço para apoiar a nova cultura de saúde e segurança que devemos trabalhar para estabelecer
(DESE, 2020), os alunos, professores, funcionários e famílias devem trabalhar em conjunto. Uma parte
importante desta nova cultura é ficar em casa quando se está doente. A Salem Public Schools incentiva a
adoção desta filosofia do DESE (2020):
"A coisa mais importante a fazer se algum dos sintomas da COVID-19 estiver presente é
FICAR EM CASA. A nossa saúde coletiva depende, em parte, da atenção e
responsabilidade individuais. Note-se que alguns sintomas da COVID-19 são os mesmos
da gripe ou de uma constipação/resfriado grave; por favor, não assuma que se trata de outra
situação. Em caso de dúvida, fique em casa".
20

A Salem Public Schools divulgará orientações atualizadas sobre a assiduidade dos alunos, conforme
informado pelo DESE e alterado para refletir o plano de reabertura da SPS.
Servindo como um processo de rastreio primário para confirmar a aptidão para o trabalho e para a escola,
alunos, professores, funcionários e famílias irão realizar a autoverificação de sintomas da COVID-19
antes de irem para a escola diariamente.

Professores/Funcionários
●
●

Autoverificação diária para sintomas do
Coronavírus antes de irem trabalhar.
Adicionalmente, os professores devem
automonitorizarem-se para o possível
desenvolvimento de sintomas durante o dia
escolar e contactar imediatamente o enfermeiro
da escola se forem notados sintomas.

Famílias/Alunos
●
●

Verificação diária de sintomas dos alunos
pelos pais/tutores antes de irem para a
escola.
Adicionalmente, os professores e os
funcionários devem observar os alunos
quanto a possíveis sintomas durante o dia
escolar e contactar imediatamente o
enfermeiro da escola se forem notados
sintomas.

Protocolos dos Edifícios para Funcionários e Alunos
A secção seguinte fornece uma visão geral das expectativas dos protocolos de saúde e segurança nos
edifícios escolares no contexto da pandemia da COVID-19. Esta secção descreve as orientações a nível
distrital e as escolas fornecerão a implementação específica nos seus edifícios aos funcionários e aos
alunos no início do ano.
Chegada e Dispensa
Haverá sinalização na parte exterior de cada porta em Inglês e Espanhol com instruções para entrar,
incluindo o uso de uma máscara facial e manter a distância social. A higienização das mãos, e em alguns
casos a lavagem das mãos, estará disponível em cada entrada para qualquer indivíduo que entre num
edifício e todos necessitarão de higienizar à medida que entram.
Cada escola adotará o protocolo de chegada e dispensa que designa as entradas, procedimentos e
cobertura para satisfazer os seus edifícios e necessidades individuais. Em todos os casos, os alunos
deverão dirigir-se diretamente à sua sala de aula, exceto quando direcionados para uma área de espera
especificada. Em nenhum momento os alunos devem visitar quaisquer locais da escola, a não ser sob a
orientação dos funcionários.
Orientações gerais para a chegada:
●

●

Alunos que chegam de autocarro/ônibus:
o Haverá uma entrada específica designada para a chegada do autocarro/ônibus
o Um funcionário designado receberá os alunos e verificará a existência de máscaras
o Os alunos entram um a um e utilizam o higienizador de mãos sobre a mesa junto à porta
o Para os autocarros/ônibus que chegam mais cedo, os alunos terão uma área de espera designada
Alunos que vão a pé para a escola:
o Os alunos que vão a pé terão uma porta designada para entrar
o Se os alunos chegarem cedo, farão fila por ano junto aos cones nas áreas designadas; as famílias
não serão autorizadas a esperar com os alunos
o Um funcionário designado receberá os alunos e verificará a existência de máscaras
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●

o Os alunos entram um a um e utilizam o higienizador de mãos sobre a mesa junto à porta
Alunos que chegam em veículos privados:
o As famílias serão orientadas para deixar os alunos numa porta designada
o Um funcionário designado receberá os alunos e verificará a existência de máscaras
o Se os alunos chegarem cedo, farão fila por ano junto aos cones nas áreas designadas
o Os alunos entram um a um e utilizam o higienizador de mãos sobre a mesa junto à porta

Orientações gerais para a dispensa:
●

●

●

Alunos que partem de autocarro/ônibus:
o Os autocarros/ônibus irão apanhar numa porta designada
o Os alunos sairão das suas salas para o autocarro/ônibus à medida que cada autocarro/ônibus
chega
o Os alunos utilizarão o higienizador de mãos na sua saída através da porta
o Para os autocarros/ônibus que chegam tarde, os alunos serão dispensados das salas de aula para
esperarem em espaços designados
Alunos que vão a pé para casa:
o Os alunos que vão a pé serão dispensados em dois grupos:
▪ Os alunos vão pé por si mesmos serão dispensados por uma porta designada por ordem
alfabética do sobrenome
▪ Os alunos cujos pais os vão buscar serão dispensados à medida que os pais chegam
o Linhas de recolha de distanciamento físico serão marcadas fora da escola e os pais aguardarão
enquanto os alunos são chamados um a um. Os pais devem usar máscaras enquanto esperam
o Os alunos utilizarão o higienizador de mãos à saída
Alunos que são recolhidos por veículos pessoais:
o As famílias serão orientadas para irem buscar os alunos a uma porta designada
o Dois funcionários irão gerir as recolhas: Um na frente da fila a supervisionar os alunos que entram
nos carros e outro que percorrerá a fila a solicitar os sobrenomes. Se possível, as famílias
colocarão o nome do seu filho na janela do passageiro.
o Os alunos serão dispensados pelo nome
o Os alunos utilizarão o higienizador de mãos à saída

Acesso à Água
Em conformidade com as orientações do CDC, todas as fontes de água foram desligadas ou protegidas de
outra forma. A SPS está em processo de instalação de fontes de água sem contacto que podem ser
utilizadas para encher a garrafa de água pessoal de um indivíduo. Prevemos ter uma estação de
enchimento de garrafas de água instalada em cada escola até ao início do ano letivo. Se a implementação
deste plano for atrasada ou se for necessário complementar este fornecimento, a SPS adquiriu água
engarrafada que estará disponível em cada escola até que as estações sejam instaladas ou até que a
procura possa ser satisfeita. As escolas desenvolverão protocolos para a utilização das estações de
abastecimento de água ou para a distribuição de água engarrafada.
Espaços de Recreio e Ao Ar Livre
Um dos melhores métodos para mitigar o risco de propagação da COVID-19 é estar no exterior. A SPS
continua empenhada em maximizar a capacidade de utilizar espaços exteriores, incluindo a compra de
pelo menos uma tenda grande por escola. As escolas identificaram espaços exteriores para utilização na
aprendizagem e para pausas e os parques infantis escolares estarão disponíveis para utilização durante o
dia. A coorte de alunos deverá ser mantida enquanto no exterior, o que significa que os espaços serão
designados para utilização por diferentes grupos. A utilização dos parques infantis é permitida desde que
os alunos lavem as mãos ou as higienizem antes e depois da utilização. Os parques infantis serão limpos
se necessário durante o dia, em caso de derrame ou incidente e uma vez por dia.
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As escolas coordenarão a utilização dos espaços exteriores através dos centros de aprendizagem durante a
aprendizagem à distância. Os centros individuais não podem decidir unilateralmente levar um grupo para
o exterior, de modo a evitar vários centros nos mesmos espaços.
A SPS estabeleceu uma parceria com a Cidade de Salem para incentivar a criatividade na utilização dos
espaços da cidade, desde que sejam tomadas as medidas adequadas. Caso uma escola opte por utilizar
espaços exteriores para além do campus escolar tradicional, as escolas devem assegurar-se de que são
tomadas as devidas precauções e que estão disponíveis apoios de enfermagem, conforme necessário (por
exemplo, epi pens ou outras necessidades de saúde dos alunos, como se os alunos estivessem a fazer uma
visita de estudo).
Visitantes aos Edifícios
Para limitar a potencial propagação da COVID-19 neste momento, os visitantes não essenciais (pais,
voluntários e quaisquer grupos ou organizações externas) são proibidos dentro dos edifícios da nossa
escola. As reuniões com visitantes não essenciais devem ter lugar ao ar livre, com distanciamento físico
apropriado ou, se possível, virtualmente. Sempre que possível, as reuniões dos Planos Educacionais
Individualizados (IEP, na usa sigla em Inglês) devem ter lugar virtualmente até novo aviso.
Todos os visitantes essenciais aos edifícios escolares (entregas, funcionários substitutos, etc.) devem
trazer sempre máscara, submeterem-se educadamente a um rastreio verbal de saúde sobre a COVID-19
antes de entrarem nos edifícios e uma vez dentro do edifício, assinarem um atestado de saúde e
documentar a data e hora da sua visita. No caso de um caso positivo da COVID-19, esta documentação
será utilizada para rastreio de contactos. Este protocolo é detalhado abaixo:
1. Apenas visitantes essenciais devem entrar nos edifícios. Todos os visitantes devem usar uma
cobertura facial.
2. Os visitantes devem tocar a campainha na entrada da frente e antes de entrarem no edifício,
ser rastreado pelos funcionários do escritório ou da receção utilizando as seguintes perguntas de
rastreio*******.
a. Se um indivíduo responder "sim" a qualquer uma destas perguntas, não poderá entrar no
edifício.
3. Se responder "não" a todas as perguntas, poderá prosseguir.
4. Uma vez lá dentro, o funcionário fornecerá aos visitantes uma máscara facial, se necessário e um
autocolante tipo crachá de visitante, indicando a prova de rastreio. Os visitantes irão higienizar as
mãos.
5. Os visitantes devem então assinar este formulário de atestado, atestando que estão livres de
sintomas nos últimos 10 dias e que não foram recentemente expostos a ninguém conhecido com a
COVID-19.
6. Todos os formulários devem ser mantidos por cada edifício e incluir o nome dos visitantes e a data
e hora da visita.
7. As canetas devem ser higienizadas ou eliminadas.
*****As receções das escolas perguntarão a todos os visitantes se apresentam algum destes sintomas?
●
●
●
●
●
●
●

Febre de 100,0 F ou superior
Tosse recente, dor de garganta, corrimento nasal, dor de cabeça
Dificuldade em respirar
Dores corporais recentes não atribuíveis a uma atividade específica
Arrepios ou tremores repetidos
Perda de PALADAR ou OLFATO
Dor de cabeça
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●
●
●

Está atualmente à espera de resultados ao teste da COVID-19?
Viajou recentemente para um estado de alto risco? (Ver fundo do formulário)
Nos últimos 14 DIAS, teve contacto com alguém infetado com a Covid-19?

2 SET 2020 - Os estados de alto risco são todos EXCEPTO:
●
●
●
●

Colorado
Connecticu
t
Delaware
Maine

●
●
●

New Hampshire
New Jersey
New York

●
●
●

Pennsylvania
Vermont
West Virginia

Programa de Almoço e Pequeno-Almoço/Café da Manhã Seguro
O Departamento de Serviço Alimentar da Salem Public Schools dedica-se a assegurar que todos os alunos
tenham acesso a refeições saudáveis, particularmente durante este tempo desafiante. Os alunos que
frequentam presencialmente receberão o pequeno-almoço/café da manhã e o almoço na sala de aula. As
famílias dos alunos que aprendem à distância poderão levantar as refeições dois dias por semana,
conforme descrito abaixo.
Aprendizes Presenciais
O pequeno-almoço/café da manhã e o almoço serão entregues em cada sala de aula e deixados fora da sala
em caixas protegidas, de acordo como o horário específico com base no horário de cada escola. O
pequeno-almoço/café da manhã será entregue com base no número de alunos designados da turma. Para o
almoço, solicitaremos a assistência dos funcionários da sala de aula, que contactarão o gestor da cozinha
com o número de alunos presentes nesse dia. O almoço será entregue à hora marcada com uma refeição
por aluno presente. Quando as refeições estiverem prontas, as sobras e todo o lixo deverão ser depositadas
nos contentores do lixo e deverão ser implementados procedimentos de limpeza adequados. Os
funcionários de nutrição da escola terão de confirmar que os alunos que recebem refeições para efeitos de
relatórios estatais e federais.
Aprendizes À Distância
Para os nossos aprendizes à distância, o Departamento de Serviço Alimentar oferecerá
pequeno-almoço/café da manhã e almoço que serão distribuídos às Segundas-feiras (inclui
pequeno-almoço/café da manhã e almoço durante 2 dias), Quartas-feiras (inclui pequeno-almoço/café da
manhã e almoço durante 2 dias) e Sextas-feiras (inclui pequeno-almoço/café da manhã e almoço durante 3
dias) nas seguintes escolas: Bates, Carlton, Collins, Horace Mann, Saltonstall e Witchcraft Heights. A
distribuição será entre as 3 e as 4 pm (alterando assim a hora da recolha das 9-11 horas).
A SPS também entregará pequenos-almoços/café da manhã e almoços às Segundas, Quartas e
Sextas-feiras na Pequot Highlands (9:30-10:00am), Rainbow Terrace (10:30-11:00am), Salem Heights
(10:00-10:30am) e Loring Towers (11:00-11:30am).
Além disso, a Salem Food Pantry (Banco Alimentar de Salem) continuará a oferecer mercearias nos
seguintes locais e horários:
●
●
●
●

Segunda-feira à tarde: Bates School, Carlton School, Saltonstall School e Witchcraft Heights (horário por
determinar)
Quartas-feiras: Salem State University e Rainbow Terrace (10am-12pm)
Sextas-feiras: Loring Towers, Pequot Highlands, Salem Heights (9-10 am)
Sábados (duas vezes por mês): Espacio/Palmer Cove (10am-12pm)
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Protocolo de Transporte
O departamento de transporte da Salem Public Schools e todos os prestadores de serviços de transporte
utilizados pela Salem Public Schools, seguirão as orientações divulgadas pelo DESE a 22 de Julho de
2020. Esta secção refere-se especificamente aos transportes distritais, contudo, os procedimentos serão
também seguidos nos transportes fora do distrito.
A experiência de andar de autocarro/ônibus será diferente este ano do que tem sido no passado. Enquanto
os "grandes autocarros/ônibus" têm normalmente uma capacidade de cerca de 72, porque os alunos serão
obrigados a sentar-se um aluno por lugar, alternando os lugares da janela e do corredor, apenas 24 alunos
poderão estar num autocarro/ônibus escolar de uma só vez. Transportar o mesmo número de alunos ao
mesmo tempo que nos anos letivos anteriores levaria portanto o triplo do número de autocarros/ônibus.
Este é um desafio que todos os distritos escolares enfrentam, agravado por um tempo de espera de seis a
oito meses para a aquisição de novos autocarros/ônibus escolares e por uma escassez de condutores de
autocarros/ônibus escolares a nível nacional. Para mitigar estes desafios, a SPS solicitou que apenas as
pessoas que não têm outra forma de chegar à escola preenchessem uma candidatura para transporte. Na
altura deste relatório, parece que aproximadamente 60% dos passageiros típicos necessitarão de transporte
no ano letivo de 2020-21, se todos os alunos estiverem presencialmente. Embora a utilização reduzida
ajude, prevemos horários de autocarros/ônibus surpreendentes e supervisão antes e depois das aulas, uma
vez que os percursos terão de ser duplicados para acomodar todos os alunos. Isto dependerá do horário
escolar e do número final de passageiros.
Esquema de autocarro/ônibus de exemplo:
Modelo do autocarro/ônibus: autocarro/ônibus de 71 passageiros
Capacidade máxima com requisitos de distanciamento físico: 23 passageiros (32% da capacidade total)
Configuração do mapa de assentos:

Práticas essenciais de saúde e segurança no autocarro
Várias práticas essenciais apoiarão as operações seguras de autocarros/ônibus escolares neste Outono:
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● Máscaras: Todos os funcionários e alunos no autocarro/ônibus, independentemente da idade, são
obrigados a usar máscaras em todos os momentos. As isenções para alunos devido a razões
médicas e/ou comportamentais - e protocolos associados - são descritas mais adiante nesta
orientação.
● Distância: Os alunos não devem estar sentados mais do que um aluno por banco, alternando os
lados em cada fila, o que permite aos alunos manterem aproximadamente 3 pés de distância física.
As crianças do mesmo agregado familiar podem sentar-se juntas e mais próximas (por exemplo,
dois alunos por banco). Ver esquema acima.
● Ventilação: Manter sempre as janelas abertas durante o funcionamento, exceto se não for possível
devido a condições meteorológicas extremas.
● Atribuições de lugares: Os alunos devem ser atribuídos a um único autocarro/ônibus e a um lugar
em particular.
● Higiene das mãos: Os alunos e os funcionários utilizarão o higienizador de mãos ao entrarem no
autocarro/ônibus. Os dispensadores estarão à entrada do autocarro/ônibus à vista do condutor ou
do monitor.
Orientações para Monitores e Condutores de Autocarros/Ônibus
● Todos os autocarros/ônibus terão monitores de autocarros/ônibus que assegurarão que os alunos
seguem todas as orientações de segurança.
● Todos os funcionários de transportes são obrigados a fazer uma verificação de bem-estar todas as
manhãs antes de se apresentarem ao trabalho. Quando o condutor e o monitor chegarem, terão de
telefonar para o despachante e confirmar que estão sem sintomas e seguros para o início do dia. Se
um condutor ou monitor tiver algum dos sintomas da COVID-19, conforme previsto pelo CDC,
deverá notificar imediatamente o seu supervisor por telefone. O supervisor pedir-lhes-á que fique
em casa e que contacte o seu prestador de cuidados de saúde. O gabinete de transporte manterá um
registo diário dos controlos de bem-estar de todo os funcionários.
● Ao entrarem no autocarro/ônibus em cada turno, os motoristas limparão o volante e o microfone
de despacho com toalhetes antissépticos, higienizarão as mãos e colocarão a sua máscara facial
descartável e luvas descartáveis. Os condutores terão uma viseira reutilizável para ser usada
quando os alunos estiverem a entrar e sair do autocarro/ônibus, mas esta deve ser removida
enquanto conduzem.
● Ao entrarem no autocarro/ônibus em cada turno, os monitores do autocarro/ônibus irão higienizar
as mãos, colocar uma máscara facial descartável, uma viseira reutilizável, luvas e uma bata.
● O monitor abrirá as janelas do autocarro/ônibus para fazer circular o ar (exceções serão feitas
apenas nas condições meteorológicas extremas).
● Ao deixar o autocarro/ônibus após cada turno, os motoristas, por esta ordem, retiram as luvas e
descartam-nas, removem a máscara facial e descartam-na, limpam a viseira com toalhetes
antissépticos, e por último higienizam as mãos.
● Os monitores irão, por esta ordem, remover as luvas e descartá-las, remover a viseira, remover e
descartar a máscara, limpar a viseira com toalhetes antissépticos e por fim higienizar as mãos.
● Os condutores e monitores utilizarão uma nova máscara facial e novas luvas a cada viagem.
Orientações para Alunos/Famílias
As orientações para famílias e crianças são as seguintes:
● Os pais ou tutores dos alunos serão solicitados a fazer um controlo de bem-estar dos seus filhos
antes de saírem de casa para garantir que estão livres de sintomas.
● Se uma criança tiver algum dos sintomas acima mencionados, deve ser mantida em casa. A família
deve também contactar o seu prestador de cuidados de saúde.
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● Todos os alunos deverão usar uma máscara facial enquanto aguardam na paragem do
autocarro/ônibus e durante a duração da viagem de autocarro/ônibus. Não existem exceções a este
requisito nos "grandes autocarros/ônibus". As famílias com alunos com deficiência devem
verificar com o Presidente da Equipa de Ensino Especial do seu filho se é necessária uma exceção
para o transporte porta-a-porta.
● Os alunos devem ser lembrados de manter uma distância física de 6 pés dos outros alunos nas
paragens de autocarros/ônibus.
● Quando o autocarro/ônibus chegar à paragem de autocarro/ônibus, as crianças entrarão no
autocarro/ônibus uma a uma. O monitor instruirá as crianças a higienizarem as suas mãos.
● O monitor também observará o aluno para garantir que não exibe nenhum dos sintomas da
COVID-19. Se possível, um adulto deverá esperar com o aluno na paragem de autocarro/ônibus,
caso este necessite de ser enviado para casa. Se tal não for possível e um aluno estiver a exibir
sintomas no autocarro/ônibus, o condutor alertará o despachante, que alertará a escola. O aluno
sintomático será o último a sair do autocarro/ônibus e será isolado com o enfermeiro da escola
assim que chegar à escola.
● Aos alunos serão atribuídos lugares, a começar de trás para a frente e ser-lhes-á pedido que entrem
no autocarro/ônibus por essa ordem.
● Os alunos sentar-se-ão um aluno por assento, alternando entre os assentos da janela e do corredor.
● Quando o autocarro/ônibus chegar à escola designada, os alunos sairão um a um da frente para
trás.
● O autocarro/ônibus será limpo e desinfetado após cada transporte de alunos.
De modo a proteger todos os alunos e funcionários, os alunos que não usam máscaras ou que as removem
durante a viagem de autocarro/ônibus, serão abordados pelo monitor do autocarro/ônibus. Se a máscara
permanecer por ser usada, a criança irá conversar com um conselheiro e/ou administrador. Se a criança se
recusar a usar a máscara, as famílias serão contactadas e será acordada uma solução, incluindo até à perda
dos privilégios de andar de autocarro/ônibus.
Protocolos de Transporte no Caso de uma Criança Sintomática
No caso de uma criança sintomática, as famílias serão imediatamente contactadas. A criança esperará na
sala de isolamento para ser recolhida.
Orientações para as Famílias que Transportam os seus Próprios Filhos
É essencial que todas as famílias sigam todos os procedimentos de chegada e dispensa, conforme
delineados pela escola individual da criança, incluindo mas não limitado a não sair dos veículos, locais
apropriados de largada/recolha e protocolos para dispensar as crianças das salas de aula. Os alunos terão
de colocar as máscaras antes de saírem do veículo e as famílias terão de concluir a auto-monitorização
diária antes de deixarem os seus filhos na escola.
Protocolos para responder aos cenários da COVID-19
Como um complemento às diretrizes iniciais do DESE para a reabertura das escolas neste primeiro
trimestre do ano escolar, estamos fornecendo aos distritos e escolas informações adicionais sobre
protocolos para responder a cenários da COVID-19 específicos para este primeiro trimestre do ano
escolar. Como um lembrete, também fornecemos informações adicionais de esclarecimento por meio do
nosso Documento de perguntas frequentes disponível aqui (baixar).
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Esta diretriz fornece mais informações e protocolos para responder às seguintes perguntas:
·
O que o distrito deve fazer se houver uma pessoa sintomática – e m casa, no ônibus ou na
escola?
·
O que o distrito deve fazer se uma pessoa da comunidade escolar testar positivo para a
COVID-19 – seja um aluno, professor, funcionário ou motorista de ônibus, ou um de seus
familiares ou contatos próximos?
·
Quem deve ser testado para a COVID-19 e quando?
·
Em que circunstâncias uma pessoa precisaria ficar em quarentena (quando tiver sido
exposta, mas não estiver doente) ou isolada (quando estiver doente)?
·
O que os distritos escolares devem fazer para monitorar a disseminação da COVID-19 em
suas comunidades?
Para perguntas sobre esses protocolos, entre em contato com:
Russell Johnston, Comissário Associado Sênior, Russell.Johnston@mass.gov, 781-605-4958.
Anne Marie Stronach, Conselheira Sênior do Comissário - Resposta rápida,
Anne.marie.stronach@mass.gov, 781-873-9514.
Para casos e/ou sintomas específicos, entre em contato com:
DESE Rapid Response Help Center no número 781.338.3500
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/

Ensino e Aprendizagem
Modelo de Aprendizagem à Distância e Princípios Orientadores
1. Muitos Elementos Já se Encontram em Vigor para a Excelência na Instrução On-line
Salem tem uma base firme em vigor, incluindo educadores, treinadores e diretores dedicados,
empenhados, colaborativos e profissionais. Os professores também têm acesso a recursos e materiais de
alta qualidade e a sequências de cursos delineados em mapas curriculares on-line. Em Salem, a maioria
dos professores está familiarizado com a utilização de dados dos alunos para planear e diferenciar a
instrução. Finalmente (e mais importante), os pais e as famílias de Salem estão empenhados em apoiar o
sucesso dos seus filhos.
2. Plano para a Aceleração da Aprendizagem e Não de Remediação
Embora a instrução tenha sido interrompida para todos os alunos na Primavera, a investigação é clara: os
distritos não devem planear voltar a ensinar unidades inteiras do ano passado. Ao fazê-lo, é provável que
os alunos fiquem ainda mais atrasados em relação às expectativas do nível de escolaridade e o que levará
a um aumento das lacunas de equidade.
Em vez disso, o plano é acelerar a aprendizagem através do desenvolvimento de lições alinhadas com os
padrões do nível de escolaridade e que incluam uma variedade de pontos de entrada e andaimes para os
alunos que destes necessitem.
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A utilização de avaliações informais e formativas frequentes permitirá aos professores compreender onde
os alunos se encontram e onde existem lacunas. Os dados recolhidos a partir das avaliações formativas
informarão o planeamento dos professores e apontarão para conteúdos que necessitam de ser atualizados
ou recriados.
Os horários escolares permitirão intervenções que são adaptadas às necessidades individuais de
aprendizagem dos alunos. As intervenções complementarão a instrução base do nível de escolaridade.

3. Planear Lições de Forma Diferente
O próximo ano consistirá em aprender a planear a instrução de formas diferentes dos protocolos de
planeamento padrão que utilizámos no passado. Os professores terão de planear novas formas de envolver
os alunos, para além de construírem relações e rotinas da sala de aula com alunos que poderão não
conseguir ver pessoalmente no dia-a-dia. Terão de ser criativos no planeamento da instrução em grupos
pequenos, projetos de grupo e trabalhos em parceria para manter os alunos conectados uns aos outros.
Os professores trabalharão em conjunto para descobrir que partes de uma aula funcionam melhor "ao
vivo" e o que poderá ser entregue numa sessão gravada.
Uma das formas mais bem-sucedidas de incorporar a aprendizagem assíncrona (gravada) é através de um
modelo misto. Neste modelo, o professor ou faz uma pré-gravação ou escolhe um vídeo disponível que
forneça uma breve lição sobre o conteúdo/habilidades. De seguida, o professor planeia uma sessão ao
vivo que ou incorpora ou se refere ao vídeo pré-gravado. Isto poderá envolver assistir ao vídeo novamente
em conjunto, com pontos de paragem para processamento e verificações de compreensão. Ou, poderá
envolver a prática orientada através de uma atividade de aplicação baseada no conteúdo do vídeo. Em
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última análise, o papel do professor é circular de volta para ajudar os alunos a compreenderem,
processarem e aplicarem os novos conhecimentos e habilidades.
Em todos os casos, os professores devem assegurar que os alunos tenham acesso a um equilíbrio de aulas
ao vivo e gravadas.
Exemplos de Aprendizagem Mista:
● Numa aula de Inglês do ensino secundário, os alunos aprendem sobre os elementos da poesia
através de vídeos e depois passam o tempo da aula ao vivo a discutir o significado de um
determinado poema.
● Numa aula de estudos sociais do ensino médio, os alunos estudam a Declaração de Direitos
através de vídeos e depois passam o tempo da aula ao vivo a debater a liberdade de expressão nas
redes sociais.
● Numa aula de ciências ensino primário, um professor demonstra como conduzir uma simples
experiência numa aula gravada e depois da experiência, os alunos passam o tempo da aula a
comparar resultados e observações.
Partes das aulas onde são introduzidos novos conteúdos ou habilidades serão pré-gravadas, gravadas em
tempo real ou entregues através de vídeos on-line e disponibilizadas aos alunos para visualização a
qualquer momento. Isto assegura que os alunos ausentes possam aceder à aprendizagem e que todos os
alunos possam consultar a lição conforme necessário. Também proporciona flexibilidade às famílias.
4. Assegurar a Acessibilidade
● Assegurar que todos os alunos possam aceder à aprendizagem à distância é particularmente
importante quando os professores nem sempre estão presentes para os orientar pessoalmente.
● As lições precisam de ser concebidas para a acessibilidade desde o início.
● Os professores precisam de conceber trabalhos flexíveis e adaptáveis que os alunos possam
concluir em diferentes ambientes e com níveis variados de acesso à tecnologia.
5. Conceber para Envolvimento/Presença do Aluno
O envolvimento dos alunos é mais essencial do que nunca. Meses de acesso desigual à instrução na
Primavera passada significa que os alunos voltarão à escola, presencialmente ou à distância, com
diferentes graus de perda de aprendizagem.
As aulas diárias devem promover o envolvimento dos alunos para manter os alunos a aprender. A criação
de oportunidades de escolha dos alunos é fundamental para promover o seu envolvimento, diligência e
independência
6. Lembre-se: Menos é Mais
Este ano letivo terá 170 dias de instrução, 10 dias mais curtos do que o habitual ano letivo de 180 dias.
Ao longo do ano, treinadores de instrução e equipas de nível de escolaridade trabalharão em conjunto para
identificar os conteúdos e habilidades mais importantes. Temos um bom começo neste trabalho, uma vez
que os nossos mapas curriculares já estão desenhados em torno de padrões prioritários para a maioria dos
cursos.
Adicionalmente, tanto professores como alunos têm de se adaptar ao ambiente de aprendizagem à
distância. À medida que nos esforçamos por cumprir os requisitos do DESE para o tempo de
aprendizagem, os professores estarão a pensar:
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● Quando os alunos poderão necessitar de pausas
● Planear atividades e lições essenciais, sabendo que o trabalho on-line levará muito mais tempo a
alcançar do que se estivessem na sala de aula
7. Aderir às Melhores Práticas de Aprendizagem à Distância: Fornecer Organização, Horários e
Comunicações Claros e Consistentes aos Alunos/Famílias
● Cada escola comprometeu-se a publicar um calendário semanal simplificado, padronizado e
consistente para a semana seguinte no Google Classroom (Pré-escolar – 5º ano) ou no Schoology
(6º - 12º ano) até Sexta-feira à noite.
● Lições, recursos e links para as lições de cada dia serão publicados até às 5 p.m. do dia anterior.
● Muitas escolas estão também a fornecer uma lista de verificação semanal para ajudar as famílias e
os alunos a acompanharem os próximos eventos e tarefas.
● Para minimizar a confusão, o link do Zoom para cada aula ou curso será o mesmo durante todo o
ano e será publicado num local consistente tanto no Google Classroom como no Schoology.
● Cada plataforma terá um aspeto e interface consistentes entre aulas, cursos e escolas.
● Os professores reservarão tempo para as horas de expediente para que os pais e os alunos possam
contactar com perguntas ou questões.
● Os diretores comunicarão claramente com as famílias para fornecer parâmetros de comunicação,
incluindo os melhores momentos para contactar o professor e o prazo para as respostas.
● Na sala de aula presencial, os professores têm várias oportunidades todos os dias para verificar os
alunos, dar feedback personalizado e apoiar os alunos no crescimento académico e
socioemocional. Isto é muito mais difícil no ambiente de aprendizagem à distância. Por
conseguinte, o feedback dos professores sobre as tarefas submetidas e o envolvimento dos alunos
é ainda mais importante. Cada semana, cada aluno receberá feedback escrito e/ou uma nota Aspen
sobre pelo menos um trabalho por área de conteúdo.

Instrução Especializada e Programação
Ensino Especial
Comunicação com famílias com necessidades especiais
Os Serviços de Assistência ao Aluno fornecerão informação atempada às famílias. Receberão e-mails,
mensagens ou chamadas telefónicas dos Presidentes de Equipa, dos professores e/ou prestadores de
serviços. Os funcionários terão um horário de trabalho semanal, mas também estarão disponíveis para
ajudar ao longo da semana, à medida que a necessidade surgir. Equipas de ensino especial trabalharão
para racionalizar os esforços de comunicação, mantendo todos informados de todas as informações
pertinentes de forma atempada. Para além das notificações distritais, serão partilhadas informações
específicas dos alunos. Para assegurar uma comunicação atempada, os pais/tutores devem certificar-se de
que o distrito possui as suas informações de contacto corretas. Contacte o departamento de Serviços de
Assistência ao Aluno se não estiver a receber comunicações. Se necessitar de assistência, contacte
lperry-calderan@salemk12.org ou ligue para (978)740-1249. Como sempre, contacte os Presidentes de
Equipa.
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Reuniões do IEP
Na medida do possível, todas as Reuniões do IEP ocorrerão à distância. Se uma família necessitar de uma
reunião presencial, serão tomadas providências.
Encaminhamentos
Os encaminhamentos continuarão a ser processados à medida que forem recebidos e os consentimentos
para avaliações serão aceites por e-mail. Os trabalhos de avaliação serão enviados por Yelfy Encarnacion
através do endereço yencarnacion@salemk12.org.
Avaliações
As avaliações serão fornecidas de acordo com as recomendações do DESE, orientações de organizações
profissionais e desenvolvedores de testes. A maioria das avaliações pode ser concluída à distância. Se a
equipa e os pais concordarem que é necessária alguma avaliação presencial, os avaliadores marcarão
reuniões com o aluno para avaliação presencial. Os avaliadores seguirão a orientação do CDC, do edifício
e do fabricante do teste para assegurar que as avaliações presenciais sejam concluídas com a mais estrita
adesão às orientações e protocolos de segurança, tanto para o aluno como para o avaliador, incluindo o
distanciamento físico e os protocolos adequados em matéria de Equipamentos de Proteção Individual
(PPE, na sua sigla em Inglês) e higienização. As salas serão higienizadas após cada sessão de avaliação.
Consentimento para o IEP
Os IEP serão enviados eletronicamente pela Salem Public Schools em formato PDF. Pede-se aos tutores
que respondam diretamente por e-mail, indicando 1) aceitação do IEP tal como desenvolvido, 2) rejeição
do IEP ou 3) rejeição de partes do IEP (e o motivo da rejeição) e colocação. Se desejar receber uma cópia
impressa do IEP proposto, por favor contacte o presidente da sua equipa ou Patricia Robertie nos Serviço
de Assistência ao Aluno (PPS, na sua sigla em Inglês) através do endereço probertie@salemk12.org.
Planos de Aprendizagem
Os alunos com um Plano Educacional Individualizado que participem na instrução à distância receberão
um Plano de Aprendizagem do Ensino Especial COVID-19, com destaque para as informação de contacto
da sua equipa de serviço, expectativas de comunicação e como os serviços serão prestados. Os
pais/tutores devem dirigir perguntas ao elo ligação do ensino especial do aluno ou ao presidente da
equipa.
Orientações Instrucionais para Salas de Aula Substancialmente Separadas
Todas as famílias de alunos prioritários para instrução presencial têm a opção de permanecerem na
instrução à distância, se assim o desejarem. As famílias de alunos identificados para o ensino presencial
serão contactadas pela escola. Nessa altura, as famílias podem também informarem-se sobre o transporte.
Se necessitarem de assistência, por favor, contactem os presidentes de equipa.
Dia do Aluno nas Salas de Aula Substancialmente Separadas
Os alunos em salas de aula substancialmente separadas seguirão o dia do aluno do distrito, exceto se
especificado para alunos específicos.
Apoios Instrucionais para Alunos com Planos Educacionais Individualizados em Salas de Aula do Ensino
Geral
O apoio instrucional aos alunos com IEP será realizado como descrito no IEP do aluno. Os apoios
poderão incluir serviços presenciais, à distância e gravados; todos cumprirão os requisitos necessários de
saúde e segurança.
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Protocolos Especiais para Alunos com Necessidades Especiais Significativas
Os funcionários que trabalham em ambientes substancialmente separados cumprirão com todos os
protocolos distritais relativos às expectativas de distanciamento físico, higienização, PPE e protocolos de
segurança. Estas precauções podem incluir viseiras ou PPE adicionais incluindo luvas e batas
descartáveis, se aplicável.
Apoios Instrucionais para Aprendizes de Inglês
Apoios Instrucionais Gerais para Aprendizes de Inglês
Todos os Aprendizes de Inglês continuarão a receber as suas actas instrucionais mandatadas pelo estado
no âmbito do Desenvolvimento da Aprendizagem de Inglês por um professor certificado de Inglês como
Segunda Língua (ESL, na sua sigla em Inglês). A quantidade de apoio depende das necessidades
linguísticas do aluno. Os professores de ESL utilizarão materiais e técnicas de instrução especializadas
que promovam a aprendizagem da língua Inglesa; por exemplo, os materiais serão altamente visuais.
Adicionalmente, o distrito está empenhado em fornecer tradução às famílias, para que as famílias tenham
acesso à informação com base no distrito e na escola.
Apoios para Aprendizes de Inglês em Configurações à Distância
A aprendizagem à distância pode criar desafios específicos quando se aprende Inglês como segunda
língua e a Salem Public Schools reconhece esse desafio. Portanto, os alunos dos níveis inicias de
proficiência em Inglês (Recém-chegados e Principiantes, Níveis 1 e 2 da Conceção e Avaliação
Instrucional de Classe Mundial, WIDA, na sua sigla em Inglês) têm sido prioritários no que respeita à
instrução presencial, se as suas famílias concordarem. Para os alunos que permanecem em casa, o
Departamento de ESL dará prioridade ao ensino ao vivo (uma reunião virtual de professores e alunos)
com o entendimento de que a interação é crítica quando se aprende uma língua, incluindo a oportunidade
de falar, ler, escrever e receber feedback.
Para o ensino não ao vivo (gravado), os professores de ESL utilizarão uma variedade de apoio, vídeo e
materiais visuais que tornam o Inglês mais acessível e compreensível para os aprendizes de Inglês. Os
professores também farão todos os esforços para simplificar o acesso a diferentes plataformas de
aprendizagem, criando horários individualizados para os alunos com o fornecimento de todos os links.
Finalmente, o distrito está a fornecer formação a todos os professores (não apenas aos professores de
ESL) sobre estratégias, materiais e técnicas que tornam a aprendizagem acessível aos nossos aprendizes
de Inglês.
Apoios para Aprendizes de Inglês em Centros de Aprendizagem
Os aprendizes de Inglês (Níveis 1 e 2 da WIDA) cujas famílias optaram por tê-los a participar nos
"Learning Hubs" terão uma oportunidade adicional de interagir com os funcionários e os alunos, e
portanto, mais oportunidades de desenvolver a sua língua Inglesa. Os "Learning Hubs" serão liderados por
um professor de ESL ou outro adulto que ajudará a facilitar a aprendizagem à distância. Os alunos
trabalharão em grupos pequenos para proporcionar o acesso a mais prática da língua. Os alunos receberão
horários que esclarecerão quando estes Centros de Aprendizagem se realizarem.
Apoios para Famílias de Aprendizes de Inglês
Fornecer apoio às famílias dos nossos alunos Aprendizes de Inglês é absolutamente essencial para o
sucesso dos nossos alunos. A Salem Public Schools está empenhadas em chegar às famílias e em
satisfazer as suas necessidades individuais. Reconhecemos que a aprendizagem dos alunos é um esforço
de equipa, especialmente neste momento. Para garantir que enfrentamos este desafio, todas as famílias de
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Salem (incluindo as nossas famílias de Aprendizes de Inglês) terão atribuídas uma "Pessoa Ponto de
Família", um funcionário que é especificamente responsável por se conectar a essa família e conectá-los à
formação, apoios ou serviços de que necessitam para que os seus filhos sejam academicamente
bem-sucedidos.
A pessoa atribuída a cada família será capaz de comunicar na língua materna da família, na medida do
possível ou será capaz de os conectar aos serviços de intérprete. Em cada escola existe também um
Facilitador de Envolvimento Familiar bilingue (Inglês/Espanhol), que apoiará as famílias conforme
necessário. Salem está a fazer esforços adicionais para fornecer apoio bilingue através do Departamento
de Tecnologia para que as famílias possam obter ajuda tecnológica de forma atempada. Finalmente, o
Departamento de ESL (Inglês como Segunda Língua) continua empenhado em fortalecer a liderança dos
membros da nossa comunidade de Aprendizes de Inglês ao longo deste ano e em proporcionar
oportunidades educativas interativas através das nossas Noites Familiares do Distrito.
Carreira e Educação Técnica
A Salem Public Schools assegurará que os alunos matriculados em Programas de Carreira e Educação
Técnica (CTE, na sua sigla em Inglês) possam satisfazer as suas necessidades de aprendizagem, incluindo
a formação no local e a prática que a CTE requer. O distrito está a desenvolver os detalhes destes planos,
incluindo o potencial para expandir Hub Connects ou Hub Labs para incorporar estas experiências de
aprendizagem para os alunos. O Departamento do Ensino Primário e Secundário divulgou as seguintes
orientações para os Programas de CTE: http://www.doe.mass.edu/covid19/ccte/cvte-reopening-guide.docx
Especiais
Arte, música, teatro, educação física e outras aulas especializadas são fundamentais para o
desenvolvimento de todas as crianças. Em tempos difíceis como estes, proporcionam oportunidades
adicionais de autoexpressão, bem como a manutenção do bem-estar social/emocional e físico. O
Departamento do Ensino Primário e Secundário tem fornecido orientações sobre as melhores práticas,
partilha de equipamento e muito mais. Iremos aderir a estas orientações enquanto continuamos a
proporcionar o acesso a estas aulas. Estamos também a investigar formas de fornecer aos alunos materiais
para utilização em casa.
Outras Informações Instrucionais Importantes
Expectativas Sobre o Tempo de Instrução
A Salem Public Schools irá ao encontro das expectativas atualizadas no âmbito do tempo de
aprendizagem, tal como alteradas pelo Departamento do Ensino Primário e Secundário:
Esta orientação atualizada de 850 horas para as Escolas Primárias e 935 horas para as Escolas Secundárias
representa 5 horas de instrução por dia durante 170 dias para as escolas primárias e 5,5 horas de instrução
por dia durante 170 dias para as escolas secundárias.
Assiduidade
Assiduidade na Aprendizagem à Distância
A assiduidade no nosso Modelo de Aprendizagem à Distância é definida como prova de "envolvimento
com o material atribuído" numa base diária. A evidência da assiduidade diária de cada curso (ou período
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de aulas) de aprendizagem à distância será medida pela participação do aluno numa combinação de pelo
menos duas das seguintes formas (incluindo, mas não limitado a)
● Submissão de tarefas diárias
● Submissão de verificações formativas para compreensão
● Conclusão de tarefas de longo prazo até às datas de vencimento
● Participação em discussões on-line
● Participação na instrução em grupo pequeno
● Reunião com o professor durante as horas de expediente
● Participação na aula durante a hora marcada
● Participação do aluno durante os serviços conexos programados
● Chamada telefónica com o professor ou prestador de serviços conexos
A assiduidade de cada dia programado de aprendizagem será determinada com base nos níveis de
participação de cada aluno em cada um dos cursos ou períodos de aulas que lhe foram atribuídos. Será
dado aos alunos o dia inteiro para se envolverem com conteúdos de aprendizagem à distância. Os
professores registarão a assiduidade de cada manhã do dia anterior.
Espera-se que os pais/tutores deverão, na medida do possível, assegurar que os seus filhos participem
ativamente na aprendizagem à distância. Se um aluno não puder participar em qualquer atividade de
aprendizagem nesse dia, um pai/tutor deverá telefonar à escola para comunicar a ausência à secretaria da
escola. A falta será considerada justificada.
O aluno receberá uma falta não justificada quando:
● Não participa nenhuma parte das atividades de aprendizagem do dia,
● Os pais/tutores do aluno não contactam a escola para comunicar a ausência.
Estamos conscientes de que todas as circunstâncias das famílias e alunos podem variar, especialmente
durante estas circunstâncias sem precedentes. Os pais/tutores são incentivados a contactar os professores
dos seus filhos sobre quaisquer questões relacionadas com a aprendizagem à distância que possam estar a
afetar o envolvimento e a assiduidade dos alunos.
Classificação
A Salem Public Schools retomará as práticas normais de classificação pré-encerramento. Todas as
semanas, cada aluno receberá feedback escrito e/ou uma nota Aspen relativamente a pelo menos um
trabalho por área de conteúdo.
Os relatórios de progresso e boletins escolares serão emitidos de acordo com os prazos abaixo indicados:
Datas dos Trimestres 2020-2021 (Jardim-de-Infância – 8º Ano)
Datas dos Trimestres/Quartos 2020-2021 (Ensino Secundário)

Tecnologia Instrucional
Sistemas de Gestão de Aprendizagem Simplificados
Simplificamos os sistemas de gestão da aprendizagem (LMS, na sua sigla em Inglês) utilizados em todo o
distrito num esforço para criar consistência e minimizar o número de sistemas que os pais/tutores
necessitam de utilizar:
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● 6º - 12º Ano: Schoology
● Pré-escolar – 5º Ano - Google Classroom
Apoio Técnico para Alunos e Famílias
O Departamento de Tecnologia Instrucional também fornece apoio técnico a alunos e famílias. O
formulário de pedido de ajuda pode ser utilizado para qualquer questão técnica. Este formulário encontra-se
também na página ClassLink de todos os alunos e pode ser traduzido para a língua definida no navegador
do utilizador/usuário. Contém também a opção de escolher a língua de contacto preferida das famílias.
As famílias também podem telefonar para o Apoio Técnico através do nº. 978-619-1450 com os seus
problemas. Terão a opção de apoio em Inglês ou Espanhol.
Orientações sobre o Início de Sessão Único (SSO, na sua sigla em Inglês)
O ClassLink é a solução de Início Único da Salem Public Schools para todos os funcionários e alunos.
O Início de Sessão Único significa que os alunos verão todas as aplicações de que necessitam na sua
página de abertura no Chromebook. Basta clicar no ícone e ficarão automaticamente ligados à aplicação.
As famílias não terão de se lembrar de vários nomes de utilizador/usuário e palavras-passe.
Acesso ao ClassLink: Os utilizadores/usuário podem iniciar sessão a partir dos Chromebooks ou de
qualquer dispositivo que utilize o navegador Chrome. Abra um novo separador e visite
my.classlink.com/salemk12. Os utilizadores/usuários serão convidados a iniciar sessão com a sua conta SPS
Google Learn. Pode marcar este website.
Se necessitar de qualquer assistência com o ClassLink, por favor, contacte Marck Aime através do
endereço: maime@salemk12.org.
Segurança on-line, rotinas e normas
Os professores começarão o ano com o ensino explícito da segurança on-line, protocolos para uma
participação efetiva nas reuniões do Zoom e a importância de se envolverem diariamente na
aprendizagem on-line.
● Exemplo de normas do Zoom para o ensino médio: "Zorms" do Ensino Médio
● Exemplo de normas de Zoom para o ensino primário: "Zorms" do Pré-escolar ao 5º Ano
Políticas Tecnológicas e Responsabilidades para todos os Alunos
Utilização Responsável da Tecnologia - Política do Comité Escolar
O Comité Escolar de Salem reconhece a importância da tecnologia e dos meios eletrónicos para a
educação contemporânea e defende que a sua utilização é essencial para o funcionamento administrativo
quotidiano das escolas. O Comité vê estes meios de comunicação como ferramentas para fomentar a
aprendizagem e como parte integrante do funcionamento da sociedade contemporânea. O Comité
reconhece ainda, contudo, que o poder desta tecnologia traz consigo certas responsabilidades e riscos para
aqueles que a utilizam. A política do Comité Escolar (Ver Política do Comité Escolar 5501) exige que
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todos os utilizadores/usuário da tecnologia no distrito leiam e assinem um Acordo de Utilização Aceitável
da Tecnologia.
O Comité estabelece assim que qualquer utilização da tecnologia e dos meios eletrónicos da Salem Public
Schools só será permitida depois do potencial utilizador/usuário, seja este aluno ou funcionário, ter lido e
assinado um Acordo de Utilização Responsável para a utilização da tecnologia e dos meios eletrónicos do
Distrito. Qualquer pessoa que assine um Acordo de Utilização Responsável da Salem Public Schools
deverá assegurar que a utilização da tecnologia eletrónica do distrito, incluindo o acesso à internet nas
instalações escolares, seja coerente com a missão da Salem Public Schools.
O Superintendente das Escolas velará pela elaboração de um Acordo de Utilização Responsável adequado
à idade e ao papel do utilizador/usuário da tecnologia e dos meios eletrónicos. O Comité Escolar
procederá à revisão e aprovação dos Acordos de Utilização Responsável que são utilizados na Salem
Public Schools.
Todos os materiais produzidos e comunicações registadas de qualquer forma utilizando a tecnologia da
Salem Public Schools estão abrangidos pela Lei dos Registos Públicos de Massachusetts (MGL c. 4 § 7,
c. 66 § 10 – Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 4, Secção 7. Capítulo 66, Secção 10) e podem estar
sujeitos à produção de acordo com as disposições da Lei dos Registos Públicos.
Referências
MGL c. 4 § 7, c. 66 § 10 (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 4, Secção 7. Capítulo 66, Secção 10)
Política 5805, Política de Telemóveis/Celulares e Dispositivos Eletrónicos
5401.01, Anti-Bullying e Ciberbullying
Política 5413, Propriedade da Escola
O Acordo de Utilização Responsável do Superintendente
Acordo de Utilização Responsável para Todos os Alunos
A secção abaixo descreve os termos do acordo de utilização responsável da tecnologia para todos os
alunos. Uma cópia do Acordo de Utilização Responsável específico para alunos do Pré-escolar ao 5º Ano
e do 6º ao 12º Ano pode ser encontrada nos Anexos C e D, respetivamente.
Definições
Como definido nesta política, o termo tecnologia inclui, mas não está limitado a: todos os computadores;
impressoras, scanners/digitalizadores, equipamento periférico; redes; recursos da internet, incluindo a
produção de conteúdo Web, todas as formas de comunicação síncrona e assíncrona baseada na Web,
incluindo e-mail e protocolo de transferência de ficheiros; multimédia, vídeo, laser, cabo, TV, telefone e
fax; equipamento de laboratório de línguas; todo o software e ficheiros, incluindo todos os ficheiros de
utilizadores/usuários gerados a partir da utilização dos recursos aqui indicados; bem como os suprimentos
utilizados para manter a tecnologia.
Utilização da Tecnologia
Antes dos alunos serem autorizados a utilizar qualquer tecnologia do distrito, os pais e/ou tutores de todos
os alunos devem assinar e devolver a secção de Utilização Aceitável incluída no Manual do Aluno de
cada escola no início de cada ano letivo. Os alunos do 3º ao 12º ano devem também assinar. A assinatura
indica a compreensão desta política e a aceitação da responsabilidade por danos resultantes do desrespeito
intencional desta política. Os alunos do 3º ao 12º não podem iniciar sessão com uma palavra-passe
genérica ou partilhada, exceto se existir uma circunstância atenuante.
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Os funcionários irão aplicar esta política. Os alunos a seu cargo que não tenham devolvido a secção de
Utilização Aceitável devidamente assinada incluída no Manual do Aluno de cada escola não utilizarão a
tecnologia da Salem Public Schools.
Utilização da Internet
A internet contém uma rica coleção de recursos educativos que podem enriquecer e alargar o ensino. Por
ser um meio não regulamentado a nível mundial que está sempre a crescer e a mudar, é da
responsabilidade dos funcionários da Salem Public Schools assegurar que os alunos possam fazer uso
deste recurso da forma mais segura e responsável.
A Salem Public Schools utiliza um filtro de conteúdos da internet que está em conformidade com a Lei de
Proteção das Crianças na Internet (CIPA, na sua sigla em Inglês), na medida em que bloqueia material que
é obsceno, pornográfico e de qualquer forma prejudicial para os menores. Toda a utilização da internet é
monitorizada.
Cada aluno deve assumir a responsabilidade pelas suas ações on-line. Qualquer tentativa de:
●
●
●
●

visitar conteúdo web inapropriado
descarregar ficheiros com ou para o equipamento da Salem Public Schools
carregar ficheiros para um site não aprovado pela Salem Public Schools ou
comunicar com qualquer pessoa de uma forma inadequada, assediadora ou ameaçadora

resultará na revogação imediata dos privilégios informáticos, bem como em possíveis ações disciplinares
e/ou legais.
Código de Ética Tecnológico
1. Respeitar os bens da escola. Toda a tecnologia é propriedade do Distrito da Salem Public School.
Ninguém deve mover, danificar ou adulterar intencionalmente a tecnologia do distrito.
2. Utilizar a tecnologia para atividades educativas e relacionadas com a escola.
3. Ser cortês e usar linguagem apropriada. Não assediar, ameaçar ou atacar outros ou usar expressões
de fanatismo, racismo e/ou ódio. Não enviar, exibir ou utilizar material profano ou obsceno,
explícito ou ofensivo.
4. Proteger a sua privacidade e segurança não divulgando informações pessoais tais como o seu
número de telefone, morada, localização ou palavra-passe. Utilizar apenas a palavra-passe que lhe
foi atribuída. Não está autorizado a utilizar a palavra-passe de mais ninguém para aceder à
tecnologia da Salem Public Schools.
5. Reconhecer e respeitar a propriedade intelectual dos outros, incluindo trabalhos e materiais
encontrados on-line.
6. Aderir às leis federais de direitos de autor e aos acordos de licenciamento dos editores.
7. Não tentar instalar software ou descarregar ficheiros para fins não educativos utilizando a
tecnologia da Salem Public Schools.
8. Respeitar a integridade das redes da Salem Public Schools. Não tentar contornar ou subverter a
segurança do sistema. Não adulterar, alterar ou causar perturbações nas redes.
9. Comunicar imediatamente ao seu professor a má conduta do utilizador/usuário, suspeitas de vírus
e problemas técnicos, para que possam ser tomadas medidas para minimizar possíveis danos na
tecnologia.
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10. Utilizar a tecnologia de forma responsável. Considerar as necessidades dos outros ao utilizar
computadores partilhados ou em rede, impressoras ou outros recursos tecnológicos. Conservar
papel e toner sempre que possível.
Violações ao Código de Ética Tecnológico
As violações ao Código de Ética Tecnológico podem resultar na perda do acesso à tecnologia, em ações
disciplinares e/ou legais, incluindo qualquer responsabilidade financeira resultante.
Por favor, reveja os Acordos de Utilização Responsável para todos os alunos na secção Utilização de
Tecnologia abaixo e nos Anexos C e D.

Envolvimento Familiar de Nível I
A Salem Public School vê o envolvimento das famílias e dos cuidadores como um componente-chave do
trabalho do plano de aprendizagem à distância e proporcionando oportunidades educacionais equitativas
para todos os alunos de Salem. Acreditamos que os pais, tutores e outros membros da família são
parceiros críticos no processo educativo e abraçamos a nossa responsabilidade de chegar proactivamente a
todas as famílias de diversas formas para apoiar o seu envolvimento nas escolas.
Teremos sistemas claramente definidos para alcançar as famílias, que proporcionam uma comunicação
previsível nos dois sentidos entre os cuidadores e os funcionário da escola.
Pessoa de Ponto de Família
O objetivo da Pessoa Ponto de Família é criar uma estrutura onde cada criança e família esteja conectada
à sua comunidade escolar e tenha as suas necessidades identificadas e satisfeitas. A todos os alunos será
atribuída uma Pessoa Ponto de Família, que:
1. Proporciona conexão
2. Simplifica a informação
3. Avalia as necessidades, fornece apoio e, se necessário, faz encaminhamentos
Facilitador de Envolvimento Familiar
1. Lidera atividades de divulgação e acolhimento de novas famílias ou famílias que chegam
2. Fornece interpretação/tradução em Espanhol quando necessário para apoio dos níveis II e III.
3. Trabalha com a liderança da escola para promover uma atmosfera familiar que respeite e honre a
diversidade estudantil e familiar no seio da comunidade escolar
4. Colabora estreitamente com as Equipas de Apoio ao Aluno da escola e outras para identificar as
necessidades e interesses das famílias e permitir o acesso aos recursos da comunidade

39

Outros Apoios aos Alunos
Apoio e Aconselhamento a Alunos e Famílias
A Salem Public Schools oferece um continuum de serviços para alunos e famílias em todas as escolas do
Pré-escolar – 12º ano. Utilizando um sistema de apoio a vários níveis, a SPS procura assegurar que cada
aluno tenha o que necessita para prosperar na escola e na comunidade. Uma equipa de conselheiros
escolares certificados ao longo de todo o distrito assiste os líderes e o pessoal docente na construção
proactiva de ambientes de aprendizagem onde cada aluno sente um sentimento de pertença, competência e
autonomia. Os Conselheiros de Ajuste Escolar, os Coordenadores de Conexão à Cidade e os Conselheiros
de Faculdade e Carreira trabalham como uma equipa para fornecer programas de aconselhamento escolar
abrangentes que incorporam atividades de prevenção e intervenção. Os conselheiros respondem às
necessidades socioemocionais e de saúde mental que surgem com os alunos e oferecem aconselhamento
direto individual e em grupo para ajudar os alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para se
envolverem plenamente na escola. Os Conselheiros de Faculdade e Carreira ao nível do ensino secundário
são fundamentais na preparação dos alunos para a graduação pós-secundária, bem como na sensibilização
para a faculdade e para a carreira. Todos os conselheiros do distrito alavancam uma gama abrangente de
serviços de prevenção, intervenção e enriquecimento que existem nas escolas e na comunidade.
Trabalham com famílias e parceiros comunitários para assegurar recursos para abordar fatores fora da
escola que têm impacto na aprendizagem e na prosperidade.
Se desejar mais informações sobre os serviços de apoio aos alunos e famílias oferecidos na Salem Public
Schools, por favor contacte Ellen Wingard, Diretora de Apoio aos Alunos e Famílias através do número
781-732-0137 ou ewingard@salemk12.org.
Desporto/Esporte e Atividades Extracurriculares
A seguinte orientação é fornecida pelo Departamento de Ensino Primário e Secundário e pela Associação
Atlética Interescolástica de Massachusetts (Massachusetts Interscholastic Athletic Association):
"À medida que a Commonwealth de Massachusetts inicia o processo de abertura das escolas, devemos
também analisar a possibilidade de proporcionar experiências desportivas/esportivas aos nossos alunos. O
desporto/esporte pode ser uma parte importante de uma experiência educativa bem fundamentada, mesmo
durante a atual crise de saúde pública. Apesar dos riscos associados à COVID-19, a atividade física
organizada deve ser encorajada, dentro de parâmetros claros de saúde e segurança. A maioria dos
desportos/esporte pode ser praticado de forma a minimizar esses riscos. Em muitos casos, isto significa
que as competições interescolásticas podem não ter a mesma aparência e podem ter de ser jogadas sob
restrições bastante rigorosas com regras modificadas. Infelizmente, em alguns casos, o jogo competitivo
poderá ser cancelado ou adiado. Embora difícil para todos os envolvidos, é essencial que mantenhamos a
saúde e a segurança acima de tudo, tanto para todos os diretamente envolvidos como para a comunidade
em geral".
A orientação completa pode ser encontrada aqui:
http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0818miaa-dese-sports-guidance.docx

Dado que a Cidade de Salem vacilou recentemente entre "amarelo" e "vermelho", a Salem Public Schools
fornecerão mais orientações nas próximas semanas no que diz respeito ao desporto/esporte e outras
atividades extracurriculares.
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Políticas e Procedimentos para Todos os Alunos
Igualdade de Acesso e Não Discriminação
Política de Não Discriminação
A política de não discriminação da Salem Public Schools (Ver Política do Comité Escolar 1101.1)
assegura que o distrito não discrimina com base na raça, cor ou origem nacional, sexo, deficiência, idade,
orientação sexual, sem-abrigo, estatuto socioeconómico ou religião. Para esse efeito, o distrito
compromete-se a:
1. Promover os direitos e responsabilidades de todos os indivíduos, tal como estabelecido nas
constituições estais e federais, na legislação aplicável e nas interpretações judiciais;
2. Incentivar experiências positivas em valores humanos para todos os seus alunos, funcionários e
outros membros da comunidade, afirmando a diversidade de origens familiares, estatutos
socioeconómicos e etnias representadas na comunidade escolar de Salem;
3. Trabalhar para uma comunidade mais integrada e harmoniosa e para alistar todos os indivíduos,
grupos e agências - tanto privados como governamentais - para apoiar este esforço;
4. Utilizar todas as técnicas de comunicação e ação apropriadas para ouvir e abordar as queixas de
quaisquer indivíduos e/ou grupos;
5. Considerar cuidadosamente os potenciais benefícios ou consequências adversas de qualquer
decisão tomada no âmbito do sistema escolar de Salem sobre as relações humanas dentro das
escolas e da comunidade de Salem em geral;
6. Iniciar procedimentos e práticas que promovam ativamente os objetivos desta política no sistema
escolar de Salem.
Esta política de não-discriminação estende-se a todos os alunos, funcionários, público em geral e
indivíduos com quem o Distrito Escolar tem negócios. Nenhuma pessoa será excluída ou discriminada na
admissão a uma escola pública de Salem ou na obtenção das vantagens, privilégios, e/ou cursos de estudo
das nossas escolas públicas por motivos de sexo, orientação sexual, identidade de género, idade, raça, cor,
origem nacional ou estatuto socioeconómico, antiguidade sindical, deficiência ou gravidez.
Igualdade de Acesso às Oportunidades Educativas
Consistente com a sua política de não discriminação, a Salem Public Schools assegura a igualdade de
acesso e de oportunidades aos programas educacionais disponíveis no distrito. De acordo com a Política
de Igualdade de Acesso e Oportunidades do Comité Escolar de Salem (Ver Política do Comité Escolar
5212.01), "Todas as crianças têm o direito de frequentar as escolas públicas da cidade onde efetivamente
residem, sob reserva do disposto no Capítulo 76. Todos os alunos inscritos terão igual acesso ao programa
de ensino geral e a toda a gama de quaisquer programas de ensino ocupacional/vocacional oferecidos pelo
distrito. Em conformidade com as leis estatais e federais, a Salem Public Schools mantem uma política de
não-discriminação. Nenhuma criança será excluída ou discriminada na admissão à Salem Public Schools
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ou na obtenção das vantagens, privilégios e cursos de estudo das nossas escolas, independentemente da
raça, cor, sexo, identidade de género, religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou
sem-abrigo. Esta política proporciona igualdade de acesso a cursos e programas, serviços de
aconselhamento, educação física e desporto/esporte, educação profissional, materiais instrucionais e
atividades extracurriculares.”
Procedimentos de Denúncia ou Apresentação de uma Queixa por Discriminação
Qualquer aluno ou família que pretenda denunciar ou apresentar uma queixa alegando discriminação com
base na política acima referida ou fazer uma consulta relativa à aplicação das leis e regulamentos
antidiscriminação da Salem Public Schools, queira contactar:
Alicia Palmer, Diretora do Capital Humano
Salem Public Schools
Office of Human Resources
29 Highland Avenue, Sala 131
Salem, MA 01970
978-740-1115
humancapital@salemk12.org

Assédio e Anti-Bullying
Em Maio de 2010, Massachusetts (MA, na sua sigla em Inglês) promulgou um estatuto que proíbe o
bullying na escola. O bullying, tal como definido pela lei de MA, é estritamente proibido na Salem Public
schools. Um aluno que faça bullying a outro aluno viola a lei de MA ao fazê-lo. Os incidentes de bullying
de que os administradores escolares tomem conhecimento serão prontamente investigados e tratados de
acordo com a lei do MA e a política escolar. Podem ser encaminhados para o Departamento de Polícia de
Salem, conforme se justificar.
As definições completas de "bullying" e "ciberbullying" estão delineadas na política anti-bullying
completa abaixo. Estes termos abrangem actos verbais, escritos, físicos e eletrónicos de danos ou
apresentam uma ameaça de dano a outro indivíduo, infringem os seus direitos ou interferem na sua
educação. Mesmo que não ocorram em propriedade escolar ou que utilizem equipamento escolar, estes
actos são abrangidos pela política anti-bullying se perturbarem o processo educativo.
Qualquer aluno da Salem Public Schools que seja vítima de bullying deve comunicar imediatamente toda
a informação relativa ao comportamento ofensivo ao diretor da escola, diretor adjunto, um professor, um
conselheiro ou outro adulto responsável.
A retaliação contra uma pessoa que denuncia bullying, que fornece informações durante uma investigação
de bullying ou que possui informações fiáveis sobre bullying é estritamente proibida.
É política da Salem Public Schools manter um ambiente de aprendizagem e trabalho livre de insultos
discriminatórios, intimidação ou assédio devido a raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, idade,
origem nacional, habitação ou estatuto económico e/ou deficiência. Estamos empenhados em proteger
alunos e funcionários de observações ou comportamentos ofensivos ou degradantes.
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Cópias das políticas de Assédio (Política do Comité Escolar 5410) e Anti-Bullying (Política do Comité
Escolar 5410.01) do distrito podem ser encontradas nos Anexos E e F, respetivamente, bem como no
Manual de Políticas do Comité Escolar no site do distrito.

Inscrição, Atribuição e Matrícula de Alunos
A Salem Public Schools tem o prazer de acolher no nosso distrito todos os novos alunos e famílias
residentes em Salem. Um número limitado de vagas está também disponível para não residentes através
do programa de escolha de escolas interdistritais (apenas para alunos do ensino secundário que não sejam
residentes de Salem).
A Salem Public Schools tem uma política de atribuição de alunos de escolha controlada. Isto significa
que, ao contrário de muitos outros distritos escolares, a atribuição de alunos a uma escola não se baseia
apenas no bairro onde o aluno vive. Em vez disso, o sistema baseado na escolha de Salem permite às
famílias identificar as suas escolhas e a política considera as suas escolhas, juntamente com vários outros
fatores - prioridade de irmãos, rendimento familiar, proximidade à escola, etc. -- quando se determina
onde atribuir uma criança à escola.
O objetivo desta política é ajudar a assegurar que a diversidade da comunidade de Salem se reflita no
corpo estudantil de cada escola. Especificamente, o objetivo é alcançar um equilíbrio mais equitativo de
matrículas de alunos (com base no nível de rendimento) dentro de cada escola, de modo a que a matrícula
de cada escola esteja dentro de 5% da média do distrito.
Mudanças de Endereço
Se a sua família ainda reside dentro da cidade de Salem mas mudou-se para um novo endereço, preencha
um Formulário de Mudança de Endereço e submeta-o diretamente ao Centro de Informação de Pais (PIC,
na sua sigla em Inglês) (pic@salemk12.org) juntamente com dois documentos que comprovem a prova
de residência. Os procedimentos para a mudança de endereço de um aluno/família são descritos abaixo.
Listas de Espera e Pedidos de Transferência
Os candidatos que não receberem a sua primeira escola de escolha serão automaticamente colocados
numa lista de espera para essa escola. As listas de espera serão mantidas para cada subcategoria
socioeconómica até 30 de Setembro de cada ano. A ordem da lista de espera do Jardim-de-Infância
seguirá os prazos dos Lotes 1 e 2, ordenados por escolha e proximidade. As famílias interessadas em
alterar as suas atribuições de escola após 30 de Setembro deverão apresentar um formulário de pedido de
transferência. Os pedidos de transferência para o futuro ano letivo são aceites em qualquer altura. Os
pedidos de transferência relativos ao ano letivo atual devem ser recebidos antes de 30 de Setembro desse
ano letivo. Apenas o Superintendente pode aprovar os pedidos de transferência apresentados após 30 de
Setembro para um ano letivo em curso.
Requisitos de Vacinação
Todos os alunos devem ter registos de vacinação atualizados para frequentarem a escola em
Massachusetts. Por favor clique aqui para ver a lista de requisitos de vacinação para a matrícula dos
alunos.

43

Política e Procedimentos de Assiduidade do Aluno
Política do Estado e do Distrito
A Salem Public Schools exige um elevado nível de participação no envolvimento com a aprendizagem. A
assiduidade regular nas aulas permite que os alunos beneficiem de discussões, apresentações e atividades
interativas na sala de aula. Estas experiências académicas partilhadas são parte integrante do processo de
aprendizagem e não podem ser recriadas ou replicadas.
A lei estatal de Massachusetts exige a frequência obrigatória de todos os alunos. O Capítulo 119, Secção
21 das Leis Gerais do MA declara que todas as crianças entre os 6 e os 16 anos de idade devem frequentar
a escola. A política de assiduidade escolar do Comité Escolar de Salem incentiva as famílias a garantir
que os alunos frequentem a escola todos os dias (Ver Política do Comité Escolar 5101).
Ausências Justificadas e Não Justificadas - Definições
Ausências Justificadas
A política do Comité Escolar de Salem define uma ausência justificada como "Uma doença, tratamento,
hospitalização ou morte na família; observância de um feriado religioso; comparências documentadas do
aluno em tribunal/assuntos jurídicos/governamentais; ou ausências e visitas de estudo aprovadas pelo
administrador (incluindo visitas a faculdades)".
Ausências Não Justificadas
As ausências não justificadas são aquelas que não estão abrangidas pela definição acima. Exemplos de
ausências não justificadas podem incluir, mas não se limitar a:
● Ausência repetitiva ou crónica ou atraso devido a doença ou lesão não documentada por um
médico ou outro profissional médico
● Faltar às aulas (pode resultar numa suspensão)
● Absenteísmo
● Férias em família
● Ausências não documentadas
● Situações familiares não-emergentes
Requisitos de Assiduidade e Intervenções
A Política do Comité Escolar de Salem #5101 afirma que "Um aluno que esteja fora da escola durante
quatro (4) ou mais dias consecutivos dentro de um período ou que exiba um padrão de absentismo, deve
ter um atestado médico quando regressar à escola para que essa ausência seja justificada. Em situações
excecionais (epidemia de gripe, varicela, etc.), o enfermeiro da escola determinará se será ou não
necessário um atestado médico para reentrar na escola. O Distrito Escolar de Salem será proactivo nos
esforços para intervir quando o absentismo é elevado e/ou tem impacto na aprendizagem dos alunos. Para
tal frequência irregular de qualquer tipo, o aluno será encaminhado para o responsável pela assiduidade
escolar. Os alunos ausentes da escola durante oito (8) ou mais dias ou quinze meios dias em qualquer
período de seis meses poderão, mediante recomendação do enfermeira ou do diretor da escola, ser
encaminhados para uma intervenção ou ação administrativa mais séria.”
Requisitos de Apresentação de Relatórios para Alunos Ausentes da Escola
Sempre que um aluno estiver ausente da escola, os pais ou tutores devem telefonar para a sede da escola o
mais cedo possível durante a manhã do dia da ausência. Uma lista dos números de telefone da sede da
escola pode ser encontrada na frente deste documento.
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O pai ou tutor que comunica a ausência deve deixar uma mensagem com o nome completo do aluno, o
motivo da ausência, a(s) data(s) prevista(s) de ausência e a turma em que se encontra. Todas as ausências
são verificadas diariamente para comparar as listas de ausências dos professores e com as chamadas dos
pais. Se o seu filho tiver sido marcado como ausente sem uma chamada dos pais, a escola fará todos os
esforços para contactar os pais/tutores ou o número de contacto de emergência. A Salem Public Schools
prefere que seja feita uma chamada telefónica antes da ausência e que, uma vez que a criança regresse à
escola, seja também enviada uma nota com o aluno declarando quais os dias em que foi dispensado pelo
pai ou mãe e o motivo da ausência. Note-se que quando um aluno está ausente há cinco (5) ou mais dias
consecutivos, os pais devem obter um atestado do médico e apresentá-lo à escola.
Férias em Família e Viagens
Os pais e alunos são lembrados de que a Lei do Estado do MA exige a frequência obrigatória de todos os
alunos. Desencorajamos fortemente as férias em família e as viagens quando a escola está em
funcionamento. Para além de comprometer a lei de assiduidade, as férias em família interrompem o
processo educativo de uma forma que o trabalho de compensação não pode inverter. Os professores não
são obrigados a fornecer trabalhos de casa antes das férias ou viagens familiares e os alunos que estão
ausentes devido a viagens familiares não receberão trabalho escolar porque tais ausências são
consideradas como não justificadas. Permitir que os alunos faltem à escola envia uma mensagem muito
forte ao seu filho de que a escola não é assim tão importante. Esta não é uma mensagem que queremos
transmitir aos alunos de Salem.
Atrasos
A Cidade de Salem está a trabalhar para proporcionar mais tempo escolar para satisfazer os novos
requisitos de aprendizagem do estado. Entretanto, professores e administradores estão a trabalhar
arduamente para encorajar todos os alunos a virem para escola atempadamente, prontos para aprender.
Perder mesmo cinco minutos por dia, totaliza 15 horas por ano, o que equivale a três dias completos. A
aprendizagem importante ocorre durante a manhã! Por favor, tome nota das horas de início da sua escola e
planeie chegar ao edifício pelo menos cinco minutos antes dessa hora.
Um aluno está atrasado quando não está na sala de aula à hora de início instrucional, pronto para começar
o dia letivo. A única exceção é quando o autocarro/ônibus escolar atrasasse na entrega das crianças à
escola. Quando um aluno está atrasado, deverá ter uma razão válida. Todas as crianças do ensino primário
que chegam atrasadas devem ter um pai ou tutor a dar entrada delas no escritório para que tenhamos
conhecimento de que chegaram. A criança terá de caminhar rapidamente e ir diretamente para a aula.
Consequências para Cinco (5) ou Mais Ausências Não Justificadas e Atrasos Excessivos
Os pais e tutores são encorajados a contactar os funcionários da escola e a trabalhar em colaboração com
estes para corrigir as razões que levam o aluno a faltar à escola. Após a ocorrência de cinco (5) ausências
não justificadas, será enviada uma carta para casa. Ao regressar à escola, o seu filho deverá trazer uma
nota a explicar a razão da sua ausência. Isto é exigido mesmo que já tenha telefonado para a escola. Se o
seu filho tiver ido ao médico, por favor forneça um atestado médico ao escritório.
Após terem ocorrido oito (8) ausências não justificadas, uma segunda carta será enviada para casa
declarando que se as ausências continuarem, poderá ser necessário realizar uma reunião na escola e/ou
encaminhar a família para o Oficial de Assiduidade para posteriores ações.
Se um aluno estiver ausente durante oito (8) dias ou mais num trimestre e/ou se o aluno tiver um número
excessivo de dias de atraso escolar, os funcionários da escola podem apresentar uma petição Criança que
Requer Assistência (Child Requiring Assistance, CRA, na sua sigla em Inglês) ao Tribunal de Menores, o
que poderá resultar numa audiência perante um Juiz do Tribunal de Menores. Antes da apresentação de
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uma petição CRA, as famílias e os alunos serão obrigados a trabalhar com os administradores escolares
para melhorar a assiduidade do aluno.
O absentismo crónico também pode levar ao insucesso académico durante o ano e à retenção do aluno.
Dispensa Antecipada
Se um aluno necessitar de sair da escola em qualquer altura durante o dia escolar, os pais/tutores devem
enviar uma nota ao professor da sala de aula. O aluno deverá ser recolhido no escritório principal da
escola, onde os funcionários contactarão a sala de aula para notificar a criança e o professor.
Mudança da Rotina de Dispensa
Se a rotina normal de dispensa de um aluno for alterada num determinado dia, os pais/tutores devem
enviar uma nota ao professor da sala de aula descrevendo a alteração e indicando quem irá encontrar-se
com a criança na escola, se alguém o for fazer. Se uma criança não tiver uma nota e a escola não
conseguir localizar imediatamente os pais, a criança será dispensada de acordo com a rotina normal.
Anúncio de Encerramento da Escola/Abertura Tardia
Os cancelamentos de escolas ou atrasos devido ao mau tempo serão anunciados em várias estações de
televisão e rádio da área, tais como WBZ/1030AM e WRKO/680AM. Por favor, não ligue para a polícia,
bombeiros ou escola relativamente esta informação. Se o superintendente declarar uma abertura tardia de
uma ou duas horas, os alunos ainda serão dispensados à hora normal. Se os alunos já tiverem chegado à
escola e o tempo piorar durante o dia, as crianças serão igualmente dispensadas à hora habitual para
permitir que os autocarros/ônibus façam os seus percursos regulares, exceto em caso de crise ou
emergência.
Por favor, certifique-se de contactar a secretaria da sua escola para atualizar qualquer mudança de número
de telefone. Para alterações de endereço, por favor contacte o Centro de Informação de Pais (PIC) através do
número 978-740-1225.
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Histórico do Aluno
De modo a proporcionar aos alunos instrução e serviços educacionais adequados, é necessário que o
sistema escolar mantenha informações extensivas e por vezes pessoais sobre estes e as suas famílias. É
essencial que as informações pertinentes nestes registos estejam prontamente disponíveis aos funcionários
da escola apropriados, sejam acessíveis aos pais ou tutores legais do aluno e/ou ao aluno, de acordo com a
lei e ainda sejam guardadas como informação confidencial.
Abaixo encontra-se um resumo dos direitos dos pais e dos alunos elegíveis ao abrigo da lei estatal e da
Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família (FERPA, na sua sigla em Inglês) relativamente aos
registos dos alunos.
Definições
Histórico do Aluno: O histórico do aluno consiste no histórico do escolar e nos registos temporários,
incluindo todos os registos de informação e suportes magnéticos de gravação de dados, microfilmes,
microfichas ou quaisquer outros materiais, independentemente da forma física ou características relativas
a um aluno, organizado com base no nome do aluno ou de uma forma que permita a sua identificação
individual e que seja mantido pelas escolas públicas da Commonwealth, tal como definido pela lei estatal.
Pai diz respeito a um pai, mãe ou tutor de um aluno ou pessoa ou agência legalmente autorizada a agir em
nome do aluno, em substituição ou em conjunto com o pai, mãe ou tutor. Qualquer pai que, por ordem
judicial, não tenha a custódia física do aluno, é considerado um pai sem custódia para efeitos do M.G.L. c.
71, § 34H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 34H) e 603 CMR 23.00 (Código dos
Regulamentos de Massachusetts Título 603, Secção 23.00). Isto inclui os pais que, por ordem judicial,
não residem com o aluno, nem o supervisionam - mesmo por curtos períodos de tempo.
Aluno elegível: De acordo com os regulamentos estatais sobre o histórico dos alunos, um aluno elegível
é qualquer aluno que tenha atingido os 14 anos de idade ou que tenha entrado no 9º ano.
Os funcionários escolares autorizados consistem em três grupos:
(a) Administradores escolares, professores, conselheiros e outros profissionais que são
funcionários do Comité Escolar ou que prestam serviços ao aluno ao abrigo de um acordo entre o
Comité Escolar e um prestador de serviços e que trabalham diretamente com o aluno numa
capacidade administrativa, de ensino, aconselhamento e/ou diagnóstico. Qualquer funcionário
desta natureza que não seja funcionário direto do Comité Escolar terá acesso apenas às
informações do histórico do aluno necessárias para o desempenho das suas funções.
(b) Funcionários administrativo do escritório e funcionários administrativo, incluindo operadores
de equipamento de processamento de dados ou equipamento que produz microfilmes/microficha,
que são funcionários do Comité Escolar ou que estão empregados ao abrigo de um contrato de
serviço com o Comité Escolar e cujas funções exigem que tenham acesso aos históricos dos alunos
para efeitos de processamento de informação para o histórico do aluno. Estes funcionários terão
acesso apenas às informações do histórico do aluno necessárias para o desempenho das suas
funções.
(c) A Equipa de Avaliação que avalia um aluno.
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Confidencialidade do Histórico do Aluno
Com poucas exceções, nenhum indivíduo ou organização além dos pais, aluno elegível e funcionários da
escola que trabalhem diretamente com o aluno poderão aceder às informações constantes no histórico do
aluno sem o consentimento específico, informado e escrito dos pais/aluno elegível.
Inspeção ao Histórico do Aluno
Um pai e um aluno elegível podem inspecionar o seu próprio histórico de aluno. O histórico deve ser
disponibilizado aos pais/aluno elegível no prazo de 10 dias consecutivos após o pedido, exceto se os
pais/alunos elegíveis consintam numa prorrogação deste prazo. Se o pai/aluno elegível solicitar cópias do
histórico do aluno, o distrito poderá cobrar ao pai/aluno elegível por tais cópias.
Acesso de Terceiros
Funcionários da Escola, a incluir(a) Administradores escolares, professores, conselheiros e outros
profissionais que são funcionários do Comité Escolar ou que prestam serviços ao aluno ao abrigo de um
acordo entre o Comité Escolar e um prestador de serviços e que trabalham diretamente com o aluno numa
capacidade administrativa, de ensino, aconselhamento e/ou diagnóstico; (b) Funcionários administrativo
do escritório, que são funcionários do Comité Escolar ou que estão empregados ao abrigo de um contrato
de serviço com o Comité Escolar e cujas funções exigem que tenham acesso aos históricos dos alunos
para efeitos de processamento de informação para o histórico do aluno; e (c) a equipa de avaliação que
avalia um aluno, terá acesso aos históricos do alunos aos quais presta serviços, quando tal acesso for
exigido no desempenho das suas funções oficiais. Não será necessário o consentimento dos pais ou do
aluno elegível.
Emendas ao Histórico do Aluno
Os pais e o aluno elegível têm o direito de acrescentar comentários relevantes, informação ou outro
material escrito ao histórico do aluno. O pai e o aluno elegível têm também o direito de solicitar por
escrito que a informação no histórico do aluno seja emendada ou apagada. O pai e o aluno têm o direito a
uma conferência com o diretor da escola para dar a conhecer as suas objeções. O diretor da escola deve
emitir uma decisão por escrito no prazo de uma semana após a conferência. O regulamento confere aos
pais/aluno elegível o direito de recurso se não estiverem satisfeitos com a decisão.
Alunos Transferidos
Um aluno transferido para a Salem Public Schools deve fornecer ao Distrito uma cópia completa do
histórico do aluno da escola ou distrito escolar anterior. Este histórico deve incluir, mas não se deve
limitar a, todos os registos disciplinares.
Transferência do Histórico do Aluno
A Salem Public Schools enviará o histórico de qualquer aluno que procure ou pretenda ser transferido
para outro distrito escolar público, a pedido da escola recetora. O consentimento por escrito dos pais ou
do aluno elegível não será exigido antes do envio do histórico do aluno a uma escola ou distrito escolar
recetor.
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Divulgação de Informações aos Militares
Ao abrigo da legislação federal, a Lei Cada Aluno Triunfa (Every Student Succeeds Act) concede a todos
os ramos militares o direito de receber nomes, moradas e números de telefone de todos os alunos do
ensino secundário. Os pais devem apresentar uma notificação escrita à escola se não quiserem que o nome
dos seus filhos seja fornecido aos militares.
Informação de Diretório
A SPS designa a seguinte informação como informação de diretório: nome do aluno, data e local de
nascimento, morada, número de telefone, e-mail, nível de escolaridade (por exemplo, graduação ou
pós-graduação, a tempo inteiro ou parcial), datas de assiduidade, estado da matrícula, participação em
atividades e desportos/esportes oficialmente reconhecidos, peso e altura dos membros das equipas
desportivas/esportivas, graus, honras e prémios recebidos e a principal área de estudo. As informações do
diretório podem ser divulgadas à discrição do sistema escolar sem o consentimento dos pais de um aluno
ou de um aluno elegível.
Os pais dos alunos e os alunos elegíveis têm, contudo, o direito de recusar a divulgação desta informação.
Qualquer pai ou aluno elegível que se recuse a divulgação de alguma ou toda a informação do diretório
designado deve apresentar uma notificação escrita para o efeito ao diretor no dia 15 de Setembro ou antes.
No caso de uma recusa não ser apresentada, presume-se que nem os pais nem o aluno elegível se opõem à
divulgação da informação do diretório designado.
Direitos dos Pais Sem Custódia
Conforme requerido pelo M.G.L. c. 71, § 34H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 34H),
um pai sem custódia pode ter acesso ao histórico do aluno de acordo com as seguintes disposições. Um
pai sem custódia é elegível para obter acesso ao histórico do aluno, exceto se:
● Foi negada a custódia legal ao pai ou foi-lhe ordenada a visita supervisionada, com base numa
ameaça à segurança do aluno e a ameaça é especificamente anotada na ordem relativa à custódia
ou à visita supervisionada, ou
● Ao pai foi negada a visita, ou
● O acesso do pai ao aluno foi restringido por uma medida cautelar temporária ou permanente,
exceto se a medida cautelar (ou qualquer medida subsequente que modifique a medida cautelar)
permita especificamente o acesso à informação contida no histórico do aluno, ou
● Existe uma ordem de um juiz do tribunal de família e de sucessões que proíbe a distribuição do
histórico do aluno ao pai.
De modo a obter acesso, o pai sem custódia deve apresentar um pedido por escrito ao diretor da escola.
Após a receção do pedido, a escola deve notificar imediatamente o pai sem custódia por correio
certificado e de primeira classe, em Inglês e na língua principal do pai sem custódia, de que facultará ao
pai sem custódia o acesso após 21 dias, exceto se o pai com custódia fornecer ao diretor do
estabelecimento de ensino a documentação de que o pai sem custódia não é elegível para obter acesso. A
escola deve apagar do histórico do aluno fornecido ao pai sem custódia, todas as informações eletrónicas,
postais e telefónicas relacionadas com locais de trabalho ou de residência do pai com custódia.
Adicionalmente, tais registos devem ser marcados para indicar que não devem ser utilizados para
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matricular o aluno noutra escola. Após receção de uma ordem judicial que proíba a distribuição de
informações, a escola deve notificar o pai sem custódia de que deixará de facultar o acesso ao histórico do
aluno ao pai sem custódia.

Destruição de Registos
O registo temporário de um aluno (toda a informação no histórico do aluno que não esteja contida no
histórico escolar) será destruída o mais tardar sete anos após a transferência do aluno, graduação ou a sua
retirada do sistema escolar. "Notificação escrita ao aluno elegível e aos seus pais da data aproximada da
destruição do registo e do seu direito a receber a informação no todo ou em parte, será feita no momento
de tal transferência, graduação ou retirada". 603 CMR 23.06(3) (Código dos Regulamentos de
Massachusetts Título 603, Secção 23.06, Paragrafo 3). O histórico escolar do aluno será mantido pelo
distrito e só será destruído 60 anos após a graduação, transferência ou retirada do aluno do sistema
escolar.
Reclamações
Um pai ou aluno elegível tem o direito de apresentar uma queixa relativa ao histórico do aluno junto do
Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, D.C. 20202-5920, 800-8 72-5327; ou junto do Massachusetts Department of Elementary and
Secondary Education, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 781-338-3300.

Políticas de Direitos dos Pais
Notificação aos Pais dos Direitos sob a Emenda à Proteção dos Direitos dos Alunos (PPRA, na
sua sigla em Inglês)
A PPRA concede aos pais certos direitos no que diz respeito à nossa realização de inquéritos, recolha e
utilização de informação para fins de marketing, e certos exames físicos. Estes incluem o direito a:
1. Consentimento antes dos alunos serem submetidos a um inquérito que diz respeito a uma ou mais
das seguintes áreas protegidas ("inquérito de informação protegida") se o inquérito for financiado
no todo ou em parte por um programa dos Departamento de Educação (DOE, na sua sigla em
Inglês) dos EUA: afiliações ou crenças políticas do aluno ou dos pais do aluno; problemas mentais
ou psicológicos do aluno ou da família do aluno; comportamento ou atitudes sexuais;
comportamento ilegal, antissocial, autoincriminatório ou humilhante; avaliações críticas de outras
pessoas com quem os inquiridos têm relações familiares próximas; relações privilegiadas
legalmente reconhecidas, tais como com advogados, médicos ou ministros; práticas religiosas,
afiliações ou crenças do aluno ou dos pais; ou rendimentos, para além dos exigidos por lei para
determinar a elegibilidade do programa.
2. Receção de aviso e uma oportunidade de não participar no seguinte: qualquer outro inquérito de
informação protegida, independentemente do financiamento; qualquer exame físico não
emergente, invasivo ou rastreio exigido como condição de frequência, administrado pela escola ou
pelo seu agente e não necessário para proteger a saúde e segurança imediata de um aluno, exceto
para rastreios de audição, visão ou escoliose ou qualquer exame físico ou rastreio permitido ou
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exigido pela lei estatal; e atividades que envolvam a recolha, divulgação ou utilização de
informação pessoal obtida dos alunos para marketing ou para vender ou distribuir a informação a
terceiros.
3. Inspecionar a pedido e antes da administração ou utilização: inquéritos de informação protegida
dos alunos; instrumentos utilizados para recolher informações pessoais dos alunos para qualquer
dos fins de marketing, vendas ou outros de distribuição acima referidos; e material instrucional
utilizado como parte do currículo educacional. Estes direitos são transferidos dos pais para um
aluno com 18 anos de idade ou um menor emancipado ao abrigo da lei estatal.
As atividades e inquéritos específicos abrangidos por este requisito incluem: a recolha, divulgação ou
utilização de informações pessoais para marketing, vendas ou outra distribuição; a administração de
qualquer inquérito de informação protegida não financiada total ou parcialmente pelo DOE; e qualquer
exame físico não emergente, invasivo ou rastreio, tal como descrito acima. Os pais que acreditam que os
seus direitos foram violados podem apresentar uma queixa:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5901
Direito dos Pais Saberem
A lei federal considera os pais como consumidores que desempenham um papel vital na educação dos
seus filhos. Como consumidores, têm direito a ter informações sobre o programa e os professores dos seus
filhos. Os pais devem também saber se os seus filhos estão a faltar à escola e o que podem fazer a esse
respeito. Esta lei contém muitas disposições sobre o "direito de saber" dos pais, e toda a comunicação
com os pais deve ser num formato compreensível e, se praticável, numa língua que os pais compreendam.
Direito de Conhecer o Aproveitamento do Filho
No início de cada ano escolar, o distrito escolar deve notificar cada um dos pais de uma criança que
frequenta uma escola do Title I (Título I), o nível de aproveitamento da criança nos testes do Estado. Esta
informação deve ser um relatório individual, descritivo e diagnóstico que permita aos pais (assim como
aos professores e ao diretor) compreender e abordar as necessidades específicas do aluno. Esta
informação deve ser compreensível; ou seja, não podem ser números ou frases sem sentido. A informação
deve descrever - ou seja, diagnosticar e interpretar - em palavras, utilizando, se possível, amostras do
trabalho do aluno e o que significam os níveis de aproveitamento e os números.
Direito a Conhecer as Qualificações dos Funcionários
No início de cada ano escolar, o distrito escolar deve notificar todos os pais das crianças que frequentam
escolas do Title I (Título I) de que podem solicitar informações sobre os professores dos seus filhos. Essa
informação deve ser fornecida "de forma atempada". No mínimo, os pais devem ser informados:
● Se o professor satisfaz as qualificações estatais para o ano de escolaridade e disciplina que ensina;
● Se o professor está a ensinar sob credenciais de emergência ou provisórias, porque o Estado
renunciou às qualificações normais;
● O curso superior do professor e qualquer certificação ou diploma de pós-graduação e a disciplina
em que foi tirado, e
● Se paraprofissionais prestam serviços à criança, e em caso afirmativo, as suas qualificações.
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Adicionalmente, e sem pedido, a escola do Title I (Título I) deve avisar os pais "atempadamente" quando
o seu filho tiver sido designado e tiver sido ensinado por um professor que não tenha atingido as mais
altas qualificações do estado durante quatro ou mais semanas consecutivas.
Direito de Saber de Pais de Crianças com Proficiência Limitada de Inglês
Os pais destas crianças têm um direito automático, sem pedir informações sobre a colocação dos seus
filhos, ou possível colocação, num programa de ensino de línguas. E têm o direito de "não participar" em
qualquer colocação e de escolher outro método ou programa de instrução.
No prazo de 30 dias após o início do ano letivo (ou no prazo de duas semanas após a colocação da criança
no programa), cada sistema escolar local que utilize fundos do Title I (Título I) para o ensino de línguas
deve fornecer certas informações aos pais de crianças com proficiência limitada em Inglês (LEP, na sua
sigla em Inglês) que estejam num programa de ensino de línguas ou que tenham sido identificadas para
colocação num tal programa.
O aviso deve dar:
● As razões para identificar a criança como LEP e a necessidade de um programa de ensino de
línguas;
● O nível de proficiência em inglês da criança, como foi determinado, e o "estatuto" do
aproveitamento da criança;
● Os métodos instrucionais do programa em que a criança está a participar ou poderá estar
atribuída a, e outros programas linguísticos disponíveis que diferem no conteúdo, uso do Inglês e
de uma língua nativa;
● Como é que esse programa está a satisfazer (ou irá satisfazer) os pontos fortes educacionais do seu
filho;
● Como o programa ajudará especificamente a criança a aprender Inglês e a satisfazer os padrões da
passagem do ano e graduação, e:
● Os requisitos específicos de saída do programa e a expectativa de transição para uma sala de aula
totalmente em Inglês, (As escolas secundárias que utilizam fundos do Title I (Título I) para o
ensino de línguas devem também fornecer a ritmo esperado de graduação do ensino secundário).
Se uma criança LEP tiver um IEP, a notificação aos pais deve incluir informação sobre como o programa
de ensino da língua cumpre as metas do plano educacional individualizado da criança.
A notificação deve incluir uma orientação escrita explicando:
● O direito dos pais a solicitar que a criança seja imediatamente retirada de um programa de ensino
de línguas;
● Os outros possíveis programas ou métodos de instrução disponíveis;
● Como os pais receberão assistência na seleção de outro programa, se oferecido pelo distrito
escolar.
Para além destes requisitos, os pais devem ser informados se o programa de instrução de línguas da
criança (ou o proposto para matrícula) apoiado por fundos do Title I (Título I), não está a satisfazer as
suas metas anuais de proficiência em Inglês.

Serviços ao Aluno e Ensino Especial
52

Criança que Requer Assistência
O foco dos tribunais e do departamento escolar com estes infratores, independentemente da idade, é a
intervenção precoce. As Leis Gerais de Massachusetts definem um aluno que falta regularmente à escola e
um infrator escolar reincidente como uma criança que "persistentemente e voluntariamente não frequenta
a escola, é faltoso ou viola persistentemente os regulamentos legais e razoáveis da sua escola". Segundo
M.G.L. c.76, §2 (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 76, Secção 2), os pais/tutores são obrigados a
fazer com que uma criança frequente a escola e se esta não o fizer durante mais de sete dias ou 14 sessões
de meio dia dentro de qualquer período de seis meses, os pais/tutores serão punidos com uma multa pelo
supervisor de assiduidade. Adicionalmente, as escolas podem solicitar um pedido de CRA para qualquer
criança com idade compreendida entre os seis e até aos 18 anos de idade que esteja habitualmente ausente
por ter oito ou mais faltas não justificadas num trimestre escolar ou que tenha falhado repetidamente ao
cumprimento das regras escolares. Quando os esforços internos de intervenção escolar não conseguem
resolver uma ausência crónica ou atraso, faltas regulares ou violações repetidas das regras escolares, o
departamento escolar pode iniciar uma ação de CRA junto do tribunal. Nos termos da lei, o Tribunal de
Menores tem acesso a todas as informações escolares relativas a estes casos.
Abuso de Crianças
A Secção 51A do Capítulo 119 das Leis Gerais de Massachusetts exige que certas pessoas que, na sua
capacidade profissional, tenham motivos razoáveis para acreditar que uma criança com menos de 18 anos
de idade esteja a sofrer graves danos físicos ou emocionais resultantes de abuso, incluindo abuso sexual
ou negligência, incluindo desnutrição, que lhe tenham sido infligidos devem imediatamente, por telefone,
denunciar este abuso ou negligência ao Departamento das Crianças e das Famílias (DCF, na sua Sigla em
Inglês). Os profissionais que devem denunciar casos de abuso ou negligência de crianças ao DCF
incluem: médicos, médicos internos, enfermeiros, professores, administradores educacionais, conselheiros
de orientação, conselheiros familiares, agentes de liberdade condicional, agentes de assiduidade escolar,
assistentes sociais, psicólogos e polícias. A denúncia telefónica deve ser feita ou para o escritório de área
apropriado ou através da linha direta de denúncias 24 horas: 1-800-792- 5200. No prazo de 48 horas, estes
profissionais são obrigados, nos termos da lei de Massachusetts, a notificar o DCF por escrito, utilizando
um formulário de denúncia do DCF. Deve ser preenchido um novo formulário de denúncia para cada
novo ferimento ou reincidência. Os funcionários que tenham motivos razoáveis para acreditar que uma
criança com menos de 18 anos de idade sofre de lesões físicas ou emocionais graves resultantes de abuso,
incluindo abuso sexual ou negligência, incluindo desnutrição, deverá notificar imediatamente o diretor da
escola para que seja apresentada uma denúncia 51A. Abuso e negligência de crianças é qualquer incidente
em que existam motivos razoáveis para acreditar que a saúde ou bem-estar físico ou mental de uma
criança é prejudicado ou ameaçado com risco substancial de dano por abuso ou negligência por uma
pessoa (ou pessoas) responsável pela saúde ou bem-estar da criança, incluindo os funcionários do sistema
escolar público. O absentismo, por si só, não é um assunto que possa ser denunciado.
O abuso inclui:
● Lesão física, mental ou emocional por outros meios que não acidental, ou seja, espancamentos,
cortes, queimaduras, ossos partidos, vários hematomas.
● Dependência física de uma droga viciante à nascença.
● Qualquer ato sexual contra outra pessoa, quer por força, quer por ameaça de força ou lesão
corporal, ou contra a vontade da pessoa. Isto inclui um ato sexual contra outra pessoa que seja
incapaz de dar consentimento devido à sua incapacidade mental ou física temporariamente ou
permanentemente ou porque é menor. Tais crimes como ataques e agressão, violação, violação
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com força, violação e abuso, agressão com intenção de violação e actos antinaturais e lascivos
constituem uma agressão sexual. Ataque e agressão indecente inclui, mas não se limita a, toque
impróprio e indesejado nas partes privadas do corpo. Uma pessoa com menos de 14 anos de idade
é legalmente incapaz de consentir este tipo de atividade sexual.
Considera-se que existe negligência quando a pessoa ou pessoas responsáveis pelos cuidados de uma
criança, embora financeiramente capazes de o fazer, não forneçam à criança alimentação adequada,
vestuário, abrigo, educação, cuidados médicos, e/ou supervisão e/ou tutela adequada.
Prevenção de Restrições e Apoios ao Comportamento
A Salem Public Schools procura assegurar que cada aluno esteja livre do uso de restrições físicas
inconsistentes com os requisitos do 603 C.M.R. 46.00. A restrição física é uma medida de emergência de
último recurso; só pode ser administrada quando necessário para proteger o aluno e/ou membro da
comunidade escolar de agressões ou danos físicos iminentes e graves. Quando, com base nesta norma, for
necessária restrição física, os funcionários esforçar-se-ão por prevenir ou minimizar qualquer dano ao
aluno em resultado do uso da restrição física. O Distrito irá rever anualmente a sua Política e
Procedimentos de Prevenção de Restrições e Apoios ao Comportamento, disponibilizá-la-á a todos os
funcionários do Distrito e aos pais dos alunos matriculados
Ver a Política 5416 do Comité Escolar para detalhes sobre a abordagem do distrito quanto à utilização de
restrição física.
Serviços de Ensino Especial
O ensino especial é especialmente concebido para satisfazer as necessidades únicas de aprendizagem dos
alunos que foram considerados elegíveis através de um processo de avaliação e que têm um Plano
Educacional Individualizado (IEP) assinado (aceite). Os distritos devem fornecer serviços de ensino
especial aos alunos elegíveis com idades compreendidas entre os 3 e os 21 anos .
Os alunos elegíveis são os alunos entre os três e os 21 anos que, devido a uma deficiência, são incapazes
de progredir eficazmente em programas de ensino regular mesmo com acomodações e requerem instrução
especializada. Uma deficiência significa uma ou mais das seguintes deficiências:
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Autismo
Atraso de desenvolvimento (aplica-se a idades compreendidas entre os três e os nove anos)
Deficiência intelectual
Deficiência Sensorial
○ Audição
○ Visão
○ Cegos Surdos
Deficiência Neurológica
Deficiência Emocional
Deficiência de Comunicação
Deficiência Física
Deficiência de Saúde
Deficiência de Aprendizagem Específica
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Como é que um aluno se qualifica para os serviços de ensino especial?
● Um aluno é avaliado e é considerado possuidor de uma ou mais deficiências; e
● O aluno não está a fazer progressos efetivos na escola; e
● A equipa determina que o aluno necessita de ensino especial para poder progredir eficazmente
Os professores do ensino geral são obrigados por lei a implementar consistentemente cada IEP, tal como
está escrito. Isto significa:
● Identificar os alunos na sala de aula que têm um Plano Educacional Individualizado (IEP)
● Rever cada IEP para compreender o perfil único do aluno e as suas necessidades de aprendizagem
● Consultar e coordenar com os funcionários do ensino especial para planear e implementar
acomodações/modificações. O elo de ligação do aluno encontra-se indicado na página de dados
administrativos do IEP
● Monitorizar o progresso de todos os alunos.
Plano de Acomodação Secção 504
Um Plano de Acomodação 504 é um direito civil juridicamente vinculativo que documenta as
acomodações necessárias para que um aluno com uma deficiência possa ter acesso à aprendizagem. Um
plano 504 elimina as barreiras que impedem a participação na aprendizagem. Os membros da equipa 504
incluem o elo de ligação 504, um professor do ensino geral, pai(s) ou tutor(es) e outros funcionários de
apoio, conforme apropriado (por exemplo, o enfermeira da escola).
Os regulamentos da Secção 504 exigem que um distrito escolar forneça uma "educação pública
apropriada gratuita" (FAPE, na sua sigla em Inglês) a cada aluno qualificado com uma deficiência que se
encontre na jurisdição do distrito escolar. Ao abrigo da Secção 504, uma FAPE consiste na prestação de
ensino regular ou especial e de apoios e serviços conexos concebidos para satisfazer as necessidades
educacionais individuais do aluno tão adequadamente como as necessidades dos alunos sem deficiência
são satisfeitas. Uma variedade de acomodações e serviços podem ser oferecida de acordo com os Planos
de Acomodação 504. A Coordenadora do Distrito 504 é Linda Farinelli, Coordenadora do Departamento
de Ensino Especial.
Alunos Sem-Abrigo
O objetivo da Lei McKinney-Vento de Assistência à Educação dos Sem-Abrigo é:
● Assegurar que cada criança ou jovem sem-abrigo tenha igual acesso à mesma educação pública
apropriada e gratuita, incluindo uma educação pré-escolar pública, tal como é ministrada a outras
crianças e jovens.
● Em qualquer Estado que tenha um requisito de residência obrigatória como componente das leis
de frequência escolar obrigatória do Estado ou outras leis, regulamentos, práticas ou políticas que
possam funcionar como barreira à matrícula, frequência ou sucesso escolar de crianças e jovens
sem-abrigo, o Estado irá analisar e tomar medidas para rever tais leis, regulamentos, práticas ou
políticas para assegurar que as crianças e jovens sem-abrigo recebam a mesma educação pública
apropriada e gratuita que é dada a outras crianças e jovens.
● O problema dos sem-abrigo por si só não é razão suficiente para separar os alunos do ambiente
escolar normal.
● As crianças e jovens sem-abrigo devem ter acesso à educação e outros serviços de que tais
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crianças e jovens necessitam para assegurar que tais crianças e jovens tenham a oportunidade de
satisfazer os mesmos padrões desafiantes de realização académica dos alunos do Estado, aos quais
todos os alunos são submetidos.
Definição de Crianças e Jovens Sem-Abrigo
O Departamento de Ensino Primário e Secundário de Massachusetts adotou a Secção 725(2) da
McKinney-Vento Homeless Education Assistance Act relativamente à definição de crianças e jovens
sem-abrigo. As crianças e os jovens sem-abrigo são definidos como indivíduos que não têm uma
residência noturna fixa, regular e adequada e incluem crianças e jovens que vivem nas seguintes
situações:
(i) crianças e jovens que partilham a habitação de outras pessoas devido à perda de habitação, dificuldades
económicas ou uma razão semelhante; vivem em motéis, hotéis, parques de caravanas ou parques de
campismo devido à falta de habitação alternativa adequada; vivem em abrigos de emergência ou de
transição; são abandonados em hospitais; ou aguardam colocação em famílias de acolhimento;
(ii) crianças e jovens que tenham uma residência noturna primária que seja um local público ou privado
não concebido ou normalmente utilizado como acomodações de dormir normal para humanos;
(iii) crianças e jovens que vivem em automóveis, parques, espaços públicos, edifícios abandonados,
habitações degradadas, estações de autocarros/ônibus ou de comboios/trens ou locais semelhantes; e
(iv) crianças migratórias que se qualificam como sem-abrigo para efeitos deste subtítulo porque as
crianças vivem em circunstâncias descritas nas cláusulas (i) a (iii) [CR2].
Elo de Ligação da Educação dos Sem-Abrigo
A SPS fornece vários tipos de apoio aos alunos sem-abrigo, de modo a ajudá-los a frequentar a escola de
forma consistente. As famílias elegíveis podem estar a viver em abrigos ou não ter o seu próprio
arrendamento porque estão temporariamente alojados com membros da família ou conhecidos devido a
dificuldades económicas ou razão semelhante. Contacte Jodi Connolly, a Coordenadora de Educação dos
Sem-Abrigo do distrito, pelo telefone 978-740-160, para mais pormenores.
Casamento, Gravidez e Parentalidade em Alunos
As alunas que estejam grávidas, os alunos que são pais ou estejam casados serão encorajados a continuar
na escola. Tais alunos são autorizados a permanecer nas suas aulas académicas regulares e a participarem
em atividades extracurriculares com os outros alunos. Adicionalmente, as alunas grávidas, após o parto,
são autorizadas a regressar às suas aulas académicas e atividades extracurriculares, tal como antes do
parto. A nenhuma aluna grávida, aluno pai ou aluno casado será negado o acesso às aulas ou atividades
extracurriculares, nem será suspenso, expulso, excluído ou disciplinado de qualquer outra forma devido
ao casamento, gravidez ou paternidade. Ver a Política 5702 do Comité Escolar sobre a Disponibilidade de
Programas na Escola para Alunas Grávidas.
Ordens de Restrição
É da responsabilidade do aluno/pai(s) informar o diretor se este obteve uma ordem de restrição contra um
indivíduo. Assim que o diretor for notificado da ordem de restrição, este ou o seu designado, poderá
reunir-se com o aluno e os seus pais para rever a ordem e as suas implicações. Será desenvolvido um
plano de segurança adequado em colaboração com o psicólogo escolar, o orientador escolar e o corpo
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docente. O diretor ou o seu designado, poderá também reunir-se com o arguido para rever os termos da
ordem, as expectativas relativas ao comportamento apropriado e as consequências da violação da ordem.
A violação de uma ordem de restrição é um delito criminal e deve ser comunicada à polícia.
Quando queixas de violência ocorrem durante o namoro entre adolescentes que não estejam relacionadas
com atividades escolares ou patrocinadas pela escola chegam ao conhecimento dos funcionários
escolares, os alunos serão informados dos serviços disponíveis. Se o aluno concordar, poderá ser feito um
ou mais encaminhamentos para os recursos apropriados. O envolvimento dos pais deve ser encorajado.
Ensino em Casa
As escolas devem fornecer instrução em casa aos alunos que não possam frequentar as aulas por um
período não inferior a 14 dias em qualquer ano letivo devido a uma lesão física, situação médica, doença
crónica ou um problema emocional grave. A instrução é concebida para proporcionar manutenção nos
cursos académicos básicos de modo a que quando um aluno regressa à escola não esteja em desvantagem
devido à doença ou à hospitalização.
Apoio e Aconselhamento a Alunos e Famílias
A Salem Public Schools oferece um continuum de serviços para alunos e famílias em todas as escolas do
Pré-escolar – 12º ano. Utilizando um sistema de apoio a vários níveis, a SPS procura assegurar que cada
aluno tenha o que necessita para prosperar na escola e na comunidade. Uma equipa de conselheiros
escolares certificados ao longo de todo o distrito assiste os líderes e o pessoal docente na construção
proactiva de ambientes de aprendizagem onde cada aluno sente um sentimento de pertença, competência e
autonomia. Os Conselheiros de Ajuste Escolar, os Coordenadores de Conexão à Cidade e os Conselheiros
de Faculdade e Carreira trabalham como uma equipa para fornecer programas de aconselhamento escolar
abrangentes que incorporam atividades de prevenção e intervenção. Os conselheiros respondem às
necessidades socioemocionais e de saúde mental que surgem com os alunos e oferecem aconselhamento
direto individual e em grupo para ajudar os alunos a desenvolverem as habilidades necessárias para se
envolverem plenamente na escola. Os Conselheiros de Faculdade e Carreira ao nível do ensino secundário
são fundamentais na preparação dos alunos para a graduação pós-secundária, bem como na sensibilização
para a faculdade e para a carreira. Todos os conselheiros do distrito alavancam uma gama abrangente de
serviços de prevenção, intervenção e enriquecimento que existem nas escolas e na comunidade.
Trabalham com famílias e parceiros comunitários para assegurar recursos para abordar fatores fora da
escola que têm impacto na aprendizagem e na prosperidade.
Se desejar mais informações sobre os serviços de apoio aos alunos e famílias oferecidos na Salem Public
Schools, por favor contacte Ellen Wingard, Diretora de Apoio aos Alunos e Famílias através do número
781-732-0137 ou ewingard@salemk12.org
Licenças de trabalho
O emprego de alunos com menos de 18 anos é restrito a antes e depois da escola e nos dias em que a
escola não está a funcionar. Os alunos entre os 12 e 16 anos de idade podem vender ou distribuir jornais.
Os alunos com 14 e 15 anos de idade com licenças de trabalho podem realizar certos trabalhos não
perigosos, mas não podem trabalhar antes das 6:30 AM ou depois das 6 PM. Os alunos com 16 e 17 anos
de idade podem efetuar certos trabalhos não perigosos especificados, mas não podem trabalhar antes das 6
AM ou depois das 10 PM, exceto se empregados em restaurantes onde podem trabalhar até, mas não
depois, das meia-noite às Sextas-feiras, Sábados ou durante os períodos de férias escolares.
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Os jovens de Salem que estejam inscritos na escola na Salem Public Schools podem levantar e apresentar
uma licença de trabalho no escritório principal da escola secundária. Os pedidos de licenças de trabalho
podem também ser descarregados em www.mass.gov. As licenças de trabalho só são emitidas depois de
um aluno ter provas de uma oferta de emprego. As candidaturas devem ser preenchidas na totalidade
antes da emissão de uma licença de trabalho. Para os alunos de 14 e 15 anos, isto inclui a assinatura do
médico, do empregador e dos pais/tutores. A assinatura de um médico não é necessária para os
requerentes de licenças de trabalho com 16 e 17 anos de idade. Adicionalmente, é também exigida uma
prova de idade (certidão de nascimento, passaporte, registo de imigração, Identificação de Massachusetts).

Conduta e Segurança dos Alunos
Regras Baseadas na Escola
Cada escola tem o seu próprio conjunto de regras - conhecidas como regras baseadas na escola - que se
espera que os seus alunos sigam. Se um aluno violar uma regra baseada na escola, poderá ser disciplinado.
As regras baseadas na escola são desenvolvidas pelos educadores e administradores de cada escola e
revistas anualmente. Para além de seguir as suas próprias regras escolares, cada escola deve também
seguir o Código de Conduta dos Alunos da Salem Public Schools, estabelecido pelo Comité Escolar. O
Código de Conduta dos Alunos da SPS baseia-se nas leis, regras, regulamentos e políticas que procuram
permitir o acesso à educação para todos, ao mesmo tempo que protegem os direitos do indivíduo em
matéria de processo equitativo. Tanto as regras baseadas na escola como o Código de Conduta da SPS
aplicam-se ao comportamento dos alunos enquanto estão na escola, numa atividade patrocinada pela
escola e no seu caminho de e para a escola.
Código de Conduta dos Alunos da SPS
Os alunos da Salem Public Schools devem tratar com dignidade e respeito todos os membros da sua
comunidade escolar e distrital. Uma comunidade escolar inclui todos aqueles que frequentam,
trabalham ou interagem dentro da escola. Alunos, professores, administradores, conselheiros de ajuste
escolar, paraprofissionais, auxiliares, administrativos, empregados de refeitório, pais voluntários e
visitantes da escola são todos considerados membros de uma comunidade escolar .
Todos os membros da comunidade escolar têm a responsabilidade de se comportarem de uma forma que
demonstre respeito por todos os indivíduos, pelos seus direitos e pelos seus bens. Todos os membros da
comunidade escolar devem também compreender e apoiar as normas de conduta da escola e ajudar na
aplicação das regras e regulamentos. Espera-se que os alunos sejam seguros, responsáveis e respeitosos
durante todo o dia escolar, na paragem do autocarro/ônibus, no refeitório, no parque infantil e na sala de
aula. Este comportamento é também esperado durante todos os eventos curriculares, co-curriculares,
desportivos/esportivos e especiais da escola, tanto dentro como fora do campus, incluindo as viagens
patrocinadas pela escola e os momentos em que são utilizados autocarros/ônibus escolares ou outro
transporte fornecido pela escola.
A participação de um aluno em eventos co-curriculares, desportivos/esportivos ou outros eventos
escolares ou distritais é um privilégio, não um direito ou titularidade. Tais atividades incluem mas não se
limitam a danças, bailes, eventos desportivos/esportivos, teatrais e musicais. O não cumprimento do
código de conduta da Salem Public Schools, tanto na escola como na comunidade, pode resultar na
revogação de tais privilégios, incluindo a possibilidade de outras penalidades de acordo com a Política de
Disciplina da Salem Public Schools.
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Estas regras e regulamentos podem ser complementados por aqueles desenvolvidos por cada escola e/ou
professor da sala de aula. O sucesso académico e a segurança dos alunos dependem da manutenção de um
comportamento apropriado e responsável por parte dos alunos.
Os procedimentos disciplinares para alunos com deficiência devem seguir as leis estatais e federais
aplicáveis.
Todos os membros da comunidade escolar estão sujeitos às leis da Commonwealth e aos regulamentos da
cidade. A escola denunciará à polícia actos que possam violar a lei, incluindo mas não se limitando a
ataque e agressão, posse de uma arma perigosa resultando numa acusação de crime, destruição de
propriedade (graffiti, fogo posto, marcação e roubo), violência doméstica ou de namoro/relacionamento,
agressão sexual ou comportamento sexual inadequado, assédio e ameaças ou violações dos direitos civis,
posse real ou construtiva de uma substância controlada, crença razoável de que um aluno vendeu ou se
ofereceu para vender uma substância controlada. Outros actos podem também ser denunciados à polícia,
conforme o caso. A informação do aluno, incluindo o histórico do aluno, será partilhada com o oficial de
recursos designado a cada um, quando apropriado, para manter um ambiente educativo positivo e seguro.
Disciplina dos Alunos
Os procedimentos de disciplina dos alunos podem ser encontrados no Anexo G.
Buscas em Alunos
Existem alturas em que existem razões para suspeitar da presença na escola de material roubado, ilegal,
proibido ou inadequado. Nestas ocasiões, o diretor ou o seu designado pode revistar a secretária, mochila,
vestuário ou outros objetos pessoais de um aluno, de modo a investigar o assunto. Este procedimento foi
concebido para proporcionar um ambiente seguro para todos os alunos e funcionários.
Participação dos Alunos em Atividades Extracurriculares
A Administração da SPS reserva-se no direito de negar a admissão em atividades extracurriculares a
qualquer pessoa que represente uma ameaça potencial para a segurança e proteção dos espectadores e
participantes. Os alunos que se enquadrem nas condições abaixo enumeradas serão excluídos das
atividades desportivas/esportivas, teatro, musicais, danças, baile de finalistas, visitas de estudo e outras
atividades extracurriculares que tenham espectadores:
● Alunos a servir uma suspensão
● Ex-alunos que foram expulsos
Qualquer aluno que se enquadre nas categorias acima referidas e que sinta que o seu comportamento
justifica uma consideração para a admissão deve apresentar um pedido ao seu diretor. A SPS também se
reserva no direito de excluir de qualquer atividade desportivas/esportivas, dramáticas, musicais, danças,
baile de finalistas, visitas de estudo e outras atividades extracurriculares que tenham espectadores,
membros da comunidade que:
● Estiveram envolvidos num incidente grave na comunidade
● Tenham um histórico de violência
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● Tenham sido perturbadores e/ou desrespeitosos para com os funcionários
Código de Vestuário dos Alunos
Por lei, os direitos dos alunos em matéria de vestuário e aparência pessoal não podem ser restringidos,
exceto se os funcionários escolares determinarem que esse vestuário e aparência pessoal violam normas
razoáveis de saúde, segurança, limpeza e decência.
É proibido o vestuário e aparência pessoal que seja vulgar ou claramente ofensivo ou que perturbe ou
interfira substancialmente com o processo educacional ou com a capacidade de outro aluno receber uma
educação. Chapéus, lenços/bandanas e faixas de suor na escola são intrinsecamente perturbadores e não
são permitidos, com uma exceção para as toucas/toucados religiosos. Os alunos devem retirar estes artigos
ao entrarem no edifício da escola e colocá-los nos seus cacifos ou sacos de livros durante o resto do dia.
Calçado, camisas/tops completos e calças, calções, vestidos ou saias devem ser usados enquanto um aluno
frequenta a escola. Adicionalmente, o vestuário e a aparência pessoal do aluno devem cumprir todos os
regulamentos da Administração de Segurança e Saúde no Trabalho (OSHA, na sua sigla em Inglês) e de
segurança enquanto frequenta um laboratório ou oficina.
A filosofia da Salem Public Schools é que, com respeito pela autoexpressão, os alunos devem usar
vestuário seguro e confortável para a escola e para a aprendizagem e que permita a participação ativa em
todas as atividades escolares. Os pais e tutores são responsáveis pela gestão das escolhas de vestuário dos
seus alunos de acordo com a política declarada no código de vestuário.
Os nossos valores em matéria do código de vestuário são:
●
●
●
●

Apoiar a segurança e proteção dos alunos
Promover o conforto e bem-estar do aluno no ambiente de aprendizagem
Promover a participação dos alunos em todas as atividades
Tratar cada aluno com justiça e compaixão

A aplicação do código de vestuário escolar não irá reforçar ou aumentar a marginalização ou opressão de
qualquer grupo com base na raça, género, etnia, religião, orientação sexual, rendimento familiar, estatuto
de habitação, identidade de género ou observância cultural. A Salem Public Schools comprometem-se a
orientar os funcionários na aplicação justa e sensível do código de vestuário no que diz respeito a estas
considerações.
Política do Comité Escolar 5411: Vestuário dos Alunos
De acordo com a política do Comité Escolar sobre código de vestuário (ver Política do Comité Escolar
5411), as escolas individuais têm a autoridade para estabelecer os seus próprios códigos de vestuário. A
política diz: "A Salem Public Schools acreditam que o vestuário dos alunos não deve distrair o processo
de aprendizagem e deve ser congruente com os requisitos de saúde e segurança do distrito. Cada escola
será responsável por estabelecer um código de vestuário ou uniforme escolar aceitável. As decisões
relativas a um código de vestuário aceitável serão tomadas pela respetiva equipa de liderança da escola,
em consulta com o superintendente.”
As orientações gerais para cada nível de escolaridade estão delineadas abaixo. Por favor, consulte o
manual da sua escola para o código de vestuário específico que se aplica à sua escola.
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Orientações de Vestuário e Aparência para o Jardim-de-Infância – 5º Ano
1. Princípio Básico: Todos os alunos devem ter certas partes do corpo cobertas em todos os
momentos. A roupa deve ser usada de forma a que os genitais, nádegas, seios, estômagos e
mamilos sejam totalmente cobertos com tecido opaco. Todas as políticas a seguir refletem este
princípio básico.
2. Os Alunos Devem Usar:
● Uma camisa (com tecido na frente, nas costas e nos lados debaixo dos braços), E
● Calças/calças de ganga ou equivalente (por exemplo, uma saia, calças de treino, leggings, um
vestido ou calções), E
● Sapatos (os sapatos devem, sempre que possível, ser apropriados para o tempo e para brincar;
os ténis/sapatilhas são o calçado preferido para todas as atividades escolares, mas qualquer
sapato deve ser confortável e, sempre que possível, ter solas de borracha antiderrapantes).
3. Os Alunos Podem Usar:
● Coberturas de cabeças religiosas
● Calças justas, incluindo leggings opacas, calças de ioga e calças de ganga justas.
● Calças de ganga rasgadas, desde que a roupa interior e as nádegas não sejam expostas
● Tops justos sem mangas, incluindo alças finas e de prender ao pescoço (com alça à volta do
pescoço)
● Uniforme de desporto/esporte
● Faixas de cintura visíveis em roupa interior ou cintas visíveis em roupa interior usada por
baixo do vestuário
4. Os Alunos Não Podem Usar:
● Sapatilhas ou sapatos com rodas
● Chinelos de dedo ou outro calçado aberto
● Coberturas de cabeças que não sejam de natureza religiosa
● Linguagem ou imagens violentas
● Imagens ou linguagem retratando drogas ou álcool (ou qualquer artigo ou atividade ilegal)
● Discurso de ódio, profanidade, pornografia ou imagens relacionadas com gangues
● Imagens ou linguagem que cria um ambiente hostil ou intimidante com base em qualquer
classe protegida ou grupo marginalizado
● Qualquer roupa que revele roupa interior visível (são permitidas faixas de cintura e alças
visíveis)
● Fatos de banho
● Brincos pendentes ou argolas grandes (brincos que assentam perto da orelha são aceitáveis
porque não representam um risco de segurança)
● Acessórios que podem ser considerados perigosos ou que podem ser usados como arma
● Qualquer item que obscureça o rosto ou as orelhas (exceto como uma observância religiosa)
● Fantasias, máscaras ou pijamas, exceto se estiver associados a uma atividade escolar especial
Considerações para Pais e Tutores
● As crianças devem evitar usar roupa especial que não possa ser rasgada, manchada ou perdida,
uma vez que o dia escolar é ativo e muitas vezes desarrumado.
61

● Os pais e tutores são fortemente encorajados a aplicar protetor solar às crianças antes da escola
para proteger a sua pele durante o recreio, ginásio, jardinagem e outras atividades externas
● As crianças são encorajadas a usar ténis/sapatilhas para que não fiquem limitadas na sua
capacidade de participar em atividades escolares, incluindo exercícios de incêndio e ginásio.
● As crianças podem querer guardar a maquilhagem para ocasiões especiais fora da escola (a
maquilhagem não pode ser trazida à escola)
A Salem Public Schools está empenhada em apoiar qualquer família ou criança que não possa satisfazer
os requisitos de vestuário acima mencionados. As famílias ou crianças que necessitem de apoio para
seguir o código de vestuário devem contactar o diretor da escola ou o enfermeira para obter assistência.
Orientações de Vestuário e Aparência para o 6º - 12º Ano
A aparência pessoal é um assunto individual. A adesão às normas escolares de vestuário e aparência
razoáveis, contudo, é importante para fomentar um ambiente académico que seja propício à
aprendizagem. O vestuário deve ajustar-se ao seu corpo e permitir-lhe a si e às pessoas à sua volta
participar plenamente e confortavelmente no ambiente de aprendizagem. Adicionalmente, o vestuário
deve estar sempre em conformidade com as normas de segurança. Os alunos que não cumprirem as
orientações abaixo indicadas serão convidados a mudar de roupa ou a usar vestuário fornecido pela
escola. Os pais/tutores serão contactados se existir uma questão relativa ao vestuário de um aluno.
O vestuário e acessórios que são inadequados incluem:
● Referências a álcool, drogas, filiação em gangs, tabaco, profanidades, conotações sexuais
● Chapéus, capuzes, cachecóis, máscaras (não inclui máscaras usadas por razões de saúde e
segurança), lenços/bandanas, trapos) exceto se aprovados por um administrador por razões de
saúde ou religiosas
● Vestuário que seja excessivamente revelador (rasgos inapropriados, decotes reveladores, camisas
feitas de rede/malha, calções e saias devem chegar ao meio da coxa ou mais compridos)
● Acessórios que representam um potencial de danos, preocupações de segurança e/ou ferimentos
(correntes no vestuário, tachas salientes, objetos cortantes no vestuário ou joias)
● Nenhuma roupa interior (soutiens, cuecas, boxers, calcinhas) deverá ser visível
● Os sapatos devem permitir uma viagem segura pela escola e a participação em todas as atividades
Espera-se que todos os alunos do 6º - 12º ano adiram a estas expectativas de vestuário e aparência. As
infrações contínuas resultarão em ação disciplinar.
Telemóveis/Celulares
A capacidade de utilizar a tecnologia eficazmente é essencial no mundo de hoje. Ao longo de cada dia, a
tecnologia é incorporada de uma forma significativa para melhorar a experiência de aprendizagem dos
nossos alunos. Contudo, os alunos devem evitar permitir que a tecnologia se torne uma distração na sua
aprendizagem. Se os telemóveis/celulares/dispositivos eletrónicos pessoais forem trazidos para a escola,
os alunos devem mantê-los desligados durante o dia escolar e guardados em segurança. Não devem ser
acedidos durante o dia de instrução sem a autorização de um professor ou administrador. Os
telemóveis/celulares e outros dispositivos eletrónicos podem ser utilizados na propriedade da escola antes
e depois do dia de instrução.
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A critério de um professor ou administrador, os telemóveis/celulares dos alunos e outros dispositivos
eletrónicos podem ser recolhidos numa caixa de plástico transparente antes do início de uma aula e
devolvidos no fim da mesma. Os administradores retêm o direito de confiscar o dispositivo eletrónico
pessoal de um aluno que viole esta política.
Os alunos que trazem telemóveis/celulares ou dispositivos eletrónicos para a escola são responsáveis por
eles. A Salem Public Schools não se responsabiliza pela perda ou roubo de bens pessoais.
Perda ou Roubo de Bens Pessoais
Os funcionários da escola deve encorajar fortemente as famílias a terem a certeza de que as crianças não
trazem artigos valiosos para a escola. Se a presença de tais artigos na escola causar uma perturbação, as
regras baseadas na escola podem permitir que os funcionários da escola levem os bens pessoais de um
aluno para longe desse aluno enquanto estiver na escola. As regras baseadas na escola podem também
estabelecer que certos artigos não devem ser trazidos para a escola em primeiro lugar. Os funcionários da
escola devem fazer todos os esforços razoáveis para devolver ao alunos ou aos pais todos os bens pessoais
que tenham sido retirados pela administração ao alunos. Contudo, os funcionários da escola não são
responsáveis pela substituição dos bens pessoais perdidos ou roubados do aluno ou pela compensação da
família pelo valor desses bens
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ANEXOS
Anexo A: Compromisso de Responsabilidades Pessoais para Pais
e Tutores
Compromisso de Responsabilidade Pessoal: Pais/Tutores
Devemos trabalhar em conjunto para nos mantermos a nós próprios, crianças, famílias, funcionários e comunidade tão
seguros e saudáveis quanto possível. Uma combinação de ações irá reduzir o risco de transmissão da COVID-19. Temos
também de trabalhar em conjunto para assegurar que todas as crianças de Salem recebam uma educação de alta qualidade.
Comprometo-me a fazer a minha parte.
Se/quando o meu filho está a aprender à distância:
● Assegurar-me-ei de que o meu filho tenha um espaço dedicado para o trabalho, na medida das minhas possibilidades
● Assegurar-me-ei de que o meu filho tenha os materiais de que necessita para os trabalhos escolares e contactarei a
escola se algo for necessário.
● Incentivarei o meu filho e assegurar-me-ei de que o meu filho se dedica à aprendizagem à distância todos os dias.
Contactarei a escola se o meu filho não puder participar na aprendizagem à distância durante o dia devido a doença
ou a uma circunstância atenuante.
● Contactarei o professor/escola do meu filho se surgirem desafios para que possamos resolver os problemas em
conjunto.
Se/quando o meu filho estiver a frequentar a escola presencialmente:
● Farei um rastreio de saúde e sintomas (CDC, MA DPH) ao meu filho antes de ele ir para a escola todos os dias.
● O meu filho ficará em casa quando estiver doente. Se o meu filho tiver algum dos seguintes sintomas, devo
CONTACTAR O NOSSO PRESTADOR DE CUIDADOS DE SAÚDE E O ENFERMEIRO DA ESCOLA e o meu filho fará um
teste à COVID-19 antes de regressar à escola ou permanecerá em casa isolado durante 14 dias. (Sítios de teste.
Protocolos do DESE para responder aos Protocolos da COVID-19).
● Os sintomas incluem:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
●

Febre (100,0° Fahrenheit ou superior), calafrios ou tremores
Tosse (não devido a outra causa conhecida, tal como a tosse crónica)
Dificuldade em respirar ou falta de ar
Recente perda de paladar ou olfato
Dor de garganta
Dor de cabeça
Dores musculares ou dores no corpo
Náuseas, vómitos, ou diarreia
Fadiga
Congestão nasal ou corrimento nasal (não devido a outras causas conhecidas, tais como alergias)

Se o meu filho ou um membro da família imediata testar positivo para a COVID-19, o meu filho permanecerá em casa
até ser autorizado a regressar à escola.
Irei buscar ou ter um plano para ir buscar o meu filho à escola se ele ficar doente ou estiver contacto próximo com
alguém identificado como tendo COVID-19.
Contactarei a escola do meu filho se este não puder frequentar pessoalmente a escola ou se surgirem outros desafios
para que possamos trabalhar em conjunto para os resolver.
O meu filho e eu iremos aderir e apoiar as orientações do plano de regresso à escola de Salem, incluindo a garantia
de que o meu filho usará sempre uma máscara, exceto quando estiver a comer ou no exterior com 6 pés de
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●

distanciamento e sob a orientação de funcionários. Se o meu filho tiver uma razão médica onde o uso de uma
máscara confere um risco para a saúde ou uma extrema dificuldade emocional, fornecerei um atestado do prestador
médico do meu filho ANTES DESTE FREQUENTAR A ESCOLA PRESENCIALMENTE para que as acomodações possam ser
feitas.
Irei dar ao meu filho a vacina contra a gripe até 31 de Dezembro de 2020.

Quando estou na comunidade.
● Serei um cidadão responsável e farei o meu melhor para seguir as orientações de saúde e segurança de MA,
tais como:
○ Usar uma cobertura facial/máscara que cubra a minha boca e nariz.
○ Distanciamento social de outros que não se encontram no meu círculo imediato.
○ Lavar as mãos e utilizar o higienizador de mãos com frequência.
○ Evitar grandes ajuntamentos de pessoas e aderir aos requisitos das disposições relativas a viagens
delineados por MA.
○ Manter as minhas vacinas e as da minha família atualizadas e fazer com que os meus filhos em idade escolar
recebam a vacina contra a gripe - exigida até 31 de Dezembro, exceto se concedida uma isenção médica ou
religiosa.
***Contacte o seu prestador de cuidados de saúde e o enfermeiro da escola se você ou um membro do seu agregado
familiar tem ou poderá ter COVID-19.***
Nome (em letra de imprensa):____________________________________________________ Data:_____________________
Assinatura_________________________________________________________________
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Anexo B: Compromisso de Responsabilidades Pessoais dos
Alunos
Compromisso do Aluno (Pré-escolar – 5º Ano)
Salem Public Schools
Compromisso de Responsabilidade Pessoal: Pré-escolar – 5º Ano
Devemos trabalhar em conjunto para manter todos a salvo. Prometo fazer a minha parte.
●
●
●
●
●
●
●
●

Vou dar o meu melhor na escola todos os dias.
Avisarei um adulto se precisar de ajuda.
Tratarei bem o Chromebook que me foi atribuído.
Ficarei em casa se estiver doente.
Usarei uma máscara/cobertura facial.
Estarei a 6 pés de distância dos outros quando estiver na escola ou em público.
Não tocarei noutros alunos ou funcionários.
Irei lavar frequentemente as minhas mãos.

Nome do aluno (em letra de imprensa):___________________________ Data:_____________________

Assinatura__________________________________________________
Compromisso do Aluno (6º - 12º Ano)

Devemos trabalhar em conjunto para nos mantermos a nós próprios, famílias, colegas, professores, funcionários e
comunidade tão seguros e saudáveis quanto possível. Uma combinação de ações irá reduzir o risco de transmissão da
COVID-19. Devo também ser um aprendiz ativo e preocupar-me com a minha educação. Comprometo-me em fazer a minha
parte.
Se/quando estou a aprender à distância:
● Terei um espaço dedicado para fazer o meu trabalho escolar, na medida das minhas possibilidades
● Tratarei bem do dispositivo (por exemplo, o Chromebook) que me foi atribuído.
● Informarei o meu professor ou pai/mãe/tutor no caso de necessitar de um determinado material ou se necessitar de
ajuda.
● Irei dar o meu melhor na escola todos os dias. Chegarei a tempo. Estarei atento aos meus professores. Apresentarei
as minhas tarefas atempadamente.
● Contactarei o meu professor/escola se surgirem desafios para que possamos trabalhar em conjunto para os resolver.
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Se/quando estou a frequentar a escola presencialmente:
● Trabalharei com os meus pais/tutores para realizar uma rastreio de sintomas (CDC, MA DPH) antes de ir para a escola
todos os dias.
● Ficarei em casa quando estiver doente e lembrarei aos meus pais/tutores para contactarem o meu prestador de
cuidados de saúde e o enfermeiro da escola se estiver com sintomas que possam estar relacionados com a COVID.
Os sintomas incluem:
● Febre (100.0 ou superior) ou arrepios
● Tosse
● Falta de ar ou dificuldade em respirar
● Fadiga
● Dores musculares ou corporais
● Dor de cabeça
● Recente perda de paladar ou olfato
● Dor de garganta
● Congestionamento ou corrimento nasal
● Náuseas ou vómitos
● Diarreia
● Se um membro da família ou eu testar positivo para COVID-19, permanecerei em casa até ser autorizado por um
prestador médico a regressar à escola.
● Avisarei o meu professor se necessitar de ajuda ou se surgir um desafio.
● Seguirei e apoiarei as orientações delineadas no plano de regresso às aulas de Salem, em particular o uso de uma
cobertura facial/máscara, a prática do distanciamento social e lavagem das minhas mãos frequentemente.
●
Quando não estou na escola/trabalho:
● Serei um cidadão responsável e farei o meu melhor para seguir as orientações de saúde e segurança de MA.
○ Usar uma cobertura facial/máscara que cubra a minha boca e nariz.
○ Distanciamento social de outros que não se encontram no meu círculo imediato.
○ Lavar as mãos e utilizar o higienizador de mãos com frequência.
○ Evitar grandes ajuntamentos de pessoas e aderir aos requisitos das disposições relativas a viagens
***Contacte o seu prestador de cuidados de saúde e o enfermeiro da escola se você ou um membro do seu agregado
familiar tem ou poderá ter COVID-19.***
Nome do aluno (em letra de imprensa):_______________________________________ Data: _____________________
Assinatura_________________________________________________________
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Anexo D: Acordo de Utilização Responsável, Jardim-de-Infância –
5º Ano
Responsabilidades pela Utilização de Chromebooks – Jardim-de-Infância – 5º Ano
Caro Aluno e Pais ou Tutores,
O distrito forneceu-lhe recentemente um dispositivo Chromebook da Salem Public Schools para
você/seu filho utilizar em casa, de modo a participar em oportunidades de aprendizagem à distância.
Esperamos que este dispositivo seja útil na continuação da aprendizagem do seu filho durante este período
sem precedentes de encerramento escolar.
Este aviso descreve as responsabilidades com que concorda ao aceitar este dispositivo em sua casa. Estas
responsabilidades incluem:
1. Respeito pela Propriedade. Lembre-se que o Chromebook é propriedade da Salem Public
Schools e como tal deve ser tratado com o maior cuidado e respeito. Todos os Chromebooks
devem ser devolvidos à escola no fim do período de encerramento (ou se deixar o distrito).
2. Utilização do Chromebook. O objetivo deste dispositivo é apoiar você/seu aluno na sua
aprendizagem à distância. Por favor, utilize o Chromebook principalmente para as oportunidades e
atividades de aprendizagem educacional relacionadas com a escola. Não utilize o Chromebook
para visitar conteúdo web inapropriados.
3. Seja um Utilizador Responsável. Os utilizadores fazem o seguinte:
a. São Corteses e Usam Linguagem Apropriada. Não assediar, ameaçar ou atacar outros ou
usar expressões de fanatismo, racismo e/ou ódio. Não enviar, exibir ou utilizar material
profano ou obsceno, explícito ou ofensivo.
b. Protegem a Privacidade. Proteja a sua privacidade e segurança, não divulgando informações
pessoais tais como o seu número de telefone, morada, localização ou palavra-passe. Utilize
apenas os dados de início de sessão que lhe foram atribuídos. Não está autorizado a utilizar os
dados de início de sessão/palava-passe de mais ninguém para aceder à tecnologia da Salem
Public Schools.
c. Respeitam as Leis de Propriedade Intelectual e de Direitos de Autor. Respeitar a
propriedade intelectual de terceiros, incluindo trabalhos e materiais encontrados on-line. Por
favor, respeite também as leis federais de direitos de autor e os acordos de licenciamento dos
editores.
d. Praticam o Uso Apropriado dos Sistemas. Não tente instalar software ou descarregar
ficheiros para fins não educativos utilizando a tecnologia da Salem Public Schools. Por favor,
respeite também a integridade das redes da Salem Public Schools. Não tente contornar ou
subverter a segurança do sistema. Não adultere, altere ou cause perturbações nas redes.
4. Comunicação de Mau Uso, Má Conduta ou Problemas Técnicos. Por favor, comunique
imediatamente ao seu professor má conduta por parte de um utilizador/usuário, suspeita de vírus e
problemas técnicos (incluindo potenciais danos ou perda do seu computador), para que possam ser
tomadas medidas para minimizar possíveis danos à tecnologia.
EXPECTATIVAS DO DISTRITO EM RELAÇÃO AOS ALUNOS E FAMÍLIAS NO QUE
RESPEITA À UTILIZAÇÃO APROPRIADA DA TECNOLOGIA VIRTUAL:
A Salem Public Schools dedica-se a proporcionar aos nossos alunos oportunidades de aprendizagem à
distância envolventes e eficazes. Como parte das nossas oportunidades de aprendizagem à distância, o
Distrito está a oferecer estas oportunidades através de uma plataforma virtual. Antes de se envolver nestas
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oportunidades virtuais, o Distrito procura clarificar as expectativas em torno da utilização apropriada de
tecnologias virtuais no âmbito das oportunidades educacionais.
1. O Distrito proíbe estritamente capturas de ecrã/tela, imagens, descarregamentos, gravação de
áudio/vídeo e distribuição de qualquer experiência educacional virtual, de modo a proteger a
privacidade dos alunos, prevenir proactivamente potenciais ciberbullyings, impedir a distribuição
de materiais com direitos de autor e cumprir a lei de Massachusetts. Note-se que, em
Massachusetts, é ilegal gravar áudio de outra pessoa através de qualquer meio sem o seu
conhecimento.
2. O Distrito fez esforços de boa fé para assegurar que as plataformas virtuais utilizadas cumprem as
leis de proteção e confidencialidade da crianças na internet e não vendem, utilizam ou divulgam
quaisquer informações ou dados pessoalmente identificáveis para fins comerciais ou a terceiros.
Existem riscos potenciais de interrupção da internet, interrupção não autorizada por terceiros e
dificuldades técnicas. É possível minimizar o risco de quebras na confidencialidade, não
partilhando quaisquer links, nome de utilizador/usuário e palavras-passe fornecidas para aceder às
oportunidades virtuais.
3. Os alunos, e quando apropriado os pais/tutores, concordam em participar em experiências
educativas virtuais vestidos de forma apropriada, numa área calma e privada na medida do
possível dadas as circunstâncias, de modo a minimizar o ruído de fundo e as distrações e para
proteger a integridade do envolvimento dos alunos, bem como a confidencialidade dos alunos.
4. As leis que protegem a privacidade e a confidencialidade das informações pessoalmente
identificáveis do seu filho aplicam-se às oportunidades educacionais virtuais tal como se aplicam
durante um serviço presencial. Os pais/tutores e outros membros do agregado familiar que
normalmente não têm conhecimento sobre o dia-a-dia na sala de aula e sobre as discussões de
serviços em grupo concordam em respeitar e manter confidencialmente qualquer informação
pessoal ou privada (por exemplo, estatuto de deficiência) descoberta inadvertida de algo sobre
outros alunos devido à proximidade da educação virtual.
5. Os pais e tutores concordam que a participação na educação virtual é necessária e farão os
melhores esforços para que os alunos estejam presentes durante as aulas ao vivo.
Lembre-se que o uso da tecnologia do Distrito da Salem Public Schools é um privilégio, não um direito.
Os alunos são responsáveis pela sua conduta quando utilizam a tecnologia da Salem Public Schools. As
violações destas responsabilidades resultarão na revogação imediata dos privilégios informáticos, bem
como de possíveis ações disciplinares e/ou legais.
Obrigado pelos seus esforços contínuos de parceria com o distrito para apoiar a aprendizagem contínua do
seu filho durante este tempo. Esperamos poder receber todos os alunos de volta à escola o mais
rapidamente possível.
Referências:
Política do Comité Escolar 5501:Utilização Responsável da Tecnologia
Política do Comité Escolar 5413: Propriedade da Escola
Para questões relativas a políticas e procedimentos escolares, o distrito direciona as partes para: M. Kate
Carbone, Superintendente Adjunta das Escolas através do endereço: kcarbone@salemk12.org
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Anexo D: Acordo de Utilização Responsável, 6º - 12º Ano
Acordo de Utilização Responsável para Alunos do 6º - 12 º ano
Este documento destina-se a cobrir o uso responsável da tecnologia aqui na Salem Public Schools. Isto
refere-se ao hardware (computadores portáteis, computadores, câmaras fotográficas, iPads, impressoras,
etc.), software e à rede de cada escola. Quando está on-line, um aluno pode criar e consumir conteúdos.
Um aluno consome conteúdos quando acede a música, vídeos ou outros recursos on-line. Como
consumidor, o aluno deve respeitar os direitos dos criadores e dos proprietários dos conteúdos que utiliza,
citar estas fontes e, quando apropriado, procurar autorização para utilizar conteúdos criados por outra
pessoa. O aluno deverá respeitar os direitos de autor e os protocolos e leis de citação sempre que utilizar
conteúdos on-line, tecnologia e recursos mediáticos.
Um aluno cria conteúdo quando publica arte, fotos, histórias e vídeos ou quando comenta em blogs,
wikis, YouTube e serviços de redes sociais como o Facebook. Ao longo do tempo, este conteúdo resulta
numa identidade on-line. Cada aluno deve estar ciente da impressão de que esta identidade on-line pode
causar a um membro da família, amigo, potencial empregador, funcionário de admissões universitárias, ou
outros. Os anos do ensino médio e secundário são um período durante o qual os alunos necessitam de
aprender a estabelecer as suas identidades on-line de uma forma segura e respeitosa para consigo próprios
e para com os outros.
Existem numerosos casos de conduta on-line que podem constituir uma violação das leis criminais
federais e/ou estatais relacionadas com os crimes informáticos. Embora as leis não sejam enumeradas
neste acordo, os utilizadores/usuários devem estar conscientes de que existem possíveis consequências
graves e significativas quando violam as regras de utilização da tecnologia.
Ao assinar o Acordo de Utilização Responsável, os alunos e pais/tutores reconhecem as seguintes
regras, condições e responsabilidades:
Como aluno da Salem Public School compreendo que a utilização da rede e e-mail
escolar é um privilégio, não um direito. Compreendo que a minha rede escolar e contas de
e-mail são propriedade da SPS e não são privadas. A SPS tem o direito de aceder à
minha informação em qualquer altura. Compreendo que os administradores da SPS
considerarão se uma conduta será inadequada se tal conduta não for especificada no
presente acordo. Utilizarei a tecnologia de uma forma que cumpra as leis dos Estados
Unidos e da Commonwealth de Massachusetts. Compreendo que devo notificar
imediatamente um adulto se encontrar material que viole a utilização apropriada.
UTILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DO ALUNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOU RESPONSÁVEL PELA MINHA CONTA DE COMPUTADOR E CONTA DE
E-MAIL.
SOU RESPONSÁVEL PELA MINHA LINGUAGEM.
SOU RESPONSÁVEL PELA FORMA COMO TRATO AS OUTRAS PESSOAS.
SOU RESPONSÁVEL PELA MINHA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO
MATERIAL E REDE DA SALEM PUBLIC SCHOOLS SE PERDER OU DANIFICAR.
SOU RESPONSÁVEL PELA MINHA CONDUTA EM TODOS OS SITES ON-LINE.
SOU RESPONSÁVEL POR SER HONESTO ENQUANTO ESTOU ON-LINE.
SOU RESPONSÁVEL PELA PROTECÇÃO DA SEGURANÇA DA REDE DA SALEM
PUBLIC SCHOOLS.
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8.
9.
10.

SOU RESPONSÁVEL PELA PROTECÇÃO DOS BENS ESCOLARES.
SOU RESPONSÁVEL POR RESPEITAR OS BENS DE OUTRAS PESSOAS ON-LINE.
SOU RESPONSÁVEL POR SEGUIR AS REGRAS DA ESCOLA QUANDO PUBLICO
ALGO ON-LINE.

EXPECTATIVAS DO DISTRITO EM RELAÇÃO AOS ALUNOS E FAMÍLIAS EM MÁTERIA
DA UTILIZAÇÃO APROPRIADA DA TECNOLOGIA VIRTUAL:
A Salem Public Schools dedica-se a proporcionar aos nossos alunos oportunidades de aprendizagem à
distância envolventes e eficazes. Como parte das nossas oportunidades de aprendizagem à distância, o
Distrito está a oferecer estas oportunidades através de uma plataforma virtual. Antes de se envolver nestas
oportunidades virtuais, o Distrito procura clarificar as expectativas em torno da utilização apropriada de
tecnologias virtuais para oportunidades educacionais.
6. O Distrito proíbe estritamente capturas de ecrã/tela, imagens, descarregamentos, gravação
de áudio/vídeo e distribuição de qualquer experiência educacional virtual, de modo a
proteger a privacidade dos alunos, prevenir proactivamente potenciais ciberbullyings,
impedir a distribuição de materiais com direitos de autor e cumprir a lei de Massachusetts.
Note-se que, em Massachusetts, é ilegal gravar áudio de outra pessoa através de qualquer
meio sem o seu conhecimento.
7. O Distrito fez esforços de boa fé para assegurar que as plataformas virtuais utilizadas cumprem as
leis de proteção e confidencialidade da crianças na internet e não vendem, utilizam ou divulgam
quaisquer informações ou dados pessoalmente identificáveis para fins comerciais ou a terceiros.
Existem riscos potenciais de interrupção da internet, interrupção não autorizada por terceiros e
dificuldades técnicas. É possível minimizar o risco de quebras na confidencialidade, não
partilhando quaisquer links, nome de utilizador/usuário e palavras-passe fornecidas para aceder às
oportunidades virtuais.
8. Os alunos, e quando apropriado os pais/tutores, concordam em participar em experiências
educativas virtuais vestidos de forma apropriada, numa área calma e privada na medida do
possível dadas as circunstâncias, de modo a minimizar o ruído de fundo e as distrações e para
proteger a integridade do envolvimento dos alunos, bem como a confidencialidade dos alunos.
9. As leis que protegem a privacidade e a confidencialidade das informações pessoalmente
identificáveis do seu filho aplicam-se às oportunidades educacionais virtuais tal como se aplicam
durante um serviço presencial. Os pais/tutores e outros membros do agregado familiar que
normalmente não têm conhecimento sobre o dia-a-dia na sala de aula e sobre as discussões de
serviços em grupo concordam em respeitar e manter confidencialmente qualquer informação
pessoal ou privada (por exemplo, estatuto de deficiência) descoberta inadvertida de algo sobre
outros alunos devido à proximidade da educação virtual.
10. Os pais e tutores concordam que a participação na educação virtual é necessária e farão os
melhores esforços para que os alunos estejam presentes durante as aulas ao vivo.
Pais ou Tutores:
Como pai ou tutor, li o Acordo de Utilização Responsável da SPS, e discuti-o com o(s) meu(s) aluno(s).
Compreendo que o acesso ao computador é fornecido para fins educacionais de acordo com os objetivos
académicos da SPS e que a utilização do aluno para qualquer outro fim é inadequada. Reconheço que é
impossível para a SPS restringir o acesso a todo o material inapropriado e não responsabilizarei a escola
pelo material adquirido na rede escolar. Compreendo que as atividades informáticas do(s) aluno(s) em
casa devem ser supervisionadas, uma vez que podem afetar o ambiente académico na escola. Autorizo o
meu filho a utilizar os recursos tecnológicos da Salem Public Schools.
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Nome do Pai ou Tutor (escrever em letra de imprensa):_________________________________________
Assinatura do Pai ou Tutor: ______________________________________

Data: ______

Aluno:
Eu compreendo e cumprirei com as regras do Acordo de Utilização Responsável da SPS. Utilizarei os
recursos tecnológicos da SPS de forma produtiva e responsável para fins relacionados com a escola. Não
utilizarei qualquer recurso tecnológico de forma a perturbar ou causar danos a outros
utilizadores/usuários. Compreendo que as consequências das minhas ações poderão incluir uma possível
perda de privilégios informáticos e/ou ação disciplinar escolar, tal como estabelecido no Código de
Disciplina e/ou ação judicial ao abrigo da lei estatal e federal.
Nome do aluno: ______________________________________________________________
Assinatura do aluno: _____________________________________

Data: _____________

Para questões relativas a políticas e procedimentos escolares, o distrito direciona as partes para: M. Kate
Carbone, Superintendente Adjunta das Escolas através do endereço: kcarbone@salemk12.org
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Anexo E: Política de Assédio
Política do Comité Escolar 5410: Assédio
A Salem Public Schools está empenhadas em manter um ambiente educativo e de trabalho livre de todas
as formas de assédio e violência. O assédio com base na raça, religião, origem nacional, sexo, deficiência
ou orientação sexual é ilegal e proibido na Salem Public Schools. De acordo com a política sobre o
assédio do Comité Escolar de Salem (Ver Política do Comité Escolar 5410), "Será uma violação desta
política se qualquer indivíduo infligir, ameaçar infligir ou tentar infligir violência ou de qualquer outra
forma interferir na educação de um aluno ou n o trabalho de um funcionário através de uma conduta ou
qualquer outra forma de comunicação.
Esta política aplica-se a todos os funcionários da escola, alunos, voluntários, fornecedores contratados e
outros membros da comunidade escolar. Cada membro da comunidade escolar tem a responsabilidade de
assegurar que o assédio e a violência não ocorram nas escolas ou em atividades patrocinadas pela escola.
Definições
O assédio é um comportamento físico ou verbal indesejado ou impróprio relacionado com a raça, religião,
origem nacional, sexo, deficiência ou orientação sexual de um indivíduo, que tem um impacto negativo no
ambiente educativo ou de trabalho. Isto inclui, mas não se limita a, observações não solicitadas, gestos,
contacto físico e a exibição ou circulação de material escrito ou ilustrado depreciativo.
O assédio sexual refere-se a comportamentos de motivação sexual que não são bem-vindos e são
pessoalmente ofensivos e interferem na educação de um aluno ou no ambiente de trabalho de um
funcionário. O assédio sexual consiste em avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais,
conduta física motivada sexualmente ou outra conduta ou comunicação verbal ou física de natureza
sexual.
Exemplos de comportamentos que podem ser considerados assédio sexual incluem, sem limitação:
●
●
●
●
●
●
●
●

Assobios, vaias ou ruídos ofensivos;
Olhares ou gestos obscenos;
Observações sugestivas, piadas sobre a aparência de uma pessoa ou termos sexuais depreciativos;
Exibição de fotografias ofensivas, ilustrações ou objetos relacionados com o sexo;
Bloquear os movimentos de uma pessoa;
Tocar, escovar, beliscar ou palmadinhas;
Puxar ou levantar roupas;
Pressão para encontros, sexo ou informação sobre experiências sexuais pessoais.

Em determinadas circunstâncias, o assédio sexual pode constituir abuso de crianças ao abrigo das Leis
Gerais de Massachusetts Capítulo 119, Secção 51A. A Salem Public Schools cumprirão com a lei de
Massachusetts na denúncia de casos suspeitos de abuso de crianças aos Serviços do Departamento de
Crianças e Famílias de Massachusetts.
Certas circunstâncias podem violar os Direitos Civis estatais ou federais, Crimes de Ódio ou estatutos de
Assédio. A Salem Public Schools cumprirão o seu Memorando de Entendimento e comunicarão os
incidentes apropriados ao Departamento de Polícia de Salem.
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Denúncia e Apresentação de Queixas
Qualquer indivíduo que acredite ter sido objeto de qualquer forma de assédio ou violência deve denunciar
a conduta a um professor ou administrador. Os funcionários transmitirão a queixa a um administrador do
edifício que dará início a uma investigação.
As queixas também podem ser apresentadas ao Superintendente Adjunto, nas Salem Public Schools,
Telefone - 978-740-1214.
Qualquer pessoa que apresente uma queixa pode prosseguir com os seus direitos ao abrigo da lei e
apresentar uma queixa junto das agências estatais e federais apropriadas em qualquer altura:
Commonwealth de Massachusetts: Comissão Contra a Discriminação de Massachusetts
1 Ashburton Place, Boston
Informação e Reclamações: 617-994-6000
As queixas devem ser apresentadas no prazo de 6 meses.
Governo Federal: Departamento de Educação, Gabinete de Direitos Civis
J.W. McCormack Post Office & Courthouse, Boston
Informação e Reclamações: 617-223-9662
As queixas devem ser apresentadas no prazo de 180 dias.
Governo Federal: Comissão para a Igualdade de Oportunidades de Emprego
J.W. McCormack Post Office & Courthouse, Boston
Informação e Reclamações: 617-565-3200
As queixas devem ser apresentadas no prazo de 300 dias.
O funcionário que testemunha ou tenha conhecimento de assédio ou violência real ou possível é obrigado
a denunciar o incidente a um administrador do edifício, mesmo que a vítima não expresse desaprovação
ou não deseje apresentar queixa.
Todas as queixas verbais e escritas serão investigadas prontamente e da forma mais imparcial e
confidencial possível, para assegurar uma ação rápida e adequada.
Qualquer indivíduo que, após uma investigação apropriada, se verifique ter participado em qualquer
forma de assédio, será sujeito a ação disciplinar incluindo até à expulsão do aluno ou a rescisão do
contrato do funcionário, inclusive.
Nenhum indivíduo será sujeito a qualquer forma de coação, intimidação, retaliação, interferência ou
discriminação por apresentar uma queixa ou cooperar numa investigação. A retaliação é ilegal e a Salem
Public Schools tomarão as medidas disciplinares adequadas contra quaisquer indivíduos envolvidos.
Todos os funcionários são obrigados a participar numa investigação do departamento escolar.
As violações desta política serão motivo de ação disciplinar até à expulsão da escola, rescisão do contrato
de trabalho ou revogação de contratos do departamento escolar ou da cidade.
Anualmente, cada administrador fornecerá uma cópia escrita desta política a todos os funcionários e
fornecerá uma cópia aos novos funcionários no momento da sua contratação.
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Anexo F: Política Anti-Bullying
Política do Comité Escolar 5410.01: Política Anti-Bullying
Definições
A Salem Public Schools está empenhada em proporcionar um ambiente educativo seguro, positivo e
produtivo onde os alunos possam atingir os mais elevados padrões académicos. Nenhum aluno será
sujeito a assédio, intimidação, bullying, ou ciberbullying.
A política da Salem Public Schools sobre a Prevenção do Bullying (Ver Política do Comité Escolar
5410.01) define o bullying como "o uso repetido por um ou mais alunos ou funcionários da escola de uma
expressão escrita, verbal ou eletrónica ou um ato ou gesto físico ou qualquer combinação dos mesmos,
dirigido a um alvo que:
●
●
●
●
●

cause danos físicos ou emocionais ao alvo ou danos à propriedade do alvo;
coloca o alvo em razoável receio de se magoar a si próprio ou de danificar a sua propriedade;
cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
infringe os direitos do alvo na escola; ou
perturba materialmente e substancialmente o processo educativo ou o funcionamento ordeiro de
uma escola.

Os funcionários da escola são definidos para incluir mas não estão limitados a um educador,
administrador, enfermeiro escolar, funcionário da cafetaria, auxiliar, condutor de autocarro/ônibus,
treinador desportivo/esportivo, conselheiro para uma atividade extracurricular ou paraprofissional.
"Ciberbullying" significa bullying através da utilização da tecnologia ou qualquer comunicação
eletrónica, que deve incluir, mas não se deve limitar a, qualquer transferência de símbolos, sinais, escrita,
imagens, sons, dados ou inteligência de qualquer natureza transmitidos no seu todo ou em parte por um:
●
●
●
●
●

fio
rádio
meio eletromagnético
sistema foto-eletrónico ou foto-ótico, incluindo, mas não limitado ao sistema eletrónico
correio, comunicações via Internet, mensagens instantâneas ou comunicações fac-símile.

O ciberbullying deve também incluir a criação de uma página web ou blog em que o criador assume a
identidade de outra pessoa ou se faz passar conscientemente por outra pessoa como autor de conteúdos ou
mensagens publicadas, se a criação ou personificação criar alguma das condições enumeradas na
definição de bullying.
O ciberbullying incluirá também a distribuição por meio eletrónico de uma comunicação a mais de uma
pessoa ou a publicação de material num suporte eletrónico ao qual uma ou mais pessoas possam ter
acesso, se a distribuição ou colocação criar qualquer uma das condições enumeradas na definição de
bullying.
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Bullying e ciberbullying podem ocorrer dentro e fora da escola, durante e depois do horário escolar, em
casa e em locais fora de casa. Quando o bullying e o ciberbullying são alegados, espera-se a total
cooperação e assistência dos pais e famílias.
Para efeitos desta política, sempre que o termo bullying é utilizado é para denotar bullying ou
ciberbullying.
Proibição de Bullying
O bullying é proibido:
●
●
●
●
●
●

Em terrenos escolares;
Em propriedade imediatamente adjacente aos terrenos da escola;
Em atividades patrocinadas pela escola ou relacionadas com a escola;
Em funções ou programas, dentro ou fora do recinto escolar
Nas paragens dos autocarros/ônibus escolares;
Em autocarros/ônibus escolares ou noutros veículos pertencentes, alugados ou utilizados pelo
distrito escolar; ou,
● Através da utilização de tecnologia ou de um dispositivo eletrónico de propriedade, alugado ou
utilizado pela Salem Public Schools;
O bullying e o ciberbullying são proibidos num local, atividade, função ou programa que não esteja
relacionado com a escola ou através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrónico que não seja
propriedade, alugado ou utilizado pelo distrito escolar público de Salem, se o ato ou actos em questão:
● criar um ambiente hostil na escola para o alvo;
● violar os direitos do alvo na escola; e/ou
● perturbar materialmente e substancialmente o processo de educação ou o funcionamento ordeiro
de uma escola.
Políticas e Procedimentos Administrativos
Plano de Prevenção e Intervenção
O Superintendente e/ou o seu designado deve supervisionar o desenvolvimento de um plano de prevenção
e intervenção, em consulta com todos os intervenientes distritais, que pode incluir professores,
funcionários da escola, funcionários de apoio profissional, voluntários escolares, administradores,
representantes da comunidade, agências locais de aplicação da lei, alunos, pais e tutores, em
conformidade com os requisitos desta política, bem como com as leis estatais e federais. O plano de
prevenção e intervenção contra o bullying deve ser revisto e atualizado pelo menos de dois em dois anos.
O diretor é responsável pela implementação e supervisão do plano de prevenção e implementação contra
o bullying dentro da sua escola.
Denúncia
Os alunos, que acreditam ser alvo de bullying, observam um ato de bullying ou que têm motivos
razoáveis para acreditar que estes comportamentos estão a ter lugar, são obrigados a denunciar os
incidentes a um funcionário da escola. O alvo não deve, contudo, ser sujeito a disciplina por não
denunciar o bullying.
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Cada escola deve ter um meio para a denúncia anónima pelos alunos envolvidos em incidentes de
bullying. Nenhuma ação disciplinar formal deverá ser tomada apenas com base numa denúncia anónima.
Qualquer aluno que faça conscientemente uma falsa acusação de bullying será sujeito a uma ação
disciplinar.
Os pais ou tutores ou membros da comunidade, são encorajados a denunciar um incidente de bullying o
mais rapidamente possível.
Um funcionário da escola deve denunciar imediatamente ao diretor da escola ou ao seu designado
qualquer caso de bullying que o funcionário tenha testemunhado ou de que tome conhecimento.
Procedimentos de Investigação
O diretor ou o seu designado, ao receber uma denúncia viável, deverá contactar prontamente os pais ou
tutores de um aluno que tenha sido o alegado alvo ou o alegado perpetrador de bullying. As ações a serem
tomadas para prevenir novos actos de bullying devem ser discutidas.
O diretor da escola ou um designado deve investigar imediatamente a denúncia de bullying, usando um
Formulário de Denúncia de Bullying/Ciberbullying que pode incluir a entrevista do alegado alvo, alegado
perpetrador, funcionários, alunos e/ou testemunhas.
Os funcionários de apoio devem avaliar as necessidades de proteção de um alegado alvo e criar e
implementar um plano de segurança que restabeleça a sensação de segurança para esse aluno.
A confidencialidade deve ser usada para proteger uma pessoa que denuncia bullying, fornece informações
durante uma investigação de bullying ou é testemunha ou tem informações fiáveis sobre um ato de
bullying.
Se o diretor da escola ou um designado determinar que o bullying ocorreu, tomará as medidas
disciplinares apropriadas e se se acreditar que podem ser instauradas acusações criminais contra o
perpetrador, o diretor consultará o oficial de recursos da escola e o Superintendente para determinar se as
acusações criminais se justificam. Se for determinado que as acusações criminais se justificam, a agência
local de aplicação da lei será notificada.
A investigação deve ser concluída no prazo de catorze dias escolares a partir da data da denúncia. Os pais
ou tutores serão contactados após a conclusão da investigação e informados dos resultados, incluindo se
as alegações foram consideradas factuais, se foi encontrada uma violação desta política e se foram ou
devem ser tomadas medidas disciplinares. No mínimo, o Diretor ou o seu representante contactará
semanalmente os pais ou tutores sobre o estado da investigação.
As ações disciplinares para alunos ou funcionário que tenham cometido um ato de bullying ou retaliação
devem estar de acordo com as políticas disciplinares distritais.
Cada escola deve documentar qualquer incidente de bullying que seja comunicado de acordo com esta
política e um ficheiro deve ser mantido pelo diretor ou pelo seu designado. Um relatório mensal deverá
ser fornecido ao Superintendente.
A confidencialidade deve ser mantida na medida compatível com as obrigações da escola ao abrigo da lei.
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Retaliação
É proibida a retaliação contra uma pessoa que denuncie bullying, forneça informações durante uma
investigação de bullying ou testemunhe ou tenha informações fiáveis sobre bullying.
Assistência Direcionada
A Salem Public Schools deve fornecer aconselhamento ou encaminhamento para serviços apropriados,
incluindo orientação, intervenção académica e proteção aos alunos, tanto alvos como perpetradores,
afetados pelo bullying, conforme necessário.
Formação e Avaliação
Deve ser ministrada formação anual aos funcionários e voluntários da escola que tenham contacto
significativo com os alunos na prevenção, identificação, resposta e notificação de incidentes de bullying.
Instrução apropriada à idade, baseada em evidências sobre prevenção do bullying será incorporada no
currículo para todos os alunos do Jardim-de-Infância ao 12º ano.
Publicação e Notificação
Será fornecida aos alunos e aos seus pais ou tutores, em termos adequados à idade, uma notificação
escrita anual das secções relevantes do plano de prevenção e intervenção contra o bullying.
A notificação anual por escrito do plano de prevenção e intervenção contra o bullying deve ser fornecido
a todos os funcionários da escola. O corpo docente e os funcionários de cada escola devem receber
anualmente formação sobre o plano de prevenção e intervenção contra o bullying aplicável à escola.
As secções relevantes do plano de prevenção e intervenção contra o bullying relacionadas com as funções
do corpo docente e dos funcionários devem ser incluídas no manual do funcionário da escola.
O plano de prevenção e intervenção contra o bullying será publicado no site da Salem Public Schools.
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Anexo G: Procedimentos Disciplinares do Aluno
O Comité Escolar de Salem acredita que todos os alunos merecem todas as oportunidades de alcançar o
sucesso académico num ambiente de aprendizagem seguro e protegido. A boa cidadania nas escolas
baseia-se no respeito e consideração pelos direitos dos outros. Espera-se dos alunos que se comportem de
forma a que os direitos e privilégios dos outros não sejam violados. Serão obrigados a respeitar a
autoridade constituída, a cumprir com as regras escolares e as disposições da lei que se aplicam à sua
conduta (Ver Política do Comité Escolar 5408).
Três Categorias de Infrações às Regras
O Comité Escolar de Salem desenvolveu um código de conduta para todos os alunos, que divide as
infrações às regras em três categorias. Uma cópia da política completa está disponível nos escritórios de
cada escola.
As infrações de Classe Um incluem vulgaridade ou rudeza, comportamento perturbador, atraso crónico,
causar problemas no autocarro/ônibus, falsificação de uma nota ou passe relacionado com a escola e
comportamento indevidos.
As infrações de Classe Dois incluem linguagem ou gestos profanos ou obscenos, desafiar abertamente
funcionários, vandalismo na escola ou propriedade alheia, assédio, sair ou faltar às aulas, uso ou posse de
fogo de artifício, uso de tabaco, roubo ou posse de bens roubados, lutas, provocação de lutas, agressão,
faltar à detenção e adulteração de dispositivos de alarme de incêndio ou de segurança.
As infrações de Classe Três incluem agressão ou ameaça a qualquer funcionário da Salem School; posse,
uso, distribuição ou estar sob a influência de álcool, drogas ou qualquer outra substância controlada,
incluindo drogas de aparência similar; luta envolvendo três ou mais pessoas; posse ou uso de uma
substância perigosa (explosiva); luta premeditada causando ferimentos; posse, uso e/ou ocultação de uma
arma perigosa ou de aparência similar.
Os procedimentos disciplinares para alunos com deficiência devem seguir as leis estatais e federais
aplicáveis. Cópias destas leis estão disponíveis no gabinete do diretor para consulta dos pais ou alunos.
Processo Devido
Nenhum aluno será disciplinado sem que lhe seja concedido o devido processo. Antes da disciplina que
não envolva a exclusão da escola ou de atividades relacionadas com a escola, o aluno deve ser informado
das acusações contra si e deve ser-lhe dada a oportunidade de apresentar a sua versão da história. No caso
de disciplina que envolva a exclusão, serão seguidos os procedimentos estabelecidos nas secções
seguintes.
Procedimentos Disciplinares
Um aluno que se envolva ou contribua para qualquer comportamento que perturbe o ambiente seguro e
ordeiro da escola está sujeito a ação disciplinar. Dependendo da gravidade da infração da regra envolvida,
a Comunidade Escolar de Salem autoriza os diretores das escolas a aplicar uma série de ações
disciplinares, incluindo:
● Revogação de Privilégios
● Detenção
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● Suspensão (curto ou longo prazo; dentro ou fora da escola)
● Expulsão
Os alunos são também lembrados de que a conduta na escola pode levar a consequências para além da
disciplina escolar. Estas consequências podem incluir requisitos de restituição monetária ou multas por
danos causados. Adicionalmente, quando o funcionário escolar tem uma base razoável para acreditar que
um crime foi ou está a ser cometido por um aluno em propriedade escolar ou em eventos relacionados
com a escola, tais assuntos devem ser comunicados à polícia. Os crimes denunciáveis incluem mas não se
limitam à posse de uma substância controlada ou arma perigosa, agressão, vandalismo, perseguição e
praxe.
Revogação de Privilégios
O diretor da escola pode retirar a um aluno privilégios tais como atividades extracurriculares e
participação num evento patrocinado pela escola, com base na má conduta de um aluno. Tal remoção não
está sujeita aos devidos procedimentos processuais.
Detenção
As escolas e os professores podem determinar que se justifica uma detenção pós-escolar como parte da
disciplina progressiva.
Suspensão
As suspensões podem ser de curto ou longo prazo. A suspensão a curto prazo significa a remoção de um
aluno das instalações da escola e das atividades regulares da sala de aula durante dez (10) dias escolares
consecutivos ou menos. A suspensão a longo prazo significa a remoção de um aluno das instalações da
escola e das atividades regulares da sala de aula por mais de 10 (10) dias escolares consecutivos ou por
mais de dez (10) dias escolares cumulativamente para múltiplas infrações disciplinares em qualquer ano
letivo.
As suspensões também podem ocorrer dentro ou fora da escola. A suspensão dentro da escola é a remoção
de um aluno das atividades escolares regulares, mas não das instalações da escola, durante não mais de
dez (10) dias escolares consecutivos ou não mais de dez (10) dias escolares cumulativamente para
infrações múltiplas durante o ano letivo. A suspensão a longo prazo significa a remoção de um aluno das
instalações da escola e das atividades escolares regulares por mais de dez (10) dias escolares consecutivos
ou por mais de dez (10) dias escolares cumulativamente por infrações disciplinares múltiplas em qualquer
ano letivo. Um diretor pode, a seu critério, autorizar um aluno a cumprir uma suspensão de longo prazo na
escola.
Durante o curso de qualquer suspensão, um aluno poderá não estar elegível para participar em quaisquer
atividades relacionadas com a escola, incluindo atividades desportivas/esportivas. O aluno e os seus pais
devem encontrar-se com um administrador da escola antes do regresso do aluno às aulas. Durante o curso
de uma suspensão extraescolar, o aluno não pode estar nas instalações da escola.
Um aluno não será excluído da escola sem que lhe seja proporcionado o devido processo, tal como se
estabelece abaixo. Se, contudo, a presença contínua de um aluno na escola representar um perigo para
pessoas ou bens ou perturbar materialmente e substancialmente a ordem da escola, e, na opinião do
administrador não existir alternativa disponível para aliviar o perigo ou perturbação, um aluno que seja
acusado de uma infração disciplinar pode ser afastado temporariamente da escola antes de receber o
devido processo nos termos de uma Remoção de Emergência (ver abaixo para mais informações).
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Expulsão
A expulsão é definida como a remoção de um aluno da escola por mais de noventa (90) dias escolares,
indefinidamente ou permanentemente conforme permitido por lei por posse de uma arma perigosa; posse
de uma substância controlada; agressão a um membro do corpo docente; ou queixa ou condenação por
delinquência ou delito ou julgamento ou admissão de culpa relativamente a tal delito, se um diretor
determinar que a presença continuada do aluno na escola teria um efeito prejudicial substancial sobre o
bem-estar geral da escola.
A qualquer aluno que alegadamente tenha cometido um destes actos serão concedidos os mesmos direitos
a um processo equitativo que a uma suspensão a longo prazo. A qualquer aluno expulso da escola por tal
ofensa será dada a oportunidade de receber serviços educativos e fazer progressos académicos.
Procedimentos Disciplinares do Aluno
Suspensão e/ou Expulsão a Longo Prazo de Acordo com M.G.L. CH. 71, §37H e 37H½
Os alunos estão sujeitos a suspensão e/ou expulsão a longo prazo (ou seja, exclusão permanente) pelo
diretor devido a condutas a seguir indicadas. (Ver também, M.G.L. ch. 71, §§37H - (Leis Gerais de
Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H))
● Posse de uma arma perigosa*
● Posse de uma substância controlada (tal como marijuana, cocaína ou drogas não autorizadas
pelo enfermeiro da escola)
● Ataque a professores, pessoal administrativo ou outros funcionários
*Inclui não só facas e armas, dispositivos explosivos e réplicas realistas de tais armas/dispositivos, mas também outros objetos
utilizados para agredir outra pessoa ou para criar uma situação perigosa, tais como um taco de basebol, um par de tesouras,
fósforos ou um isqueiro. Embora tais objetos nem sempre constituam "armas perigosas", os administradores e profissionais da
educação irão rever as circunstâncias de cada caso e fazer uma determinação razoável sobre se um determinado objeto na
posse de um aluno constitui uma arma perigosa no ambiente escolar. Qualquer arma ilegal será entregue ao Departamento de
Polícia. Qualquer aluno que traga uma arma de fogo para a escola deverá ser expulso por um período mínimo de um ano
letivo, com exceções concedidas apenas pelo superintendente. (A definição de uma arma de fogo inclui mas não se limita a
armas (incluindo uma arma de sinalização), bombas, granadas, foguetes, mísseis, minas e dispositivos semelhantes).

Os alunos são também sujeitos a suspensão/expulsão a longo prazo pelo diretor quando
acusados/condenados por um crime com base nas normas e procedimentos estabelecidos no M.G.L. c.71,
§37H½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37 ou 37H½)
Qualquer aluno que seja removido da escola por um delito disciplinar sob M.G.L. c. 71, §37H ou §37H½
(Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H ou 37H½) por mais de dez (10) dias consecutivos terá
a oportunidade de receber serviços educativos e de fazer progressos académicos durante o período de
remoção ao abrigo de um plano de serviços educativos a nível da escola e será informado no momento da
suspensão/expulsão.
Procedimentos Aplicáveis à Conduta Abrangidos pelo M.G.L.C.71, §37H e 37H½ (Leis Gerais de
Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37 e 37H½)
Ao considerar a exclusão de um aluno da escola por posse de uma arma perigosa, posse de uma
substância controlada (como marijuana, cocaína ou drogas não autorizadas pelo enfermeiro da escola) ou
agressão aos professores, um administrador pode colocar um aluno em suspensão de curto prazo (dez dias
ou menos) com base numa audiência informal, a ser seguida por uma audiência formal perante o Diretor
dentro desse período de suspensão para determinar se deve tomar medidas disciplinares adicionais,
incluindo até a expulsão da escola.
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1. A audiência

informal será na forma de uma conferência entre o aluno e o diretor ou o designado. Nesta
conferência, o aluno (1) será informado do motivo da conferência, (2) terá a oportunidade de apresentar
a sua versão da história e (3) receberá uma decisão sobre a suspensão. Se o administrador considerar
que o protelamento da audiência é necessário para evitar perigos ou perturbações substanciais, este
processo pode ocorrer imediatamente após e não antes da suspensão.

2. Antes

de colocar uma suspensão em vigor, o diretor ou designado deverá fazer um esforço razoável para
telefonar e informar os pais ou tutor do aluno sobre a suspensão iminente; isto incluirá tentativas de
contacto com os pais ou tutor em casa e no trabalho. Os pais podem contactar a escola para obter
informações adicionais sobre a suspensão

3. Uma

carta será enviada aos pais/tutor do aluno suspenso declarando:
a) O motivo da suspensão
b) Uma declaração da data efetiva e da duração da suspensão
c) Uma declaração sobre se o Diretor marcará ou não uma audiência formal para considerar mais
disciplina e até mesmo a expulsão da escola, de acordo com M.G.L. c. 71, §37H (Leis Gerais
de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H)

Considerar uma suspensão/expulsão de um aluno acusado/condenado por um delito, o Diretor utilizará os
padrões e procedimentos estabelecidos nas M.G.L. c.71, §37H½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo
71, Secção 37H½). Adicionalmente, antes de iniciar tais procedimentos, o Diretor poderá reunir-se
informalmente com o aluno e/ou seus pais para rever a acusação e os padrões aplicáveis, se o Diretor
considerar apropriado.
Continuação dos Serviços Educativos de Acordo com M.G. L. ch. 71, §37H e §37H½ (Leis Gerais de
Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37 e 37H½)
Qualquer aluno que seja removido da escola por uma infração disciplinar ao abrigo da G.L. c. 71, §37H
ou §37H½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37 ou 37H½) durante mais de dez dias
consecutivos terá a oportunidade de receber serviços educacionais e fazer progressos académicos durante
o período de remoção ao abrigo de um plano de serviços educacionais no âmbito de toda a escola e será
assim informado no momento da suspensão/expulsão. Se o aluno se retirar da escola e/ou se mudar para
outro distrito escolar durante o período de suspensão ou expulsão, a nova escola/distrito/distrito de
residência deverá admitir o aluno nas suas escolas ou prestar serviços educativos ao aluno ao abrigo do
plano de serviços educativos da nova escola ou distrito.
MGL CHAPTER 71: SECTION 37H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H)
(a) Qualquer aluno que seja encontrado nas instalações da escola ou em eventos patrocinados pela escola
ou relacionados com a escola, incluindo jogos desportivos, na posse de uma arma perigosa, incluindo,
mas não limitado a, uma arma ou uma faca; ou uma substância controlada conforme definido no Capítulo
94C, incluindo, mas não limitado a, marijuana, cocaína e heroína, pode ficar sujeito à expulsão da escola
ou do distrito escolar pelo Diretor.
(b) Qualquer aluno que agredir um professor, assistente do professor, outros funcionários educacionais ou
o administrador nas instalações da escola ou em eventos patrocinados pela escola ou relacionados com a
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escola, incluindo jogos desportivos, pode ficar sujeito a expulsão da escola ou do distrito escolar pelo
Diretor.
(c) Qualquer aluno que seja acusado de violação dos parágrafos (a) ou (b) deverá ser notificado por
escrito sobre a oportunidade de uma audiência, desde que, no entanto, o aluno possa ter representação,
juntamente com a oportunidade de apresentar provas e testemunhas na referida audiência perante o
Director. Após a referida audiência, o Diretor pode, a seu critério, decidir suspender em vez de expulsar o
aluno que tenha sido determinado pelo Diretor como tendo violado qualquer um dos parágrafos (a) ou (b);
(d) Qualquer aluno que tenha sido expulso de um distrito escolar de acordo com estas disposições terá o
direito de recorrer ao Superintendente. O aluno expulso terá dez dias a partir da data da expulsão para
notificar o Superintendente sobre o seu recurso. O aluno tem o direito de ser aconselhado numa audiência
perante o Superintendente. O assunto do recurso não se limitará apenas a uma determinação factual de se
o aluno violou alguma das disposições desta secção.
(e) Qualquer distrito escolar que suspenda ou expulse um aluno sob esta secção deve continuar a prestar
serviços educacionais ao aluno durante o período de suspensão ou expulsão ao abrigo da secção 21 do
capítulo 76. Se o aluno se mudar para outro distrito durante o período de suspensão ou expulsão, o novo
distrito de residência deverá admitir o aluno na escola ou prestar serviços educacionais ao aluno através
de um plano de serviços educacionais, de acordo com a secção 21 do capítulo 76.
MGL CHAPTER 71 SECTION 37H½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H½)
1.)
Após a emissão de uma queixa criminal acusando um aluno de crime ou após a emissão de uma
queixa de delinquência contra o aluno, o Diretor da escola na qual o aluno está matriculado pode
suspender tal aluno por um período de tempo considerado apropriado pelo Diretor, se este determinar que
a presença contínua do aluno na escola teria um efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar geral da
escola. O aluno deverá receber uma notificação escrita das acusações e motivos para tal suspensão antes
de tal suspensão entrar em vigor. O aluno receberá uma notificação por escrito sobre o seu direito de
recurso e o processo de recurso de tal suspensão, desde que, no entanto, tal suspensão permaneça em
vigor antes de qualquer audiência de recurso conduzida pelo Superintendente. O aluno terá o direito de
recorrer da suspensão junto do Superintendente. O aluno deverá notificar o Superintendente por escrito
sobre o seu pedido de recurso no prazo máximo de cinco dias consecutivos após a data efetiva da
suspensão. O Superintendente deverá realizar uma audiência com o aluno e os pais ou tutor do aluno
dentro de três dias consecutivos após o pedido de recurso do aluno. Na audiência, o aluno terá o direito de
apresentar testemunhos orais e escritos em seu nome e terá o direito a um advogado. O superintendente
terá o direito de anular ou alterar a decisão do diretor, inclusive recomendar um programa educacional
alternativo para o aluno. O Superintendente apresentará uma decisão sobre o recurso dentro de cinco dias
consecutivos após a audiência. Tal decisão será a decisão final da cidade relativamente à suspensão.
2.)
Após um aluno ser condenado por um crime ou após adjudicação ou admissão em tribunal de
culpa relativamente a tal crime ou delito de delinquência, o Diretor de uma escola na qual um aluno está
matriculado pode expulsar tal aluno se tal Diretor determinar que a presença contínua do aluno na escola
terá um efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar geral da escola. O aluno deverá receber uma
notificação por escrito das acusações e dos motivos para a expulsão antes de tal expulsão entrar em vigor.
O aluno deverá também receber uma notificação por escrito do seu direito de recurso e do processo de
recurso de tal expulsão, desde que, no entanto, a expulsão permaneça em vigor antes da audiência de
recurso conduzida pelo Superintendente. O aluno terá o direito de recorrer da expulsão junto do
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Superintendente. O aluno deverá notificar o Superintendente, por escrito, sobre o seu pedido de recurso,
no máximo até cinco dias consecutivos após a data efetiva da expulsão. O Superintendente deverá realizar
uma audiência com o aluno e os pais ou tutores do aluno dentro de três dias consecutivos após o pedido
de recurso do aluno. Na audiência, o aluno terá o direito de apresentar testemunhos orais e escritos em seu
nome e terá o direito a um advogado. O superintendente terá o direito de anular ou alterar a decisão do
Diretor, incluindo a recomendação de um programa educacional alternativo para o aluno. O
Superintendente deverá proferir uma decisão sobre o recurso dentro de cinco dias consecutivos da
audiência. Tal decisão será a decisão final da cidade relativamente à expulsão. Qualquer distrito escolar
que suspenda ou expulse um aluno ao abrigo desta secção deve continuar a prestar serviços educacionais
ao aluno durante o período de suspensão ou expulsão ao abrigo da secção 21 do capítulo 76. Se o aluno se
mudar para outro distrito durante o período de suspensão ou expulsão, o novo distrito de residência deverá
admitir o aluno na escola ou prestar serviços educacionais ao aluno através de um plano de serviços
educacionais, nos termos da secção 21 do capítulo 76.
Procedimentos Aplicáveis à Conduta Cobertos pelas M.G.L. C.71, §37H¾ (Leis Gerais de Massachusetts,
Capítulo 71, Secção 37H¾)
As suspensões podem ser de curto ou longo prazo. A suspensão de curto prazo significa a remoção de um
aluno das instalações da escola e das atividades regulares da sala de aula durante dez (10) dias escolares
consecutivos ou menos. A suspensão a longo prazo significa a remoção de um aluno das instalações da
escola e das atividades regulares da sala de aula por mais de dez (10) dias escolares consecutivos ou por
mais de dez (10) dias escolares cumulativamente para múltiplas infrações disciplinares em qualquer ano
letivo.
As suspensões também podem ocorrer dentro ou fora da escola. A suspensão dentro da escola é a remoção
de um aluno das atividades escolares regulares, mas não das instalações da escola, durante não mais de
dez (10) dias escolares consecutivos ou não mais de dez (10) dias escolares cumulativamente para
múltiplas infrações durante o ano letivo. Suspensão a longo prazo significa a remoção de um aluno das
instalações da escola e das atividades escolares regulares por mais de dez (10) dias escolares consecutivos
ou por mais de dez (10) dias escolares cumulativamente por infrações disciplinares múltiplas em qualquer
ano letivo. Um diretor pode, a seu critério, autorizar um aluno a cumprir uma suspensão de longo prazo na
escola.
Durante o curso de qualquer suspensão, um aluno não estará elegível para participar em quaisquer
atividades relacionadas com a escola, incluindo atividades desportivas/esportivas. O aluno e os seus pais
devem encontrar-se com um administrador da escola antes do regresso do aluno às aulas. Durante o curso
de uma suspensão fora da escola, um aluno não poderá estar nas instalações da escola.
Um aluno não será excluído da escola sem que lhe seja proporcionado o devido processo, tal como se
estabelece abaixo. Se, contudo, a presença contínua de um aluno na escola representar um perigo para
pessoas ou bens ou perturbar materialmente e substancialmente a ordem da escola, e, na opinião do
administrador, não existir nenhuma alternativa disponível para aliviar o perigo ou perturbação, um aluno
que seja acusado de um delito disciplinar pode ser afastado temporariamente da escola antes de receber o
devido processo nos termos de uma Remoção de Emergência (ver abaixo para mais informações).
I. SUSPENSÃO NA ESCOLA
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Uma suspensão na escola é a remoção de um aluno das atividades escolares regulares, mas não das
instalações da escola. O procedimento para uma suspensão na escola não superior a (10) dias escolares
(consecutivos ou cumulativos para múltiplas infrações durante o ano letivo) será o seguinte:
O administrador informará o aluno sobre a infração disciplinar imputada, a base da acusação e dará ao
aluno uma oportunidade de responder. Se o administrador determinar que o aluno cometeu a infração
disciplinar, o administrador informará o aluno sobre a duração da suspensão na escola, que não poderá
exceder 10 dias, cumulativamente ou consecutivamente, num ano letivo.
No mesmo dia da decisão de suspensão na escola, o administrador fará esforços razoáveis para notificar
oralmente os pais sobre a infração 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 e comportamento académico do aluno, estratégias para o envolvimento do aluno e
possíveis respostas ao comportamento. Tal reunião será marcada no dia da suspensão, se possível e, se
não for possível, o mais cedo possível. Se o administrador não conseguir contactar os pais depois de fazer
e documentar pelo menos (2) tentativas de o fazer, tais tentativas constituirão esforços razoáveis para
efeitos de informação oral aos pais sobre a suspensão na escola.
O administrador enviará uma notificação escrita ao aluno e aos pais sobre a suspensão na escola,
incluindo o motivo e a duração da suspensão na escola e convidará os pais para uma reunião com o diretor
no âmbito acima estabelecido, caso tal reunião ainda não tenha ocorrido. O administrador entregará tal
notificação no dia da suspensão em mãos, por correio certificado, correio de primeira classe, e-mail para
um endereço fornecido pelos pais para comunicações escolares ou através de outro método de entrega
acordado entre o administrador e os pais.
Uma suspensão na escola de mais de 10 dias cumulativos num ano letivo será sujeita aos procedimentos
de suspensão de longo prazo que se encontram abaixo.
II. SUSPENSÃO DE CURTO PRAZO FORA DA ESCOLA
Exceto no caso de uma Remoção de Emergência (ver abaixo), antes de impor uma suspensão de curto
prazo fora da escola (10 dias ou menos num ano letivo) por conduta não coberta pelas M.G.L. c. 71, §37H
e 37H½ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 37H e 37H½), um administrador fornecerá ao aluno e
aos seus pais uma notificação oral e escrita e uma oportunidade de participar numa audiência informal.
1. Notificação: A notificação por escrito ao aluno e aos pais será em Inglês e na língua principal do lar,
se diferente do Inglês ou através de outros meios de comunicação, quando apropriado, e incluirá o
seguinte:
a)
a infração disciplinar;
b)
a base da acusação;
c)
as potenciais consequências, incluindo a duração da suspensão potencial do aluno;
d)
a oportunidade para o 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 alegado incidente e para que os pais compareçam à audiência;
e)
a data, hora e local da audiência;
f)
o direito do aluno e dos pais do aluno a serviços de intérprete na audiência, se necessário,
para participar;
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A notificação por escrito aos pais pode ser feita por entrega em mão, correio de primeira classe, correio
certificado, e-mail para um endereço fornecido pelos pais para comunicações escolares ou qualquer outro
método de entrega acordado entre a escola e os pais.
2. Esforços para Envolver os Pais: O administrador fará esforços razoáveis para notificar os pais sobre a
oportunidade de comparecer à audiência. Para realizar uma audiência sem a presença dos pais, o
administrador deve ser capaz de documentar os esforços razoáveis para incluir os pais. Presume-se que o
administrador tenha feito esforços razoáveis se o administrador tiver enviado uma notificação por escrito
e tiver documentado pelo menos duas (2) tentativas de contactar os pais na forma especificada pelos pais
quanto à notificação de emergência.
3. Formato da Audiência: O administrador discutirá a infração disciplinar, a base para a acusação e
qualquer outra informação pertinente. O aluno também terá a oportunidade de apresentar informações,
incluindo fatos atenuantes, que o administrador deve considerar ao determinar se outras soluções e
consequências poderão ser apropriadas. O administrador dará aos pais, se presentes, uma oportunidade de
discutir a conduta do aluno e oferecer informações, incluindo circunstâncias atenuantes, que o
administrador deve considerar ao determinar as consequências para o aluno.
4. Decisão: O administrador notificará por escrito o aluno e os pais sobre a sua determinação e as razões
da mesma e, se o aluno for suspenso, o tipo e a duração da suspensão e a oportunidade de fazer as tarefas
e outros trabalhos escolares que forem necessários para o progresso académico durante o período de
remoção. A notificação da determinação poderá ser na forma de uma atualização por escrito à notificação
de audiência original.
III. SUSPENSÃO DE LONGO PRAZO
Exceto no caso de uma Remoção de Emergência prevista na página 36, antes de impor uma suspensão de
longo prazo (mais de 10 dias de suspensão, dentro ou fora da escola, consecutiva ou cumulativa para
várias infrações durante um ano letivo), um administrador seguirá os procedimentos de suspensão de
curto prazo mais os procedimentos adicionais que se seguem:
1. Notificação: A notificação incluirá todos os componentes para uma suspensão de curto prazo na
Secção C acima, mais os seguintes:
a)
antes da audiência, a oportunidade de rever os registos do aluno e os documentos nos quais
o administrador pode basear-se para tomar a decisão de suspender ou não o aluno;
b)
o direito de ser representado por um advogado ou por uma pessoa leiga à escolha do aluno,
às custas do aluno/pais;
c)
o direito de apresentar testemunhas em seu nome e de apresentar a explicação do aluno
sobre o alegado incidente, mas o aluno pode não ser obrigado a fazê-lo;
d)
o direito de contrainterrogar testemunhas apresentadas pelo distrito escolar;
e)
o direito de solicitar que a audiência seja gravada pelo administrador e que uma cópia da
gravação de áudio seja fornecida ao aluno ou aos pais, mediante solicitação; e
f)
direito de recorrer da decisão do administrador de impor a suspensão a longo prazo junto
do superintendente.
2. Formato da Audiência: A Audiência irá conceder os direitos estabelecidos na notificação acima. O
administrador também dará aos pais, se presentes, uma oportunidade de discutir a conduta do aluno e
86

oferecer informações, incluindo circunstâncias atenuantes, que o administrador deve considerar ao
determinar as consequências para o aluno.
3. Decisão: Com base nas evidências, o administrador determinará se o aluno cometeu a infração
disciplinar e, em caso afirmativo, após considerar circunstâncias atenuantes e alternativas à suspensão a
longo prazo, que solução ou consequência será imposta, no lugar ou em complemento a uma suspensão a
longo prazo. O administrador enviará a determinação por escrito ao aluno e aos pais por entrega em mão,
correio certificado, correio de primeira classe, e-mail para um endereço fornecido pelos pais para
comunicações escolares ou qualquer outro método de entrega acordado entre a escola e os pais. Se o
administrador decidir suspender o aluno a longo prazo, a determinação por escrito irá:
1.

Identificar a infração disciplinar, a data em que a audiência teve lugar e os participantes na
audiência.

2.

Expor os principais fatos e conclusões alcançados;

3.

Identificar a duração e a data efetiva da suspensão, bem como a data de regresso à escola;

4.

Incluir a notificação da oportunidade do aluno de receber serviços educacionais para fazer
progressos académicos durante o período de remoção da escola (se mais de 10 dias
cumulativos);

5.

Informar o aluno do direito de recorrer da decisão do administrador junto do superintendente
ou designado. A notificação do direito de recurso será em Inglês e na língua principal do lar se
diferente do Inglês ou através de outros meios de comunicação, quando apropriado, e incluirá
as seguintes informações em linguagem clara:
a. o processo de recurso da decisão, incluindo que o aluno ou os pais devem apresentar uma
notificação escrita de recurso perante o superintendente no prazo de cinco (5) dias
consecutivos a contar da data efetiva da suspensão de longo prazo; desde que dentro dos
cinco (5) dias consecutivos, o aluno ou os pais possam solicitar e receber do
superintendente uma prorrogação do prazo para apresentar a notificação por escrito no
prazo de até sete (7) dias consecutivos adicionais; e que
b. a suspensão de longo prazo permanecerá em vigor exceto e até que o superintendente
decida reverter a determinação do administrador no recurso.
c. Nenhuma suspensão de longo prazo se estenderá para além do fim do ano letivo em que foi
imposta.

Recurso ao Superintendente
Se uma decisão de um administrador, após a reunião com os pais, resultar na suspensão de um aluno
durante mais de 10 dias escolares cumulativos para o ano letivo, o aluno poderá recorrer da decisão junto
ao superintendente. Para isso, o aluno ou os pais devem apresentar uma notificação de recurso ao
superintendente dentro de cinco (5) dias consecutivos com uma opção de adiamento de sete (7) dias. O
superintendente deverá realizar a audiência dentro de três (3) dias consecutivos a partir do pedido do
aluno, exceto se o aluno ou os pais solicitarem uma prorrogação de até sete (7) dias consecutivos
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adicionais. Se o recurso não for apresentado dentro deste prazo, o superintendente poderá negar o recurso
ou poderá permitir o recurso a seu critério, por justa causa.
O seguinte aplica-se:
O superintendente fará um esforço de boa-fé para incluir os pais na audiência. Presume-se que o
superintendente terá feito um esforço de boa-fé se tiver feito esforços para encontrar um dia e um horário
para a audiência que permita a participação dos pais e do superintendente. O superintendente enviará
notificação por escrito aos pais sobre a data, hora e local da audiência. O superintendente conduzirá uma
audiência para determinar se o aluno cometeu a infração disciplinar de que é acusado e, em caso
afirmativo, qual será a consequência. O superintendente providenciará uma gravação áudio da audiência,
uma cópia da mesma será fornecida ao aluno ou aos pais mediante solicitação. O superintendente
informará todos os participantes antes da audiência que será feita uma gravação de áudio da audiência e
uma cópia será fornecida ao aluno e aos pais, mediante solicitação. O aluno terá todos os direitos que lhe
são conferidos na audiência com o administrador para suspensão de longo prazo, conforme descrito na
Secção D acima. O superintendente emitirá uma decisão por escrito no prazo de cinco (5) dias
consecutivos após a audiência que satisfaça os requisitos para uma suspensão de longo prazo, conforme
descrito na Secção D acima. Se o superintendente determinar que o aluno cometeu a infração disciplinar,
o superintendente poderá impor a mesma ou uma consequência menor que a do administrador, mas não
imporá uma suspensão maior que a imposta pela decisão do administrador.
A decisão do superintendente constitui a decisão final do distrito escolar.
Exceção à Remoção de Emergência
Não obstante as disposições para a suspensão de curto ou longo prazo acima estabelecidas, um aluno que
seja acusado de uma infração disciplinar pode ser removido temporariamente da escola se a presença
continuada do aluno representar um perigo para pessoas ou bens ou perturbar materialmente e
substancialmente a ordem da escola e, a critério do administrador, não existir nenhuma alternativa
disponível para aliviar o perigo ou perturbação.
O administrador notificará imediatamente o superintendente por escrito sobre a remoção e o motivo da
mesma e descreverá o perigo [ou perturbação] por parte do aluno.
A remoção temporária não excederá dois (2) dias escolares seguintes ao dia da remoção de emergência,
período durante o qual o administrador providenciará o seguinte, conforme aplicável à duração da
suspensão:
● Fazer esforços imediatos e razoáveis para notificar oralmente o aluno e os pais do aluno sobre a
remoção de emergência, o motivo da necessidade de remoção de emergência e outros assuntos
aplicáveis;
● Fornecer uma notificação por escrito ao aluno e aos pais, conforme previsto na Secção C ou D
acima, conforme aplicável;
● Proporcionar ao aluno uma oportunidade para uma audiência com o administrador, conforme
aplicável e aos pais uma oportunidade de comparecer à audiência, antes do término dos dois (2)
dias escolares, exceto se o administrador, o aluno e os pais concordarem de outra forma com uma
prorrogação do prazo para a audiência.
● Tomar uma decisão oralmente no mesmo dia da audiência e por escrito, o mais tardar até ao dia
escolar seguinte.
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Um administrador não pode remover um aluno da escola em caso de infração disciplinar até que sejam
tomadas as devidas providências para a segurança e transporte do aluno.
Continuação dos Serviços Educativos
Os alunos que cumprem uma suspensão na escola, suspensão a curto prazo ou suspensão a longo prazo
têm a oportunidade de ganhar créditos, conforme o caso, para compensar tarefas, testes, papéis e outros
trabalhos escolares, conforme necessário para fazer progressos académicos durante o período da sua
remoção da sala de aula ou da escola. Os estudantes suspensos sob §37H¾ por mais de dez (10) dias
consecutivos, quer na escola ou fora dela, têm direito a receber serviços educativos durante o período de
suspensão sob o Plano de Serviços Educativos da SPS, que é descrito abaixo. Se o aluno se retirar do
Distrito e/ou mudar para outra escola pública durante o período de suspensão, a nova
escola/distrito/distrito de residência deverá admitir o aluno nas suas escolas ou prestar serviços educativos
ao aluno ao abrigo do Plano de Serviços de Educação da nova escola ou distrito.
Serviços durante as Remoções e Plano de Serviço de Educação a Nível Escolar
Os alunos que são suspensos da escola por 10 dias consecutivos ou menos, dentro ou fora da escola, têm a
oportunidade de fazer progressos académicos durante o período de suspensão; recuperar tarefas; e ganhar
créditos perdidos, incluindo, mas não limitados a, trabalhos de casa, questionários, exames, trabalhos e
projetos perdidos.
A SPS desenvolveu um Plano de Serviço Educativo a nível escolar para todos os alunos que são expulsos
ou suspensos da escola por mais de 10 dias escolares consecutivos, quer dentro ou fora da escola. Os
diretores assegurarão que estes alunos têm a oportunidade de fazerem progressos académicos durante o
período de suspensão ou expulsão, de recuperar tarefas e ganhar créditos perdidos, incluindo, mas não
limitados a, trabalhos de casa, questionários, exames, trabalhos e projetos perdidos.
O Plano de Serviço Educativo da SPS está sujeito a alterações e pode incluir, mas não está limitado a,
tutoria, colocação alternativa, escola aos Sábados e aprendizagem on-line ou à distância.
Procedimentos Disciplinares para Alunos com Deficiência
As leis federais e estatais regem a disciplina dos alunos com deficiência elegíveis para o Ensino Especial
e os regulamentos promulgados ao abrigo das mesmas. Estas leis incluem a Lei das Pessoas com
Deficiência (Individuals with Disabilities Act), 20 U.S.C. 1400, et seq. (Código dos Estados Unidos,
Título 20, Art. 1400 e seguintes), 34 C.F.R. 300.519-529 et seq. (Código dos Regulamentos Federais,
Título 34, Secção 300.519-529 e seguintes), Secção 504 da Lei de Reabilitação (Rehabilitation Act), e as
Leis Gerais de Massachusetts, c. 71B. Um aluno que ainda não tenha sido determinado como elegível
para serviços de educação especial ou acomodações 504 pode ter direito às proteções em determinadas
circunstâncias. Ver também a Política do Comité Escolar de Salem (Política do Comité Escolar5408.01).
No geral, os alunos podem ser excluídos dos seus programas, tal como qualquer outro aluno pode ser, por
até dez dias escolares por ano. Contudo, quando um aluno é excluído do seu programa por mais de dez
dias escolares no ano letivo, os funcionários da escola podem ser obrigados a fornecer serviços educativos
alternativos para o aluno. Adicionalmente, em muitos casos, a equipa do aluno deve reunir-se para
determinar se o comportamento do aluno foi um resultado direto da sua deficiência (uma "determinação
de manifestação").
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Se a equipa determinar que o comportamento não foi resultado direto da deficiência do aluno, a escola
pode disciplinar o aluno de acordo com o código de conduta do aluno, exceto se o distrito tiver de
continuar a fornecer ao aluno serviços educativos durante o período de suspensão ou expulsão. Contudo,
se a equipa determinar que o comportamento é uma manifestação da deficiência, então a equipa conclui as
avaliações necessárias e o plano de intervenção comportamental, caso ainda não o tenha feito. Se já
estiver em vigor um plano de intervenção comportamental, a Equipa analisa-o e modifica-o, conforme
necessário, para abordar o comportamento. A Equipa também revê o IEP e modifica-o, conforme
necessário. Exceto quando tiver sido colocado num ambiente educativo alternativo provisório (ver
abaixo), o aluno regressa à colocação original, exceto se os pais e a escola concordarem em contrário.
Os funcionários da escola podem ordenar uma mudança na colocação de um aluno com uma deficiência
para um ambiente educativo alternativo provisório durante não mais de quarenta e cinco (45) dias, se um
aluno:
(1) Transportar uma arma para ou possui uma arma na escola, nas instalações da escola, ou para ou numa
função escolar;
(2) Possui ou utiliza conscientemente drogas ilegais ou vende ou solicita a venda de uma substância
controlada, enquanto está na escola, nas instalações da escola, ou numa função escolar; ou
(3) Infligiu lesões corporais graves a outra pessoa enquanto estava na escola, nas instalações da escola ou
numa função escolar.
Adicionalmente, um Auditor do Departamento de Educação de Massachusetts, sob certas circunstâncias,
poderá ordenar uma mudança na colocação de um aluno com deficiência elegível para o Ensino Especial
para um ambiente educativo alternativo provisório durante não mais de quarenta e cinco (45) dias.
Procedimentos semelhantes aplicam-se aos alunos com planos ao abrigo da Secção 504 da Lei de
Reabilitação de 1973 (Rehabilitation Act of 1973).
Para informações adicionais, poderá contactar o Director da Escola ou o Departamento de Serviços de
Assistência ao Aluno da Salem Public Schools.
Proteções Processuais para Alunos Ainda Não Elegíveis para Serviços de Ensino Especial
Uma criança que não tenha sido determinada como elegível para o ensino especial mas que seja suspeita de
ter uma deficiência e que se tenha envolvido em comportamentos que violaram um código de conduta do
aluno, pode reivindicar qualquer das proteções de um aluno com uma deficiência se o sistema escolar
tivesse conhecimento ou devesse ter conhecimento de que o aluno era um aluno com uma deficiência antes
da ocorrência do comportamento que precipitou a ação disciplinar.
1. O Distrito será considerado como tendo conhecimento de que uma criança é uma criança com
deficiência se antes do comportamento que precipitou a ação disciplinar:
2. Os pais da criança expressaram por escrito à escola ou sistema escolar a sua preocupação de que a
criança necessita de ensino especial e serviços conexos;
3. Os pais da criança tinham solicitado uma avaliação da criança; ou
4. O professor da criança ou outro funcionário da escola expressou preocupações específicas sobre o
padrão de comportamento da criança diretamente à Administração do Ensino Especial do Distrito.
O Distrito não será considerado como tendo tal conhecimento se a criança tivesse sido previamente
avaliada e determinada como não sendo uma criança com uma deficiência ou o pai ou a mãe da criança:
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1. não tenha permitido uma avaliação da criança; ou
2. recusou serviços ao abrigo da Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências (IDEA, na sua
sigla em Inglês)
Se o Distrito não tivesse conhecimento de que a criança era uma criança com deficiência antes dos
funcionários da escola tomarem medidas disciplinares contra a criança, então a criança poderá ser sujeita
às mesmas medidas disciplinares aplicadas a qualquer criança que se envolva em comportamentos
comparáveis, com uma limitação, como se segue. Se os pais solicitarem uma avaliação da criança durante
o período de tempo em que a criança é sujeita a medidas disciplinares, o Distrito deve conduzir a
avaliação de uma forma "acelerada". Até que a avaliação acelerada esteja concluída, a criança permanece
na colocação educacional determinada pelos funcionários da escola. Se a equipa do IEP determinar que o
aluno é uma criança com deficiência, o Distrito procederá imediatamente ao desenvolvimento de um IEP
ou de um Plano de Acomodação 504 para o aluno e instituirá todas as proteções fornecidas aos alunos
com deficiência a partir daquele momento.
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