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CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO - MANUAL 
ESTUDANTE – FAMÍLIA  

  
A norma JK declara: “Conduta do Estudante, cópias dos manuais serão distribuídas para todos os estudantes 
matriculados na escola no início do ano letivo e para qualquer aluno que se matricular durante o ano letivo. Os pais 
dos alunos das séries K-12 confirmaram o recebimento dos respectivos manuais. ” 
  
  
  
Este formulário deve ser preenchido por completo e retornado para o professor da sala de chamada do estudante. Ao 
assinar este documento, você confirma que recebeu e leu o Manual do Estudante ou o Manual do Estudante-Família. 
  
  
  
  

Eu, ________________________________, sou o pai, mãe ou o responsável de/por 
  
  
  
________________________________, que está na_______ série, e eu confirmo que recebi e li o Manual do  
  
  
  
  
Estudante ou o Manual do Estudante-Família da escola do(a) meu filho(a). 
  

  
  
  
  
__________________________________________(ASSINATURA) 
  
__________________________(DATA) 
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Nossa Missão e Valores Fundamentais 
 

MISSÃO 
A missão da Framingham Public Schools, um sistema que compreende e valoriza a nossa 
diversidade, é educar todos os alunos para que possam viver produtivamente como um cidadão 
responsável, com pensamento crítico, em uma sociedade multicultural e democrática, 
proporcionando programas instrucionais de desafios acadêmicos, ensinados por um quadro de 
funcionários altamente qualificado e diversificado e apoiado por serviços abrangentes em 
parceria com a nossa comunidade inteira. 
 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA FRAMINGHAM PUBLIC SCHOOLS 
 
A aprendizagem é o propósito central das escolas. 
Para Framingham, isto significa que: 

▪ todos os estudantes podem aprender. 
▪ a aprendizagem é uma atividade ativa e não passiva. 
▪ o propósito dos testes é melhorar a instrução. 
▪ todas as decisões são tomadas para promover o sucesso acadêmico de cada 

aluno. 
▪ reuniões/conversas se concentram em tópicos instrucionais. 

 
As diferenças humanas devem ser respeitadas. 
Para Framingham, isto significa que: 

▪ cada pessoa se sentirá valorizada, respeitada e segura dentro da 
comunidade escolar de Framingham. 

▪ a compreensão e o respeito pela diversidade são uma parte integral do 
programa de estudos do Distrito. 

▪ os funcionários das escolas de Framingham irão refletir a diversidade da 
nossa comunidade. 

▪ as escolas de Framingham irão refletir a diversidade da nossa comunidade. 
 

Coleguismo e profissionalismo caracterizam a comunidade escolar. 
Para Framingham isto significa que: 

▪ conversas frequentes, precisas, contínuas e concretas acontecem entre os 
professores e sobre o ensino. * 

▪ os professores planejam, preparam e avaliam materiais de ensino juntos. * 
▪ os professores ensinam práticas de ensino uns aos outros. * 
▪ todos na comunidade escolar de Framingham estarão ativamente 

engajados no crescimento profissional através do estudo reflexivo e de 
avaliação profissional. 

▪ as escolas engajam ativamente os pais/responsáveis na educação dos 
filhos.  

 
Indivíduos são responsáveis por seu comportamento e decisões. 
Para Framingham isto significa que: 

▪ cada indivíduo é responsável por modelar comportamentos consistentes 
com os princípios fundamentais do Distrito. 

▪ cada indivíduo é responsável por criar um ambiente positivo e seguro para 
o aprendizado. 

▪ cada indivíduo aceita responsabilidade por suas próprias decisões. 
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o crescimento profissional é alcançado/adquirido através da identificação de metas/objetivos 
pessoais, da tomada de ações apropriadas e da avaliação dos resultados dessas ações. 
* Cortesia de Judith Warren Little, Universidade da Califórnia.                          

EXPECTATIVAS PARA O APRENDIZADO DO ESTUDANTE 
 
A Framingham High School proporcionará aos estudantes um ambiente de aprendizagem 
abrangente, desafiador e diversificado, o que possibilitará que os nossos estudantes se tornem 
membros de sucesso da comunidade global. 
 
A nossa visão para o nosso graduado é: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Responder atenciosamente e de 
maneira colaborativa 
Incrementar melhoras na escola e 
na comunidade através de 

participação ativa 
Se comunicar de maneira hábil/competente 
Efetivamente articular os pensamentos críticos e criativos 
Utilizar os recursos de forma estratégica para solucionar problemas 
Persistir quando enfrentar desafios  
 

 
 

ACREDITAÇÃO 
 
A Framingham High School é acreditada pela Associação das Escolas e Faculdades da Nova 
Inglaterra, Inc. (New England Association of Schools and Colleges, Inc.), uma organização não 
governamental reconhecida nacionalmente cujas instituições afiliadas incluem desde escolas de 
ensino fundamental até instituições de ensino superior, que oferecem estudos de pós-graduação. 
 
A acreditação de uma instituição pela “New England Association” indica que a mesma alcança 
ou excede o critério para a avaliação da qualidade institucional periodicamente aplicada através 
de um processo de revisão por pares. Uma escola ou faculdade acreditada é aquela que tem 
disponível os recursos necessários para atingir seus propósitos/objetivos declarados através de 
programas educacionais apropriados, está realizando isto substancialmente e oferece evidência 
razoável de que continuará a fazê-lo no futuro previsível. A integridade institucional também é 
verificada através da acreditação. 
 
A acreditação pela “New England Association” não é parcial, mas aplica-se à instituição como 
um todo. Como tal, não é uma garantia de qualidade de todos os programas ou cursos oferecidos, 
ou da competência individual dos graduados. Assim, ela fornece uma garantia razoável sobre a 
qualidade das oportunidades disponíveis aos alunos que frequentam a instituição. 
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Perguntas sobre a situação da acreditação de uma instituição pela “New England Association" 
devem ser dirigidas à Associação pelo endereço 209 Burlington Road, Bedford, Massachusetts - 
01730, ou pelo telefone (781) 271-0022. 
   

REGULAMENTOS DE PROTEÇÃO 
 
Lei Americana de Deficiências (American Disabilities Act) 
 
As Escolas Públicas de Framingham, de acordo com o “Americans with Disabilities Act” de 
1990, não discriminam com base na deficiência na admissão, acesso ou operação de seus 
programas, serviços ou atividades.  As Escolas Públicas de Framingham não discriminam com 
base na deficiência nas suas práticas de contratação ou emprego.  Para acomodações ou 
informações adicionais, entre em contato com o escritório do Superintendente e Coordenador do 
ADA da FPS: “Superintendent’s office and ADA Coordinator for the Framingham Public 
Schools, 73 Mt. Wayte Avenue, Suite 5, Framingham, MA 01702.”  Telefone (508) 626-9117 
TTY (508) 877-3268. 
 
Seção 504 (Section 504) 
 
Em junho de 1997, tornou-se efetiva a implementação da Seção 504 do Ato de 
Reabilitação (Section 504 of the Rehabilitation Act) de 1973, da Regulamentação do 
Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar (Department of Health, Education and Welfare).  
A Seção 504 especifica que “Nenhum indivíduo com deficiências, qualificado, nos Estados 
Unidos poderá ser excluído, somente pela razão de sua deficiência, de participar em, ou ser 
negado os benefícios de, ou ser sujeito à discriminação em qualquer programa ou atividade que 
recebem assistência financeira federal.” 
 
A Seção 504 é uma lei de direitos civis e não um estatuto que proporciona fundos federais para a 
implementação de novos requerimentos. Ao contrário, os regulamentos da Seção 504 atacam as 
falácias, discriminações e injustiças do passado e promovem a igualdade de oportunidades para 
todos os indivíduos com deficiências. Adicionalmente, ela reflete o reconhecimento pelo 
Congresso de que as pessoas com deficiências podem levar, e sobretudo, têm o direito de levar 
uma vida produtiva e com orgulho, apesar de suas deficiências.    
 
Para este fim, o Distrito das Escolas Públicas de Framingham está fazendo todo o esforço para 
estar em conformidade com a Regulamentação da Seção 504. Perguntas a respeito da aplicação 
da Seção 504 do Ato de Reabilitação de 1973 devem ser dirigidas ao Coordenador da Seção 504: 
“The 504 Coordinator - 454 Water Street, Framingham, MA – 01701”, telefone: 508-626-9128; 
ou à Secretaria de Direitos Civis, Departamento de Saúde, Educação e Bem Estar, “Office of 
Civil Rights, Department of Health, Education, and Welfare, Washington, D.C. – 20201.” 
 
Procedimentos para queixas que oferecem resolução justa e imediata para reclamações alegando 
violação da Seção 504, foram desenvolvidos e estão disponíveis em todas as secretarias das 
escolas e em todos os escritórios administrativos. 
 
Capítulo 622 e título IX (Chapter 622 and Title IX) 
 
Capítulo 622  
Os regulamentos governando a aplicação do Capítulo 622 das Leis Gerais de Massachusetts, 
Atos de 1971, foram divulgados em junho de 1975.  O Capítulo 622 especifica que “Nenhuma 
pessoa pode ser excluída ou discriminada na admissão para a escola pública de qualquer cidade, 
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ou na obtenção de vantagens, privilégios e programas de estudo nesta escola, com base na raça, 
cor, sexo, religião, nacionalidade ou orientação sexual.” 
 
Os regulamentos do Capítulo 622 aplicam-se às políticas de cinco áreas escolares: admissão 
escolar, admissão em programas de estudo, orientação escolar, conteúdo dos cursos e atividades 
atléticas e extracurriculares. Desta forma, o objetivo do Capítulo 622 é igualar as oportunidades 
que são disponibilizadas para os alunos. (Outras leis estaduais dizem respeito à discriminação no 
emprego.) 
 
Título IX das Emendas educacionais (Title IX of the Educational Amendments) de 1972  
O Título IX tornou-se efetivo em julho de 1975 e se refere apenas à discriminação baseada em 
sexo, enquanto estende proteção contra a discriminação sexual nas práticas de emprego em uma 
escola ou Distrito escolar.  O Título IX declara que "Nenhuma pessoa nos Estados Unidos, 
baseada no seu sexo, poderá ser excluída de participar, ter benefícios negados, ou estar sujeita à 
discriminação em um programa ou atividade educacional que recebam assistência financeira 
federal.” 
 
As regras e regulamentos do Título IX requerem que instituições educacionais que recebem 
assistência financeira federal adotem uma política de notificação referente ao Título IX.  Uma 
cópia desta política e/ou quaisquer outros regulamentos ou perguntas referentes ao Título IX ou 
ao Capítulo 622 podem ser obtidas através do contato com o escritório do Superintendente e do 
Coordenador do Título IX para as Escolas Públicas de Framingham, Joseph Corazzini, 73 Mt. 
Wayte Avenue, Suite 5, Framingham, MA, 01702.” Telefone 508-626-9115. 
 
Política de Não Discriminação  
As Escolas Públicas de Framingham não discriminam baseadas na raça, cor, idade, gênero, 
orientação sexual, religião, etnia, nacionalidade, deficiência, condição de veterano, ou qualquer 
outra condição protegida por lei.  Qualquer dúvida referente à aplicação desta política deve ser 
dirigida diretamente ao Diretor da escola ou ao Superintendente Escolar. O escritório de Boston 
da Comissão Contra a Discriminação de Massachusetts (Massachusetts Commission Against 
Discrimination) está localizado no endereço: One Ashburton Place, Boston, MA - 02108.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
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Informação geral da escola: 
Framingham High School 
115 A Street 
Framingham, MA 01701 
Telefone - (508) 620-4963 
Telefone da escola para comunicar ausências e atrasos (Attendance Line) – (508) 620-4963, 
opção 1. 0. 
Fax – (508) 877-6603 
Website – http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/11 
Twitter -  https://twitter.com/FramHSFlyers  Follow us! @FramHSFlyers  
 
Framingham Public School – Escritório de Serviços de Tradução: Office of Translation Services. 
 
Primeiro nível: 
O primeiro nível para comunicar um problema é contatar o professor específico.  (Framingham 
High School:  508-620-4963).  Não se esqueça que os professores têm acesso mais fácil e regular 
ao e-mail deles do que às mensagens no telefone. Por favor consulte o site da 
FHS:  http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/236 
 
Se a questão exigir atenção adicional, a sequência apropriada e cordial de contato é a seguinte: 
 
Segundo nível: 
Responsável pelo Departamento ou pessoa de contato: 

Departmento Nome Extensão Email 

Athletics (Esportes) Paul Spear 27650 pspear@framingham.k12.ma.us  

Bilingual/ESL (Bilíngue) Cynthia Villanueva 27752 cvillanueva@framingham.k12.ma.us 

Counseling – (Orientação 
educacional) 

Emily Taylor 27500 etaylor@framingham.k12.ma.us 

English (Língua Inglesa) Charles Cook 27700 ccook@framingham.k12.ma.us 

Family and Consumer Sciences 
(Ciências de família e de 
Consumo) 

Ellen Makynen 27760 emakynen@framingham.k12.ma.us  

Fine Arts (Belas-artes) Chris Brindley 27770 cbrindley@framingham.k12.ma.us  

Health and Physical Education 
(Educação Física e Saúde) 

Michael Foley  27520 mpfoley@framingham.k12.ma.us 

History and Social Sciences 
(História e Ciências sociais) 

Erin Powers 27710 epowers@framingham.k12.ma.us  

Mathematics (Matemática) Mary Fitterer 27539 mfitterer@framingham.k12.ma.us 

Phoenix Program (Programa 
Phoenix) 

Andrew Benedetti 27484 abenedetti@framingham.k12.ma.us 

Science Education (Ciências) Matthew Corcoran 27757 mcorcoran@framingham.k12.ma.us  

https://twitter.com/FramHSFlyers
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2716
http://www.framingham.k12.ma.us/Domain/236
mailto:pspear@framingham.k12.ma.us
mailto:cvillanueva@framingham.k12.ma.us
mailto:adiluzio@framingham.k12.ma.us
mailto:ccook@framingham.k12.ma.us
mailto:emakynen@framingham.k12.ma.us
mailto:cbrindley@framingham.k12.ma.us
mailto:mpfoley@framingham.k12.ma.us
mailto:epowers@framingham.k12.ma.us
mailto:mfitterer@framingham.k12.ma.us
mailto:abenedetti@framingham.k12.ma.us
mailto:mcorcoran@framingham.k12.ma.us
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Special Education (Educação 
especial) 

Sheryl Stacey 27660 sstacey@framingham.k12.ma.us 

Technology Education 
(Tecnologia) 

Peter Erbland 27566 perbland@framingham.k12.ma.us  

World Languages (Linguagens 
do mundo) 

Cheryl Jones 27740 cjones@framingham.k12.ma.us  

Thayer Campus  Lauren Carreiro 508-626-
9191 

lcarreiro@framingham.k12.ma.us 

Resiliency for Life (Resiliência 
para a vida) 

Mark Goldschmidt 27583 mgoldschmidt@framingham.k12.ma.us 

  
   
Terceiro nível: 
Administrador da série: 

Classe de 2019: Vice-Diretor 
Assistente administrativo 

Greg Lagan 
Linda Hendry 

27640 
27641 

sredbord@framingham.k12.ma.us 
lhendry@framingham.k12.ma.us 

Classe de 2020: Vice-Diretor 
Assistente administrativo 

Jeff Convery 
Denise Dagle 

27610 
27611 

glagan@framingham.k12.ma.us 
ddagle@framingham.k12.ma.us 

Classe de 2021: Vice-Diretor 
Assistente administrativo 

Mark Albright 
Linda Hendry 

27610 
27611 

malbright@framingham.k12.ma.us 
lhendry@framingham.k12.ma.us 

Classe de 2022: Vice-Diretor 
Assistente administrativo 

Jon Kanavich 
Denise Dagle 

27630 
27611 

jkanavich@framingham.k12ma.us 
ddagle@framingham.k12.ma.us 

 
 
Quarto nível:  

Diretor Associado Mark McGillivray 27602 mmcgillivray@framingham.k12.ma.us  

Diretor 
Assistente Executivo do Diretor  
Gerente de escritório 

Carolyn Banach 
Ana Linda Garcet 
Renata Hingston 

27600 
         27631 
         27601 

cbanach@framingham.k12.ma.us  
agarcet@framingham.k12.ma.us 
Rhingston@framingham.k12.ma.us 

 
 
Quinto nível:   

Superintendente Dr. Robert Tremblay 508-626-9117 rtremblay@framingham.k12.ma.us 

 
 

 
 GOVERNO ESTUDANTIL (STUDENT GOVERNMENT) 

O Governo Estudantil é um corpo representativo de alunos com membros do próprio corpo de 
alunos eleitos em base voluntária/de interesse. Ele funciona como um elo de ligação entre o 
corpo de alunos, a administração e a comunidade. 
 

mailto:sstacey@framingham.k12.ma.us
mailto:perbland@framingham.k12.ma.us
mailto:cjones@framingham.k12.ma.us
mailto:lcarreiro@framingham.k12.ma.us
mailto:mgoldschmidt@framingham.k12.ma.us
mailto:sredbord@framingham.k12.ma.us
mailto:lhendry@framingham.k12.ma.us
mailto:glagan@framingham.k12.ma.us
mailto:ddagle@framingham.k12.ma.us
mailto:malbright@framingham.k12.ma.us
mailto:lhendry@framingham.k12.ma.us
mailto:sredbord@framingham.k12ma.us
mailto:ddagle@framingham.k12.ma.us
mailto:mmcgillivray@framingham.k12.ma.us
mailto:cbanach@framingham.k12.ma.us
mailto:amartinez@framingham.k12.ma.us
mailto:rtremblay@framingham.k12.ma.us
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COMITÊ DE DIREÇÃO DE CLASSE (CLASS STEERING COMMITTEE) 
Liderado pelos oficiais de classe, este comitê serve como grupo central para comunicar os 
variados interesses dos membros da classe para a classe toda. Eleições para séries 10ª -12ª 
acontecem no mês de maio de cada ano. Eleições para 9ª série acontecem no mês de outubro de 
cada ano. 
 
CONSELHO ESTUDANTIL JUNTO AO COMITÊ ESCOLAR (STUDENT ADVISORY 

COUNCIL TO THE SCHOOL COMMITTEE) 
Os estudantes do conselho estudantil são eleitos para representar os seus colegas nos assuntos 
importantes da comunidade escolar. Um estudante é eleito para atender as reuniões do Comitê 
Escolar representando o Conselho Estudantil junto ao Comitê Escolar. Os representantes 
estudantis se concentram nos pontos fortes da escola e nas áreas que ainda podem crescer, sob a 
perspectiva do corpo de estudantes. O representante estudantil eleito faz apresentações para o 
Comitê Escolar nas reuniões designadas. 
 

ORGANIZAÇÃO DE PAIS E ALUNOS - P.T.B.O. - (PARENT-TEACHER BOOSTER 
ORGANIZATION)  

A P.T.B.O. existe para expandir o envolvimento dos estudantes, famílias, professores e 
administradores em um esforço para apoiar a disponibilidade de programas educacionais e 
extracurriculares de qualidade na FHS. A P.T.B.O. encoraja a participação ativa de tantas 
pessoas interessadas quanto possível da comunidade escolar.  As reuniões acontecem geralmente 
nas primeiras segundas-feiras de cada mês, às 19hs na Biblioteca. 
 
 

ATIVIDADES CO-CURRICULARES 
Para informações sobre horários das reuniões dos clubes e orientadores, por favor consulte o tab 
extra-curricular (Extra-curricular tab) na nossa página principal ou clique AQUI. 
 

TIME DE COMPETIÇÃO ACADÊMICA (ACADEMIC QUIZZ SHOW TEAM) - 
CONCURSO ACADÊMICO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS  

Os estudantes competem em competições (Quiz Bowl) que testam o conhecimento em tópicos 
específicos incluindo ciências, matemática, linguagem, literatura e habilidades de comunicação. 
O Time de Decathlon Acadêmico é aberto a todos os estudantes independentemente da 
performance acadêmica.     

CLUBE DE ARTE (ART CLUB) “NATIONAL ART HONOR SOCIETY” 
O clube de Arte envolve estudantes que estão cursando matérias eletivas de arte, e que se 
encontram após a aula para explorar várias atividades relacionadas à arte.   

ATLHETICS (ESPORTES) 
Os seguintes esportes interescolares são oferecidos na FHS: 

Outono Inverno Primavera 

Meninos Meninas Meninos Meninas Meninos Meninas 

Esqui 
(Cross 

Country) 

Esqui 
nórdico 
(Cross 

Country) 
Basquete 

(Basketball) 
Basquete 

(Basketball) 
Beisebol 

(Baseball) 
Softbol 

(Softball) 

Futebol 
Americano 

Hóquei na 
grama 

Atletismo/corrida  
Indoor Track 

Atletismo/corrida  
Indoor Track Lacrosse Lacrosse 
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(Football) (Field 
Hockey) 

Golfe 
(Golf) 

Natação 
(Swimming) 

Hóquei 
(Hockey) 

Hóquei 
(Hockey) 

Tênis 
(Tennis) 

Tênis 
(Tennis) 

Futebol 
(Soccer) 

Futebol 
(Soccer) 

Natação 
(Swimming 

Ginástica 
(Gymnastics)  

Atletismo/corrida 
ao ar livre 

 (Outdoor Track) 

Atletismo/corrida 
ao ar livre 

(Outdoor Track) 

  
Voleibol 

(Volleyball) 

Luta de contato 
(Wrestling) 

   
Voleibol 

(Volleyball)   

  
Esqui alpino 
(Alpine Ski) 

Esqui alpino 
(Alpine Ski)   

 
Diretor de Esportes: Paul Spear   508.620.4963 extensão (x)27650  
Diretor Assistente de Esportes: Ashley Paulsen extensão (x) 27493 
Assistente de Esportes: Karen Fimlaid extensão (x) 27510 
 

MELHORES AMIGOS – “BEST BUDDIES” 
“Best Buddies” é uma organização que visa criar e manter amizades com estudantes que 
possuem deficiências intelectuais e de desenvolvimento.    
 

“CHEERLEADERS” 
As “cheerleaders” (líderes de torcida) animam e lideram os fãs durante os jogos de futebol 
americano, basquete e nas concentrações. Elas também competem na “Bay State League” e 
outros torneios. As provas de seleção acontecem na primavera. 
 

TIME DE DANÇA (DANCE TEAM) 
O esquadrão de dança se apresenta junto com a banda nos jogos de futebol americano, nas 
concentrações e paradas.  O time de dança também compete na “Bay State League” e outros 
torneios. As provas de seleção acontecem na primavera e no outono.   
 

TIME DE DEBATE (DEBATE TEAM) 
O Time de Debate é uma organização administrada por estudantes que debatem assuntos 
diversos dentro do clube.   
 

COMPANHIA DE TEATRO (DRAMA COMPANY) 
A “Framingham High School Drama Company” (A Companhia de Teatro da Framingham High 
School), campeã do estado, é uma organização multifacetada que serve tanto os estudantes 
quanto à comunidade.  Existem oportunidades para alunos interessados em experiências teatrais 
no palco, nos bastidores e na área técnica. A companhia produz quatro produções teatrais 
principais no nosso auditório moderno de 650 lugares.  Estas produções incluem uma peça no 
inverno, um ato de entrada para o festival estadual, um musical de primavera e um “senior 
cabaret”. 
   

ALIANÇA GLBTQS - GLBTQA ALLIANCE 
A “GLBTQA Alliance” - GLBTQS (gays, lésbicas, bissexuais, trans, questionando-se e 
simpatizantes) - é um clube administrado por estudantes que oferece um lugar seguro para os 
alunos se encontrarem, apoiarem um ao outro, conversar sobre assuntos relacionados à 
orientação sexual e identidade e expressão de gênero, e para trabalharem juntos para acabar com 
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a homofobia e transfobia. A GSA (gay/straight aliance) – Aliança gay/hétero - proporciona um 
senso de comunidade e um espaço para que a juventude de LGBTQ e de simpatizantes 
heterossexuais possa construir uma rede social aonde as suas identidades sejam respeitadas. A 
GSA também trabalha em educar os próprios membros da aliança e a comunidade escolar em 
geral sobre os assuntos de orientação sexual e identidade de gênero. 
 

CLUBE DE DIREITOS HUMANOS 
O Grupo de Direitos Humanos é um clube da FHS dedicado a espalhar a conscientização e 
inspirar uma exigência por mudança no que diz respeito a crise dos direitos humanos pelo 
mundo. Nosso objetivo é garantir que cada pessoa que faz uma doação (independente do valor) 
saiba que ela está ajudando. Não importa o quão “pequeno” você é, você tem a capacidade de 
criar mudanças positivas em escala internacional.  

 
 

CLUBE INTERNACIONAL (INTERNATIONAL CLUB) 
O Clube Internacional celebra as diferentes culturas ao redor do mundo representadas na FHS. 
Todos os alunos são bem-vindos ao clube nas quintas-feiras após a escola. Nossas atividades 
incluem intercâmbio de linguagens, apresentações culturais, fazer comidas internacionais, curtir 
filmes, música e artes internacionais. O Clube Internacional promove compreensão e 
conscientização interculturais.  
 

“KEY CLUB” 
Esta é uma organização dedicada a ajudar a escola e a comunidade através de serviços 
comunitários. Este clube faz parte de uma organização nacional e internacional.  
 

CLUBE DE MATEMÁTICA (MATH CLUB) 
O Clube de Matemática existe para os alunos que estão interessados em buscar conhecimentos 
matemáticos mais avançados. Os alunos competem na “Greater Boston Math League” (Liga de 
matemática da grande Boston).  
 

CONGRESSO MODELO (MODEL CONGRESS) 
O time do Congresso Modelo é um grupo de estudantes de várias séries que compartilham um 
interesse em política e eventos atuais.  Cada ano, dependendo da arrecadação de fundos, o grupo 
viaja para duas conferências em outros estados.  Nestas conferências os alunos fazem os papéis 
de senadores e deputados e tentam obter a aprovação de leis simuladas. No processo os alunos 
aprendem procedimentos parlamentares, desenvolvem excelentes habilidades de debate e 
conhecem outros alunos de destaque de todo o país.   
    

MODELO DAS NAÇÕES UNIDAS (MODEL UNITED NATIONS) 
O time de Modelo das Nações Unidas consiste em um grupo de estudantes da 10ª à 12ª série que 
se interessam por assuntos correntes mundiais. A cada ano o grupo participa de duas 
conferências em várias localidades da Nova Inglaterra.  Nessas conferências, os alunos 
representam nações específicas e procuram alcançar resoluções para problemas internacionais. 
Como uma parte desta experiência nas conferências, os estudantes desenvolvem habilidades em 
negociação e debate. 
 

MÚSICA  
As atividades a seguir existem para enriquecer a apreciação da música pelos estudantes da FHS: 
Conjunto de instrumentos de meta de sopro (Brass Ensemble), Orquestra, Orquestra musical que 
toca no “fosso” do palco (Musical Pit Orchestra), Concerto e Banda Marcial (Marching Band), 
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Linha de Percussão (Drum Line), Banda de Jazz, Meninos e Meninas A Cappella (Girls and 
Boys A Capella), Show do Coral (Show Choir), Coral e Clube de Música. O departamento de 
música participa de diversos festivais formais de música durante o ano incluindo o MICCA, 
Festival dos Distritos e o Festival de Jazz da Berklee (Berklee Jazz Festival), além de vários 
eventos informais e somente para convidados em parques temáticos, organizações cívicas e na 
State House.   
 

“OPEN VERSE” 
“Open Verse” é uma revista literária e um grupo de apresentações que engloba poesia, escrita 
criativa, música e prosa. Reuniões semanais incluirão edição da revista e redação, e 
mensalmente, noites de microfone aberto (open mic) irão receber tudo e qualquer coisa de poesia 
até escrita criativa! Nós temos workshops regulares após a aula, na sala de aula fechada da 
biblioteca da FHS, nos organizamos eventos especiais e participamos da "Louder Than a Bomb”, 
uma competição de poesia das escolas de ensino médio do estado. 
 

CLUBE DE ROBÓTICA 
Os vários times envolvidos no Clube de Robótica da FHS utilizam o Sistema de robótica VEX 
para projetar, construir e programar robôs que competem contra outros times regionais em 
competições mensais. O clube mandou times para o Campeonato VEX Mundial de Robótica 
(VEX Robotics World Championship) duas vezes nos últimos dois anos. 
 

“SIM CLUB” 
A missão do clube de estudantes imigrantes da FHS (SIM Club) é proporcionar informação sobre 
os direitos legais e responsabilidades, encorajar ativismo político positivo, promover 
oportunidades para planejamento de carreiras e faculdades e oferecer um espaço seguro e de 
apoio aos estudantes imigrantes e seus simpatizantes. 
 

DESAFIO DE TENACIDADE 
O Desafio de tenacidade (Tenacity Challenge) Latino e Afro-americano é uma competição anual 
acadêmica para bolsa escolar, para os times de estudantes Latinos e Afro-americanos de escolas 
de ensino médio urbanos e dos subúrbios do estado de Massachusetts. 
 

CLUBE DE LÍNGUAS DO MUNDO  
Estes clubes promovem e desenvolvem o interesse em culturas, linguagens, música, arte e 
comidas do mundo. 
 

LIVRO DO ANO (YEARBOOK) 
O Comitê do “Yearbook” cria e distribui o registro escrito anual do ano escolar. 
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RECURSOS ESCOLARES 
 

A Framingham High School é uma escola abrangente com instalações expandidas e atualizadas 
oferecendo inúmeros recursos para alunos além dos mencionados neste manual. Por favor 
verifique com os respectivos departamentos para obter informações relativas à horários e 
disponibilidade desses recursos. 
  
 

CENTRO DE UNIVERSIDADES E CARREIRAS 
 
O Centro de Universidades e Carreiras (College and Career Center) -CACC - da FHS está 
localizado na biblioteca, e possui um orientador educacional, dois especialistas em carreira que 
trabalham meio expediente e dois funcionários do Centro de Carreiras e Universidades da 
Framingham State University, que também trabalham meio expediente. O CACC coordena 
serviços para os estudantes ao longo do ano, tais como visitas de representantes do departamento 
de admissões das universidades e de representantes de profissões, classes preparatórias para o 
SAT, feiras de carreiras e admissões “no local” com Faculdades e Universidades estaduais. O 
CACC também proporciona aos estudantes suporte relacionado a Universidades e carreiras, em 
grupos pequenos e sessões individuais. 
 

“FLYER NEWS” 
 
Vencedor de um prêmio Emmy, o Flyer News é um show diário ao vivo transmitido para as salas 
de chamadas todas as manhãs às 7:15h. O show é completamente escrito, dirigido e realizado por 
estudantes da Produção de Televisão da FHS (FHS Television Production) e consiste em 
anúncios importantes, datas, destaques nos esportes e entrevistas ao vivo com membros da 
comunidade escolar que são notícia.  O show é repetido todas as noites às 17h e às 20h no canal 
8 da Comcast, no canal 15 da RCN, e no canal 43 da Verizon.  
 
  

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
Orientadores educacionais oferecem suporte aos estudantes da FHS nas áreas acadêmicas, 
pessoal/social e de faculdades e carreiras através de lições na sala de aula e de sessões em 
pequenos grupos, sessões individuais e eventos à noite. Exemplos de programas que tem sido 
oferecidos durante o ano são: lições em “Exploração de Carreiras e Personalidades”, na sala de 
aula com “sophomores”(alunos do segundo ano), sessões em grupos pequenos com todos os 
“juniors”(alunos do terceiro ano) sobre “Planejando o Futuro” e “Noite de planejamento de 
Carreiras e Faculdades” para “seniors”(alunos do quarto ano). Os orientadores educacionais 
também trabalham colaborativamente com os vice-diretores, assistentes sociais, enfermeiras e 
psicólogos(as) da escola para oferecer suporte abrangente aos estudantes com desafios 
emocionais/sociais e/ou acadêmicos em uma base individual.  
 

CENTROS DE APRENDIZADO DE IDIOMAS (LANGUAGE LEARNING CENTERS 
Os Centros de Aprendizagem de idiomas são instalações modernas que permitem que os 
estudantes utilizem tecnologia para melhorar suas habilidades de comunicação em vários 
idiomas. Estes Centros oferecem a oportunidade de lições interativas e aprendizado. Os pais 
precisam assinar um contrato para que o(a) estudante possa acessar os Centros de Aprendizagem 
de Idiomas (A-200 e A-202). 
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BIBLIOTECA 
Telephone: 508-620-4963, extension 27588 
  
Horas:            Segundas, quartas e sextas-feiras: 7:15h-14:15h 

Terças e quintas-feiras: 7:15h-15:45h 
Vésperas de feriados: 7:15h-14:15h 

A biblioteca oferece recursos e serviços para apoiar a aprendizagem do aluno promovendo a 
informação literária e capacidade de pesquisa, uso efetivo da tecnologia e leitura para interesses 
acadêmicos e pessoais. As bibliotecárias ensinam indivíduos e classes, incluindo um programa 
de Capacitação para Pesquisa para os alunos de primeiro ano (freshman).  
 
A biblioteca oferece computadores, Chromebooks e dezenas de milhares de materiais impressos 
e mídia para os nossos estudantes e funcionários. O Arquivo Eletrônico da Biblioteca contém 
links de acesso a catálogos escolares e a bibliotecas públicas, uma enciclopédia online e base de 
dados de informação. Você precisa da sua identidade escolar para pegar materiais emprestados. 
 
Livros reservados e de referência devem ser usados na biblioteca; entretanto, você pode usar a 
copiadora para reproduzir os artigos que você precisa levar consigo. Outros livros são 
emprestados por 3 semanas, mídia por 1 semana. Alunos com materiais atrasados não podem 
pegar mais materiais emprestados e devem pagar pela reposição dos itens perdidos ou 
danificados.  
 
O respeito é a regra na biblioteca – pelas pessoas, materiais e equipamentos. As classes têm 
prioridade para o uso dos computadores; quando os computadores estão disponíveis, os 
estudantes que estiverem os utilizando para trabalhos e tarefas escolares tem prioridade. Os 
alunos de Classe de Estudo (Study Hall) precisam assinar na entrada e permanecer o período 
inteiro. Porque nós valorizamos uma atmosfera na qual todos possam pensar, é importante falar 
baixo. Os celulares precisam estar desligados e outros aparelhos eletrônicos não podem perturbar 
os outros. Bebidas e comidas não são permitidos na biblioteca para que possamos conservar os 
nossos materiais, equipamentos e mobília. 
 

OTI – (OPPORTUNITY TO IMPROVE) OPORTUNIDADE DE MELHORA 
É um lugar silencioso para os estudantes terminarem os seus trabalhos e tarefas escolares. 
Alunos tutores estão disponíveis para assistência. Os estudantes terão acesso a computadores, 
livros didáticos e materiais necessários para trabalhar em seus projetos. OTI está disponível na 
sala A107 às terças, quartas e quintas-feiras das 14h-15:15h. 
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PROGRAMA DE MENTORES DA “MAZIE MEMORIAL FOUNDATION” 

A Fundação “John Andrew Mazie Memorial Foundation” foi estabelecida para continuar o 
legado de John Mazie, que aos 26 anos foi morto por um motorista bêbado em 1997. Os alunos 
de segundo ano (sophomores) da Framingham High School são selecionados e colocados em 
pares com os Mentores das companhias da área Metrowest. Membros do corpo docente nomeiam 
alunos anualmente. Os mentores e os alunos se comprometem por um ano e a pelo menos 8 horas 
por mês de atividades juntos que irão incentivar o desempenho acadêmico e a exploração de 
opções de carreira. Os alunos estabelecem objetivos em serviço comunitário, educação após a 
graduação na escola de ensino médio e opções de carreira. A Fundação apresenta prêmios de 
conquista, incluindo bolsas de estudo após a formatura na escola de educação média (high 
school). Os escritórios do(a) Coordenador(a)/Diretor(a) de Mentoring e do(a) Assistente social se 
localizam na biblioteca. 
 

SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESCOLA 

Os serviços de saúde da escola suportam a missão acadêmica da escola enquanto promovem e 
melhoram a saúde dos estudantes. Utilizando uma abordagem coordenada, os funcionários dos 
serviços de saúde devem fornecer um conjunto complexo de serviços, incluindo avaliação e 
tratamento de doenças graves e crônicas e a administração de medicamentos, proporcionar 
cuidados aos estudantes com tecnologia médica, fornecer primeiros socorros e cuidados de 
emergência para uma série de lesões e ferimentos e problemas de saúde, completar todas as 
avaliações médicas exigidas pelo estado, prevenir, controlar e manter a vigilância de doenças 
contagiosas, educar sobre saúde e segurança e manter um ambiente escolar saudável e seguro.  

O programa de serviços de saúde da escola deverá ser executado com a estreita colaboração entre 
os funcionários do time de suporte do distrito, professores, administradores, provedores externos 
de serviços de saúde e oficiais locais de segurança e saúde pública. 

O Distrito deverá proporcionar os serviços de um médico pediatra ou de família para a escola, o 
qual deverá prestar serviços de consultoria médica e administrativa para os funcionários dos 
serviços de saúde da escola, excluindo esportes. O médico da escola fornecerá consultas a todas 
as escolas e enfermeiras das escolas relacionadas às necessidades médicas dos estudantes. Isto 
inclui problemas médicos graves, uma vez que os mesmos causam impacto na educação, discutir 
condições complexas com os prestadores de serviço médico principais, fornecer informação 
sobre condições de saúde e contribuir com opiniões em políticas e protocolos escolares. 
Ocasionalmente, isto incluirá cuidado direto estudante/paciente como um consultor médico. Não 
inclui supervisão médica ou cuidado dos estudantes quando os mesmos participam em esportes 
na escola. Também não inclui supervisão dos treinadores esportivos ou disponibilidade durante 
eventos esportivos.  

Procedimentos de Emergência na escola 
Os funcionários da escola deverão proporcionar atendimentos de emergência aos estudantes que 
ficarem doentes ou se machucarem dentro da propriedade escolar, nos ônibus, ou enquanto 
estiverem sob supervisão escolar. No início de cada ano acadêmico e à medida em que mudanças 
acontecerem, pais e responsáveis deverão fornecer informações a serem utilizadas no evento de 
uma emergência, incluindo: o nome, endereço e telefone das pessoas que deverão ser contatadas 
caso os pais/ responsáveis não estejam disponíveis. No evento de uma doença ou lesão 
significante requerer transporte de emergência, qualquer despesa gerada será da responsabilidade 
dos pais/ responsáveis.  
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REF. LEGAL: M.G.L. 71:53;54;54A;54B;55;55A;55B;56;57 
REF. CRUZADA: EBB, Primeiros Socorros (First Aid) 
 
Enfermeiras das Escolas 
As Enfermeiras das Escolas promovem a saúde e o bem-estar de cada estudante da Framingham 
Public Schools proporcionando cuidados de enfermagem de qualidade em cada escola durante o 
horário escolar. Todos os programas de saúde escolares e requerimentos declarados abaixo estão 
em cumprimento com as leis estaduais e federais, com as leis do Departamento de saúde pública 
de Massachusetts e com as políticas da Framingham Public Schools, as quais estão disponíveis 
com a enfermeira da sua escola ou podem ser acessadas no website dos Serviços de Saúde da 
escola (School Health Services). 
 
 

Exames Físicos 
Todo estudante da Framingham Public Schools deve fornecer documentação de um exame físico 
efetuado por um profissional de saúde, conduzido dentro de 12 meses antes da entrada na escola 
ou dentro de 30 dias após a entrada na escola. Os estudantes também devem fornecer 
documentação dos exames físicos do jardim de infância (kindergarten) e das 1ª, 4ª, 7ª, e 10ª 
séries. 
 
Triagem e exames de saúde na escola 
 

● Exames de vista e audição:   

Todos os estudantes recebem exames regulares de vista e audição. A enfermeira da sua escola irá 
lhe avisar se algum resultado dos testes for preocupante ou fora do normal e lhe recomendar para 
o seu médico para uma avaliação adicional. 

Política de Medicamentos 

Medicamentos com prescrição médica podem ser administrados na escola somente após a 
enfermeira da escola receber as ordens médicas por escrito do médico/dentista e a autorização 
dos pais/responsáveis assinada. Ordens para novos medicamentos são exigidas no início do ano 
letivo e expiram no final de cada ano letivo. Apenas medicamentos nas suas embalagens 
originais, atualmente prescrito por um médico e entregues no escritório da enfermeira por um 
dos pais ou outro adulto, serão administrados na escola. 
Todos os medicamentos que devem ser tomados na escola devem ser guardados no escritório da 
enfermeira e devem ser retirados por um pai, mãe ou responsável antes do final do ano letivo. 
Qualquer medicamento que não for retirado até o final do ano letivo será descartado. 
Sob algumas circunstâncias, após consultar e conversar com a enfermeira da escola, um 
estudante poderá se auto administrar o inalador para asma, insulina, ou a caneta auto injetora de 
epinefrina (Epi-pens®) durante o dia escolar. Entre em contato com a enfermeira da sua escola 
para mais informações. 
Medicamentos que não necessitam de prescrição médica (OTC-over the counter), incluindo 
Advil, Tylenol, etc. podem ser administrados durante o dia na escola após os pais/responsáveis 
completarem um formulário de permissão para medicamentos OTC, disponível no website dos 
Serviços de Saúde da escola ou com a enfermeira da sua escola. O formulário deve ser 
preenchido a cada ano letivo. 

Estudantes com necessidade de cuidados especiais de saúde  

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section53
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section54
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section54a
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section54b
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section55
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section55a
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section55b
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section56
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section57
http://z2policy.ctspublish.com/masc/DocViewer.jsp?docid=98&z2collection=framingham#JD_EBB
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As famílias são veemente encorajadas a comunicar qualquer preocupação relacionada à saúde 
dos estudantes para a enfermeira. Se o(a) seu/sua filho(a) tem asma, alergias, diabetes, 
convulsões , déficit de atenção ou qualquer outra condição médica ou mental que requeira 
serviços de saúde especiais durante o horário de aula e/ou se for assistido por tecnologia médica , 
por favor se reúna com a enfermeira da sua escola antes do início das aulas.  
 
Medidas preventivas  
Quando eu devo manter a minha criança em casa ao invés de mandar para a escola, por 
motivo de doença?  
                                              
Geralmente a aparência de uma criança e o modo como ela está agindo podem fazer esta decisão 
mais fácil. As seguintes diretrizes devem ser consideradas quando tiver que tomar uma decisão: 
Se a sua criança tem:  
Febre: A criança deve ficar em casa em caso de febre acima de 100 graus Fahrenheit (37.8C). A 
criança pode retornar às aulas após ela ter ficado sem febre por 24h (sem o uso de medicamento 
antitérmico como Tylenol ou Motrin). 
Diarreia/Vômito: Uma criança com diarréia e/ou vômito deve ficar em casa e somente retornar 
à escola quando estiver sem nenhum sintoma por 24h. 
Conjuntivite: Após ser diagnosticada com conjuntivite a criança pode retornar à escola 24h após 
a primeira dose do medicamento prescrito ter sido administrada. 
Erupções cutâneas (rashes): As doenças infecciosas mais comuns com erupções cutâneas são 
mais contagiosas no estágio inicial. Uma criança com erupção cutânea suspeita deve retornar à 
escola apenas após o médico ter dado um diagnóstico e autorizado o retorno da criança à escola. 
Resfriados: Considere manter a sua criança em casa se ela estiver sentindo desconforto 
significante devido aos sintomas do resfriado como congestão nasal e tosse. Uma secreção verde 
contínua saindo do nariz pode ser um sinal de infecção. Considere levar a criança no médico.  
 
Uma criança doente não pode aprender efetivamente nem participar nas aulas de maneira 
significativa. Além disso, quando você mantém uma criança doente em casa você está 
prevenindo o contágio da doença na comunidade escolar e está permitindo que a criança tenha a 
oportunidade de descansar e se recuperar. 
Lembre-se que a essência de uma boa saúde são uma boa nutrição, bastante líquidos, se exercitar 
regularmente e bastante descanso. Se o estudante contrair uma doença ou condição médica 
contagiosa (ex: catapora/varicela, faringite estreptocócica (strep-throat), escarlatina, quinta 
doença ou piolho) por favor notifique a enfermeira da sua escola. Isto nos permitirá monitorar o 
progresso da sua criança e dos outros estudantes/funcionários que foram expostos à doença ou 
condição. 
 
 Se a minha criança estiver com uma doença infecciosa, quando eu posso mandá-la de volta 
para a escola? 

Sua criança deve ficar em casa quando tiver contraído certas doenças infecciosas e pode 
retornar 
às aulas conforme abaixo: 
● Conjuntivite: a sua criança pode retornar à escola quando não houver mais secreção ou 

crosta nos olhos, geralmente após 24 hours da primeira dose do antibiótico oftalmológico 
apropriado.  

● Impetigo: (infecção bacteriana da pele que ocorre em áreas ao redor da boca e do nariz). 
A sua criança pode retornar à escola após as lesões secarem. Geralmente em torno de 24 
horas após o tratamento apropriado ter sido iniciado. Consulte o seu pediatra.  
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● Faringite estreptocócica (strep-throat): a sua criança pode retornar a aula 24 hs após ter 
iniciado o antibiótico. 

● Catapora ou varicela: a sua criança pode retornar à aula após todas as lesões de pele 
tiverem casquinhas e o seu pediatra ter autorizado o retorno. 

 
Mandar uma criança doente para a escola vai apenas colocar os colegas dela em risco de contrair 
a doença. Se você tiver perguntas sobre a doença da sua criança por favor entre em contato com 
a enfermeira da sua escola. 
 
Quando você desejar conversar sobre alguma questão médica com a enfermeira da sua escola por 
favor sinta-se à vontade para entrar em contato com ela. Adicionalmente por favor se certifique 
de checar regularmente o website de Saúde da Framingham Public Schools: 
(http://www.framingham.k12.ma.us/) para as informações mais atualizadas sobre saúde.  
 
 
Imunizações/Vacinas (Política JLCB) 
 
Para estudar nas escolas públicas de Framingham, todos os estudantes das séries Pré-escola até a 
12ª devem estar totalmente imunizados (devem ter tomado todas as vacinas exigidas). A 
documentação oficial das vacinas exigidas deve ser fornecida à enfermeira da sua escola antes 
que a sua criança possa frequentar à escola, em qualquer idade. A enfermeira da sua escola pode 
lhe fornecer a lista das vacinas exigidas ou você pode encontrar a lista no website dos Serviços 
de Saúde da Escola. 
 
Apenas isenções de vacina por motivos médicos e religiosos são aceitáveis. Se houverem razões 
médicas que justifiquem porque a sua criança não foi vacinada, um atestado do médico da sua 
criança deve ser fornecido à enfermeira da sua escola. Por favor, declare a sua isenção religiosa 
por escrito e entregue a enfermeira da sua escola. 
 
Estabelecido pela lei  
REF. LEGAL: M.G.L. 76:15 
REF. CRUZADA: JF, Admissão nas escolas 
 
As leis de imunização tornam a vacinação contra as seguintes doenças mandatória, antes da 
entrada na escola: 
 

-Difteria, Coqueluche, Tétano 
-Sarampo, Caxumba e Rubéola 
-Poliomielite 
-Hepatite B 
-Tuberculose (teste de tuberculose dentro de 6 meses após a entrada nos EUA OU uma 
avaliação de risco por escrito, indicando baixo risco.) 
-Varicela ou documentação por escrito da doença Catapora 
-Prova de teste de nível de chumbo no sangue (lead testing) 

 
Os serviços de saúde da escola são fornecidos aos alunos enquanto os mesmos estiverem 
frequentando a escola.  Uma equipe de enfermagem, em tempo integral, proporciona cuidados 
médicos para acidentes, doenças e outras situações médicas. As enfermeiras mantêm os registros 
de saúde de cada estudante, monitoram as necessidades de saúde, vacinas, visão, audição, 
defeitos de postura e exames físicos. Elas são parte do Sistema de entrega para o Currículo de 

https://www.framingham.k12.ma.us/Domain/78
http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section15
http://z2policy.ctspublish.com/masc/DocViewer.jsp?docid=237&z2collection=framingham#JD_JF
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Saúde (Health Curriculum) e elas servem como recursos para todos os funcionários nos assuntos 
médicos. Os estudantes podem ter acesso a estes serviços para questões de saúde legítimas a 
qualquer momento durante o dia com um passe de um dos funcionários da escola.   
 

ALUNOS “SENIORS” AJUDANDO OS “FRESHMEN” 
Um programa onde os alunos mais velhos são treinados para servir como líderes, embaixadores e 
mentores dos membros das classes iniciantes do ano seguinte.  No início do ano os “seniors” 
estão disponíveis todas as manhãs nas salas de chamada para ajudar na transição para a escola de 
ensino médio (high school) e para assegurar que o início do ano dos alunos “freshman” será 
bem-sucedido.   
 

OFICIAL DE RECURSOS PARA O ESTUDANTE (SRO) 
O oficial de recursos para os estudantes é um oficial da polícia em período integral subsidiado 
com verba governamental, responsável por manter um ambiente de aprendizado seguro e 
positivo na Framingham High School. O SRO trabalha de perto com estudantes e funcionários 
das escolas para atingir este objetivo. Entre em contato com a secretaria da escola para mais 
informações. 
 

CENTROS DE APOIO/ORIENTAÇÃO AO ESTUDANTE  
Os Centros de Apoio aos Estudantes oferecem um local para alunos, pais e/ou funcionários 
buscarem ajuda ou orientação numa variedade de assuntos. Quatro orientadores educacionais, 
um assistente social, uma psicóloga e uma enfermeira escolar proporcionam uma abordagem 
coordenada aos serviços para a comunidade da FHS.  Reuniões dos membros de Centro de Apoio 
aos Estudantes com o Vice-Diretor de cada série acontecem uma vez a cada ciclo para rever os 
casos dos estudantes. Os estudantes da Classe de 2023 e 2021 têm acesso ao serviço de apoio na 
sala D-109. Os estudantes da Classe de 2020 e 2022 têm acesso ao serviço de apoio na sala D-
102.  
 

SUPERVISOR DE PRESENÇA 
Nossa ênfase maior é na prevenção de problemas que causam a ausência do estudante da escola.  
Consequentemente, o supervisor de presença trabalha juntamente com uma grande variedade de 
pessoas na escola e na comunidade: orientadores educacionais, professores, psicólogos, 
assistentes sociais, diretores, pais e funcionários de agências comunitárias. O supervisor de 
presença também serve como um recurso para as questões relativas à abuso infantil, 
comparecimento na corte, assistência social e problemas legais relacionados à assiduidade 
escolar.  
O coordenador pode ser contatado através do telefone 508-424-3420 extensão (x) 8422.  
O endereço do escritório é: 73 Mt. Wayte Avenue, Suite 5, Framingham, MA 01702. 
 

PROGRAMA DE GRAVIDEZ E PARA PAIS NA ADOLESCÊNCIA 
O programa oferece assistência e apoio confidenciais e educação para alunas grávidas e pais 
adolescentes assim como para aquelas alunas que pensam que podem estar grávidas. Os 
estudantes masculinos envolvidos com a gravidez ou no relacionamento de paternidade são 
incentivados a utilizar o programa. Indicações vindas dos funcionários são bem-vindas e 
incentivadas. A responsabilidade da escola sobre os alunos de todas as idades escolares inclui as 
alunas grávidas casadas ou não. Estas alunas tem o direito de permanecer na escola, e serviços 
para elas devem tornar-se parte regular do programa escolar.  
Para maiores informações entre em contato com o escritório de saúde através do telefone: 508-
620-4963 extensões (x) 27743 ou 27488 (Sala D-107) 
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CENTRO DE BEM-ESTAR (WELLNESS CENTER) 
O Centro de Bem-Estar Russell Teres (Russell Teres Wellness Center) é uma instalação moderna 
de 4,300 pés quadrados (400 metros quadrados) aberta aos membros da comunidade da 
Framingham High School. Equipado com 19 máquinas de musculação da Life Fitness e Hammer 
Strength, 23 equipamentos cardiovasculares da Life Fitness, 4 estações de levantamento de peso 
(power racks), uma grande variedade de pesos livres, 5 televisões e um excelente sistema de 
som, o Centro de Bem-Estar é o lugar perfeito para qualquer um atingir seus objetivos de saúde e 
forma física. O centro está aberto para estudantes, funcionários da FHS, atletas e para o público 
em geral após a aula, de segunda à sexta (exceto feriados), até às 17h. 
  

PERMISSÃO DE TRABALHO 
Alunos que precisam de permissão para trabalho devem entrar em contato com a secretaria da 
escola. Os estudantes de 14 a 18 anos de idade devem conseguir um emprego antes de poderem 
receber uma permissão de trabalho. 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS 
ACADÊMICOS 

 
 

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO-ACD-(ACADEMIC 
DEVELOPMENT CENTER) 

O ADC, Centro de Desenvolvimento Acadêmico é um centro de serviços de apoio acadêmico 
aos estudantes: o programa de tutores do ADC, o Programa de Desenvolvimento de Carreiras e 
estudos dirigidos. 
 
O Programa ADC é um curso de um semestre de duração no qual os estudantes considerados em 
risco acadêmico recebem serviços de colegas que são tutores. Acredita-se que estes colegas 
tutores podem causar mudanças acadêmicas e sociais positivas nos alunos. Um Crédito de (.5) é 
concedido em base semestral para ambos o tutor e o aluno que recebeu os serviços no Programa 
ADC. 
 

ÉTICA ACADÊMICA 
A Framingham High School empenha-se para oferecer um programa de excelência acadêmica e 
as oportunidades para que cada aluno obtenha sucesso. Para manter este objetivo, um alto padrão 
de ética acadêmica também precisa ser mantido. Estudantes irão deste modo aprender a valorizar 
e demonstrar comportamento ético; estarão melhor preparados para lidar com tais expectativas 
fora do ambiente escolar; e serão assegurados de que a integridade e valor de suas realizações 
acadêmicas não serão desvalorizados. 
 
Portanto, NÃO SERÁ TOLERADO DE MANEIRA NENHUMA: TRAPACEAR, COPIAR, 
PLAGIAR, FALSIFICAR E ALTERAR DOCUMENTOS ESCOLARES. Plágio é: “roubar e 
fazer passar idéias ou palavras dos outros como suas; usar sem dar crédito à fonte; cometer roubo 
literário.”  OBSERVAÇÃO:  Isto também se aplica às informações adquiridas eletronicamente. 
 
A Ética Acadêmica evoca as seguintes responsabilidades dos grupos listados: 
 
Responsabilidades dos estudantes: 
1. Manter um padrão pessoal de ética acadêmica. 
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2. Entender claramente as instruções, a administração e as regras da sala de aula e as 
expectativas de cada professor. 

3. De maneira nenhuma participar ou dar a impressão de contribuir em quaisquer trapaças, 
cópias ou plágios. 

 
 
Responsabilidades dos professores: 
1. Comunicar claramente as suas expectativas e regras de administração da sala de aula. 
2. Esperar e manter um alto padrão de ética acadêmica. 
3. Reportar imediatamente todas as violações de ética acadêmica ao chefe do 

departamento e administrador da série. 
4. Informar por completa a resolução do incidente aos estudantes e aos pais. 
 
Penalidade: estudantes que violarem os padrões de ética acadêmica automaticamente não 
receberão créditos e irão receber uma consequência que será determinada pelo Vice-Diretor. 
Ofensas adicionais resultarão em ações disciplinárias progressivas e mais severas incluindo até 
mesmo suspensão. 
 

TESTE DE ELEGIBILIDADE DE COLOCAÇÃO AVANÇADA  
Os estudantes que se inscreverem em um curso de colocação avançada, AP (Advanced 
Placement) devem se registrar e completar o Exame AP de colocação avançada para o curso. Os 
estudantes que NÃO se inscreveram em um curso AP oferecido na FHS NÃO podem fazer este 
Exame AP na FHS a não ser que eles tenham obtido uma carta de suporte do chefe do 
Departamento apropriado da FHS. Esta carta de aprovação deve ser apresentada ao Vice-Diretor 
do estudante na hora do registro. Assistência financeira para a taxa do teste está disponível para 
aqueles alunos que são elegíveis para almoço de graça ou com taxa reduzida. Entre em contato 
com o orientador educacional ou com o Vice-Diretor do(a) seu/sua filho(a) para obter mais 
informações. 
 

ELEGIBILIDADE ATLÉTICA E CO-CURRICULAR 
Participação em atividades atléticas e co-curriculares são privilégios na Framingham High 
School. Os nossos padrões excedem os padrões da MIAA como requerimento mínimo para 
participação. Portanto, participantes precisam estar em uma boa posição acadêmica, ter boa 
frequência e bom estado físico. Os padrões para participação estão delineados abaixo. Os 
administradores se reservam o direito de negar a participação em base individual se os padrões 
exigidos não forem atingidos. Por favor verifique o website www.miaa.net para uma completa 
descrição da elegibilidade atlética da MIAA. 
 
Parte acadêmica 
Para ser elegível para participar das atividades atléticas e co-curriculares, o estudante precisa 
passar em pelo menos quatro matérias principais e ter uma média acumulada mínima de 70 em 
cada termo imediatamente precedente à atividade. Se um estudante não for elegível para praticar 
esportes, ele/ela não pode participar das reuniões, ensaios ou qualquer atividade patrocinada pelo 
clube. Todos os alunos “freshmen” são elegíveis para os esportes do outono, mas devem 
satisfazer os critérios acima no início do inverno do ano da sua 9 ª série. 
 
Assiduidade 
Um aluno que estiver ausente, suspenso na escola, ou suspenso fora da escola não poderá 
participar em jogos, ensaios, práticas, eventos ou reuniões realizadas naquele dia, a não ser que 
tenha a autorização do administrador da série. Se isto ocorrer em uma sexta-feira, o aluno não 
poderá participar em nenhuma atividade no Sábado ou Domingo sem a permissão do 

http://www.miaa.net/
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administrador da série. Para propósitos de frequência, os estudantes precisam estar presentes 
pelo menos pela metade do dia escolar (das 7:25h-10:45h ou das 10:45h-13:55h), para serem 
considerados presentes naquele dia. Estudantes com circunstâncias extenuantes que ficarão 
ausentes por mais da metade do dia deverão requerer aprovação prévia do seu vice-diretor para 
participar naquele dia. 
 
Processo de exceção do requisito de padrões mínimos (Waiver Process) para participação em 
Atividades Co-curriculares 
 
Se um estudante não atingir os padrões de elegibilidade acadêmica da Framingham High School, 
mas satisfizer os padrões MIAA o estudante terá direito a 2 exceções (waivers). Um “waiver” 
poderá ser usado durante os dois primeiros anos na FHS (9/10) e o segundo “waiver” poderá ser 
usado durante os últimos dois anos (11/12). O procedimento para obtenção de um waiver é o 
seguinte: 

●  O estudante completa o formulário do “waiver” e cria um plano para melhora acadêmica 
antes do final do próximo termo. O formulário estará disponível na secretaria da escola e 
nos escritórios de cada série. O formulário do “waiver” deve ser entregue dentro de até 3 
dias corridos após os boletins (report cards) terem sido publicados. Os requerimentos que 
forem feitos após os 3 dias corridos não serão aceitos.  

●  O Diretor e/ou o Vice-Diretor de série, administrator associado com o programa 
(artes/esportes), orientador educacional, porta-voz do estudante (educador, técnico ou 
orientador escolhido pelo estudante) e o estudante se reunirão para revisar o plano de 
melhora acadêmica e editar o mesmo conforme apropriado. Faltas, atrasos e mau 
comportamento poderão ser incluídos como expectativas de mudanças solicitadas no 
plano de melhora, caso seja necessário. 

●  Uma vez que o plano de ação for aprovado, o estudante e o seu porta-voz se reunirão a 
cada ciclo para monitorar o progresso. 

Os estudantes que não satisfizerem os padrões MIAA não serão elegíveis para um “waiver”. 

Os estudantes e pais serão notificados a respeito da situação da inelegibilidade com uma 
designação no boletim daquele termo. 

Bem-estar 
A comunidade da Framingham High School tem como objetivo auxiliar os alunos a diminuir os 
efeitos nocivos do uso de drogas. Todos os alunos que participarem em qualquer atividade co-
curricular ou outros eventos tais como danças durante o ano escolar não deverão usar, possuir, 
comprar/vender ou distribuir quaisquer bebidas alcoólicas, produtos com tabaco, cigarros 
eletrônicos (e-cigarettes), vaporizadores/vaping (vapes), cigarros eletrônicos da marca “jull” ou 
qualquer outra substância controlada legal (a não ser que tenha sido prescrita por um médico) ou 
ilegal. A Framingham High School adotou uma política para o ano todo. A violação da regra de 
saúde química resultará em ação disciplinar assim como a expectativa de cumprimento às 
recomendações do time de apoio ao aluno. Para maiores informações, por favor acesse a Politica 
desportiva da MIAA de Uso de substâncias (MIAA’s Athletics Substance Use Policy) no 
website: www.miaa.net.  
 

CONEXÕES DE CARREIRAS (CAREER CONNECTIONS)  
“Career Connections” é um programa com verba federal que serve aos alunos elegíveis que 
possam requerer assistência adicional para completar os requerimentos para a graduação na 
escola de ensino médio (high school).  É oferecido aos alunos gerenciamento de caso abrangente 

http://www.miaa.net/gen/miaa_generated_bin/documents/basic_module/MIAAHandbook1719.pdf
http://www.miaa.net/
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que se concentra nas qualidades e necessidades individuais. Uma vez avaliados, os alunos 
trabalham com seu gestor de caso (case manager) e um especialista em carreiras. Eles são 
conectados com empregadores na comunidade, colocados em estágios pagos e não pagos e 
desenvolvem planos de aprendizagem baseados no trabalho. Os estudantes são monitorados de 
perto para que desenvolvam habilidades apropriadas e de sucesso relacionadas ao trabalho. Para 
mais informações visite o Centro de Faculdades e Carreiras (College and Career Center) na 
biblioteca. 
 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
O programa de desenvolvimento profissional, (CDP), é uma aula de um semestre que fornece 
ao aluno a oportunidade de completar créditos acadêmicos que contam para sua formatura 
enquanto trabalham fora, sob supervisão da escola. É um programa seletivo e que requer 
aprovação de profissionais de diversos níveis. Um aluno tem de ter no mínimo 16 anos de 
idade para ser considerado. Para permanecerem no programa, os alunos participantes devem 
manter notas satisfatórias enquanto desempenham também as atividades no trabalho de 
acordo com as expectativas. Excesso de faltas escolares ou atrasos podem ser considerados 
causas para perda deste crédito.  
 
Para mais informações - Sala A-107. 
 

MUDANÇA DE AULAS 
A seleção de aulas deve ser um processo cooperativo entre o aluno, seus pais, o professor e o 
orientador educacional. Espera-se que quando esta seleção de cursos for feita, o aluno fará o 
esforço necessário para se manter fiel à sua escolha. O planejamento da grade de aulas e 
alocação de professores e materiais são feitos de acordo com os requerimento originais de 
solicitação feita pelos próprio alunos. Inclusive, as recomendações feitas pelos professores são 
baseadas no desempenho do aluno na sala de aula.  
 
Alunos e pais que estiverem considerando uma mudança de nível devem entender as novas 
expectativas de um nível mais rigoroso, e assim se comprometer a atingir estas novas 
expectativas, buscando ajuda do professor quando necessário. Não é permitido que o aluno 
que solicitou um aumento de nível volte à aula anterior se a aula anterior estiver lotada. A 
mudança de nível estará sempre sujeita aos limites de espaço e a ida para uma aula mais 
rigorosa depende em grande parte do esforço acadêmico do aluno. Alunos também devem 
considerar a política de elegibilidade e assim cumprí-la para que possam participar de 
atividades extra-curriculares.  
   
Todos os estudantes permanecerão nas aulas que eles escolheram pelos primeiros 10 dias de 
aula. Caso haja de fato a necessidade de uma mudança de aulas, um formulário de mudança 
de curso [course override] deve ser preenchido. Vale lembrar, no entanto, que qualquer 
mudança deve ser antes discutida com os pais e/ou guardiões do aluno, professores envolvidos 
na mudança, chefe de departamento e orientador educacional.  Apesar de algumas mudanças 
serem recomendáveis, deve ficar entendido claramente que a razão deve ser válida e deve 
existir evidência de que o estudante se engajou completamente em suporte acadêmico 
(ajuda após a aula, ADC, OTI, etc.) e de que exista vaga em uma seção disponível. 
Qualquer mudança de nível resultantes deste processo são finais e não poderão ser desfeitas 
após o ingresso do aluno na nova aula. 
 
Um requerimento para descontinuar uma aula para que o aluno tenha privilégios de “Juniors” 
e “Seniors” não serão consideradas. Qualquer aluno saindo de uma aula após o boletim de 
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progresso [Term 1 Progress Reports] não receberá crédito e um “w”, sinalizando “withdrawl”, 
ou seja, desistência em seus boletins oficiais. Alunos devem permanecer na aula que eles 
solicitaram durante o processo de seleção de aulas. A grade de aulas é sempre desenvolvida de 
acordo com as prioridades definidas pelo aluno. Nossa verba, alocação de professores, e 
recursos são resultantes deste processo cuidadoso.  
 
Quando um estudante solicita uma mudança de nível (AP-“Advanced placement”-colocação 
avançada, Honors-honra ao mérito, ACP-“Advanced College Prep”-preparação avançada para 
faculdade, CP-“College Prep”-preparação para faculdade) após ter iniciado uma aula, as notas 
acadêmicas e os registros de faltas do curso inicial automaticamente são transferidos 
diretamente para a nova aula. Apelos para modificações desta política devem ser dirigidos e 
aprovados pelo chefe do departamento. Vale pontuar que os alunos precisam retornar os livros 
e materiais aos professores das classes das quais estão desistindo. 
 

RANKING DA TURMA/PONTUAÇÃO MÉDIA DE DESEMPENHO (GPA) 
A Framingham High School usa uma escala de 4.0 para notas, atribuindo diferentes pesos a 
cursos de colocação avançada, honra ao mérito, cursos de preparação avançada para faculdade e 
curso de preparação para faculdade. Nós posicionaremos os estudantes por percentuais, 
refletindo de perto os intervalos que as universidades requerem para aplicação. Os 30% no topo 
da classe serão identificados com gradações de 5%. De 30% para baixo as gradações serão 
identificadas em incrementos de 10%.   
 
Nível do Curso  Transcrito de Designação Fator de Ajuste no GPA 
AP- Colocação avançada     AP    +0.75 
Honors- Honra ao mérito                         HON              +0.50 
ACP- Prep. avançada para faculdade   ACP    +0.25 
CP- Prep. para faculdade                         CP    +0 
Unweighted- sem peso                         U    Não incluído no rank  
 

MATRÍCULA DUPLA 
“Seniors” podem se matricular em instituições participantes da matrícula dupla, [Dual 
Enrollment], para receber créditos tanto na Framingham High School quanto na instituição 
universitária. Os alunos receberão informações através de seu email escolar, mas também podem 
buscar informações através de seus orientadores escolares, diretamente com o diretor da 
universidade ou no Centro de Desenvolvimento Profissional da FHS. Alunos do programa de 
matrícula dupla tradicional serão cobrados os devidos custos da universidade parceira. O 
programa “Matrícula Dupla Parceiros da High School”, [Partner High School Dual Enrollment], 
feito em parceria com o MassBay Community College, é um programa de matrícula dupla 
especial oferecido gratuitamente para todos os alunos que participarem através da verba 
Commonwealth Dual Enrollment Program (CDEP). 
 
Observação: Aulas do programa matrícula dupla não serão contabilizadas no cálculo do GPA 
constando no boletim do aluno. 

PROVAS 
Todos os estudantes precisam prestar exames no meio do ano e no final do ano para cada curso. 
Os alunos “Seniors” estarão isentos dos exames finais se alcançarem todos os seguintes 
requerimentos: 
 

1. Ter uma média de B+ ou maior no curso ministrado 
2. Não ter registro de ter matado aulas 
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3. Não ter excedido o número máximo de ausências (10 por semestre ou 20 por ano) 
 
 

DATA DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS 
 

Relatórios de progresso (Progress 
Reports) 

 Fechamento das notas  Publicação de Boletins (Report 
Cards) 

Termo 1- 11 de outubro de 2019 Termo 1- 1 de novembro de 2019 Termo 1- 8 de novembro de 2019 

Termo 2- 20 de dezembro de 2019 Termo 2- 17 de janeiro de 2020 Termo 2- 31 de janeiro de 2020 

Termo 3- 13 de março de 2020 Termo 3- 3 de abril de 2020 Termo 3- 9 de abril de 2020 

Termo 4- 22 de maio de 2020 Termo 4- 10 de junho de 2020  Termo 4- Final de junho via 
correio 

 
SISTEMA DE NOTAS 

 Nota  Equivalente Numérico  Nota  Equivalente 
Numérico 
 A+  4.3     C+  2.3 
 A  4.0     C  2.0 
 A-  3.7     C-  1.7 
 B+  3.3     D+  1.3 
 B  3.0     D  1.0 
 B-  2.7     D-  0.7 
 
Definição das notas com letras: 
Nota A: 

Esta nota é recebida pelos alunos que demonstram desempenho superior ao atingir os 
objetivos do 
curso. 

Nota B: 
Esta nota é dada aos alunos que atingem as metas do curso consistentemente. 

Nota C:  
Esta nota é dada aos alunos que tem demonstrado um nível aceitável de desempenho para 
os 
objetivos do curso com alguma deficiência demonstrável na performance. 

Nota D: 
Esta nota representa a deficiência no desempenho do aluno. Embora o crédito seja dado, 
uma nota 
final D indica um nível mínimo e insatisfatório de performance no alcance dos objetivos 
do curso. 

Nota P: 
Esta nota é usada em circunstâncias onde a prática de avaliação padrão não se aplica. O 
crédito é 
dado. 

Nota F: 
Esta nota indica que o aluno falhou em atingir os objetivos mínimos do curso. Nenhum 
crédito é 



 

31 

dado para esta nota final. 
Nota I: 

Esta nota indica que o estudante deve completar algumas tarefas para poder receber uma 
nota para 
crédito. Por favor consulte as (Guidelines for Incompletes) Diretrizes para a compensação 
de 
trabalhos incompletos. Os professores precisam obter a aprovação do administrador 
da série 
antes de publicar um(a) incompleto(a). 

Nota N: 
Esta nota indica que o estudante não esteve tempo suficiente na classe para receber uma 
nota para 
o termo. 

Nota W: 
Esta nota indica que o estudante desistiu do curso após o período de revisão de 
adição/desistência. 
 

REQUISITOS PARA GRADUAÇÃO (Padrão Mínimo) 
1. Requisitos de Crédito  

● Completar com sucesso um curso de um ano dá ao estudante o direito de receber 1.0 
crédito 

● Completar com sucesso um curso de meio ano dá ao estudante o direito de receber um 
crédito de 0.50  

● Para passar para a série seguinte, os estudantes devem obter os seguintes créditos 
exigidos: 
10ª Série     5.0 créditos 

 11ª Série    11.0 créditos  
 12ª Série    17.0 créditos 
 Graduação    22.0 créditos 

2. Requerimentos por Matéria  
Os seguintes créditos por matérias devem ser obtidos como parte dos requisitos de 

graduação: 
 Língua inglesa                              4.0 créditos 
 História e Ciências sociais (Modern World, U.S. History I & II)  3.0 créditos 
 Matemática        3.0 créditos 
 Ciências        3.0 créditos 
 Idiomas do mundo                  2.0 créditos 
 Artes Práticas *                  1.0 crédito  
 Belas Artes*        1.0 crédito 
 Educação Física       1.5 créditos 
 Saúde         0.5 crédito 

* Os estudantes devem estar registrados em uma classe de Saúde ou Educação Física (PE) a cada ano. 
* Consulte a página 4 do Programa de Estudos da FHS (FHS Program of Studies) para uma lista de cursos que 
satisfaçam este requisito. 

 
3. Total de créditos requeridos no ano “Senior” 

Todo aluno “senior” deve cursar 5 créditos em seu último ano, independentemente de 
quantos créditos foram obtidos anteriormente.   

 
4. Testes MCAS 
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Os estudantes que não atenderem os padrões do Departamento de Educação de 
Massachusetts nos exames MCAS receberão um certificado de realização ao completar os 
requerimentos dos cursos da Framingham High School. 

GRADUAÇÃO ANTECIPADA 
Existem vários métodos alternativos para os estudantes buscarem uma formatura antecipada. A 
política do Comitê Escolar de Framingham é a seguinte: 
 

Diante do requerimento por escrito de um aluno e com a aprovação dos 
pais/responsáveis do mesmo, do orientador educacional e do administrador da série 
apropriada; o estudante pode ser considerado para graduação antecipada depois de 
completar o seu ano júnior se tiver sido aceito em uma instituição de ensino superior ou 
estiver correntemente empregado, engajado em estudo independente ou alguma forma 
aceitável de atividade comunitária. Se o aluno atender os critérios acima e tiver 
completado os requerimentos para o diploma, o Comitê Escolar irá, com a 
recomendação do Superintendente escolar, conceder o diploma. 
 

Os estudantes interessados em se graduar antecipadamente devem contatar o seu administrador 
de série ou orientador escolar até o final do seu primeiro termo. 
  

GRADUAÇÃO COM HONRA DEPARTMENTAL 
Para graduar com honra nos cursos básicos (Inglês, Matemática, Ciências, História e Ciências 
Sociais e Idiomas do mundo), o estudante deve: 

A. Fazer um mínimo de 4 anos (8 semestres) de cursos naquela matéria. 
B. Conseguir uma nota final de A- para cima, independentemente de nível. 
C. Conseguir notas de A- para cima no primeiro semestre do ano sênior. 

Observação:    
1. Matérias eletivas determinarão os seus próprios recipientes. 
2. Apelos devem ser dirigidos ao Vice-Diretor.     
3. O peso do curso não afeta a designação de Honras. 
4. Honras Departamentais são reconhecidas no programa de formatura na graduação.                                                                                                                                          

 
DIRETRIZES PARA COMPENSAÇÃO DE TRABALHOS INCOMPLETOS 

Os estudantes são responsáveis por compensar trabalhos das aulas, deveres de casa ou exames 
solicitados pelo professor dentro dos seguintes períodos: 
 
A. Após o retorno de uma ausência justificada, serão concedidos dois dias para a 

recuperação dos trabalhos e tarefas perdidos. É responsabilidade do aluno procurar e 
obter o trabalho ou tarefa perdidos durante a ausência.  

B. Até três dias consecutivos, o prazo para compensação será o dobro do número de dias de 
ausência. 

C. Ausências prolongadas que se estendam além destes limites irão requerer arranjos 
especiais feitos pelo professor do estudante. É responsabilidade do estudante esclarecer 
os arranjos para recuperação de tarefas logo após o seu retorno. Os prazos para 
compensação de trabalhos devem ser respeitados. Em raras ocasiões, com a 
aprovação prévia do administrador, pode ser dada uma permissão para um “incompleto”.  
A menos que tenha sido combinado previamente, um trabalho incompleto será mudado 
de “I” para "F" em duas semanas. 

D. Se anunciado previamente, espera-se que os alunos reponham exames ou submetam 
projetos ou dever de casa no primeiro dia em que retornarem para a escola. 
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E. Ausências causadas por férias familiares não são consideradas justificadas dentro da 
nossa política de assiduidade. O arranjo para a recuperação dos trabalhos perdidos deve 
ser combinado com cada professor antecipadamente. 

F. Os alunos que receberem um “incompleto” terão duas semanas a partir da data do final 
do termo para completar as tarefas a serem compensadas. 

 
DIRETRIZES PARA O DEVER DE CASA 

O dever de casa refere-se ao trabalho dado pelo professor para ser completado fora do horário da 
aula. 
 
O dever de casa serve a muitos propósitos: 

● melhora o desempenho acadêmico 
● ajuda o estudante a organizar seu tempo 
● estende o aprendizado e o pensamento crítico além do dia escolar 
● desenvolve responsabilidade individual, a habilidades de tomada de decisões e 
independência 
● fornece tempo adicional para a aplicação de novas capacidades 
● mantém os pais envolvidos e informados sobre o currículo e as habilidades que estão 
sendo ensinadas 
● melhora as notas 
 

Já que a eficácia dessas diretrizes depende da cooperação de todos os envolvidos, as seguintes 
responsabilidades são apresentadas: 
 
Estudantes: 
1. Registrar as tarefas diariamente na Agenda 
2. Juntar o material necessário para completar a tarefa 
3. Pedir esclarecimentos ou ajuda se não entender a tarefa dada 
4. Completar as tarefas a tempo 
5. Planejar o tempo adequado para as tarefas de longo prazo 
6. Estabelecer um companheiro de dever de casa em cada matéria/curso 
7. Estar preparado para ficar na “detenção de dever de casa” se as tarefas não estiverem 

completas 
 
Professores: 
1. Fornecer uma explicação completa de como fazer a tarefa 
2. Fazer comentário, dar nota ou confirmar de alguma forma que verificou cada tarefa 
3. Variar os tipos de tarefa dada 
4. Assegurar-se de que as tarefas de dever de casa sejam significativas 
5. Planejar as tarefas dadas para evitar sobrecarregar os estudantes 
6. Fornecer tempo suficiente para projetos de longo prazo durante o ano 
7. Comunicar aos pais e alunos as consequências por não fazer e entregar o dever de casa 

completo 
8. Poder encaminhar alunos que não completaram o dever de casa para a “detenção” após a 

aula 
 
Pais: 
1. Estabelecer o dever de casa como uma prioridade 
2. Comunicar-se com o professor se tiver alguma dúvida sobre o dever de casa 
3. Estimular o orgulho pelo completar das tarefas 
4. Arranjar um local quieto, tempo suficiente e material para completar as tarefas 
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5. Incentivar uma rotina diária consistente 
6. Se o estudante disser que o dever já está pronto, faça com que este tempo seja gasto com 

leitura, revisão ou outras atividades acadêmicas 
7. Suporte as consequências quando o dever não for feito 
 

LISTA DE HONRA 
 
Existem três categorias de honra. Todas as matérias são tratadas com igualdade.   
 
Alta Honra: Os estudantes precisam receber um mínimo de A- em todas as matérias, com 
exceção de uma na qual a nota não pode ser menos do que B. 
 
Honra: Os estudantes precisam obter notas de B- para cima em cada uma das matérias. 
 
Mérito: Os estudantes precisam tirar notas de B- para cima em cada uma das matérias, com 
exceção de uma na qual a nota não pode ser menor do que C. 

PROGRAMA DE ESTÁGIO 
O Programa de Estágio Após a Escola está disponível para alunos de terceiro e quarto ano que 
queiram explorar o mundo do trabalho em uma carreira de interesse. Os participantes precisam 

manter um diário, desenvolver um projeto para a organização anfitriã, quando apropriado, 
escrever um resumo reflexivo da experiência e completar 60 horas no local. Um coordenador na 

escola irá monitorar o estágio e avaliar o progresso do mesmo. 

O Programa de Estágio de Verão está disponível para alunos que estão entrando na 10ª e 11ª 
séries (sophomores & juniors) e os requerimentos para o programa são os mesmos do Programa 
de Estágio Após a Escola. Os participantes podem fazer um estágio e também ter um emprego 
pago. O cumprimento satisfatório de um desses dois programas resultará em uma observação no 
histórico escolar do aluno listando o tipo de experiência de estágio que o aluno completou. 

O Programa de Estágio Sênior é um curso de segundo semestre durante os períodos E, F e G 
combinados e está disponível somente para alunos sêniores aprovados. Os requerimentos do 
Programa são os mesmos do Programa de Estágio Após a Escola. Neste programa os 
participantes irão pesquisar e selecionar a organização na qual querem estagiar. Após o 
cumprimento com sucesso do programa, o aluno poderá receber até 1.5 créditos acadêmicos. 

SELEÇÃO DO NÍVEL DOS CURSOS 
Os níveis AP (Colocação avançada), de Honra (H), CP (Prep. para Faculdade) e ACP (Prep. 
Avançada p/Faculdade) são diferenciados pelo grau de dificuldade, independência de 
aprendizagem e ritmo. Todos os níveis de cursos são projetados para fornecer o máximo de 
desafio intelectual para cada aluno. As decisões sobre colocações são feitas pelo time 
educacional de cada estudante, e inclui, mas não se limita a, o estudante, seus pais/responsáveis, 
professores e equipe de funcionários de apoio da FHS. Os professores fazem recomendações 
para o nível de curso apropriado baseados no potencial acadêmico do estudante e prévio 
desempenho acadêmico. É assumido que o aluno vai se esforçar e notas baixas não são 
automaticamente uma base para quedas de nível. Os níveis de colocação podem variar em 
diferentes disciplinas acadêmicas, e tentativas apropriadas de colocação em níveis mais altos são 
incentivadas. Espera-se que os estudantes que estiverem tentando uma colocação em um nível 
mais alto ou que estiverem passando por cima da recomendação de um professor, possuam a 
estâmina acadêmica e a perseverança para procurar ajuda adicional quando necessário e acessar 
o Programa de suporte acadêmico após a escola.  
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Os níveis de cursos são designados conforme a seguir: 
Colocação Avançada: (Advanced Placement) - Estes cursos apresentam um currículo 

desafiador, em nível de faculdade e requerem um aprendizado 
independente bem significativo. 
Espera-se que os estudantes pensem de forma crítica, criativa e 
analítica.        Estes cursos rigorosos seguem o programa aprovado 
pelo “College Board”.(AP)  
Os estudantes devem se registrar para e completar o exame 
correspondente de Colocação Avançada em maio. Os alunos não 
matriculados em um curso AP oferecido na FHS não tem 
permissão para prestar o exame AP daquele curso sem a 
permissão por escrito do diretor do departamento e do Vice-
Diretor. 

 
Honra: Estes cursos apresentam material curricular padrão desafiador e 

requerem aprendizagem independente. Espera-se que os estudantes 
demonstrem raciocínio crítico, criativo e analítico. (HON) 

 
Prep. Avançada p/Faculdade: Estes cursos apresentam material curricular padrão desafiador e 

requerem habilidades de pensamento de grau elevado. Espera-se 
que os estudantes demonstrem capacidade de aprendizagem 
independente e fortes habilidades acadêmicas. (ACP) 

 
Prep.p/Faculdade: Estes cursos apresentam material curricular padrão desafiador e 

requerem habilidades de pensamento de grau elevado com suportes 
de técnicas de aprendizado progressivo. Espera-se que os 
estudantes reforcem a sua capacidade de aprendizagem 
independente e habilidades acadêmicas (CP)  

 
Sem nível (Unleveled): Estes cursos apresentam material curricular padrão desafiador que 

constrói habilidades específicas e conteúdo através de instrução 
baseada em atividade. Estes cursos não são computados no GPA. 
Cursos de currículo adaptado de Educação Especial também não 
estão em nenhum nível especial e oferecem instrução 
especialmente desenvolvida. (U) 

 
SOCIEDADE NACIONAL DE HONRA 

A Sociedade Nacional de Honra é uma organização que reconhece estudantes considerados 
excepcionais em escolaridade, caráter, liderança e serviço. Os estudantes são considerados para a 
sociedade no outono após completar a 10ª ou 11ª série. A média mínima acadêmica requerida 
para ser um membro da Sociedade é uma pontuação média de desempenho ajustada (Adjusted 
Grade Point Average) – AGPA de pelo menos 3.75. Esta média é baseada somente no peso dos 
cursos e é ajustada de acordo com o nível de cada curso. Os candidatos devem preencher um 
Formulário de Informações para determinar o seu nível de envolvimento nas atividades da 
Framingham High School e nos projetos de serviço comunitário. Os candidatos também serão 
avaliados nas áreas de bolsa de estudo, caráter, liderança e serviço.  
  
As diretrizes encontradas no www.nhs.us/ ajudarão na definição de liderança, serviço e caráter. 

REQUISITOS PÓS-SECUNDÁRIOS 
 

http://www.nhs.us/
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Padrões de Admissão para as Faculdades e Universidades Estaduais de Massachusetts 
Cursos Requeridos 
Para ser considerado para admissão numa faculdade do estado de Massachusetts ou qualquer um 
dos 4 campuses universitários você precisa completar com sucesso os seguintes 16 cursos na 
Framingham High School. Cada curso é equivalente a um ano de estudo. 
 

Língua Inglesa 4 cursos 

Matemática 4 cursos (álgebra 1 e 2 e geometria ou trigonometria ou 
equivalente) 

Ciências 3 cursos (incluindo dois com trabalho em laboratório) 

História e Estudos Sociais 2 cursos (incluindo um em História dos EUA) 

Línguas 2 cursos (no mesmo idioma) 

Eletivas 2 cursos (entre as matérias acima, artes, humanas ou ciências de 
computação) 

 
Estes cursos precisam ser de nível preparatório para a faculdade – se você não tiver certeza de 
que um curso é preparatório para a faculdade, verifique com seu orientador educacional para ter 
certeza de que o curso irá contar para os 16 cursos que você precisa. (Veja em Requisitos para 
Graduação da FHS na página 30.) 
 

REQUISITOS DA NCAA PARA ESTUDANTES ATLETAS 
Os estudantes que planejam participar nos esportes dos times principais (varsity athletics) em 
uma instituição na Divisão I ou II da Associação Atlética Universitária Nacional (National 
Collegiate Athletic Association), devem consultar seus orientadores e o Diretor de esportes. Para 
maiores informações consulte ncaaclearinghouse.net 
 

PROGRAMA “RESILIENCY FOR LIFE” 
O Programa “Resiliency for Life” (Resiliência para a vida) é um programa voluntário projetado 
para atender às necessidades acadêmicas, sociais e emocionais dos estudantes que tiveram 
dificuldade com o programa, horários e o ambiente escolar tradicionais. O programa é planejado 
para assegurar que estudantes selecionados tenham a oportunidade de aprender e desenvolver 
relações de confiança com adultos e com seus colegas. Os componentes incluem serviços de 
tutores, aconselhamento, mentores, orientação, atividades de formação de trabalho em equipe, 
monitoramento acadêmico, serviço comunitário e envolvimento consistente dos pais. 
 

EDUCAÇÃO ESPECIAL  
A Educação Especial fornece avaliações através do sistema escolar em geral e através do 
processo de encaminhamento pelos pais. Os educadores fornecem serviços de instrução de 
educação especial em pequenos grupos nas quatro áreas acadêmicas usando um currículo 
modificado e técnicas especializadas. Eles agem como um elo de ligação entre o estudante, os 
pais e os funcionários da escola na área de necessidades especiais identificadas.  A Educação 
Especial fornece suporte direto e indireto para alunos em classes de educação regular. Eles 
fornecem orientação para a equipe no que se refere às modificações do currículo e os estilos de 
aprendizagem dos alunos. O Escritório de Educação Especial (Special Education Office) fica na 
sala E-215 
 

https://web3.ncaa.org/ecwr3/?DB_OEM_ID=9600
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“STEP UP TO EXCELLENCE” 
O Programa “Step Up To Excellence”, é um programa de três anos de experiência de 
enriquecimento acadêmico e de mentores para alunos da FHS que possuem necessidades 
financeiras. O programa foi criado para aumentar os horizontes dos estudantes, fortalecer as suas 
habilidades acadêmicas e pessoais e incentivá-los a realizar o seu potencial. O programa ajuda 
estudantes a encontrar e acessar oportunidades que atendem os seus interesses únicos e 
necessidades. Cada aluno trabalha com o seu próprio mentor, o qual é um membro da equipe 
escolar, para determinar seus objetivos e aprender como atingir os mesmos. O compromisso com 
o programa “Step Up To Excellence” começa no outono da 10ª série e vai até a graduação do 
aluno.   
 

HISTÓRICO ESCOLAR 
A política para obtenção dos registros dos estudantes está disponível no escritório de orientação 
educacional. O registro temporário contém a maioria das informações sobre os estudantes. Este 
registro é retornado para o aluno na graduação. O histórico escolar do estudante é guardado por 
60 anos. Os históricos escolares são enviados pelo escritório de orientação educacional, após a 
requisição por escrito do aluno. Os pais e estudantes secundários tem a opção de requisitar que 
tal informação não seja divulgada para recrutadores sem autorização prévia por escrito. 

 
ESCOLA DE VERÃO 

Na “Framingham Secondary Summer Institute” (Instituto de Verão de Framingham) os alunos 
podem fazer cursos (mediante o pagamento de uma taxa) para receber crédito original ou de 
compensação/perdido. Nem todos os estudantes são elegíveis para a Escola de Verão. A 
elegibilidade é determinada pelo Vice-Diretor e pelo professor, e é baseada na frequência e/ou 
nas razões pela qual o aluno foi reprovado no curso. Os estudantes que não completarem um 
projeto importante (ex: trabalho de pesquisa) não se qualificarão para a Escola de Verão. A 
quantidade de créditos obtidos por curso da Escola de Verão será determinada pelo 
Administrador da série. Cursos feitos em qualquer outra escola que não seja a “Framingham 
Secondary Summer School” devem ser pré-aprovados pelo Diretor do departamento 
apropriado e pelo Administrador da série. NEM TODOS OS CURSOS SÃO OFERECIDOS 
NA ESCOLA DE VERÃO 
 

“WRITING CENTER” (CENTRO DE ESCRITA) 
O Centro de Escrita da FHS fica localizado na sala E207, ao lado do escritório do Depto. de 
Língua Inglesa/História. Os estudantes podem visitar o centro a qualquer hora durante o dia se 
precisarem de ajuda com qualquer tipo de escrita para qualquer matéria. Professores de Língua 
Inglesa trabalham no Centro todo o dia e estão lá para ajudar com planejamento, organização, 
correção de textos, edição e revisão. Chromebooks e uma impressora estão disponíveis para o 
uso dos estudantes. Professores voluntariam com frequência para manter o Centro aberto após a 
aula para aqueles alunos que não puderem ir ao centro durante o horário de aula. 
Os estudantes não precisam de um passe de um professor para entrar no “Writing Center”, mas 
os alunos precisam assinar no log eletrônico ao chegar no Centro. Antes do período acabar, um 
dos professores do Centro de Escrita dará a cada estudante um passe que deverá ser entregue ao 
seu professor, ou ao professor de estudo dirigido. Os estudantes devem retornar às suas classes 
programadas ou estudo dirigido antes do final do período.   

REGRAS E PROCEDIMENTOS 
 

INFORMAÇÃO “ANTI-BULLYING” DA FRAMINGHAM PUBLIC SCHOOLS  
 

https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8304
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A Framingham Public Schools acredita que todos os estudantes têm o direito a um ambiente 
escolar saudável e seguro. Bullying de qualquer tipo é uma distração enorme para o aprendizado 
e não tem lugar no âmbito escolar. 
 
Bullying é definido como conduta REPETIDA que causa ou gera: 
• Dano emocional ou físico 
• Dano à propriedade da vítima 
• Um ambiente hostil na escola para a vítima 
• Uma violação dos direitos da vítima na escola 
• Uma perturbação material ou substancial do processo de educação ou do funcionamento regular 
da escola 
 
Bullying pode envolver, mas não está limitado a: 
1. Provocação indesejada 
2. Comportamento ameaçador/intimidador 
3. Perseguição normal ou cibernética 
4. Bullying cibernético (incluindo telefones celulares) 
5. Violência física 
6. Roubo ou destruição de propriedade pessoal ou escolar 
7. Assédio sexual, religioso ou racial 
8. Humilhação pública 
9. Exclusão social, incluindo incitamento e/ou coerção  
10. Rumores ou disseminar falsidades 
 
O bullying que ocorrer fora da propriedade escolar pode ser resolvido na escola quando: 
• Tiver gerado um ambiente hostil na escola para a vítima 
• Perturbar material ou substancialmente o processo de educação ou o funcionamento regular da 
escola 
 
Como pais/responsáveis podem ajudar: 
• Fale com um funcionário da equipe escolar sobre incidentes que o(a)seu/sua filho(a) conte para 
você 
• Monitore de perto o uso da tecnologia por seu/sua filho(a) em casa, incluindo computadores e 
telefones celulares: 

- Mantenha os computadores, tablets e celulares em uma área comum da casa 
- Saiba com quem o(a)seu/sua filho(a) está se comunicando 
- Bloqueie o acesso à tecnologia quando apropriado 
- Cheque o histórico de busca na internet quando as circunstâncias justificarem a suspeita 

• Assegure o(a)seu/sua filho(a) de que o problema será examinado 
• Reforce a auto estima do(da)seu/sua filho(a)  
• Se assegure de que o(a)seu/sua filho(a) compreende que ele/ela deve contar a um funcionário 
da equipe escolar para que a ação apropriada seja tomada 
• Encoraje o(a)seu/sua filho(a) a defender os seus próprios direitos apropriadamente 
Denúncias de bullying podem ser feitas anonimamente; contudo nenhuma ação disciplinaria será 
tomada contra um estudante somente com base em uma denúncia anônima. Um estudante que 
conscientemente fizer uma falsa acusação de bullying ou retaliação estará sujeito à ação 
disciplinaria. O formulário de denúncia de incidente de Bullying (The Bullying Incident Report 
Form) está localizado no Apêndice deste Manual, na página 63. 

INFORMAÇÃO SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA E DISCIPLINA 
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As Leis Gerais de Massachusetts (The Massachusetts General Laws) exigem que o Comitê 
Escolar 
adote políticas, regras e regulamentos por escrito, consistentes com a lei, podendo estar 
relacionadas ao estudo, à disciplina, à conduta, à segurança e ao bem-estar de todos os 
estudantes, ou qualquer classificação destes, matriculados nas escolas públicas do Distrito. 
 
As Escolas Públicas de Framingham estão comprometidas a formar parceria com os pais e 
responsáveis, a fim de promover ambientes de aprendizado ideais e seguros. 

A segurança dos estudantes e dos funcionários é de suma importância. O ensino e o aprendizado 
eficazes são baseados em respeito e consideração pelos direitos e propriedade próprios e dos 
outros. Espera-se que os alunos se comportem de maneira que os direitos e a segurança dos 
outros não sejam violados. Eles serão obrigados a respeitar a autoridade constituída, e agir de 
acordo com os regulamentos e regras escolares, e com as disposições da lei que se aplicam à sua 
conduta.  

A implementação das regras gerais de conduta é de responsabilidade do Diretor e da equipe 
profissional do prédio. Para que isso aconteça, cada equipe escolar do Distrito deverá 
desenvolver regras específicas consistentes com a lei e que não estejam em conflito com a 
política do Comitê Escolar. Estas regras do prédio devem ser uma extensão da política do 
Distrito sendo mais específicas porque elas se relacionam as escolas individuais. 

O objetivo da ação disciplinar é restaurar um comportamento aceitável. Quando uma ação 
disciplinar for necessária, ela deverá ser administrada com justiça e deverá estar relacionada às 
necessidades do indivíduo e às circunstâncias individuais. 
 
Em todo caso de má conduta estudantil para a qual uma suspensão possa ser imposta, um Diretor 
deve considerar maneiras de reengajar o estudante no aprendizado, e evitar o uso de suspensões 
de longo prazo como consequência até que alternativas tenham sido tentadas. Alternativas 
podem incluir o uso de estratégias baseadas na evidência e programas como mediação, resolução 
de conflitos, justiça reparadora e intervenção positiva de comportamento e suporte. 

Os alunos que violarem qualquer um dos regulamentos de conduta e controle do estudante 
estarão sujeitos a ações disciplinares. O grau, a frequência e as circunstâncias em torno de cada 
incidente deverão determinar o método utilizado para reforçar essas regras.  
A maioria das situações que exigem ação disciplinar podem ser resolvidas dentro dos limites da 
sala de aula ou, na medida em que ocorrerem, podem ser resolvidas com uma repreensão 
razoável, mas firme; e/ou através da comunicação do professor com o aluno e/ou pais ou 
responsáveis. 
 
Se surgir uma situação na qual não exista um regulamento por escrito aplicável, espera-se que o 
funcionário da escola exerça um julgamento razoável e profissional. 
Todos os manuais dos estudantes devem conter as disposições legais das 
M.G.L.c. 37H, 37H1/2 e 37H3/4. 

Cópias dos manuais do estudante estão disponíveis eletronicamente para cada aluno que estiver 
ingressando na escola em setembro e para qualquer aluno que vier a se matricular durante o ano 
letivo. Os pais dos alunos das séries K-12 confirmaram o recebimento dos referidos manuais. 

FONTE: MASC 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section371%7E2
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37h
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REF. LEGAL:  M.G.L. 71:37H; 71:37H1/2 ; 71:37H3/4.; 71:37L; 76:16; 76:17 

603 CMR 53.00 

Cada aluno será responsável por promover um ambiente positivo e saudável para os outros 
mantendo o auto-respeito e auto-disciplina, e tendo consideração pelos direitos e propriedades 
dos outros. Cada aluno será responsável por sua própria conduta sempre que os estudantes 
estiverem: 
● na escola 
● em propriedade escolar 
● em eventos autorizados pela escola, incluindo danças e eventos esportivos 
● nos ônibus escolares ou outro transporte fornecido pela escola 
● acusados ou condenados por um delito de conduta que possa representar um perigo ou risco 

para a saúde dentro do ambiente escolar 
● envolvidos em um conflito fora da escola que possa ter se originado na escola ou no caminho 

de ida ou volta da escola 

Os alunos que falharem em aceitar essas responsabilidades estarão sujeitos a uma 
progressão de ações disciplinares que podem incluir: 

● detenção determinada pelo professor 
● detenção administrativa 
● escola no sábado 
● suspensão na escola 
● suspensão fora da escola  
● revogação do privilégio de participar das atividades escolares incluindo a cerimônias de 
formatura 
● suspensão de longo prazo 
● expulsão 

De acordo com os direitos do estudante ao processo devido como definido abaixo, a 
Framingham High School pode suspender um aluno por qualquer um dos 
comportamentos a seguir: 
 
M1 - Posse de arma perigosa*, ou ameaça de usar qualquer objeto como uma arma 
M2 - Agredir um professor ou qualquer outro funcionário da escola 
M3 - Posse, venda, distribuição, uso ou fabricação de drogas ilegais** ou álcool 
M4 - Atear fogo  
M5 - Fazer soar o alarme de incêndio sem autorização 
 
Os seguintes comportamentos podem causar: Mínimo mandatório de 1 dia de suspensão da escola, das atividades 
patrocinadas pela escola e privilégio do ônibus, possível proibição de participação nas cerimônias de graduação, 
possível notificação à polícia e possível exclusão/expulsão das Escolas Públicas de Framingham: 
 
M8 - Estar sob a influência de drogas ilegais** ou álcool, ou estar de posse de quaisquer instrumentos para uso 
de drogas.  
 

                             Os seguintes comportamentos podem servir como motivo para suspensão ou outra ação disciplinar, a qual pode 
incluir, mas não está limitada à, proibição de participação nas cerimônias de graduação ou atividades patrocinadas 
pela escola: 
 
D1 - Falha em identificar-se de forma verdadeira diante de qualquer funcionário da escola, mediante 
solicitação 
D2 - Violação de qualquer política das Escolas Públicas de Framingham  

             D3 - Assédio, perseguição ou trote de/em outro estudante ou funcionário da escola baseado, mas não 
limitado à raça, cor,   sexo, nacionalidade, religião, deficiência ou orientação sexual 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37h1%7E2
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37h
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/section37l
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section16
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section17
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr53.html?section=all
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D4 - Roubo ou destruição proposital de propriedade escolar ou pessoal 
D5 - Persistentes ou excessivas faltas não justificadas e/ou atrasos e “matacão” de aulas 
D6 - Trapacear, plagiar ou fraudar  

             D7 - Uso de linguagem ou gestos obscenos, abusivos ou profanos, ou comportamento rude ou desafiador, que 
perturbem o processo de aprendizagem ou a atividade escolar. 

D8 - Um padrão de comportamento desafiador ou insubordinado em relação a qualquer funcionário ou política 
da escola 

             D9 - Comportamento que coloque pessoas ou propriedade em perigo ou que perturbe substancialmente o 
processo de aprendizagem ou atividade escolar 

D10 - Estar cheirando a maconha ou álcool 
D11 - Estar presente em área não autorizada 

             D12 - Fumar em qualquer prédio, terreno ou ônibus escolares, o que inclui “vaping” ou posse de parafernália, 
incluindo, mas não limitado à, vapes, cigarros eletrônicos, acessórios e cartuchos para “vaping” 

             D13 - Violação de qualquer lei criminal do estado de Massachusetts, incluindo, mas não limitada à, apostas ou 
perseguição, que não foram incluídas ainda nessas regras 

D14 - Posse ou uso não autorizado de materiais, equipamento ou propriedade escolar. 
 

               A designação de “M” e “D” serve para distinguir entre as regras para as quais a penalidade seja a suspensão da 
escola Mandatória (M) e as regras para as quais a penalidade ficará ao critério do Diretor (D) ou seu/sua 
designado(a). 

 
*  O termo “arma perigosa” deve incluir, mas não está limitado à, qualquer tipo de arma de fogo, faca ou 
equipamento de artes marciais, dispositivos explosivos (incluindo fogos de artifício), munição ou qualquer réplica 
de uma arma perigosa. Qualquer arma perigosa em posse de um estudante deve ser confiscada do estudante e 
qualquer arma ilegal deve ser entregue à polícia de Framingham.  Todas as outras armas devem ser retornadas ao 
estudante ou a seus pais, de acordo com o critério do Diretor ou seu/sua designado(a). 
 
** O termo “drogas ilegais” deve incluir todas as substâncias controladas definidas nas leis M.G.L. c. 94C, 
incluindo, mas não limitadas à maconha (inclui produtos com THC), cocaína ou remédios controlados que 
necessitam prescrições médicas mas que para os quais o estudante não possua prescrição médica válida. 
 

DEVIDO PROCESSO DE LEI 
 
Os alunos podem entrar com recursos contra ações disciplinarias no escritório da diretoria da 
escola ou no escritório do superintendente do distrito, como detalhado em M.G.L. 71:37H; 
71:37H1/2 ; 71:37H3/4. 
 
Disciplina para os Estudantes com Necessidades Especiais 
Espera-se que todos os alunos alcancem os requerimentos de comportamento descritos neste 
manual.  O Capítulo 71B das Leis Gerais de Massachusetts (M.G.L), conhecido como Capítulo 
766, requer que disposições adicionais sejam feitas para os estudantes que tenham sido 
determinados por uma avaliação do TEAM como tendo necessidades especiais e cujo programa 
está descrito em um Plano de Educação Individual (I.E.P.).  Os requerimentos adicionais a seguir 
aplicam-se à disciplina de alunos com necessidades especiais: 
 

1. O I.E.P. de cada estudante com necessidades especiais indicará se o estudante tem 
condições de seguir o código de disciplina regular ou se a desabilidade do estudante 
requer modificações. Qualquer modificação nas expectativas do código de disciplina 
para um aluno com necessidades especiais, será descrita no I.E.P. 

2. O diretor (ou alguém designado por ele) irá notificar o Escritório de Educação Especial 
da ofensa passível de suspensão de um aluno com necessidades especiais e será 
mantido um registro destas notificações. 

3. Quando um aluno de educação especial for considerado para uma suspensão de longo 
prazo, o TEAM irá determinar se há uma relação entre a desabilidade do aluno e o mau 
comportamento. Este processo, conhecido como “determinação de manifestação”, irá 
considerar se: 
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i. Se deve planejar um programa modificado para o aluno, ou 
ii. escrever uma emenda que permita a continuação dos serviços de educação 

especial durante a suspensão e qualquer outra modificação necessária do 
I.E.P. relativa às expectativas do código de disciplina. 

4. Na ausência de um código de disciplina modificado (conforme descrito no #1 acima), 
e de uma determinação de manifestação, todas as suspensões de menos de 10 dias 
(cumulativos) em um ano escolar devem estar sujeitas aos requerimentos descritos 
neste manual. 

 
Disciplina para os Estudantes com um Plano Educacional 504 
Espera-se que todos os alunos alcancem os requerimentos de comportamento descritos neste 
manual. A Seção 504 (Section 504) do Ato de Reabilitação de 1973, a Lei Americana de 
Deficiências (American Disabilities Act), e o Ato da Educação dos Indivíduo com Deficiências - 
IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) requerem que disposições adicionais sejam 
feitas para os estudantes que tenham sido determinados por uma avaliação do TEAM como tendo 
uma deficiência e cujo programa requer acomodações através de um Plano Educacional 504. Os 
requerimentos adicionais a seguir se aplicam para a disciplina dos estudantes com um Plano 
Educacional 504: 
 

1. O plano 504 para cada estudante com deficiência indicará se o estudante tem 
condições de seguir o código de disciplina regular ou se a desabilidade do estudante 
requer acomodações. Quaisquer acomodações nas expectativas do código de 
disciplina para um aluno com deficiências serão descritas no plano 504. 

2. O diretor (ou alguém designado por ele) irá notificar o coordenador do Plano 504 do 
prédio e o orientador educacional sobre a ofensa passível de suspensão de um aluno 
com deficiências e será mantido um registro destas notificações. 

3. Quando um aluno com deficiências for considerado para uma suspensão de longo 
prazo, o TEAM irá determinar se há uma relação entre a desabilidade do aluno e o 
mau comportamento. Este processo é similar à “determinação de manifestação” e irá 
considerar se: 

i. se deve planejar um programa modificado para o aluno, ou 
ii. escrever uma emenda para o plano 504 com novas acomodações e 
qualquer outra modificação necessária do Plano 504 relativas às 
expectativas do código de disciplina. 

4. Na ausência de um código de disciplina modificado (conforme descrito no #1 
acima), e de uma determinação de manifestação, todas as suspensões de menos 
de 10 dias (cumulativos) em um ano escolar devem estar sujeitas aos 
requerimentos descritos neste manual. 

 
DETENÇÃO DETERMINADA POR PROFESSORES 

Os professores podem requerer que os alunos fiquem em detenção fora do período regular de 
aula. A duração da detenção será decidida de acordo com o critério do professor. 
 
Detenções tem precedência sobre atividades co-curriculares e compromissos de trabalho. É 
permitido aos alunos trocar um dia de detenção por outro no caso de um conflito inevitável ou 
compromisso inadiável.   
 
Faltar à uma detenção marcada resultará em encaminhamento do estudante para o administrador 
da série para a ação apropriada ser tomada. 
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DETENÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
Os administradores podem requerer que os alunos fiquem em detenção fora do período regular 
de aula. A duração da detenção será decidida de acordo com o critério do administrador. 
Detenções tem precedência sobre atividades co-curriculares e compromissos de trabalho. É 
permitido aos alunos trocar um dia de detenção por outro no caso de um conflito inevitável ou 
compromisso inadiável.   
 
Faltar à uma detenção marcada resultará em encaminhamento do estudante para o administrador 
da série para a ação apropriada ser tomada. 
 

INTERVENÇÃO DISCIPLINAR APÓS A AULA 
A Intervenção Disciplinar Após a Aula vai das 14:15h às 15:55h às quinta-feiras. Transporte via 
ônibus escolar será fornecido. Este programa foi planejado para fornecer consequências para 
problemas disciplinares, acadêmicos, de assiduidade e para incentivar um comportamento 
apropriado no ambiente regular da FHS.  Os alunos são supervisionados o tempo todo por 
professores. O estudante tem a responsabilidade de trazer trabalhos para fazer durante 2 horas. 
Os pais/ responsáveis serão notificados sobre a ação tomada que determinou o encaminhamento 
do estudante para a Intervenção Disciplinar Após a Aula. Os alunos com obrigações religiosas ou 
familiares devem fazer um arranjo alternativo junto ao administrador da série. Todas as regras de 
conduta da escola se aplicam à Intervenção Disciplinar Após a Aula. Alunos que faltarem, 
chegarem atrasados ou que não obedecerem às regras descritas aqui, serão encaminhados ao 
administrador das suas séries. Ação apropriada será tomada podendo incluir suspensão da escola. 

 
O tempo passado na Intervenção Disciplinar Após a Aula é estritamente de trabalho. Não é 
permitido socializar. O trabalho acadêmico será enfatizado com disponibilidade dos recursos 
materiais apropriados. Os alunos irão trabalhar nas suas tarefas escolares durante toda a manhã. 
Os alunos que vierem sem trabalho apropriado serão convidados a se retirar e encaminhados ao 
administrador da sua série. 
 
 

SUSPENSÃO NA ESCOLA 
A suspensão na escola é uma opção acadêmica/disciplinar utilizada pelos administradores das 
séries para suspender alunos “na escola” por razões disciplinares ou para permitir que os 
estudantes recuperem trabalhos escolares no caso de ausência prolongadas. Além disso, os 
alunos podem ser encaminhados para a “suspensão na escola” diretamente por um administrador 
quando seu comportamento requer ação imediata. O supervisor fará um esforço para obter o 
trabalho escolar dado ao aluno. Regras e regulamentos para os alunos encaminhados para a 
“suspensão na escola” estão afixadas na sala de suspensão no ADC - Centro de Desenvolvimento 
Acadêmico (Academic Development Center) 
 

SUSPENSÃO FORA DA ESCOLA 
As suspensões fora da escola podem variar de um a dez dias. Todo esforço será feito para 
informar os pais/ responsáveis sobre a suspensão através do telefone/e-mail e notificação por 
escrito. Uma comunicação por escrito será enviada para os pais dentro de 24 horas a partir da 
decisão tomada e o orientador educacional do aluno será notificado. Cada suspensão irá requerer 
uma conferência entre o aluno, seus pais ou responsáveis e o administrador da série antes do 
retorno do aluno à escola. Os alunos serão responsáveis pelo trabalho de aula perdido durante a 
suspensão e devem contatar os seus professores para obter as tarefas antes do seu retorno à 
escola. 
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EXPULSÃO 
De acordo com a secção 37 ½ H do Capítulo 380 dos Atos de Reforma na Educação de 1993, o 
Diretor pode iniciar um procedimento de expulsão contra um estudante que tenha sido acusado 
de: 

● Agressão a um funcionário da escola 
● Posse de drogas ou álcool 
● Posse de arma 

Uma audiência formal de expulsão ocorrerá com o Diretor, o aluno e seus pais/responsáveis. O 
estudante tem o direito de ser representado por um conselheiro legal nesta audiência. Na 
conclusão da audiência, o estudante e os pais serão informados sobre o direito do estudante de 
apelar junto ao escritório do Superintendente Escolar. O resultado poderá ser a remoção da sala 
de aula regular e das relacionadas atividades escolares por um longo período de tempo 
(suspensão) ou a expulsão.   
 

IDADE PARA MAIORIDADE 
Qualquer aluno que completar 18 anos atinge o estado de maioridade. Os alunos que desejarem 
exercer este direito devem completar uma aplicação que pode ser obtida no escritório da 
sua série. Os escritórios de séries entrarão em contato com os pais para confirmar esta provisão. 
A maioridade permite que o estudante seja reconhecido pela escola como um adulto, de forma 
que o(a) estudante possa receber os privilégios de um adulto – assinatura do registro de presença 
incluindo notas de dispensa, requisição de registros e/ou outras atividades similares. No entanto, 
o estudante precisa ter aprovação da administração para qualquer dispensa, atraso e ausências. 
Um estudante com maioridade deve ligar para o telefone da escola específico para comunicar 
ausências e atrasos, a “attendance line”, o mais cedo possível no dia da ausência. A 
administração tomará medidas corretivas se o estudante com status de maioridade estiver 
utilizando o mesmo para abusar das regras e regulamentos da escola. 
 
A escola reserva-se o direito de informar aos pais/responsáveis sobre o uso da maioridade do 
estudante para cada atraso, dispensa e ausência. A escola também se reserva o direito de contatar 
os pais/responsáveis com relação a questões acadêmicas e de comportamento. 
 

REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA O USO DE ÁLCOOL E USO DE DROGAS 
ILEGAIS 

O uso e/ou abuso de todas as substâncias incluindo álcool e drogas ilegais (incluindo esteróides), 
assim como o abuso ou uso inapropriado de substâncias legais (inalantes, vapes, cigarros 
eletrônicos juuls, suplementos de ervas, medicações que necessitam de prescrição médica, 
produtos para dieta e medicações que não necessitam receita médica -OTC) na escola é uma 
violação da lei e também prejudicial aos propósitos educacionais das nossas escolas. 
 
É a política do Comitê Escolar de Framingham que as escolas irão responder ao uso e/ou abuso 
de substâncias incluindo álcool e drogas ilegais (incluindo esteróides), assim como o uso e/ou 
abuso inapropriado de substâncias legais (inalantes, cigarros eletrônicos, vapes, suplementos de 
ervas, medicações que necessitam de prescrição médica, produtos para dieta e medicações que 
não necessitam receita médica -OTC) através de educação, assistência médica/de saúde e 
disciplina. 
 
Uma abordagem de educação/médica e de saúde será o primeiro passo na tentativa de ajudar os 
estudantes a decidirem não usar e/ou abusar de substâncias e de auxiliar os alunos que estejam 
envolvidos. 
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Todo esforço será feito pelos professores e orientadores educacionais para educar os alunos 
sobre o uso/abuso de substâncias e para criar uma atmosfera de conhecimento, confiança e 
segurança que irá incentivar os jovens a procurarem ajuda para superarem os seus problemas 
com abuso de substâncias. O currículo de Saúde das séries K-12 aborda desse assunto. 
 
Programas de treinamentos serão disponibilizados para aumentar a conscientização dos 
funcionários sobre a extensão do abuso de substâncias nas nossa escolas, comunidade e 
sociedade; para proporcionar conhecimento sobre os achados médicos e científicos; sobre o 
conhecimento das leis relacionadas ao abuso de substâncias e as penalidades legais para a 
violação das leis; e para familiarizar os professores com os recursos educacionais disponíveis. 
Aqueles que forem trabalhar na área específica de educação sobre as drogas serão treinados para 
esta responsabilidade. 
 
O sistema escolar fará todo esforço para informar pais e outros cidadãos sobre suas abordagens 
para a eliminação do abuso de substâncias e para fornecer oportunidades aos adultos de receber 
instrução qualificada sobre o assunto. 
 
O sistema escolar manterá elos com as agências de reabilitação, tratamento, judicial, policial e 
legislativa para ajudar a assegurar que a capacidade da comunidade como um todo seja utilizada 
na eliminação dos problemas de abuso de substâncias. 
 
O sistema escolar não aceitará nenhuma doação que tenha sido conseguida através de atividades 
que toleram o uso de álcool e/ou outras drogas ilegais por menores de idade. 
 
O uso e/ou abuso de qualquer substância incluindo álcool e drogas ilegais (incluindo esteróides), 
assim como o uso ou abuso inapropriado de substâncias legais (inalantes, cigarros eletrônicos, 
vapes, suplementos de ervas, medicações que necessitam de prescrição médica, produtos para 
dieta e medicações que não necessitam receita médica -OTC) é estritamente proibido na 
propriedade escolar. Qualquer posse, uso ou venda de drogas ilegais ou acessórios para o uso de 
drogas, substâncias legais usadas inapropriadamente, ou bebidas alcóolicas na propriedade 
escolar, em atividades relacionadas à escola ou no ônibus escolar, é sempre proibida.  A regra 
referente às bebidas alcóolicas aplica-se a todos os alunos, independente de idade. Para 
minimizar mal-entendidos, cerveja e vinho sem álcool também não são permitidos na escola em 
nenhum momento.  O sucesso desta política depende em parte da criação de uma ligação entre a 
comunidade educacional e as agências de aplicação da lei locais.   
 
Para isto, as Escolas Públicas de Framingham e o Departamento de Polícia de Framingham 
concordaram em coordenar seus esforços para prevenir e controlar o uso de substâncias pelos 
alunos e responder efetivamente aos incidentes dentro e fora da escola e nos eventos 
patrocinados pela escola. *  
 
Os seguintes passos serão tomados em resposta ao uso de substâncias pelos estudantes: 
 
1. Se um estudante voluntariamente contar a qualquer funcionário da escola sobre um 

problema com álcool ou drogas, o funcionário irá consultar imediatamente o orientador 
educacional, o assistente social, a enfermeira ou o administrador do prédio, o qual irá 
então consultar o time de apoio do estudante da escola ou outro time de suporte ao 
estudante baseado no prédio (conforme com o identificado em cada prédio) para 
desenvolver recomendações. Nessas situações a escola irá trabalhar com o estudante e a 
sua família para abordar o problema de drogas do aluno. 
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2. Se um administrador da escola tiver motivos razoáveis para suspeitar, através de 

observação direta, que um estudante está sob influência de drogas ou álcool, mas nenhum 
contrabando for encontrado, será feita uma avaliação. Com a autorização explícita dos 
pais, esta avaliação poderá envolver um teste de drogas administrado na escola. A 
administração de um teste de drogas deverá acontecer de acordo com os regulamentos 
estabelecidos pelo Superintendente Escolar. O estudante poderá ser removido da sala de 
aula e os pais serão contatados imediatamente. O Oficial de Recursos da Escola será 
informado sobre o incidente. 

 
3. Quando for determinado que um aluno está sob a influência de drogas ou álcool, mas 

nenhum contrabando for encontrado, o Diretor ou o seu designado, irá imediatamente 
notificar os pais e haverá uma conferência com o estudante e os pais antes do aluno 
retornar à escola.  Poderá ser requerido que o estudante participe de reuniões em um 
programa de recuperação de álcool e drogas aprovado ou outro tratamento apropriado. 
Além disso, o aluno estará sujeito a um máximo de 10 dias de suspensão da escola. O 
Oficial de Recursos da Escola será informado sobre o incidente. 

 
4. Se um estudante for encontrado com posse de drogas ou álcool, o Diretor ou seu 

designado irá imediatamente notificar os pais e haverá uma conferência com o estudante 
e os pais. Para poder estabelecer uma cadeia de custódia, a substância será selada e 
etiquetada com um rótulo contendo a data e hora do confisco além de ser anotada no 
relatório de incidente. Se for uma substância legal, ela poderá ser entregue aos pais ou ser 
descartada a pedido dos pais. Se for uma substância ilegal, ela será entregue ao Oficial de 
Recursos da Escola. Pode ser exigido que o aluno participe de um programa de 
recuperação de álcool e drogas aprovado ou outro tratamento apropriado, e o aluno 
poderá estar sujeito à expulsão da escola. Haverá uma notificação formal à polícia pela 
escola e a ação apropriada poderá ser tomada. 

 
5. Se um estudante for encontrado vendendo, distribuindo ou em posse de uma quantidade 

suficiente para ser acusado com intenção de distribuir álcool ou drogas, o Diretor ou seu 
designado irá notificar imediatamente os pais e a polícia para a remoção obrigatória do 
estudante. Haverá suspensão fora da escola e o aluno estará sujeito à expulsão pelo 
diretor, segundo a lei M.G.L. 37H (Massachusetts General Law).  A polícia tomará a 
ação apropriada segundo à lei relacionada à venda de drogas em proximidade de prédios 
escolares. 
 

O teste de álcool poderá ser usado na escola e em eventos patrocinados pela escola, conforme 
necessário. Os administradores serão responsáveis por determinar o uso apropriado (ex: baseados 
na indicação de fala enrolada, cheiro de álcool, olhos vidrados e/ou coordenação motora 
comprometida). 
 
Os estudantes que se recusarem a fazer o teste do álcool não serão admitidos nas atividades 
escolares ou poderão ser removidos das mesmas. O administrador irá decidir deter ou não o 
indivíduo e irá contatar os pais/responsáveis ou um adulto responsável. 
 
O estudante que não passar no teste do álcool será detido (até poder ser liberado para os 
pais/responsáveis ou adulto responsável). O aluno será disciplinado por ter participado de um 
evento escolar sob a influência de álcool. 
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A intenção da Política de Drogas e Álcool da Framingham Public Schools é ser proativa de 
forma que indivíduos com problemas possam ser prontamente identificados e recebam os 
serviços apropriados. 
 
*   Um Memorando de Entendimento entre a Framingham Public Schools e o Departamento 

de Polícia de Framingham está nos arquivos das secretarias de cada escola. 
    

REGRAS DE ASSIDUIDADE 

O impacto da assiduidade do aluno no sucesso acadêmico do mesmo e as consequências na sua 
vida social, emocional e na saúde do aluno são bem documentadas. Pesquisas recentes mostram 
que a ausência crônica pode começar tão cedo quanto na pré-escola e pode afetar o desempenho 
nas séries seguintes. Frequentar a escola regularmente é essencial para que os estudantes ganhem 
as habilidades acadêmicas e sociais que eles precisam para suceder na vida. As consequências de 
longo prazo de um problema de faltas crônico podem nos levar a uma população menos educada, 
subempregada, com menos estabilidade financeira e menos saudável. 

Começando tão cedo quanto na pré-escola e no jardim de infância, a ausência crônica do 
estudante – quando o aluno perde 10% (10 por cento) dos dias letivos em um ano acadêmico por 
qualquer razão, justificada ou não – é a principal causa de baixo sucesso acadêmico e um 
poderoso indicador de quais estudantes irão eventualmente abandonar a escola. Os estudantes 
que possuem uma baixa assiduidade ao longo de vários anos irão ter dificuldades para compensar 
o tempo de sala de aula perdido. O absenteísmo crônico dos estudantes pode causar que 
estudantes de terceira série não consigam ler com proficiência, que alunos da sexta série tenham 
dificuldades com o programa, trabalhos e exames do curso e que alunos do ensino médio (high 
school) estejam despreparados e se desviando do caminho que leva para a graduação. 

Pontualidade é um hábito de valor e uma competência para a vida. A chegada pontual na escola 
se baseia na responsabilidade pessoal pelas suas próprias ações e no respeito pelas regras. Os 
pais/responsáveis devem se esforçar ao máximo para apoiar e facilitar a chegada pontual dos 
estudantes na escola pela manhã e para todas as classes durante o dia. Os pais/responsáveis 
devem se esforçar ao máximo para marcar as consultas médicas e dentárias ou atividades 
recreacionais para fora do horário de aula. Atrasos e dispensas antecipadas dos alunos em 
excesso possuem um impacto cumulativo. 

Diretrizes para ausências justificadas e não justificadas: 
Toda ausência faz diferença, independentemente de ser justificada, não justificada, um atraso ou 
uma dispensa antecipada do aluno. Quando consideradas como um todo, todas as ausências 
causadas por qualquer razão podem causar impacto no aprendizado do estudante e nas 
consequências acadêmicas, sociais e emocionais.  

Ausências justificadas  

A Framingham Public Schools reconhece que às vezes os estudantes terão razões legítimas para 
estarem ausentes. Estas razões são chamadas de ausências justificadas. Os pais/responsáveis 
devem fornecer à escola uma nota explicando a ausência dentro de 5 dias após o retorno à escola. 
Ausências justificadas incluem as seguintes: 

  Doença ou ferimento do estudante 

Para ser considerada como justificada uma ausência de mais do que 3 dias 
consecutivos deve ser documentada por escrito por um profissional médico 
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apropriadamente licenciado. ex: médico, enfermeira, assistente do médico ou dentista 
que tenha examinado fisicamente o estudante. 

Um estudante poderá acumular 5 dias individuais justificados (não consecutivos) por 
doença ou ferimento durante cada ano letivo. Todas as ausências por doença ou 
ferimento subsequentes, após os 5 dias individuais, serão consideradas não 
justificadas a não ser que sejam acompanhadas por documentação por escrito de um 
profissional médico apropriadamente licenciado. ex: médico, enfermeira, assistente 
do médico ou dentista que tenha examinado fisicamente o estudante. 

  Morte na família, de um parente próximo 
  Observação de um feriado religioso importante 
  Intimação judicial para presença na corte (o nome do estudante deve aparecer na 

intimação)  
  Atividades aprovadas pela escola 
  Visita à faculdade (documentação exigida) 
  Suspensão 
  Obrigações legais, de imigração, militares ou outras obrigações similares 

Ausências não justificadas: 
Uma ausência é considerada não justificada quando um estudante falta à aula por razões que não 
são aceitas pela escola, com ou sem a permissão dos pais. Um estudante com muitas ausências 
não justificadas é considerado “matador de aulas” (truant). Exemplos de ausências não 
justificadas são: 

● Comparecer aos apontamentos dos pais / responsáveis (ex: médico, dentista) 
● Comparecer às intimações judiciais dos pais / respons´ǖeis 
● Férias / viagem em família 
● Ficar em casa para visitar ou cuidar de familiares 
● Perder ônibus escolar 
● Dormir até mais tarde 
● Doença / ferimento não documentado que excedam 3 dias 
● Ausências relacionadas ao clima (diferente de quando o Distrito tenha cancelado aulas) 

Os estudantes que faltarem à aula não poderão atender as atividades patrocinadas pela escola no 
dia, tarde ou noite da ausência. 

Pais/Responsáveis e Responsabilidades Referentes à Escola: 
Os pais/responsáveis são legalmente responsáveis por garantir que a criança sob o seu controle 
atenderá à escola diariamente.  
Seguindo a lei M.G.L. c. 76, §1B, a escola irá notificar os pais/responsáveis de um estudante que 
tenha perdido 2 ou mais períodos sem justificativa em pelo menos 5 dias durante o ano letivo, ou 
que tenha perdido 5 ou mais dias de aula sem justificativa durante o ano letivo. O administrador 
da escola /designado fará um esforço razoável para se encontrar com os pais/ responsáveis de um 
estudante que tiver 5 ou mais ausências não justificadas para elaborar passos a serem tomados 
para que o estudante volte a ser assíduo. Os passos a serem tomados devem ser elaborados em 
conjunto e em concordância com o Diretor da escola, ou o seu designado, o estudante e os seus 
pais/ responsáveis e com a opinião de outros funcionários da escola e oficiais de agências 
importantes de segurança pública, saúde e serviços sociais, moradia e organizações sem fins 
lucrativos. A FPS exercita os seus direitos de fazer cumprir a lei M.G.L.76, §1 ou o 
Capítulo 119, §51A. 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section1b
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section1
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXVII/Chapter119/section51a
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Férias em Período Escolar: 
Espera-se que os estudantes compareçam à escola por 180 dias a cada ano 
letivo/acadêmico. Existem três períodos de férias incluídos no calendário escolar. Com exceção 
dos casos de doença e circunstâncias extenuantes, espera-se que os estudantes estejam presentes 
durante o período escolar. Os pais/responsáveis são veementemente desencorajados de marcar 
férias/viagens durante o período escolar, ou de estender o período de férias marcado. Nos níveis 
escolares de ensino fundamental II (middle school) e de ensino médio (high school), é de 
responsabilidade do estudante identificar e completar os trabalhos perdidos. Os professores não 
têm a obrigação de fornecer trabalhos escolares antecipadamente aos estudantes. A escola e os 
professores não são obrigados a assumir a responsabilidade de fornecer tutores individuais ou 
ajuda individual extensiva para o estudante quando o mesmo retornar à escola. 

Evasão Escolar (Truancy) 
Um(a) estudante será considerado(a) um(a) “matador de aulas”(truant) quando ele/ela faltar aula 
sem a permissão dos pais/responsáveis ou da administração da escola, ou quando um estudante 
se atrasar deliberadamente para a aula.   

Serviços Educacionais Devido à Ausências por Doença/Ferimentos: 
Para ausências de vários dias devido à doença ou ferimentos, os estudantes e as famílias devem 
entrar em contato com os professores para estabelecer um programa razoável para a recuperação 
dos trabalhos perdidos. Os estudantes do ensino fundamental II (middle school) e do ensino 
médio (high school) são altamente encorajados a procurar ajuda adicional para antes ou após as 
aulas, ou em algum outro horário que funcione para ambas as partes, se eles precisarem da ajuda 
de um professor por causa de uma ausência.  

De acordo com 603 CMR 28.03(3)(c) e 28.04(4), os pais/responsáveis dos estudantes que estão 
ausentes devido à doença ou ferimentos por 14 dias consecutivos de aula, ou estudantes com 
doenças crônicas que tiveram recorrentes estadias em casa/hospital por menos de 14 dias 
consecutivos de aula, quando tais recorrências tiverem adicionado ou se for esperado que elas 
adicionem às ausências para mais do que 14 dias de aula em um ano letivo, são elegíveis para 
serviços educacionais domiciliares ou no hospital se forem solicitados e os cuidados médicos 
forem documentados pelo médico que estiver tratando o estudante. Nestes casos, o 
pai/responsável deve contatar o Departamento de Saúde e Bem-estar para agendar os serviços 
educacionais que permitirá que o estudante continue acompanhando os seus cursos de estudo e 
minimizará a perda educacional que pode ocorrer durante o período de confinamento em casa ou 
no hospital. 

REF:  Capítulo 119, §51A     M.G.L. 76, §1   M.G.L. 76, §2 

603 CMR 28.03(3)(c) 

www.attendanceworks.org/research/ 

 
PRESENÇA NA SALA DE AULA- Redução de Créditos devido a Ausências /Atrasos  

● Três atrasos sem justificativa em uma classe equivalem a uma falta.  
● Os alunos que “matarem” 4 ou mais aulas de uma classe de um ano inteiro e 2 ou mais  

aulas de uma classe semestral ganharão metade do crédito para aquele curso.  Os alunos 
ainda receberão uma nota pelo curso, mas o crédito será reduzido quando as notas finais 
forem registradas. 

http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr28.html
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr28.html
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXVII/Chapter119/section51a
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section1
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter76/section2
http://www.doe.mass.edu/lawsregs/603cmr28.html
http://www.attendanceworks.org/research/
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● Os pais serão alertados sobre o perigo de redução de créditos através de relatórios de 
progresso, boletins e/ou contato com o professor da classe. 

● Sair da escola sem permissão é considerado “matar aula” pela escola. Todos os estudantes 
devem atender o dia inteiro de aula (até as 13:55h). As únicas exceções são estudantes do 
Desenvolvimento de Carreiras (Career Development) e estudantes aprovados para 
‘Privilégios de Sêniores’ que tem “Classe de Estudo” (Study Hall). 

● A Classe de Estudo (Study Hall) é uma aula designada e a chamada será feita. Os estudantes 
que desejarem sair desta sala de aula de estudo para ir a uma outra localidade apropriada 
dentro do prédio devem requisitar antecipadamente um passe para ser apresentado ao 
professor do “Study Hall” e encaminhar-se diretamente a essa outra localidade. O não 
cumprimento dessa regra pelos alunos será considerado como “matar aula”. 

● Os alunos que estiverem faltando aula sem permissão, poderão ter que recuperar o tempo 
perdido, à critério do professor. 
 

Um processo de apelação para a redução de crédito por ausência deverá consistir em uma 
notificação por escrito ao Vice-Diretor.  Essa apelação deverá acontecer dentro de 10 dias da 
distribuição dos boletins. 
 

PROCEDIMENTOS DE ASSIDUIDADE 
Ausência/Atraso: 
Pais/Responsáveis devem ligar para o Escritório de Presença (Attendance Office) da 
Framingham High School (para explicar a razão para a falta/atraso do estudante. Mensagens 
podem ser deixadas a qualquer hora do dia. Telefone: 508-782-7080    
 
A responsabilidade por comunicar a ausência/atraso é do pai/responsável e do aluno. Os alunos 
considerados ausentes e/ou atrasados de forma regular deverão fornecer documentação de um 
profissional médico. 
 
 
Dispensas antecipadas da escola: 
Quando um pai/responsável desejar dispensar o(a) seu/sua filho(a) mais cedo da escola, o mesmo 
deve fazer o seguinte: 

● O pai/responsável deve notificar o Escritório de Presença (Attendance Office) com 
antecedência. 

● O estudante irá obter uma nota de dispensa no escritório da série e deve estar 
preparado para apresentar esta nota na saída da escola no horário determinado. 

● Dispensas por motivos de saúde devem ser aprovadas pelo time médico que irá 
contatar os pais/ responsáveis. 

 
Saindo da escola sem permissão: 
Qualquer aluno que deixar a escola sem a dispensa apropriada receberá uma consequência. 
 
Atraso: 
Alunos se apresentando à escola depois das 7:25h devem dirigir-se diretamente ao seu respectivo 
escritório de série. Aqueles que não se apresentarem ao escritório de série, poderão ser 
encaminhados para uma Escola de Sábado e/ou receber suspensão na escola.  No quinto atraso 
(com ou sem justificativa), o aluno será encaminhado à Escola de Sábado. Atrasos adicionais 
durante o mesmo termo resultarão em ação disciplinar adicional. Um atraso sem justificativa que 
resultar no estudante perder mais do que a metade da aula, poderá ser considerado como 
“matação de aula”.   
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Ausências não justificadas (matação de aulas): 
● Primeira ofensa – Intervenção Disciplinar Após a Aula 
● Ofensas Subsequentes – Adicionais Intervenções Disciplinares Após a Aula e/ou 

suspensão na escola. 
● Talvez os alunos não possam compensar o trabalho perdido durante a ausência não 

justificada (aula matada). 
 
OBSERVAÇÕES: Problemas crônicos de ausência para estudantes menores de 16 anos serão 
referidos ao Supervisor de Presença para as consequências apropriadas, podendo incluir ação na 
corte. 
 

QUADROS DE AVISOS – COLOCAÇÃO DE PANFLETOS 
Todos os panfletos, folhetos e avisos a serem colocados nos quadros de aviso precisam ser 
aprovados e assinados por um administrador ou os mesmos serão removidos.    
   

TRANSPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 
A elegibilidade para o ônibus requer que o aluno resida a mais do que um raio de 2 milhas da 
escola. Se você tiver alguma dúvida sobre transporte, ligue para o Escritório de Transporte da 
FHS. Fone 508-626-9179. 
 
Os horários dos ônibus não são exatos. Em qualquer dia, o ônibus escolar pode estar adiantado 
ou atrasado. É recomendado que o aluno esteja na sua parada de ônibus 5 minutos antes do que o 
horário marcado. Se o aluno perder o ônibus, os pais são responsáveis por trazer o mesmo para a 
escola pontualmente.  
Os estudantes serão transportados para/e da sua designada parada de ônibus na ida e na volta da 
escola. Apenas os estudantes designados a um ônibus poderão andar naquele determinado 
ônibus. Quando um aluno desejar visitar outros estudantes após a escola, será a responsabilidade 
dos pais arranjar para o transporte dos(as) filhos(as). 
  
Usar o ônibus escolar é um privilégio e não um direito. Assim, espera-se comportamento 
apropriado dos estudantes no ônibus. Os alunos precisam permanecer sentados, falar baixo e não 
perturbar os outros. Se um estudante estiver distraindo o motorista do ônibus, o motorista irá 
submeter uma denúncia de disciplina. A má conduta de um estudante (interferência com a 
operação segura do ônibus ou danos causados) pode resultar em suspensão dos serviços de 
ônibus escolar para o estudante, por um certo período de tempo. Os pais possuem a opção de 
solicitar uma audiência com o motorista e o Diretor referente a qualquer denúncia de disciplina 
relacionada ao(a) seu/sua filho(a). O Diretor pode solicitar uma conferência com os pais para 
qualquer estudante que tenha sido denunciado por infrações disciplinares no ônibus.  (Veja a 
política JFCC para a norma completa.) 
 
Regras do ônibus 
É importante seguir as regras do ônibus para garantir a segurança do motorista e de todos os 
estudantes. As regras do ônibus são as seguintes: 

-  Espere na parada de ônibus de uma maneira ordenada e segura. 
-  Siga as instruções do motorista do ônibus. 
-  Permaneça sentado sempre que o ônibus estiver em movimento, no seu assento 
designado. 
-  Mantenha as suas mãos e pés perto do seu corpo sem tocar, bater, socar ou chutar nada 
nem ninguém. 
-  Não jogue nada pela janela. 
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-  Não coma nada ou masque chiclete no ônibus. 
-  Não danifique de nenhuma maneira o ônibus. 
-  Não grite ou use linguagem abusiva. 
-  Carregue os seus pertences pessoais com você quando descer do ônibus. 

 
Todos os ônibus escolares são equipados com sistemas de vigilância de câmera de vídeo. 
 
Conduta estudantil nos ônibus escolares (Política JICC) 
O Comitê Escolar e sua equipe compartilham com os estudantes e pais a responsabilidade pela 
segurança dos alunos durante o transporte de/para a escola e de/para eventos relacionados à 
escola. A autoridade de se fazer cumprir os requerimentos do Comitê Escolar sobre conduta 
estudantil nos ônibus caberá ao Diretor ou designado. 

Para garantir a segurança de todos os estudantes que andam no ônibus, poderá ser necessário, 
ocasionalmente, cancelar o privilégio de transporte escolar de um estudante que abusar deste 
privilégio e causar a perda de quaisquer taxas pagas. Os pais/responsáveis dos alunos cujo 
comportamento e má conduta no ônibus escolar tenha colocado em perigo a saúde, segurança e 
bem-estar dos outros alunos serão notificados de que os(as) seus/suas filhos(as) se deparam com 
a perda do privilégio de transporte escolar, de acordo com os regulamentos aprovados pelo 
Comitê Escolar. 

Conduta estudantil nos ônibus escolares (Política JICC-R (também EEAEC-R)) 
Quando sérios incidentes acontecem e resultam na interferência da operação segura de um 
ônibus escolar, que causem danos ao ônibus, que violem os direitos dos outros ou causem danos 
pessoais, os seguintes procedimentos serão usados: 

1. O motorista do ônibus irá reportar o incidente sério para o Diretor de Transporte e para 
o Diretor, assim que possível. 

2. O motorista irá apresentar uma denúncia por escrito de todos os incidentes deste tipo, 
incluindo nomes, datas, horário e natureza dos incidentes. 

3. Uma cópia da denúncia será fornecida para o Diretor de Transporte e para o Diretor. O 
Diretor de Transporte irá fornecer qualquer ajuda ou informações disponíveis mediante a 
solicitação do Diretor. 

4. O Diretor irá notificar o Oficial de Recursos do Departamento de Polícia de 
Framingham quando os incidentes denunciados tiverem causado danos pessoais aos 
outros ou danos ao ônibus. 

5. O Diretor informará o motorista e o Diretor de Transporte sobre a disposição final do 
incidente. 

6. No final de cada corrida, todos os motoristas ônibus farão uma inspeção visual do 
interior do ônibus checando se não há crianças ou pertences dos alunos e anotará 
qualquer indicação de danos nos formulários fornecidos para este propósito. 

7. Se algum dano for encontrado, o Diretor de Transporte informará o Diretor, cuja 
responsabilidade será verificar se o transgressor poderá ser determinado. 
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8. O Distrito deverá fornecer a capacidade de possuir um Sistema de monitoramento de 
vídeo para ser usado conforme necessário para reforçar a política disciplinar. 

Conduta estudantil nos ônibus escolares – Regras do Distrito 
Os estudantes utilizando o sistema de transporte de ônibus escolar possuem um privilégio 
proporcionado pela Cidade, e não um direito inerente ao transporte escolar. Assim, espera-se 
comportamento apropriado dos estudantes no ônibus, de maneira que os mesmos não interfiram 
com a operação segura do ônibus ou causem danos pessoais aos outros, causem dano ao ônibus, 
ou violem os direitos dos outros conforme estabelecido pela administração escolar. 
 
Como pais, cabe a vocês discutir com os(as) seus/suas filhos(as) as suas expectativas para o 
comportamento deles enquanto estiverem no ônibus. Nós encorajamos você a pedir que o(a) 
seu/sua filho(a) sempre permaneça sentado(a) enquanto estiver andando no ônibus. Se a conduta 
de um aluno for determinada pelo motorista do ônibus como prejudicial para a operação segura 
do veículo, ou se for determinado que um aluno causou danos pessoais aos outros ou danos ao 
ônibus, uma conferência será marcada com o estudante e o Diretor ou o seu/sua designado(a), 
após a qual os pais e o aluno serão notificados de que futuros incidentes resultarão na interrupção 
dos privilégios do ônibus escolar. Ofensas subsequentes poderão levar às seguintes penalidades: 
 
Primeira Ofensa – privilégio de transporte escolar suspenso por um dia. 
Segunda Ofensa – privilégio de transporte escolar suspenso por 3 dias para os níveis de ensino 
fundamental II (middle School) e ensino médio (high school). 
Terceira Ofensa – privilégio de transporte escolar suspenso por até 10 dias. 
Quarta Ofensa – privilégio de transporte escolar suspenso por até 20 dias. 
Quinta Ofensa – privilégio de transporte escolar suspenso por até o resto do ano letivo. 
 
Esta política e suas implementações foram revisadas em junho de 1999 por um administrador da 
escola e de transportes e por pais. Ficou determinado que, para garantir a segurança de todos 
os passageiros dos ônibus, as penalidades acima devem e serão reforçadas consistentemente 
pela administração da escola. 
 
Preocupações dos Pais em Relação ao Transporte 
Se um pai/mãe estiver preocupado sobre qualquer assunto relacionado ao transporte escolar 
como horários, comportamento no ônibus, regulamentos ou reclamações, primeiro por gentileza 
contate o Escritório de Transporte pelo telefone 508-626-9179. Naturalmente, às vezes 
diferenças interpessoais entre os estudantes que surgem no ônibus não são realmente “problemas 
no ônibus”. Nestes casos, os pais podem ligar diretamente para a escola.  
 

REGRAS DO REFEITÓRIO 
O refeitório é mantido como um serviço da escola para os estudantes. Espera-se que a conduta 
apropriada seja mantida em todos os momentos. 
● É requerido que os estudantes joguem fora todo o lixo de suas mesas antes de sair. 
● Irá resultar em ação disciplinar apropriada ter comportamento inadequado ou jogar comida. 
● Espera-se que os alunos permaneçam na refeitório durante todo o seu período de almoço 
 

COMPORTAMENTO NO CAMPUS 
Para poder estabelecer um clima de cortesia e respeito mútuo, e para a segurança e bem-estar de 
todos, espera-se que os alunos observem o seguinte: 
 
1. Alunos devem identificar-se mediante a solicitação de qualquer funcionário. 
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2. Nunca correr nos corredores. 
3. Não empurrar nem “brincar de luta” de nenhum tipo. 
4. Não gritar, berrar ou usar linguagem abusiva. 
5. Não bater, empurrar ou chutar as portas dos armários ou das salas de aula. 
6. Não andar de skate ou patins ou usar equipamento atlético dentro dos prédios. Estes itens 

devem ficar guardados nos armários ou nos escritórios das séries durante o dia.  Quem 
violar esta regra poderá ter o seu equipamento confiscado e retornado apenas aos 
pais/responsáveis. 

7. Demonstrações públicas inapropriadas não serão toleradas em nenhuma área da escola 
 

TELEFONES CELULARES E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS  
Telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos pessoais são uma distração ao ambiente de 
aprendizado na Framingham High School. Sendo assim, as seguintes regras serão aplicadas: 
 

1. Todos os telefones celulares devem estar no silencioso e fora da vista de todos durante a 
transmissão do “Flyer News” e durante as aulas. Os professores poderão permitir o uso 
de aparelhos eletrônicos aos seus critérios.  

2. Se os aparelhos eletrônicos se tornarem uma distração, os estudantes poderão estar 
sujeitos à disciplina na sala de aula/adicional.  

3. Se o estudante se recusar a cumprir as solicitações dos professore e/ou administradores 
será considerada insubordinação e o aluno estará sujeito a ações disciplinárias mais 
severas conforme listado nas regras do Código de Conduta e Disciplina.   

 
Observação: A escola não irá assumir responsabilidade por itens perdidos ou roubados em 
nenhuma circunstância. Veja abaixo a política para Itens Perdidos, Roubados e Achados. 
 

CONDUTA NA SALA DE AULA 
As expectativas de comportamento na sala de aula são as mesmas para a escola em geral: 
● Chegue na sala de aula pontualmente e esteja preparado(a) para o trabalho. 
● Permaneça atento à sua tarefa durante todo o período. 
● Tenha consideração pelos direitos e sentimentos dos outros. 
● Responda prontamente às instruções do professor. 

OBSERVAÇÃO: Qualquer estudante que falhar em atender prontamente às instruções de um 
professor estará demonstrando insubordinação. Se um professor requisitar que o aluno saia 
da classe por motivos disciplinares, o professor irá notificar ao escritório da série que o 
estudante estará se apresentando ao mesmo imediatamente.  Atos de insubordinação, recusa 
em sair da classe imediatamente e/ou falha em comparecer diretamente ao escritório da série 
irão resultar em ação disciplinar apropriada. 

 
CONDUTA APÓS A ESCOLA 

Os alunos são encorajados a permanecer depois das aulas se eles participam de uma atividade 
acadêmica e/ou co-curricular supervisionada. Os alunos não supervisionados por um funcionário 
serão convidados a se retirar do prédio. Um aluno com obrigações acadêmicas ou disciplinares 
após as aulas deve atender a estas obrigações antes de participar das atividades co-curriculares. 
Ele/ela apresentará um passe validando a sua presença com um funcionário. Aqueles que não 
obedecerem aos regulamentos acima poderão estar sujeitos à ação disciplinar apropriada. Os 
ônibus tardios (late buses) que partem da escola mais tarde, estão disponíveis para os estudantes 
que precisam de transporte para voltarem para casa e que ficaram na escola, após a aula, para 
atividades acadêmicas, de ajuda adicional ou extra-curriculares, nas terças às quintas-feiras. Os 
estudantes devem apresentar um passe, dado pelo professor, para poderem embarcar no ônibus. 
Os estudantes devem se registrar para o “late bus” durante o dia na secretaria principal da escola. 
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Não será tolerada a permanência dos estudantes após a aula se os mesmos não tiverem 
nenhuma atividade marcada. 
 

ASSÉDIO OU PERSEGUIÇÃO DISCRIMINATÓRIA 
É política da Framingham High School promover e manter um ambiente de trabalho e uma 
atmosfera educacional para os estudantes que seja livre de assédio ou perseguição 
discriminatória. Esta política se estende a todas as atividades e eventos patrocinados pela escola 
que aconteçam na propriedade escolar ou não.  
 

CÓDIGO DE VESTUÁRIO  
A Framingham High School é um ambiente de aprendizagem e um local de trabalho.  Sendo 
assim, a nossa expectativa é de que os estudantes irão exercer maturidade e responsabilidade 
com respeito ao comportamento incluindo as suas escolhas de vestuário. Os pais também devem 
monitorar como os seus filhos se vestem para ir à escola. Os alunos devem ter orgulho de sua 
aparência e vestir-se apropriadamente para o sucesso. 
 
A qualquer momento durante o dia escolar, se um estudante estiver usando alguma roupa ou item 
de vestuário que cause distração ou que não seja apropriado para um ambiente de aprendizado 
saudável, os pais/responsáveis poderão ser contatados para que tragam uma muda de roupa para 
a escola, para o estudante em questão, ou a escola fornecerá a roupa se necessário. 
 
Isto inclui, mas não está limitado a: roupa ou jóias/bijuterias que possuam mensagens ou 
ilustrações de natureza profana, de conotação sexual, violência ou frases sugestivas relacionadas 
com drogas, álcool ou quaisquer substâncias ilegais; acessórios que possam ser considerados 
razoavelmente  prejudiciais à saúde e segurança dos alunos (correntes, objetos pontudos, etc.) 
e/ou roupas ligadas e/ou associadas à afiliação e atividades de gangues (seu uso pode resultar em 
notificação à polícia de acordo com o Memorando de Entendimento da FPS com o Departamento 
de Polícia de Framingham). O estudante não retornará às suas atividades até que a vestimenta 
seja trocada. Este Código de Vestuário se aplica a todos os dias de aula, incluindo nos dias em 
que os estudantes possam se fantasiar. 
 
Professores tem o direito de instruir os alunos a removerem itens que cobrem a cabeça 
imediatamente após a entrada na sala de aula. Nenhum aluno deve usar um chapéu, capuz, boné 
ou qualquer outro item que interfira com os procedimentos de comunicação normal e 
identificação. 
 

PLANO DE EMERGÊNCIA 
O Distrito da Framingham Public School possui um Plano abrangente para lidar com 
Emergências.  Espera-se 
que todos os estudantes participem dos exercícios de simulação de emergência recomendados 
nas suas escolas conforme instruído pela administração e pelos funcionários da escola. É 
imperativo que os estudantes compreendam a importância de se engajarem nestes procedimentos 
de uma maneira séria para que estejam totalmente preparados se uma emergência surgir durante 
um dia de aula. 

          
Existem quatro tipos de exercícios de simulação que são exigidos para todos os funcionários e 
estudantes em todos os prédios escolares durante o ano letivo:    
Exercícios de simulação de Evacuação – utilizados quando for importante se afastar do prédio 
em direção a um local seguro (longe do prédio). Este exercício ocorrerá no mínimo três vezes 
por ano de acordo com as instruções do Departamento de Bombeiros de Framingham. 
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Exercícios de simulação de Segurança – utilizados quando uma ameaça tipo-bomba for feita à 
segurança do prédio. Este exercício ocorrerá no mínimo duas vezes por ano.    
“Shelter in Place” (manter refúgio no local) – utilizado para proteger os funcionários e alunos 
de incidentes e/ou distrações que estiverem acontecendo no(s) corredor(es). Um “shelter in 
place” (manter refúgio no local) significa que as aulas deverão continuar dentro da sala de aula, e 
que os estudantes deverão permanecer na sala de aula até segunda ordem. Este exercício ocorrerá 
no mínimo duas vezes por ano. 
“Lockdown” (isolamento) – utilizado para proteger os funcionários e alunos de uma ameaça 
dentro do prédio.  Deve ser utilizado quando poderá ser mais perigoso evacuar o prédio do que 
ficar dentro da escola, dentro de uma sala de aula segura.  Este exercício ocorrerá no mínimo 
duas vezes por ano.   
Emergências são inesperadas, imprevisíveis e podem assumir diversas formas. Ninguém poderá 
estar totalmente preparado para tudo que pode acontecer, uma vez que cada situação ocorre no 
seu próprio contexto. Contudo o Plano do Distrito para lidar com Emergências (Emergency 
Management Plan) é projetado para fornecer uma estrutura comprovada para estas situações 
únicas, na qual os líderes e funcionários podem confiar. Quando os procedimentos da escola são 
automáticos e bem ensaiados, a chance do líder da escola de avaliar a situação e tomar decisões 
imediatas apropriadas é maior. 

TAXAS 
As seguintes taxas estudantis serão cobradas durante o ano letivo de 2018-2019: 
              -Transporte (ônibus) Escolar:  $250/estudante 
                                                            $500/família 
Para informações sobre aplicações e pagamento, por favor entre em contato com o Centro de 
Informação para os Pais:                                                             

Parent Information Center 
454 Water Street, Framingham, MA 01701 Telefone: 508-424-3410 

 -Estacionamento:  $75/ano (lote de baixo) ou $125/ano (lote de cima)  
 Para informações sobre o pagamento, por favor entre em contato com o escritório da 12ª série.                                                                                                                                                                                                      
                  

EXERCÍCIOS DE SIMULAÇÃO DE EVACUAÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO - 
ALARMES 

Exercícios de simulação de evacuação em caso de incêndio são conduzidos para assegurar uma 
evacuação rápida e segura do prédio. Fazer soar um alarme falso é uma violação da lei estadual. 
As pessoas responsáveis por alarmes falsos estarão sujeitas à suspensão e processos judiciais.  
 

ENTREGAS DE COMIDA 
Alunos não podem pedir nem comprar comida de fora a ser entregue na Framingham High 
School. Todas as tentativas de entregas serão negadas pelos funcionários da escola. Apenas 
comida entregue por pais/ membros da família serão aceitos. Aqueles que não cumprirem esta 
norma estarão sujeitos à ação disciplinar.  
 

APOSTAS E JOGOS DE AZAR 
Apostar, jogar cartas, cara-ou-coroa, jogar dados e outros jogos de azar são proibidos na 
propriedade escolar. Falha em obedecer a esta regra pode resultar em suspensão ou ação legal.     
 

CONSULTAS COM OS SERVIÇOS DE APOIO AO ESTUDANTE/ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL   

Nenhum aluno deve perder aula para ter uma consulta com o orientador educacional a não ser 
que o professor tenha dado consentimento prévio e assinado a nota de agendamento da consulta 
que pode ser obtida no escritório de Orientação Educacional. Os alunos que tiverem reuniões de 
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emergência com os orientadores educacionais devem comunicar-se com seus professores até o 
final do dia escolar. Se os estudantes não seguirem esta regra, a falta à classe será registrada 
como “matação de aula” (falta não justificada). 
O aluno pode agendar a consulta com o(a) seu/sua orientador educacional acessando o website 
de Orientação Educacional (Counseling), na página principal (homepage) da Framingham High 
School, ou por este link: http://www.framingham.k12.ma.us/FHSSchoolCounseling ou ainda 
ligando para o(a) assistente administrativo(a) de orientação educacional da 9ª/11ª séries através 
do telefone: (508) 782-7502 ou para o(a) assistente administrativo(a) de orientação educacional 
da 10ª/12ª séries através do telefone: (508) 782-7501. 
 

TROTES (HAZING) 
Trote se refere a qualquer conduta ou método de iniciação de um aluno em qualquer organização 
estudantil que propositadamente ou inconsequentemente colocar em risco a saúde física ou 
mental de um estudante. Práticas tais como chicotear, bater, marcar, exercícios forçados, 
exposição ao clima, consumo forçado de comida ou bebida, abuso físico ou verbal excessivo 
e/ou constante direcionado ao estudante, são alguns exemplos de trotes. 
Qualquer pessoa que souber que um estudante é vítima de trote e estiver presente na cena deste 
crime deverá, na medida em que não se coloque em perigo ou coloque os outros em perigo, 
denunciar este crime a um apropriado oficial da lei assim que possível. 
 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (ID CARD) 
1. Todos os alunos devem ter um Cartão de Identificação, e devem apresentá-lo a 
qualquer funcionário que pedir para ver o cartão. Isto é feito para proporcionar proteção 
os alunos da Framingham High School e para identificar aqueles que não são alunos.  
Todos os funcionários devem usar os seus cartões de identificação de forma visível. 
2. Os estudantes devem mostrar o cartão de identificação quando retirarem materiais 
da biblioteca. 
3. O cartão de ID deve ser mostrado quando os alunos estiverem votando em 
eleições estudantis. 
4. O cartão de ID será requerido na admissão à certas atividades extracurriculares 
tais como danças.  
5. O cartão de ID (últimos 6 dígitos) é utilizado como “nome de usuário” para 
acessar os computadores da FHS. 
6. Todos os que estiverem visitando o prédio deverão se apresentar na secretaria 
principal e deixar o crachá de visitante recebido à mostra durante todo o tempo que durar 
a visita. 

 
DIRETRIZES PARA O USO DA INTERNET 

O propósito do acesso à Internet nas Escolas Públicas de Framingham (FPS) é facilitar a 
comunicação no apoio à pesquisa, educação e ao desenvolvimento pessoal e profissional. Todo o 
uso da Internet deve ser consistente com os objetivos educacionais do sistema escolar e em apoio 
ao mesmo. 
É com satisfação que as Escolas Públicas de Framingham fornecem acesso à Internet para o 
distrito. Com o acesso a uma rede global também vem o potencial de acesso a materiais 
considerados inapropriados em um ambiente educacional. No entanto, nós acreditamos que as 
vantagens de fornecer o acesso à internet superam de longe as possíveis desvantagens de os 
usuários acessarem tais materiais. 
O funcionamento apropriado de uma rede de computadores baseia-se no uso apropriado da 
Internet. Diretrizes específicas podem ser obtidas no centro de mídia da biblioteca assim como 
nos escritórios das séries. Em geral essas diretrizes requerem o uso eficiente, apropriado, ético e 

http://www.framingham.k12.ma.us/FHSSchoolCounseling
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legal dos recursos da rede. As regras da FPS se aplicam ao uso desses recursos eletrônicos da 
mesma forma na qual se aplicam aos outros recursos da escola. A violação de qualquer dessas 
provisões pode resultar na retirada de privilégios de uso do computador, suspensão e/ou ação 
legal. 
Todos os alunos da FHS devem usar a sua própria conta para acessar os recursos dos 
computadores. Ao acessar a rede da FPS, você está concordando em obedecer às políticas e 
regras que governam o uso da mesma. O procedimento abaixo deve ser seguido para acessar à 
rede da escola: 
1) Pressione CTRL+ALT+DEL para ativar o comando de “login”/entrada. 
2) Digite o seu nome de usuário (username). Os nomes de usuário são gerados usando os 

últimos 6 dígitos do seu cartão de identidade (ID card).   
3) Digite a sua senha. Inicialmente, a sua senha será a sua data de nascimento com 8 dígitos. 

Na primeira vez em que você acessar a rede, você será instruído a mudar a sua senha. A 
sua nova senha deve ser uma mistura de letras, números e/ou caracteres. Esta é a sua 
senha. Para a sua proteção, não compartilhe a sua senha com ninguém. Se você estiver 
preocupado porque acredita que alguém sabe a sua senha, por favor troque a mesma. 

 
Encorajamos você a acessar a rede e trocar a sua senha na primeira oportunidade que você tiver. 
Se você tiver algum problema, por favor peça a um professor ou administrador para informar a 
Helpdesk. 

BANHEIROS 
É responsabilidade de cada estudante manter os banheiros limpos e em condições apropriadas. 
Por favor respeite o direito dos outros. O uso dos banheiros deve ser o mínimo possível. Os 
alunos que estragarem, vandalizarem ou fumarem nos banheiros serão considerados responsáveis 
pela administração e as consequências podem chegar até/ e incluir ação legal. 
 

ARMÁRIOS (LOCKERS) 
Cada estudante receberá um armário. Os alunos não devem dar a sua combinação para ninguém. 
Os alunos não devem deixar dinheiro ou objetos de valor em um armário destrancado. Objetos de 
valor e dinheiro também devem estar seguros durante as aulas de educação física. Os alunos 
precisam fornecer os seus próprios cadeados para os armários do ginásio. Comida não deve 
ser guardada de um dia para o outro nos armários. No final de cada ano, todos os itens deixados 
nos armários do ginásio ou da escola serão removidos e descartados. 
 

OBJETOS PERDIDOS, ROUBADOS OU ACHADOS  
Os alunos precisam cuidadosamente deixar os seus pertences e itens de valor seguros e não 
devem deixá-los desacompanhados em nenhum momento. A escola não se responsabiliza por 
itens perdidos ou roubados em nenhuma circunstância. Isto inclui telefones celulares, 
dispositivos pessoais de música, sapatos, roupas e qualquer outros itens pessoais. Itens 
encontrados dentro ou fora do prédio devem ser levados para a secretaria principal e colocados 
no armário de achados e perdidos. Qualquer estudante que encontrar um artigo aparentemente 
perdido na escola ou arredores deverá trazer o mesmo imediatamente para a secretaria principal. 
Artigos achados e perdidos serão mantidos na FHS por um período de duas semanas após o 
encerramento das aulas no final do ano. Por favor verifique se você possa ter algum pertence nos 
achados e perdidos. 
 
Se for constatado que um aluno estiver envolvido em um roubo na propriedade escolar, o mesmo 
receberá séria ação disciplinar escolar. O assunto também será encaminhado ao Departamento de 
Polícia de Framingham. 
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COMUNICADOS DE DIAS SEM AULA 
Dias nos quais a escola abre mais tarde e cancelamento das aulas 
Em caso de condições climáticas severas ou outras emergências que tornem necessário o 
fechamento da escola ou que a escola abra mais tarde, o Superintendente tomará a decisão. 
Os funcionários da administração Central notificarão então as estações de rádio e televisão entre 
5h e 5:45h. 
Uma mensagem automática (Blackboard ConnectED) será enviada para todas as famílias e 
funcionários (mudanças nas informações de contato devem ser dirigidas ao Escritório de 
Presença) e serão postadas no website da escola e no do Distrito assim como nas seguintes 
estações de rádio e televisão de Boston: 

WBUR-radio 90.9 FM  

WBZ-radio 1030 AM 
 

WBZ-TV Canal 4 CB
S 

WCVB-TV  Canal 5 AB
C 

WHDH-TV Canal 7 NB
C 

WLVI-TV Canal 56 CW 

WFXT-TV Canal 25 Fox 

 
Em caso de as escolas terem que abrir mais tarde, o horário do início das aulas será também 
retardado. Todas as atividades na escola continuarão normalmente, incluindo o mesmo horário 
de término das aulas. Os eventos esportivos serão postados no website. 
 
Fechamentos de Emergência da Escola 
Em raras ocasiões a escola poderá fechar devido a um evento relacionado às condições 
climáticas. Neste caso, todos os alunos deverão ser mandados para casa. 
 
 1.  O Superintendente notificará à escola de que os ônibus estarão chegando para levar os 
estudantes para a casa em um horário específico. 
 2.  Uma chamada telefônica automática (Connect-Ed) será usada para notificar os pais 
sobre os procedimentos de dispensa dos alunos. 
 
É importante que os pais mantenham os seus números de telefone de casa, do trabalho e de 
emergência atualizados na escola, uma vez que estes serão os números chamados através do 
sistema automático de ligações telefônicas da escola (Connect-Ed). As mudanças nas 
informações de contato podem ser feitas ligando para a “Attendance Line”, através do 
número (508) 620-4963, extensão 27621.   
 
Os pais que planejam vir a escola para pegar os(as) seus/suas filhos(as) são veementemente 
encorajados a NÃO ligar para a escola e bloquear as linhas telefônicas.  Venha até a secretaria, 
quando chegar na escola, e a sua criança será dispensada. É imperativo que cada criança saiba 
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aonde ir caso os pais não possam ser notificados. Para a paz de espírito dos pais, isto também 
será útil naqueles casos raros nos quais uma emergência possa surgir e os pais não possam ir para 
a casa para ficar com seus/suas filhos(as). 
 

ESTACIONAMENTO 
Alunos do ano Sênior tem prioridade no estacionamento de estudantes. Apenas alunos “seniors” 
com apropriados privilégios de estacionamento podem estacionar no lote da frente. Os alunos 
“juniors” com apropriados privilégios de estacionamento podem estacionar somente no lote de 
baixo. 
Os alunos aplicando, no seu respectivo escritório da série, para uma permissão de 
estacionamento devem mostrar a sua carteira de motorista de Massachusetts e o registro do carro 
antes da sua autorização de estacionamento (tag) ser emitida. No evento de haver mais aplicantes 
do que vagas de estacionamento, haverá uma loteria. Os alunos que receberem a permissão 
poderão estacionar em áreas para estudantes designadas e devem manter a permissão (tag) à 
mostra, no espelho retrovisor. As “tags” de estacionamento não são transferíveis. Qualquer 
veículo estacionado sem a “tag” e/ou estacionado em um espaço que não seja designado para 
estudantes estará sujeito a ser guinchado às próprias custas. Esteja ciente de que o custo do 
guincho poderá exceder a $100. 
 
Por favor, observe as seguintes diretrizes para estacionar no campus: 
 

● Você deve ser academicamente elegível para conseguir uma vaga de estacionamento. Isto 
significa que você deverá ter obtido uma média mínima de 70% nas suas matérias no ano 
passado para poder aplicar para uma vaga. Você também deve manter uma média de 70% 
se você quiser continuar a ter uma vaga  

      de estacionamento. 
● Você não pode ter nenhuma obrigação pendente para poder obter uma vaga de 

estacionamento. Isto inclui taxas pendentes, livros que precisam ser retornados, ações 
disciplinares após a aula e/ou outras intervenções de natureza disciplinar.  

 
A permissão para estacionar na propriedade da escola é um privilégio e pode ser revogada sem a 
devolução das taxas pelos seguintes motivos: 

● três atrasos sem justificativa 
● qualquer falta sem justificativa 
● qualquer matação de aula 
● sair da escola sem permissão ou liberação administrativa 
● qualquer infração disciplinaria que resulte em uma suspensão 
● deixar a escola com alunos de séries inferiores ou sêniores sem privilégios 
● outras ações que, ao julgamento da administração, justifiquem a revogação do 

privilégio 
 
Nota:  Qualquer aluno que pretende aplicar para uma vaga de estacionamento, a qualquer 
momento pode perder a oportunidade de ser considerado se o mesmo violar qualquer uma das 
provisões acima. 
 

PASSES 
Os alunos devem sempre ter passes para dirigir-se para uma área designada. Quando chegarem 
atrasados na aula, os alunos precisam apresentar um passe com a assinatura de um funcionário. 
Os estudantes que chegarem atrasados sem um passe poderão ser admitidos na sala e devem 
apresentar um passe ao respectivo professor até o fim do dia de aula. Falha em cumprir esta regra 
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resultará em detenção. Alunos que chegam atrasados cronicamente e/ou falham em servir as 
detenções deverão ser encaminhados ao administrador da série. 
 
Quando estudantes perderem uma aula inteira por estar em outra área designada da escola (ex. 
centro de apoio, orientação educacional, escritório da série, etc.), é da responsabilidade dos 
mesmos fornecer ao professor daquela aula um passe de um funcionário que estava os 
supervisionando durante aquele período.  Isto deve acontecer até o final do dia de aula. Falha em 
cumprir esta regra resultará em uma falta não justificada (considerada aula matada) e uma 
notificação deverá ser encaminhada ao administrador da série. 
 

FERIADOS RELIGIOSOS 
Observação dos Feriados Religiosos mais importantes 
1. Ausências justificadas são permitidas durante os feriados religiosos mais importantes 

para que os alunos possam participar livremente de suas atividades religiosas sem 
conflitos com as suas obrigações escolares. Devido às diferenças nas práticas religiosas, a 
observação por parte individual dos estudantes não será uniforme. Os pais poderão 
justificar, por escrito, a ausência dos estudantes em qualquer dia religioso importante na 
crença religiosa do estudante. Além disso, as escolas fecharão para o Yom Kippur, Rosh 
Hashanah e Sexta-feira Santa. 

 
2. Todos os estudantes das Escolas Públicas de Framingham devem recuperar os trabalhos e 

tarefas dados durante a sua ausência justificada. Esta prática deve ser aplicada aos alunos 
ausentes devido a motivos religiosos. Os trabalhos devem ser recuperados a partir da 
iniciativa do estudante sem perda de crédito em no máximo cinco dias após o seu retorno 
à escola. 

 
3. Os estudantes são responsáveis por entregarem projetos de mais de um dia pontualmente.  
 
4. Novos trabalhos de sala de aula podem ser introduzidos durante um dia de feriado 

religioso importante, mas o planejamento deste novo trabalho para um dia de feriado 
religioso deve ser bem ponderado.  

 
5. A pedido do estudante, a ajuda na introdução de trabalhos novos para alunos ausentes 

devido a feriados religiosos será por conta do professor em questão. 
 
6. Nenhum dever de casa deverá ser dado para o dia seguinte, quando o dia seguinte for um 

dia de feriado religioso importante, conforme definido no calendário escolar. 
Implementações da política acima 
 

1. Todos os funcionários das Escolas Públicas de Framingham receberão uma cópia 
desta política. 

2. No início de cada ano letivo, cada Diretor ou superior lembrará os funcionários sob 
sua direção a respeito desta política via notificação por escrito. 

3. Quaisquer reclamações a respeito dessa política devem ser dirigidas ao diretor da 
respectiva escola envolvida, especificando o professor que supostamente violou às 
normas. 

 
DANÇAS NA ESCOLA 

As seguintes regras devem reger as danças na escola: 
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a. As danças são para os alunos da Framingham High School e são um privilégio, não 
um direito.  Nenhum convidado será permitido a não ser no “Junior Cotillion” e no 
“Senior Prom”.  

b. Não é permitido a ninguém entrar na dança após as 21h sem a permissão do 
administrador presente no local. 

c. Uma vez que o aluno sair da dança, ele(a) não poderá retornar. 
d. Estudantes indisciplinados ou desordeiros que não atenderem aos avisos dos 

supervisores da dança (chaperones) deverão ser colocados sob a custódia da polícia 
de Framingham. 

e. Todos os eventos deverão ter a aprovação do Diretor. 
f. Todos os estudantes deverão comprar ingressos antecipadamente e apresentar o seu 

cartão de identificação na entrada da dança. 
g. Qualquer administrador poderá banir infratores habituais de todas as danças ou 

concertos da escola. 
 

PROPRIEDADE ESCOLAR 
Todos os livros e outros materiais ou equipamentos concedidos aos estudantes são de 
propriedade da Framingham High School. Livros ou outros itens de propriedade da escola 
danificados ou perdidos devem ser pagos pelos estudantes. Obrigações pendentes por falta de 
pagamento de itens, livros ou documentos oficiais podem resultar na perda de certos privilégios 
do estudante incluindo a participação nas cerimônias de formatura 
 

BUSCA E APREENSÃO 
A Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu: 

1. Um mandado judicial não é requerido antes de um administrador escolar revistar um 
estudante que seja suspeito de ter violado uma regra escolar ou estatuto criminal.  

2. A causa provável não é requerida antes de um estudante poder ser revistado; no entanto, 
antes da revista ser feita e conduzida, o professor deve possuir “motivos razoáveis para 
suspeitar que a revista trará à tona evidência de que o estudante violou ou está violando a 
lei ou as regras da escola.” 

3. A revista deve ser razoável no seu âmbito assim como em sua razão. 

O Diretor, o assistente do Diretor ou alguém designado pelo Diretor tem o direito de conduzir 
uma revista em um estudante, no designado armário do estudante e nos bens imediatos, 
incluindo, mas não limitado a, mochila, bens pessoais (carteira, bolsa de mão, etc.) e veículo em 
propriedade escolar, toda vez em que o administrador escolar tiver uma suspeita razoável de que 
o estudante violou ou está violando a lei ou as regras da escola relacionadas a drogas e/ou 
álcool/fumo e/ou segurança dos estudantes.   
 
Em relação aos armários e mesas: 
 

1. Chaves-mestras e cópias de combinações para armários são mantidas pela administração 
da escola. 

2. A administração da escola tem o direito de conduzir periodicamente revistas de armários 
e mesas, quando necessário, de acordo com estas regras. 
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3. Todos os estudantes devem saber que a administração da escola pode permitir que 
cachorros de busca patrulhem as escolas de vez em quando, sob a supervisão dos oficiais 
da lei e a critério da administração, e de que a administração irá cooperar completamente 
com todos os oficiais da lei em relação aos resultados de quaisquer revistas que possam 
ter sido feitas durante tais patrulhas dos cachorros de busca incluindo, e sem limites, a 
entrega de qualquer contrabando descoberto para os referentes oficiais. 

Todos os estudantes devem também estar cientes de que os armários da escola e mesas 
designados para eles individualmente pelos professores ou pela administração da escola 
continuam sendo propriedades escolares e que a administração se reserva o direito de abrir e 
inspecionar quaisquer armários ou mesas e os seus conteúdos a qualquer momento. No evento de 
qualquer substância ilegal, armas, produtos de fumo ou outros contrabandos serem encontrados 
no armário ou mesa designados a um estudante, deverá ser presumido que aquele estudante 
possui aquele contrabando e o mesmo deverá ser sujeito à imediata e apropriada disciplina. Os 
estudantes não possuem nenhum direito de privacidade nos armários ou mesas designados a eles 
ou nos pertences que os estudantes guardam naqueles armários. 
 
 

PRIVILÉGIO DOS ALUNOS “SENIORS” E “JUNIORS” (SENIOR PRIVILEGE) 
O Programa de Privilégio dos alunos do último ano, “Seniors”, é baseado nos relatórios de 
progresso, boletins, e registros de assiduidade do termo anterior. Os alunos que desejarem ser 
considerados para obter o “Senior Privilege” devem completar um formulário de aplicação 
obtido no escritório da série.   
 
Os “Seniors” elegíveis terão os seguintes privilégios: 

● “Seniors” elegíveis que tiverem o primeiro período de estudo podem apresentar-se 
na secretaria da escola até às 9h. É esperado que estes alunos cheguem com tempo 
o suficiente para que cheguem com segurança, preparem seus materiais e tenham 
tempo para ir até a sala de aula 

● “Seniors” elegíveis que tenham um bloco de estudo no meio do dia podem assinar 
a saída para almoço na secretaria e devem assinar a entrada de volta antes do final 
do horário do bloco de estudo 

● “Seniors” elegíveis que tenham estudo no último período podem ser dispensados 
após assinarem a saída na secretaria. Os alunos devem deixar o prédio 
imediatamente após assinar a saída 

Para que qualifiquem para os privilégios para “Seniors”, alunos devem cumprir os seguintes 
quesitos durante o semestre: 

● Média de 70 ou acima 
● Não devem ter nenhuma suspensão ou excesso de atrasos 

A elegibilidade é determinada a cada termo, mas alunos precisam submeter um requerimento 
para obter estes privilégios apenas uma vez, caso mantenham os quesitos acima. Alunos tem o 
direito de submeter um novo requerimento no início de cada termo. Os seguintes 
comportamentos podem resultar em uma perda destes privilégios: 

● Três atrasos não justificados 
● Uma falta não justificada 
● “Matar” uma aula 
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● Saída da escola sem permissão 
● Qualquer ação disciplinaria resultante em suspensão 
● Violação de regras de estacionamento 
● Os privilégios para “Seniors” está sujeito às mesmas ações disciplinarias que 

todas as outras atividades escolares.  

Privilégios “Junior” são parecidos com os Privilégios “Senior”, porém com mais restrições. Eles 
são baseados em boletins de progresso, boletins, número de faltas e de atrasos do termo anterior. 
Alunos que queiram ser considerados para o privilégio “Junior” devem submeter um formulário 
de requerimento assinado pelos pais/guardião. O formulário pode ser encontrado na secretaria do 
terceiro ano.  
 
Os “Juniors” elegíveis terão os seguintes privilégios: 

● “Juniors” elegíveis que tiverem o primeiro período de estudo podem apresentar-se na 
secretaria da escola até às 9h. É esperado que estes alunos cheguem com tempo o 
suficiente para que cheguem com segurança, preparem seus materiais e tenham tempo 
para ir até a sala de aula 

● “Juniors” elegíveis que tenham um bloco de estudo no meio do dia podem assinar a saída 
para almoço na secretaria e devem assinar a entrada de volta antes do final do horário do 
bloco de estudo. 

● “Juniors”, mesmo estes elegíveis aos privilégios acima, NÃO PODERÃO SAIR 
DURANTE NENHUM OUTRO PERÍODO. 

Como para os “Seniors”, para que qualifiquem para os privilégios para “Juniors”, alunos devem 
cumprir os seguintes quesitos durante o semestre: 

● Média de 70 ou acima 
● Não devem ter nenhuma suspensão ou excesso de atrasos 

A elegibilidade é determinada a cada termo, mas alunos precisam submeter um requerimento 
para obter estes privilégios apenas uma vez, caso mantenham os quesitos acima. Alunos tem o 
direito de submeter um novo requerimento no início de cada termo. Os seguintes 
comportamentos podem resultar em uma perda destes privilégios: 

● Três atrasos não justificados 
● Uma falta não justificada 
● “Matar” uma aula 
● Saída da escola sem permissão 
● Qualquer ação disciplinaria resultante em suspensão 
● Violação de regras de estacionamento 
● Os privilégios para “Juniors” está sujeito às mesmas ações disciplinarias que 

todas as outras atividades escolares.  

POLÍTICA DE NOTIFICAÇÃO DOS PAIS SOBRE EDUCAÇÃO SEXUAL 
Esta política permite aos pais/responsáveis a flexibilidade de excluir os seus filhos e/ou filhas de 
qualquer parte (ou completamente) do currículo que está sendo oferecido. Uma notificação de 
oportunidade de exclusão é enviada para todos os alunos da 10 série no verão. Os pais devem 
escrever uma carta ao Diretor da escola do(a) seu/sua filho/filha dentro de duas semanas após ter 
recebido a notificação, a qual excluirá o estudante de participar da respectiva aula. Nenhum 
estudante, excluído a pedido dos pais/responsáveis, será penalizado.  
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O Diretor ou seu/sua designado(a) irá notificar os pais antecipadamente sobre a apresentação do 
currículo. Isto será feito por escrito. Na medida do possível, os materiais do programa serão 
colocados à disposição para revisão pelo Coordenador de Saúde. 
 
O Diretor ou seu/sua designado(a) irá determinar qual experiência educacional alternativa será 
oferecida. 
 

JURISDIÇÃO DOS PROFESSORES 
A jurisdição e responsabilidade dos professores se estende sempre por todo o prédio e 
propriedade da escola.  Os estudantes que se negarem a dizer o seu nome a um professor serão 
considerados insubordinados e receberão ação disciplinar apropriada. Os alunos devem obedecer 
às expectativas divulgadas por cada professor. 
 

VIGILÂNCIA POR VÍDEO 
A Framingham Public Schools utiliza equipamento de vigilância por vídeo para garantir a saúde, 
bem-estar e segurança de todos os estudantes, funcionários e visitantes, e para proteger as 
instalações e equipamentos do Distrito.  

VISITANTES 
Todos os visitantes devem se apresentar na secretaria principal ao chegar na escola para 
identificação e recebimento de um crachá de visitante. Visitas aos alunos não são permitidas a 
não ser por razões educacionais específicas e aprovadas com antecedência pelo administrador da 
série. Os professores serão avisados com antecedência e precisam aprovar qualquer visita a suas 
salas de aula. O estacionamento para visitantes está disponível em frente à entrada principal. 
 
NENHUM MANUAL PODE ANTECIPAR TODA A VARIEDADE IMAGINÁVEL DE 
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO. ASSIM, O DIRETOR E OS FUNCIONÁRIOS 
POSSUEM O DIREITO DE EDITAR E MANTER REGRAS DISCIPLINARES 
SUPLEMENTARES DURANTE O CURSO DO ANO LETIVO. 
 
Clique aqui:  Adendo do Superintendente para o Manual (Building Based)  

 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. CAME - 08/21/2018 PORTUGUESE 
 

HORÁRIOS & CALENDÁRIOS 2019-2020 
 
O calendário da Framingham Public School é definido a cada ano pelo Comitê das Escolas de 
Framingham e pode ser encontrado no website do Distrito e é enviado para a casa com o(a) 
seu/sua filho(a) no início do ano letivo. Nós encorajamos você a visitar os calendários escolares 
individuais, os quais podem ser encontrados no website do 
Distrito, http://www.framingham.k12.ma.us.  O calendário inclui dias de dispensa antecipada 
(dias de meio turno de aula) e dias pré-aprovados nos quais a escola estará fechada. É importante 
que os pais marquem nos seus calendários todas as datas e horários nos quais não haverá aula 
para garantir que haverá alguém ou algum lugar especificado para cuidar do(a) estudante nestas 
ocasiões. 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1oylLRuMvr03JYVwIlu3fP-pHTpxJsJJwTeo8KiahP8o/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1oylLRuMvr03JYVwIlu3fP-pHTpxJsJJwTeo8KiahP8o/edit#heading=h.gjdgxs
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/2#calendar2131/20180528/month
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 Horário de Rotação 2019-2020  
PERÍOD

O HORÁRIO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 Min  
HR* 7:25-7:29 H.R. H.R. H.R. H.R. H.R. H.R. H.R. 4  

1 7:33-9:01 A C B A B D C 88 
 

2 9:05-9:59 B A A C D A B 54  

3 10:03-10:57 C D E D C B G 54 
 

4 
11:01-12:57 
ALMOÇO 

 30 min 
D G F E G E F 88 

 
5 13:01-13:55 E F G F F G E 54  

 
*HR = HOMEROOM = SALA DE CHAMADA 
 

 
CALENDÁRIO DO ANO ACADÊMICO 

 
               
 Agosto-2019 
  25  26  27 Primeiro dia 28  29  30  31 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA         9ª série  de Aula  

NÃO 
HAVERÁ 
DEVER      

   PD  Orientação    
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG    
               
 Setembro-2018 
              1 
              
              
  1  2  3  4  5  6  7 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA         

   Feriado:Labor Day 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  Dia 6-DABEG 
Dia 7-

CBGFE    
  8  9  10  11  12  13  14 
               

   
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG  
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF    
  15  16  17  18  19  2-  21 
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NÃO 
HAVERÁ 

AULA  

Dia de 
colaboração pela 

tarde        

   Dia 6-DABEG PD    
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF    
  22  23  24  25  26  27  28 
             

   
Dia 3-

BAEFG  Dia 4-ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE    
  29  30           

   
NÃO HAVERÁ 

AULA           

   
Feriado:Rosh 

Hashanah           
 Outubro-2019 
      1  2  3  4  5 
               

   
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG  Dia 4-ACDEF   

  6  7  8  9  10 
Relatórios de 

Progresso 11  12 

       

NÃO 
HAVERÁ 

AULA        

   
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  
Feriado: Yom 

Kippur  
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE    
  13  14  15  16  17  18  19 

   

NÃO 
HAVERÁ 

AULA            

   
Feriado: 

Columbus Day  Dia 2-CADGF 
Dia 3-

BAEFG  Dia 4-ACDEF 
Dia 5-

BDCGF    
  20  21  22  23  24  25  26 
               

   
Dia 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  Dia 3-BAEFG   
  27  28  29  30  31     

       

Dia de 
colaboração à 

tarde  
NÃO HAVERÁ 

DEVER     

   Dia 4-ACDEF 
Dia 5-

BDCGF  Dia 6 - DABE 
Dia 7-

CBGFE      
               
 Novembro-2019 
           Término do  1  2 
          Termo 1    

         
Dia 1- 

ABCDE    

  3  4  5 
* Reaplicação do 

MCAS 6 
* Reaplicação do 

MCAS 7 
* Reaplicação 

do MCAS 8  9 
    NÃO HAVERÁ     Boletins   
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AULA 

   Dia 2-CADGF PD Dia 3-BAEFG 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF    

  10  11  12 
* Reaplicação do 

MCAS 13 
* Reaplicação do 

MCAS 14  15  16 

   

NÃO 
HAVERÁ 

AULA           

   
Feriado:Veteran

s Day  
Dia 6- 

DABEG  
Dia 7-

CBGFE  Dia 1- ABCDE Dia 2-CADGF   
  17  18  19  20  21  22  23 

         
Dia de colaboração 

pela manhã    

   Dia 3-BAEFG 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6- 

DABEG  
Dia 7-

CBGFE    
  24  25  26  27  28  20  30 

       
Dia de meio 

turno de aula  
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA   

   Dia 1- ABCDE Dia 2-CADGF Dia 3 - BF  

Feriado:Thanksgiving
-Dia de Acão de 

Graças    
               
 Dezembro-2019 
  1  2  3  4  5  6  7 

         
Dia de meio 

turno de aula      

   
Dia 4-

ACDEF  Dia 5-BDCGF  
Dia 6-

DABEG  Dia 7- CF  
Dia 1- 

ABCDE    
  8  9  10  11  12  13  14 

       

Dia de 
colaboração à 

tarde        

   Dia 2-CADGF Dia 3-BAEFG Dia 4-ACDEF 
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG    

  15  16  17  18  19 
Relatórios de 

Progresso 20  21 
               

   
Dia 7-

CBGFE  Dia 1- ABCDE Dia 2-CADGF Dia 3-BAEFG Dia 4-ACDEF   
  22  23  24  25  26  27  28 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA   

   

Recesso para 
feriados de fim 

de ano  

Recesso para 
feriados de fim 

de ano  

Recesso para 
feriados de fim 

de ano  

Recesso para 
feriados de fim 

de ano  

Recesso para 
feriados de fim 

de ano    
  29  30  31         

   
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA         

   

Recesso para 
feriados de fim 

de ano  
Véspera de Ano 

Novo          
               
 Janeiro-2019 
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        1  2  3  4 

     
NÃO HAVERÁ 

AULA     

       
Feriado: Ano 

Novo  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG    
  5  6  7  8  9  10  11 
               

   Dia 7-CBGFE 
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  Dia 3-BAEFG Dia 4-ACDEF   
  12  13  14  15  16 Término do 17  18 
                 Termo 2   

   
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  Dia 7-CBGFE 
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF    
  19  20  21  22  23  24  25 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA EXAMES EXAMES EXAMES EXAMES   

   
Feriado:Martin Luther 

King Jr. Day A & B  C & D  E & F  

G& 
RECUP.(MAKE 

UP)   

  26  27  28  29 

NÃO 
HAVERÁ 
DEVER 30 Boletins 31   

              

   Dia 1- ABCDE 
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG  
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF    
               
 Fevereiro-2020 
              1 
              
             
  2  3  4 MCAS Biologia 5 MCAS Biologia 6  7  8 
               

   
Dia 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG    
  9  10  11  12  13  14  15 

     
Dia de colaboração à 

tarde     

   
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  Dia 6-DABE  
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE    
  16  17  18  19  20  21  22 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA 
NÃO HAVERÁ 

AULA   

   
Feriado: 

Presidents' Day  
Recesso de 

inverno  
Recesso de 

inverno  
Recesso de 

inverno  
Recesso de 

inverno    
  23  24  25  26  27  28   
               

   
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG  
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG    
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 Março-2020 

  1 
* Reaplicação do 

MCAS 2  3 
* Reaplicação do 

MCAS 4 
* Reaplicação do 

MCAS 5 
* Reaplicação 

do MCAS 6  7 

     

NÃO 
HAVERÁ 

AULA          

   
Dia 7-

CBGFE  FTA PD  
Dia 1- 

ABCDE  Dia 2-CADGF 
Dia 3-

BAEFG    

  8 
* Reaplicação do 

MCAS 9 
* Reaplicação do 

MCAS 10  11  12  13  14 

          
Relatórios de 

Progresso    

   
Dia 4-

ACDEF  Dia 5-BDCGF Dia 6-DABEG 
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE    
  15  16  17  18  19  20  21 

       

Dia de 
colaboração à 

tarde        

   Dia 2-CADGF 
Dia 3-

BAEFG  
Dia 4-

ACDEF  Dia 5-BDCGF Dia 6-DABEG   

  22  23 

MCAS ELA 
Língua&Lit. 

Inglesa e Artes 24 

MCAS ELA 
Língua&Lit. 

Inglesa e Artes 25 

MCAS ELA 
Língua&Lit. 

Inglesa e Artes 26 

MCAS ELA 
Língua&Lit. 

Inglesa e Artes 27  28 
         (MAKE UP)  (MAKE UP)    

   
Dia 7-

CBGFE  

Dia 1- 
BACDE  Dia 2-CADGF 

Dia 3-
BAEFG  

Dia 4-
ACDEF    

  29  30  31         
              

   Dia 5-BDCGF Dia 6-DABEG        
               
               
               
 Abril-2020 

        1  2 
Término Termo 

3 3  4 

       

Dia de 
colaboração à 

tarde        

       
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE  Dia 2-CADGF   
  5  6  7  8 Boletins 9  10  11 

           

NÃO 
HAVERÁ 

AULA    

   Dia 3-BAEFG 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  
Feriado:Sexta-feira 

Santa   
  12  13  14  15  16  17  18 

               

   
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE  
Dia 2-

CADGF  
Dia 3-

BAEFG  Dia 4-ACDEF    
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  19  20  21  22  23  24  25 

   

NÃO 
HAVERÁ 

AULA  

NÃO 
HAVERÁ 

AULA  

NÃO 
HAVERÁ 

AULA  

NÃO 
HAVERÁ 

AULA  

NÃO 
HAVERÁ 

AULA    

   
Feriado:Patriot'

s Day  
Recesso de 
Primavera  

Recesso de 
Primavera  

Recesso de 
Primavera  

Feriado:Sexta-
feira Santa    

  26  27  28  29  30     

         
NÃO HAVERÁ 

DEVER    

   
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE  
Dia 1- 

ABCDE      
               
 Maio-2020 
            1  2 
               

           
Dia 2-

CADGF    
  3  4  5  6  7  8  9 
               

   
Dia 3-

BAEFG  
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  Dia 7-CBGFE   
  10  11  12  13  14  15  16 
               

   
Dia 1- 

ABCDE  Dia 2-CADGF Dia 3-BAEFG 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF    

  17  18 
MCAS 

Matemática 19 
MCAS 

Matemática 20 

MCAS 
Matemática 
(MAKE UP) 21 

MCAS 
Matemática 
(MAKE UP) 22  23 

          

Senior Prom & 
Relatórios de 

Progresso    

   Dia 6-DABEG 

Dia 7-
BCGFE  

Dia 1- 
BACDE  

Dia 2-
ACDGF  

Dia 3-
ABEFG    

  24  25  26  27  28  29  30 

   
NÃO HAVERÁ 

AULA           

   
Feriado: Memorial 

Day 
Dia 4-

ACDEF  
Dia 5-

BDCGF  
Dia 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE    
  31             
 Junho-2020 
               
               
             
    1  2  3  4  5  6 

 

Se
ni
or    MCAS Ciências  MCAS Ciências  

MCAS Ciências 
 (MAKE UP) 

MCAS Ciências 
(MAKE UP)    

 
Gr
ad  

Dia 1- 
ABCDE  

Dia 2-
ACDGF  

Dia 3-
BAEFG  Dia 4-ACDEF 

Dia 5-
BDCGF    



 

72 

. 

  7  8  9  10  11  12  13 
     Final do Termo 4 EXAMES EXAMES   

   
DIA 6-

DABEG  
Dia 7-

CBGFE  
DIA 1-

ABCDE  A & B C & D    
  14  15  16  17  18  19  20 
   EXAMES  EXAMES  180º Dia       

   E & F  
G (MAKE 

UP)          
  21  22  23  24  25  26  27 
              
               
  28  29  30         
         
         

 
PD=Professional Development=Desenvolvimento Profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. CAME - 08/20/2018 
 
 
 

Dias de colaboração para 2019-2020 (Collaboration Days) 
Dia de colaboração pela MANHÃ= 8:15h HR inicia às 8:25h 

Dia de colaboração à TARDE = os estudantes são dispensados às 12:57h  
e os ônibus partem às 13:05h 

       
       
Setembro 18 TARDE  - DIA 7  Dezembro 11 TARDE - DIA 4 
Outubro 30 TARDE - DIA 6  Fevereiro  12 TARDE  - DIA 6 

Novembro 21 MANHÃ - DIA 6  Março 18 TARDE - DIA 4 
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    Abril 1 TARDE - DIA 7 
   

 
Dias de Desenvolvimento Profissional para 2019-

2020  
P.D. nos dias de meio turno de aula = os estudantes são dispensados às 10:45h 

5 de dezembro - dia de meio turno de aula 
       
P.D. nos dias de turno integral de aula = não haverá aula para os estudantes 

17 de setembro  - dia de turno integral sem  aula  

15 de novembro - dia de turno integral sem aula 
3 de março - dia de turno integral sem aula 

       
       

       
Calendário de distribuição de Relatórios de Progresso e Boletins  

       
Data de distribuição dos Relatórios de 

Progresso (Progress Reports) Data de distribuição dos Boletins (Report Cards)  

Termo 1 = 
Sexta-feira, 11 de 
outubro Sexta-feira, 8 de novembro 

Termo 2 = 
Sexta-feira, 13 de 
dezembro Sexta-feira, 31 de janeiro 

Termo 3 = 
Sexta-feira, 13 de 
março Quinta-feira, 9 de abril 

Termo 4 = 
Quinta-feira, 15 
de maio Enviado após o término das aulas via correio 

       
       
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 

Horário do Almoço 2019-2020 
Primeiro Almoço = 11:00h - 11:30h 
Segundo Almoço = 11:30h - 12:00h 
Terceiro Almoço = 12:00h - 12:30h 
Quarto Almoço = 12:30h - 13:00h 

       
       

1º Semestre 
1º Almoço = Matemática (Math), História e Ciências Sociais (History & Social Sciences) 
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2º Almoço = Língua Inglesa (English), Inglês como segunda linguagem (ESL), Educação 
Especial (Special Ed.)  
3º Almoço =  Línguas (World Lang.), Classes de Estudo (Study Halls), “Resiliency for Life” 
(RFL), Centro de Desenvolvimento Acadêmico (ACD), Belas Artes (Fine Arts) 
4º Almoço = Educação Física/Saúde (PE/Health), Ciências (Science),  
                       Ciências de Família e Consumo (F&CS), Educação Tecnológica (Tech Ed) 
       

2 º Semestre 
1º Almoço = Língua Inglesa (English), Inglês como segunda linguagem (ESL), Educação 
Especial (Special Ed.) 
2º Almoço = Matemática (Math), História e Ciências Sociais (History & Social Sciences) 
3º Almoço = Línguas (World Lang.), Classes de Estudo (Study Halls), “Resiliency for Life” 
(RFL), Centro de Desenvolvimento Acadêmico (ACD), Belas Artes (Fine Arts) 
4º Almoço = Educação Física/Saúde (PE/Health), Ciências (Science),  
                       Ciências de Família e Consumo (F&CS), Educação Tecnológica (Tech Ed) 

 
PD = Professional Development = Desenvolvimento Profissional 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 

FORMULÁRIO DE RECLAMAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL DA FRAMINGHAM 
HIGH SCHOOL  

 
PARA:       DATA: 
 
DE: 
 
NOME DO DEFENSOR: 
 
1. DESCRIÇÃO DA OFENSA (o que aconteceu, quando, aonde): 
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2. REAÇÃO DO(A) RECLAMANTE À OFENSA (como isto me fez sentir): 

(opcional) 
 
 
 
 
 
EU CONSIDERO ESTA OFENSA INACEITÁVEL. EU EXIGO QUE ESTE 
COMPORTAMENTO PARE. SE ISTO CONTINUAR, EU IREI PROCEDER COM AÇÕES 
LEGAIS E/OU ADMINISTRATIVAS. VOCÊ PODE RESPONDER VERBALMENTE OU 
POR ESCRITO ATRAVÉS DO MEU DEFENSOR OU DO SEU PRÓPRIO DEFENSOR. 
 
 
________________________________  ____________________________ 
(Assinatura do(a) reclamante)    (Data) 
 
 
________________________________  ____________________________ 
(Assinatura do(a) defensor)    (Data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Escolas Públicas de Framingham   

Formulário para Relato de Incidente  
 

 
 
 

 
A definição de Bullying, é o uso REPETIDO por um ou mais estudantes, de uma expressão escrita, verbal ou 
eletrônica, ou de um gesto ou ato físico, direcionado a uma pessoa, que cause danos físicos ou emocionais; que 
coloque a vítima em uma posição razoável de medo de sofrer danos; que crie um ambiente hostil para a 
vítima na escola; que infringe os direitos da vítima na escola; ou que perturbe materialmente e 
substancialmente o processo educacional ou a operação da escola. O Bullying é caracterizado por um 
desequilíbrio de poder físico, psicológico ou emocional.  
 
1. Nome do Relator/Pessoa Relatando o 
incidente:_____________________________________________________ 
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 (Nota: Os relatos podem ser feitos anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um 
suposto agressor   apenas baseada em uma acusação anônima.) 
2. Marque se você é: ◻ A vítima do comportamento        ◻ O relator (não a vítima)  
 
3. Marque se você é: ◻ Aluno ◻ Funcionário da escola (especifique o seu cargo) 
____________________ 

    ◻ Pai ou Mãe  ◻ Administrador ◻ Outro 
(especificar)_______________________ 
 
Seus dados para contato/número de telefone: 
____________________________________________________________ 
 
4. Caso você seja um aluno, indique a sua escola: _____________________________________Série: 
_____________ 
 
5. Caso você seja funcionário, cite a escola ou local de 
trabalho:____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
6. Informação sobre o incidente: 
 Nome da vítima (do 
incidente):____________________________________________________________________ 
 Nome do agressor (a pessoa envolvida no 
comportamento):____________________________________________ 
 Data do 
incidente:_______________________________________________________________________________ 
 Horário em que o incidente 
ocorreu:________________________________________________________________ 
 Local no qual o incidente ocorreu (seja o mais específico(a) 
possível):____________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________
_____ 
 
7. Segundo o seu conhecimento, este incidente ocorreu antes?            ◻ Sim    ◻ Não   
 
8. Há preocupação imediata com relação à segurança ou transporte?       ◻ Sim    ◻ Não   
_____________________________________________________________________________________________
______ 
 
 
9. Testemunhas (liste as pessoas que viram o incidente ou têm informação sobre o mesmo): 
 Nome: _____________________________________◻ Aluno    ◻ Funcionário   ◻ 
Outro____________________  
       Nome: _____________________________________◻ Aluno    ◻ Funcionário   ◻ 
Outro____________________ 
 Nome: _____________________________________◻ Aluno    ◻ Funcionário   ◻ 
Outro____________________ 
_____________________________________________________________________________________________
______ 
 
10.  Descreva os detalhes do incidente (incluindo nome das pessoas envolvidas, o que ocorreu, e o que cada 
pessoa fez e disse, incluindo as palavras específicas usadas). Por favor utilize o espaço adicional na parte de 
trás da folha, se necessário.  
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SOMENTE PARA USO ADMINISTRATIVO 
 
11. Assinatura da pessoa relatando o incidente: ____________________________________Data: 
_________________ 
 (Observação: relatos podem ser feitos anonimamente) 
12. Formulário entregue para: ___________________________Cargo: 
__________________Data:__________________ 
 

Portuguese  
 

Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. CAME - 08/21/2018 PORTUGUESE 
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