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A Pembroke Public Schools busca proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro, respeitoso e acolhedor, no qual todos os alunos possam prosperar e 
obter sucesso na escola. A Pembroke Public Schools proíbe a discriminação com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade ou 
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PEMBROKE PUBLIC SCHOOLS 

Leis de Direitos Civis/Informações sobre Coordenador(es) do Distrito 

Todos os programas, atividades e oportunidades de emprego fornecidas pela Pembroke Public Schools são oferecidas sem distinção de raça, cor, gênero, 
identidade de gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual ou incapacidade. 
 
Dúvidas em relação à implementação dessas práticas devem ser endereçadas ao devido coordenador listado abaixo: 
 

Título VI: Título VI do Ato de Direitos Civis de 1964 
Proíbe a discriminação, exclusão de participação e negação de benefícios com base em raça, cor ou nacionalidade em programa ou atividades que 
recebem assistência financeira federal. O Título VI é codificado em 42 U.S.C. 2000d et seq.; regulações foram promulgadas sob ele no Código de 
Regulações Federais em 34 CFR Parte 100 (disponível em http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr100.html)  
 

Coordenadores 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359 
781-829-0832 
 

Michael Murphy, Diretor HES    
81 Learning Lane   
Pembroke, MA  02359 
781-294.0911 

 
Seção 504: Seção 504 do Ato de Reabilitação de 1973 
Proíbe a discriminação, exclusão de participação e negação de benefícios com base em incapacidades em programa ou atividades que recebem 
assistência financeira federal. A Seção 504 é codificada em 29 U.S.C. 794; regulações foram promulgadas sob ela em 34 CFR Parte 104 (disponível em 
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html).  
 

Coordenadora 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359 

781-829-0832 

Título IX: Título IX das Emendas Educacionais de 1972 
Proíbe a discriminação, exclusão de participação e negação de benefícios com base em sexo nos programas educacionais e atividades que recebem 
assistência financeira federal. O Título IX é codificado em 20 U.S.C. 1681 et seq.; regulações foram promulgadas sob ele em 34 CFR Part 106 (disponível em 
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html). 
 

Coordenadores 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359 
781-829-0832 

Michael Murphy, Diretor HES    
81 Learning Lane   
Pembroke, MA  02359 
781-294.0911 

 IDEA 2004: Ato de Educação para Indivíduos com Incapacidades de 2004 
Rege a educação especial. A maior parte do IDEA 2004 é codificado em 20 U.S.C. 1400 et seq.; regulações foram promulgadas sob ele em 34 CFR 300 
(disponível em http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html), em vigor em 13 de outubro de 2006. 
 

Coordenadora 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359 

781-829-0832 

Título II: Título II do Ato para Americanos com Incapacidades de 1990 
Proíbe a discriminação, exclusão de participação e negação de benefícios com base em incapacidades em entidades públicas. O Título II é codificado em 
42 U.S.C. 12131 et seq; regulações foram promulgadas sob ele em 28 CFR Parte 35 (disponível http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-
28cfr35.html). 

 

Coordenadores  
 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359 
781-829-0832 

Michael Murphy, Diretor HES    
81 Learning Lane   
Pembroke, MA  02359 
781-294.0911

781-829-0832 

Ato McKinney-Vento de Assistência a Pessoas em Situação de Rua, autorizado novamente em dezembro de 2001 
Parte do Ato Federal Nenhuma Criança Deixada Para Trás, garante direitos educacionais e proteções para crianças e jovens em situação de rua e requer 
que os distritos escolares se adaptem ao novo conjunto de exigências em relação à educação desta população em risco. As informações deste ato estão 
disponíveis na Homeless Education Advisories (Consultoria sobre Educação para Pessoas em Situação de Rua) do Departamento de Educação de 
Massachusetts em http://www.doe.mass.edu/mv/haa 
 

Coordenadora 
Jessica Duncanson, M. Ed., Diretora de Serviços aos Alunos 
72 Pilgrim Road 
Pembroke, MA 02359  
781-829-0832 

 

http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr100.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr104.html
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http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-34cfr106.html
http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html
http://www.ed.gov/legislation/FedRegister/finrule/2006-3/081406a.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-28cfr35.html
http://www.ed.gov/policy/rights/reg/ocr/edlite-28cfr35.html
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Pride Compassion Morality Scholarship 

 
[Orgulho, Compaixão, Moralidade, Espírito Escolar] 

 
Agosto de 2019 
 
Prezados Alunos, Pais e Cuidadores, 
 
Bem-vindos à Pembroke Community Middle School! Este manual se destina a prover 

informações importantes sobre as expectativas, a missão e os objetivos da Pembroke 

Community Middle School. As informações são destinadas a apoiar os alunos em 

relação à adaptação à escola secundária. Você descobrirá que o cerne de nossa 

escola é o compromisso em proporcionar um ambiente acolhedor e seguro que 

incentiva conexões sólidas entre os nossos alunos e a equipe. Nós oferecemos um 

currículo desafiador, centrado no aluno, que defende o alto padrão e o suporte para 

a realização do aluno através da excelência no ensino e na aprendizagem. Nós 

acreditamos que a nossa estrutura acadêmica apoia as necessidades físicas, sociais e 

emocionais de nossos alunos durante esse importante estágio de desenvolvimento. 

Esperamos que essas informações sejam úteis e ansiamos por mais um maravilhoso 

ano na PCMS! 

 
 

Atenciosamente, 
 

Donna McGarrigle 
Diretora 

 

Tom Walsh 
Diretor Assistente 
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Prefácio 
Revisado em fevereiro de 2011 

Declaração de Missão do Distrito de Pembroke 
Garantir a realização através da excelência em ensino e aprendizagem. 

Crenças Principais do Distrito de Pembroke  
 

Nós acreditamos: 
➢   Em criar e manter escolas seguras e acolhedoras; 
➢   Que todas as crianças podem aprender e demonstrar a aprendizagem de maneiras diferentes; 
➢   Que todo aluno deve contribuir para a nossa sociedade democrática e para a comunidade global; 
➢   Em tomar decisões e agir de acordo com os melhores interesses dos alunos; 
➢   Que cada membro da comunidade escolar deve ser valorizado e respeitado; 
➢   Em uma comunidade escolar ética, civil e que respeita as diferenças individuais das pessoas; 
➢   Em sólidas parcerias cívicas, de negócios e comunitárias que apoiam a realização do aluno. 

Objetivos do Distrito de Pembroke 

1. AMBIENTE DE APRENDIZAGEM – Prover um ambiente físico, emocional e social seguro para o ensino e a aprendizagem. 
 

2. REALIZAÇÃO – Produzir altos níveis de realização do aluno através do desenvolvimento, coordenação e implementação de um 
currículo rigoroso, executado por meio de instrução de qualidade. 

 

3. QUALIFICAÇÃO INSTRUCIONAL – Criar um ambiente de ensino onde a inovação educacional e as melhores práticas são 
valorizadas, praticadas e avaliadas.  

 

4. CONDUZIDO POR DADOS – Planejar, monitorar e informar a instrução através do uso de dados de desempenho do aluno. 
5. COMUNICAÇÃO – Melhorar e fortalecer a comunicação aberta com todos os membros da comunidade. 

Questões Fundamentais do Distrito de Pembroke 

➢   O que os alunos precisam saber, entender e poder fazer? 
 

➢   Como saberemos que eles aprenderam? 
 

➢   O que faremos quando eles não tiverem aprendido? 
 

➢   O que faremos quando eles já souberem? 

Declaração de Visão da PCMS 

Nossa visão é um ambiente seguro e acolhedor onde os alunos são saudáveis, independentes, alfabetizados e críticos. Como 
aprendizes vitalícios e comunicadores eficazes, os nossos alunos contribuirão de maneira significativa para uma sociedade global e 
diversificada.  

Declaração de Missão da PCMS 

A Pembroke Community Middle School está comprometida em promover o crescimento e o desenvolvimento geral de cada 
aluno ao fomentar aprendizes produtivos, criativos e confiantes. No cerne de nossa escola está o compromisso em prover um 
ambiente seguro e acolhedor que incentiva conexões sólidas entre nossos alunos e nossa equipe. Nós ofereceremos um 
currículo desafiador, centrado no aluno, que defende o alto padrão para todos. Os professores se envolverão em uma variedade 
de estratégias instrucionais destinadas a atender aos estilos de aprendizagem diversos dos nossos alunos, garantindo que todos 
possam ter sucesso. Nossa estrutura acadêmica abordará as necessidades físicas, sociais e emocionais de nossos alunos durante 
esse estágio transicional. Todos os membros de nossa comunidade escolar demonstrarão respeito por si mesmos e pelos outros 
e agirão com:  
 

Pride    Compassion    Morality    Scholarship 
[Orgulho, Compaixão, Moralidade e Espírito Escolar] 
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Valores Principais da PCMS 

Durante o ano escolar, é de responsabilidade de todos demonstrar nada menos do que o mais alto padrão de civilidade em 
todos os momentos. Nossa equipe, comunidade de pais e alunos compartilharão os seguintes valores principais em tudo o que 
fizermos: honestidade, respeito, coragem, empatia e responsabilidade. 

Objetivos da PCMS  

As escolas precisam definir objetivos claros que levam em conta as necessidades dos alunos e das pessoas que as apoiarão na 
aprendizagem – professores, pais e a ampla comunidade. Durante o nosso ano inaugural, o nosso conselho escolar desenvolveu, 
categorizou e, com nosso corpo docente, adaptou os seguintes objetivos escolares: 

 

ACADÊMICO 

Maximizar o potencial de capacidade acadêmica de cada indivíduo.  
 

➢ Utilizar uma variedade de práticas de ensino e aprendizagem 
➢ Garantir que todos os alunos atinjam o sucesso acadêmico 
➢ Promover o entendimento dos alunos sobre o poder da educação 
➢ Criar um ambiente onde o sucesso acadêmico é incentivado, assistido e celebrado 

 

CONEXÕES DA COMUNIDADE 

Fomentar a consciência comunitária de atividades e eventos por meio de maior comunicação. 
 

➢ Usar questionários para determinar as informações que são solicitadas e desejadas por parte dos pais/tutores 
➢ Desenvolver notícias impressas e conexões com a mídia 
➢ Utilizar tecnologia para se comunicar com os pais/cuidadores e a comunidade 
 

APRENDIZAGEM EM SERVIÇO 

Fornecer, promover e implementar vários programas de aprendizagem em serviço para que todos os alunos alcancem o 
nível local, regional, nacional e global. 
 

➢ Realizar pesquisa com os alunos e a equipe para determinar onde há interesse 
➢ Determinar os custos associados a cada atividade que tenha suporte considerável tanto da equipe quanto dos alunos 

e explorar meios para financiamento 
 

EXTRACURRICULAR 

Desenvolver e implementar um programa extracurricular robusto e variado que permitirá que os alunos desenvolvam 
novos interesses e explorem talentos. 
 

➢ Realizar pesquisa com os alunos e a equipe para determinar onde há interesse 
➢ Determinar os custos associados a cada atividade que tenha suporte considerável tanto da equipe quanto dos 

alunos e explorar meios para financiamento 
➢ Promover e apoiar a participação 

 

TRANSIÇÕES 
Desenvolver programas transicionais adequados de entrada e saída do ensino secundário. 

 

➢ Fornecer programas, tours, visitas etc. para alunos entrando na 7ª série antes do início do ano escolar 
➢ Coordenar programas, tours, visitas etc. para alunos da 8ª série entrando no ensino médio 
➢ Fornecer informações adequadas aos pais em relação às questões transicionais para alunos entrando na 7ª série e 

alunos da 8ª série entrando no ensino médio  

Organização da Equipe Interdisciplinar 

Os alunos de ensino fundamental de Pembroke realizarão a transição de suas escolas do bairro para uma 
escola de ensino secundário da comunidade. Conforme o seu filho progride da sala de aula primária, que 
muitas vezes tem apenas alguns professores e colegas de classe, para uma escola onde haverá muitos 
professores e colegas de classe, a estrutura foi gerada para criar uma comunidade menor para os alunos 
durante os anos de ensino secundário. 
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Há duas equipes de sétima série (7.1 e 7.2) e duas equipes de oitava série (8.1 e 8.2) que consistem em 
aproximadamente 115 alunos. Os quatro professores que eles verão diariamente para as aulas de Inglês, 
Matemática, Ciências e Estudos Sociais são os “professores de equipe”. As classes de equipe são agrupadas 
para estarem fisicamente perto umas das outras. Os armários dos alunos estão localizados, tipicamente, 
próximos aos seus professores de equipe. 
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Informações Acadêmicas 
Integridade Acadêmica 

A honestidade acadêmica é essencial para o bem-estar de uma comunidade escolar. A Pembroke Community Middle 
School espera que cada aluno seja intelectualmente honesto na preparação do dever de casa, trabalho de sala, 
projetos, relatórios do laboratório, testes para fazer em casa, redações, avaliações e outras atividades acadêmicas. A 
avaliação eficaz do trabalho do aluno e sua instrução só podem acontecer em um ambiente onde a honestidade 
intelectual é respeitada.  

 

É esperado que os alunos busquem esclarecimentos de um membro do corpo docente se não tiverem certeza sobre 
as exigências para concluir um exercício acadêmico. Os alunos devem monitorar o seu trabalho para avaliar a sua 
originalidade e buscar explicação quando não tiverem certeza. Se um aluno tiver ciência de uma violação da 
honestidade acadêmica, ele deve comunicar isso à pessoa que violou esses padrões e a um membro do corpo 
docente. Quando uma violação da honestidade acadêmica ocorrer, o instrutor individual discutirá a questão com o 
aluno assim que possível.  

 

Todos os membros de nossa comunidade escolar devem abordar as definições de desonestidade acadêmica. Alunos, 
professores e familiares devem estar atentos às seguintes questões: 

Fraude: Um ato de trapaça em que um aluno diz dominar as informações de um exercício acadêmico que ele 

não domina. 

Plágio: A apresentação de palavras, conceitos, sequência de ideias, gráficos ou outras representações visuais 
de outras pessoas como seus. O trabalho de um aluno que não é de própria criação, com material copiado, 
parafraseado ou resumido sem citação das fontes é considerado plágio. 
 

 

Plágio não intencional ainda é plágio. 

Frequência e Atrasos  

De acordo com a lei estadual, a frequência escolar é obrigatória e reconhecida como benéfica para todos os alunos. 
O Comitê Escolar de Pembroke, assim, exerce a sua responsabilidade em reforçar e incentivar o comparecimento 
pontual à escola. A ausência escolar é fortemente desaconselhada, já que afeta negativamente a aprendizagem do 
aluno e atrapalha o processo educacional. 
 
O diretor, ou pessoa designada, monitora a frequência por meio do uso de cartas e/ou reuniões para lembrar os pais 
sobre a importância da frequência; para lembrar os pais sobre as políticas de frequência; para identificar uma 
solução eficaz que melhore a frequência e trate as questões instrucionais levantadas pelas ausências do aluno. 
Qualquer criança que chegar atrasada à escola deve passar pela secretaria principal para que não receba uma falta. 
Os alunos receberão um cartão de atraso e, então, deverão prosseguir para a próxima aula. O excesso de atrasos 
será levado à atenção do diretor ou pessoa designada. O diretor, ou pessoa designada, se reunirá com o aluno e 
entrará em contato com os pais/tutores em caso de preocupações com o excesso de atrasos. 
 
O motivo mais comum de ausência da escola costuma ser por doença. No entanto, a ausência do aluno em razão de 
outros motivos pode, ocasionalmente, ser permitida sob solicitação dos pais ou tutores legais, sujeita às seguintes 
regulamentações: quando a ausência da escola se tornar necessária, os pais devem notificar a escola assim que 
possível. Nenhum aluno que esteja ausente ou suspenso (dentro ou fora) da escola deve participar ou comparecer a 
quaisquer atividades ou eventos escolares durante o dia ou noite da ausência ou suspensão, a não ser que seja 
fornecido à escola um atestado (por exemplo, consulta médica). A aprovação será feita a critério do diretor. 
 

Se os pais/tutores legais não entrarem em contato com a escola em relação à ausência prolongada de um aluno, a 
escola entrará em contato com os pais/tutores dentro de 3 dias da ausência.  
 
O diretor, ou pessoa designada, notificará os pais, por escrito, se um aluno apresentar 5 ou mais ausências não 
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justificadas dentro do ano escolar. Uma ausência justificada é definida como um episódio de doença justificado por 
um atestado médico que fundamente a ausência; uma ausência atribuída a caso de morte na família; a observância 
ou prática de um feriado religioso; uma questão legal que requeira comparecimento; ou uma visita à uma escola 
privada. O diretor, ou pessoa designada, despenderá esforços razoáveis para se reunir com os pais/tutores de um 
aluno que tenha tido 5 ou mais ausências não justificadas para desenvolver um plano de ação para a frequência do 
aluno na escola. 

Cancelamento Escolar 

Os comunicados de fechamento da escola serão divulgados nas estações locais de rádio e televisão. O fechamento da 
escola e os comunicados de emergência serão publicados na página principal do site do distrito e enviados por e-mail, 
ao qual você pode se inscrever através do site do distrito (www.pembrokek12.org). Os comunicados serão enviados 
por meio do sistema de ligação automática do distrito, SchoolMessenger. Esse sistema utiliza os números de telefone 
fornecidos por você no formulário de contato de emergência da escola (via School OfficePro), por isso, certifique-se 
de que a escola sempre tenha as suas informações de contato atualizadas. 

Programas de Testes 

O Comitê Escolar apoia o uso de testes como um método, entre vários, para avaliar seus objetivos relacionados ao 
desempenho dos alunos nas escolas do distrito. As avaliações estaduais serão administradas de acordo com as 
regulamentações estabelecidas pelo Department of Elementary and Secondary Education (Departamento de 
Educação Primária e Secundária) de Massachusetts. 

 

Esses testes serão usados para ajudar a estabelecer as normas de desempenho local e fornecer avaliações 
longitudinais para grupos avaliados, bem como para indivíduos. Além disso, eles serão usados para avaliar o 
alinhamento do currículo com os padrões de aprendizagem identificados na Massachusetts State Curriculum 
Frameworks (Estruturas de Currículo do Estado de Massachusetts) para cada área de matéria e a eficácia da 
prestação da instrução por parte dos professores. Os dados fornecidos serão comparados aos resultados nacionais 
e/ou estaduais para viabilizar uma avaliação mais completa e dispor as diretrizes do programa instrucional e auxiliar 
no desenvolvimento dos planos educacionais para os alunos. Além disso, os resultados dos programas de avaliação 
administrados pelas escolas serão compartilhados com os pais e a comunidade. 

Title One 

O Title One (Título Um) é um programa financiado pelo governo federal para apoiar uma educação de alta qualidade 
para todas as crianças. O financiamento é determinado por diversos fatores, incluindo a porcentagem de baixa renda 
da cidade, conforme reportado no último Censo dos EUA. A Pembroke Community Middle School é uma escola Title 
One.A PCMS possui dois programas suplementares que oferecem instrução adicional aos alunos para inglês e 
matemática. O programa Literacy Enrichment (Aperfeiçoamento Literário) se destina a melhorar a fluência de leitura, 
o vocabulário e as habilidades de escrita do aluno através da leitura e resposta a uma variedade de textos. O 
programa Math Foundations (Fundamentos de Matemática) reforça os conceitos ensinados no currículo do nível da 
série, bem como fortalece o raciocínio matemático e as habilidades de resolução de problemas dos alunos. Os alunos 
são identificados para a nivelamento em cada um desses cursos com base em avaliações formais e informais dentro 
da escola nas áreas desses conteúdos específicos, pontuações na avaliação estadual e recomendação do professor. O 
progresso do aluno é monitorado durante o ano para indicar o foco de aprendizagem e o crescimento do aluno. 

Envolvimento Parental:  
A colaboração com os pais é um componente importante na educação eficaz de nossos alunos. Por isso, nós 
solicitamos e incentivamos ativamente os pais a estarem envolvidos no processo educacional. O PowerSchool, 
nosso sistema de informações, permite que nossos professores mantenham os pais informados sobre a 
aprendizagem do aluno. A comunicação de duas vias entre pais/professores também ocorre por meio de 
mensagens, e-mails, reuniões entre pais/aluno/professor ou ligações telefônicas no PowerSchool. Além disso, 
uma noite da família do Title One será realizada anualmente para ensinar os alunos e as famílias sobre como 

http://www.pembrokek12.org/
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apoiar a aprendizagem da criança em casa. Este plano representa a nossa colaboração entre casa/escola para 
melhorar e manter um alto nível de envolvimento parental em nossas escolas. Nós disponibilizaremos este 
plano nos idiomas que os pais possam entender e garantiremos que o plano seja atualizado anualmente.  

Equipe Title One da PCMS  

Aperfeiçoamento Literário: Sra. Kerry Leonard 

Fundamentos de Matemática: Sra. Gail Dooley 

Administrador do Distrito: Srta. Jessica Duncanson   

Datas de Notas  

PERÍODO 1: 28 DE AGOSTO DE 2019 – 01 DE NOVEMBRO DE 2019 
Fechamento de Notas dos Relatórios de Progresso  01 de outubro de 2019 
Distribuição dos Relatórios de Progresso   03 de outubro de 2019 
Fechamento de Notas do Período 1   01 de novembro de 2019 
Distribuição de Boletins      08 de novembro de 2019 

 
PERÍODO 2: 04 DE NOVEMBRO DE 2019 – 17 DE JANEIRO DE 2020 

Fechamento de Notas dos Relatórios de Progresso 06 de dezembro de 2019 
Distribuição dos Relatórios de Progresso   10 de dezembro de 2019 
Fechamento de Notas do Período 2   17 de janeiro de 2020 
Distribuição de Boletins     24 de janeiro de 2020 

 
PERÍODO 3: 21 DE JANEIRO DE 2020 – 27 DE MARÇO DE 2020 

Fechamento de Notas dos Relatórios de Progresso 25 de fevereiro de 2020 
Distribuição dos Relatórios de Progresso   27 de fevereiro de 2020 
Fechamento de Notas do Período 3   27 de março de 2020 
Distribuição de Boletins     03 de abril de 2020 

 
PERÍODO 4: 30 DE MARÇO DE 2020 – 12 DE JUNHO DE 2020 

Fechamento de Notas dos Relatórios de Progresso 05 de maio de 2020 
Distribuição dos Relatórios de Progresso   08 de maio de 2020 
Fechamento de Notas do Período 4   12 de junho de 2020 
Distribuição de Boletins     16 de junho de 2020 (correio) 

Escala de Notas 
 

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F 
97-100 93-96 90-92 87-89 83-86 80-82 77-79 73-76 70-72 67-69 63-66 60-62 59 e abaixo 

 

Sistema de Notas 

Os professores criam um procedimento de classe para dar notas aos alunos. Os procedimentos são baseados em 
objetivos do departamento e padrões de excelência. É importante que você tenha uma cópia do processo de notas 
da classe de cada professor e que entenda completamente o método pelo qual o seu filho receberá suas notas. 
 
Dúvidas sobre como uma nota foi determinada devem ser endereçadas ao professor da sala de aula e/ou 
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conselheiro de comportamento do aluno. As notas são usadas para promoção, quadro de honra e recomendações 
de cursos.  

Dever de Casa 

No nível escolar secundário, o dever de casa é atribuído para apoiar a aprendizagem e/ou é uma extensão 
necessária da experiência na sala de aula. O objetivo central de qualquer empenho acadêmico é desenvolver e 
fomentar a aprendizagem independente, e o dever de casa geralmente fornece essa oportunidade. 
 
Os professores determinam, de acordo com as exigências da matéria, o tipo, natureza e quantidade de atribuições 
individuais. O dever de casa varia de acordo com matéria e tarefas, assim como em relação ao tempo necessário para 
a conclusão da atividade. Consequentemente, o tempo alocado para o dever de casa é determinado pela natureza da 
atividade e pode variar de acordo com as exigências individuais do professor.  

Relatórios de Progresso e Boletins 

Os Relatórios de Progresso são distribuídos no meio de cada período para todos os alunos em todas as matérias 
e/ou a qualquer momento considerado necessário pelo professor. Esses relatórios indicarão uma medida 
aproximada do progresso de seu filho no meio do período atual. Se os pais/cuidadores tiverem quaisquer dúvidas, 
eles devem entrar em contato com o professor da sala de aula em relação às informações no relatório de progresso. 
Além dos relatórios de progresso no meio do período, os relatórios de progresso do aluno podem ser feitos por um 
professor individual, e uma equipe de professores, um especialista em aprendizagem ou um conselheiro de 
orientação. 

 

Os boletins são distribuídos quatro vezes ao ano. As datas em que os boletins são distribuídos estão listadas no 
calendário de datas de notas informado na página anterior. 

Quadro de Honra 

Alta Honra: Para obter o status no Quadro de Alta Honra, o aluno deve receber um A- ou nota maior em todas 
as matérias. 

 

Honra: Para obter o status no Quadro de Honra, o aluno deve receber um B- ou nota maior em todas as matérias. 

Celebrações do Quadro de Honra 

Como uma comunidade escolar, nós aguardamos ansiosamente duas celebrações no final do ano, após o terceiro 
período. Os alunos que se esforçaram para manter o seu status de alta honra por pelo menos dois dos primeiros três 
períodos serão convidados para uma celebração de alta honra.  

Política de Promoção 

A administração, os conselheiros de comportamento e os professores considerarão as notas dos alunos e outras 
circunstâncias extenuantes em casos nos quais a promoção é questionada. O diretor da escola tomará a decisão final 
em relação à promoção ou retenção do aluno. 

Declaração de Férias 

As famílias são incentivadas a tirarem férias durante as férias e feriados escolares regularmente agendados, já que 
os dias escolares que os alunos perdem são considerados ausências. A introdução a novo material ocorre 
diariamente; quanto mais um aluno falta, mesmo que a ausência seja inevitável, mais difícil será para o aluno 
acompanhar a classe. Assim, a responsabilidade de aprender novo material apresentado durante as ausências 
pertence ao aluno e seus pais/cuidadores. Atividades perdidas devem ser entregues dentro de 10 dias escolares 
após o retorno à escola.  
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Procedimentos e Atividades 

Atividades de Compensação de Ausências  

Os alunos são responsáveis por fazer atividades de compensação devido a ausências e devem conversar com os 
professores no dia do retorno. Os alunos são incentivados a entrar em contato com os colegas de classe para se 
informar sobre as atividades em caso de ausências de menos de três dias. Uma ausência prolongada é definida como 
a perda de três (3) ou mais dias escolares consecutivos. Para uma ausência prolongada, os pais devem entrar em 
contato com o conselheiro de orientação da criança, que entrará em contato com os professores e obterá os 
materiais para compensação. Os alunos têm até 10 dias escolares para completar as atividades perdidas. As 
atividades estarão disponíveis para que sejam retiradas pelos pais/cuidadores no fechamento da escola no dia 
seguinte à solicitação após uma ausência de três dias. 

Programas de Aperfeiçoamento Após as Aulas 

A PCMS oferece um programa de aperfeiçoamento que consiste em clubes e atividades após as aulas com base nos 
interesses do aluno e da equipe. As atividades podem incluir programas esportivos intramurais, atividades de música 
e arte, atividades de computação, escrita/jornal, tutoria, anuário e mais. Todas as atividades devem ser aprovadas 
pela administração e supervisionadas por um membro da equipe ou técnico do distrito.  

Mochilas/Bolsas 

As mochilas/bolsas devem ser mantidas no armário do aluno e não devem ser carregadas durante o dia escolar 
regular, a não ser quando permitido por um professor/administrador. 

Permissão para usar o banheiro 

Os alunos devem solicitar permissão do professor para usar o banheiro. Cada sala de aula tem um registro que os 
alunos devem assinar para indicar um intervalo para o banheiro. Durante a aula, os alunos devem solicitar a saída 
apenas em caso de emergência. Durante o período do almoço, os alunos que desejarem usar o banheiro devem 
solicitar a permissão do membro da equipe que esteja supervisionando o refeitório. 

Refeitório 

Nossa comunidade escolar pode incluir alunos com alergias alimentares severas, principalmente alergia a amendoim. 
Orientações estritas serão implementadas, quando necessário, para prevenir reações alérgicas fatais. Os alunos não 
devem trazer alimentos à escola para compartilhar com os outros (por exemplo, bolo de aniversário, cupcakes etc.), 
já que isso não é permitido. 
 

Caso os pais/cuidadores estejam preocupados em relação à alergia alimentar de uma criança, essa informação deve 
ser repassada à enfermeira escolar e à equipe do refeitório. Uma notificação aparecerá na tela do caixa para uma 
revisão rápida dos itens na bandeja de refeição do aluno. 
 

A Pembroke Public Schools tem um sistema de pagamento computadorizado de ponto de venda para todas as refeições 
escolares compradas no refeitório da escola secundária. Todo aluno terá sua própria conta pessoal com base no seu 
número de identificação atual. Os alunos podem acessar suas contas nas telas de PIN localizadas em cada caixa. É 
fortemente recomendado que todos os alunos lembrem seus números, já que isso fará com que as filas de almoço se 
movam mais rapidamente.  
 

Nós incentivamos os pais/cuidadores a depositarem o dinheiro na conta de seu filho, embora dinheiro vivo seja 
aceito no caixa. Se os pais/cuidadores quiserem garantir que seu filho gaste o dinheiro apenas em almoços 



 

16 

 

completos, eles podem estabelecer que o dinheiro da conta do aluno seja limitado à compra apenas de refeições 
regulares ou alternativas. Os itens à la carte podem ser pagos com dinheiro ou pré-pagos, caso não seja estabelecido 
um limite. Ao enviar o dinheiro por cheque ou papel moeda, inclua o número de identificação de seu filho no cheque 
ou envelope para que seja depositado na conta correta. Este sistema permite que os alunos usem apenas o que está 
depositado na conta; saldos negativos não são permitidos. 
 

Se um aluno se qualifica para almoço grátis ou com desconto, essa informação estará contida de modo seguro 
dentro do sistema, e a refeição será processada da mesma forma que para os outros alunos. Não há necessidade de 
se preocupar com uma possível situação constrangedora. Para receber uma refeição grátis ou com desconto, os 
alunos devem retirar pelo menos 1 porção de frutas ou vegetais e ter o mínimo de 3 componentes na refeição. Uma 
refeição escolar consiste em cinco componentes, que são: frutas, vegetais, proteínas, grãos e laticínios. Os alunos são 
incentivados a retirar todos os itens oferecidos diariamente. Incentive o seu filho a comer uma fruta ou um vegetal. 
Nós oferecemos frutas frescas, copos de frutas, suco 100% natural e uma variedade de vegetais diariamente. Todos 
os outros itens possuem uma taxa adicional, porém reduzida.  
 

Fazer a refeição no refeitório é um privilégio. Se os alunos não cooperarem ou forem desrespeitosos durante esse 
momento, eles perderão o privilégio de almoçar com os amigos por um certo número de dias. 
 

Os alunos podem comprar um café da manhã “para viagem” pela manhã. O café da manhã está disponível todas as 
manhãs às 7h10. É permitido que os alunos tomem o café da manhã durante o início da aula do primeiro período 
(7h20 – 7h35). Bebidas, incluindo água, também devem ser consumidas neste período e devem ser descartadas às 
7h35. Não é permitido o consumo de nenhuma bebida nos corredores. 
 

Os menus mensais estão disponíveis on-line no site da escola.  

Cuidados com a Propriedade Escolar 

Os serventes da PCMS trabalham arduamente para manter a nossa escola limpa e segura. O trabalho deles é difícil, e 
eles precisam da cooperação de todos para manter a nossa escola um lugar limpo e agradável para se aprender. 
 

Corredores, salas de aula, paredes, mesas e escrivaninhas limpas se somam ao orgulho escolar. Assim, os alunos 
envolvidos em vandalismo estarão sujeitos à ação disciplinar, incluindo possível suspensão. Os alunos podem ter que 
fazer uma restituição dos materiais e trabalho necessário para reparar qualquer dano.  

Computador/Internet/Network 

O acesso à internet está disponível para professores, administração, equipe (“funcionários”) e alunos da Pembroke 
Community Middle School. Todos os alunos e funcionários que usam a internet devem assinar o formulário de 
Acordo/Autorização de Usuário da Internet da Pembroke Public Schools. Os pais devem assinar esse formulário de 
maneira eletrônica para indicar o seu conhecimento e apoio dessa política. Ao assinar, tanto os funcionários quanto 
os pais aceitam todas as responsabilidades financeiras e legais pelo fornecimento de orientação e cumprimento de 
padrões aceitáveis de uso da internet aos seus alunos.  

 

Internet 
A internet é uma rede eletrônica que fornece informações sobre muitos assuntos. Os funcionários e os alunos 
podem acessar a internet de seus computadores. Uma vez na internet, eles podem visitar sites do mundo 
todo para obter informações para propósitos educacionais que ajudarão a responder dúvidas ou resolver 
problemas. Além de obter informações de pesquisa, os usuários também podem conversar com outras 
pessoas na internet, enviando e recebendo mensagens eletrônicas ou participando de grupos de notícias e 
salas de bate-papo. 

 

Nem todas as informações na internet são confiáveis, úteis ou seguras. Os funcionários e alunos devem 
avaliar a fonte da informação, bem como a informação em si, para determinar se é adequada e útil. 
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Uso Escolar 
Os computadores escolares e a infraestrutura de rede são feitas para que os funcionários e alunos acessem a 
internet e armazenem arquivos em pastas designadas, e o acesso a esses serviços é feito apenas para 
propósitos educacionais. Qualquer outro uso dos computadores e infraestrutura de rede da PCMS não é 
permitido ou aceitável. Em outras palavras, não é permitido que os usuários usem os computadores da PCMS 
para obter ou trocar informações que não sejam especificamente para propósito educacional. 

 

Sites Inaceitáveis 
Os funcionários e alunos não podem usar os computadores da PCMS para visitar qualquer site na internet 
que contenha informações que sejam inapropriadas para propósitos educacionais ou de carreira. Por 
exemplo, os funcionários e alunos não podem usar os computadores da PCMS para visitar sites que 
contenham: 

 

• Material ofensivo – material que seja de mau gosto ou possa ser considerado pornográfico, racista, 
ilegal, assediador ou inflamatório. 

 

• Material perigoso – material que fornece instruções para construir explosivos ou dispositivos similares 
sobre práticas que possam lesionar os alunos e outras pessoas.  

 

• Contatos inapropriados – material que leve a contato com indivíduos ou qualquer indivíduo que possa 
potencialmente ameaçar a saúde ou a segurança. 

 

Plágio 
As informações obtidas da internet não devem ser plagiadas. Todas as políticas escolares em relação ao plágio, 
conforme destacado neste manual, também se aplicam à internet. 

 

Conduta na Internet 
Cada indivíduo é responsável por toda a atividade que ocorre sob a sua senha. Os indivíduos não devem 
colocar informações na internet que possam cair na categoria de “sites inaceitáveis” listada acima. 

 

Os alunos e os funcionários que usam os computadores da escola devem seguir regras comuns de etiqueta 
(“netiquette”) quando estão na internet. Eles também não devem fornecer informações pessoais (por 
exemplo, endereço, telefone e senha) sobre si mesmos ou outras pessoas. Eles não podem usar os 
computadores da PCMS para propósitos comerciais ou lobby político. Os indivíduos não podem usar a rede de 
computadores de maneira que possa atrapalhar o seu uso por outros indivíduos ou por outras redes de 
conexão. Os indivíduos devem honrar direitos autorais e licenças, bem como direitos legais de produtores de 
softwares e provedores de rede.  
 

Os indivíduos que entrarem acidentalmente em um site inapropriado devem sair imediatamente. Os alunos 
devem reportar o site para o professor, e os funcionários da escola devem reportar o site para os 
administradores do sistema.  

 

Conduta na Rede 
Os indivíduos que possuem acesso ao armazenamento na rede e não armazenarem conteúdo educacional 
perderão o privilégio de uma conta na rede.  

 

Conduta de Rede Inaceitável 
 

▪ Baixar material inapropriado ou não relacionado à educação em suas pastas de rede/computador. 
 

▪ Excluir, alterar ou plagiar materiais que não pertencem ao indivíduo ou que não estão contidos 
na pasta de rede/computador desse indivíduo.  

 

▪ Acessar, sem autorização, dados, arquivos ou aplicativos que não pertençam ao indivíduo ou 
não sejam relacionados às necessidades educacionais do indivíduo. 
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▪ Restringir e/ou impedir que outro indivíduo acesse os serviços da rede/computador. 
 

▪ Destruir, furtar e/ou alterar indevidamente os serviços e equipamento da rede. 
 

Responsabilidades do Sistema 
A PCMS não impõe garantias, expressas ou implícitas, sobre o serviço fornecido. A PCMS não será responsável 
por quaisquer danos que o indivíduo possa sofrer. Isso inclui perda de dados resultantes de atrasos, não 
entrega, entrega errada ou interrupção de serviço causados por sua própria negligência ou erros ou omissões 
do usuário. O uso de qualquer informação obtida por meio da internet é feito a critério do indivíduo e seu 
próprio risco. A PCMS especificamente nega qualquer responsabilidade pela precisão ou qualidade das 
informações obtidas por meio de seus serviços.  
 

Segurança 
A segurança do sistema de computador é uma alta prioridade, especialmente quando o sistema envolve 
muitos usuários. Se um usuário perceber que identificou um problema de segurança na internet, o 
Administrador do Sistema deve ser notificado. Não mostre o problema para outros usuários. Não use a conta 
de outro indivíduo. As tentativas de entrar na rede como um administrador do sistema resultarão em 
cancelamento dos privilégios do usuário. As tentativas de invadir outras contas, incluindo aquelas de outros 
alunos, professores e/ou administradores resultarão em ação disciplinar. Qualquer usuário identificado como 
um risco à segurança, ou por ter um histórico de problemas com outros sistemas de computador, pode ter a 
conta de usuário negada.  

 
Uso do Equipamento 
Os alunos não podem alterar nenhum dos dispositivos eletrônicos da escola, ou seja, PC, Mac, projetores, 
DVD player etc. Os alunos não podem personalizar protetores de tela, ligar ou desligar cabos 
elétricos/conectores, modificar letras do teclado, inverter telas ou realizar qualquer outra alteração nas 
configurações do computador. Os alunos não podem tocar ou danificar as telas de plasma.  
 
Consequências 
O uso dos computadores da PCMS para acessar a internet e a rede é um privilégio. A não conformidade com 
os termos desta política podem resultar em ação disciplinar. 

  

Ref. Legal: U.S.C.  Seção. 2252A (a) (2) (A) MGL Cap. 272, Seção 29C 

Confidencialidade 

A Pembroke Community Middle School está comprometida em fornecer um ambiente de comunidade escolar seguro e 
respeitoso. Para tanto, o uso dos nomes e fotos dos alunos no site da escola será proibido caso os pais solicitem tal 
ação, por escrito, ao diretor da escola até 15 de setembro do ano escolar atual. 

Comunicados Diários 

O Juramento à Bandeira e um momento de silêncio ocorrerão no início do dia escolar (7h20). Os comunicados 
diários ocorrerão durante o primeiro período ou durante o Titan Time (12h47 – 13h22). Os comunicados diários são 
publicados no PowerSchool, nosso sistema de informações do aluno, sob o link Daily Bulletin (Boletim Diário). 

Aviso de Informações de Diretório 

A Pembroke Public School atribuiu certas informações contidas nos registros educacionais de seus alunos como 
informações de diretório para propósitos do Family Educational Rights Privacy Act (Ato de Privacidade de Direitos 
Educacionais da Família, ou FERPA em inglês) e das Regulamentações de Registro do Aluno em 603 CMR 23.00. As 
seguintes informações do aluno são consideradas informações de diretório: (1) nome; (2) endereço; (3) telefone; (4) 
data e local de nascimento; (5) campo principal de estudo; (6) participação em atividades e esportes oficialmente 
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reconhecidos; (7) peso e altura de membros de equipe esportiva; (8) datas de comparecimento; (9) diplomas, honras 
e prêmios recebidos; (10) planos pós ensino médio do aluno. As informações de diretório podem ser divulgadas para 
qualquer propósito a critério do diretor, sem o consentimento dos pais/cuidadores ou aluno elegível. Os 
pais/cuidadores dos alunos e alunos elegíveis têm o direito de recusar a atribuição de qualquer ou todas as 
informações acima como informações de diretório. Neste caso, tal informação não será divulgada, exceto com o 
consentimento do pai/mãe/cuidador ou aluno, ou de outra forma permitido pelo FERPA e 603 CMR 23.00. 
 

Os pais/cuidadores ou alunos que recusem ter quaisquer ou todas informações atribuídas como informações de 
diretório divulgadas devem protocolar uma notificação por escrito para o diretor da escola até 1º de outubro do ano 
escolar atual.  

Procedimentos de Dispensa 

• Quando um aluno chega pela manhã, ele deve trazer um bilhete dos pais/cuidadores à secretaria informando 
o nome completo do aluno, hora da dispensa e nome da pessoa que buscará o aluno. 

• O aluno será chamado à secretaria principal quando a pessoa chegar. 

• A pessoa que estiver buscando o aluno assinará a dispensa no registro de dispensa na secretaria. 
 

Pode ser exigida a identificação da pessoa que estiver buscando o aluno na escola. Caso haja alguma decisão judicial 
ou documentação que restrinja a dispensa do aluno para certas pessoas, a escola deverá ter uma cópia dessa 
informação. 

Bebidas na Escola 

É incentivado que os alunos se mantenham hidratados durante o dia, e eles podem levar água para todas as aulas. Os 
alunos podem beber a bebida escolhida durante os primeiros 15 minutos da primeira aula, quando é permitido que 
os alunos tomem o café da manhã (o refeitório vende pacotes de café da manhã “para viagem”). Às 7h35, quaisquer 
bebidas, exceto água, devem ser descartadas ou colocadas no armário do aluno. Qualquer bebida armazenada no 
armário deve ter tampa. Os alunos não podem armazenar bebidas abertas (por exemplo, café ou chá) no armário.  

Ajuda Extra para os Alunos 

De acordo com as orientações estabelecidas no acordo coletivo, é esperado que os professores forneçam ajuda extra 
aos alunos que possam precisar de assistência. Essa ajuda pode ser fornecida antes ou após as horas regulares de 
aula, embora, na escola secundária, a ajuda extra tipicamente seja realizada após as aulas. Os professores 
informarão os horários em que estarão disponíveis para ajuda extra na sala de aula. 

Viagem 

As viagens de curta duração (um dia escolar) promovidas pela escola para proporcionar uma experiência educacional 
fora do território escolar devem ser aprovadas pelo diretor da escola. As viagens promovidas pela escola e que 
envolvem a ausência do aluno por mais de um dia devem ser aprovadas com antecedência pelo Comitê Escolar de 
Pembroke. 

 

Uma viagem é como qualquer outro dia escolar, e os alunos devem obedecer ao Código de Conduta do Aluno. A 
seguir estão alguns itens adicionais que devem ser revisados antes de uma viagem agendada: 

• Siga todas as instruções dos professores/acompanhantes e obedeça às regras de segurança do ônibus. 

• Respeite a propriedade pública. 

• Lembre-se de que as pessoas julgam a nossa escola e Pembroke pelo modo como os alunos se comportam. 

• Os alunos que não participarem da viagem devem comparecer à escola. 

• Pode ser solicitado que o pai/mãe/cuidador acompanhe um aluno que apresente problemas de saúde ou 
segurança. 
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Simulação de Incêndio e Evacuações do Edifício 

As simulações de incêndio com intervalos regulares são obrigatórias por lei e são uma precaução importante de 
segurança. É esperado que os alunos conheçam a rota de evacuação de qualquer local do edifício. As rotas de saída 
são publicadas em todas as salas de aula. As simulações de incêndio serão realizadas para praticar as formas seguras 
de evacuação o nosso edifício. Quando os alarmes soarem, os alunos devem caminhar em silêncio, de maneira 
ordenada, seguindo as instruções da equipe escolar. Os professores farão chamada após a evacuação do edifício. Os 
alunos devem ficar com os professores nas áreas designadas até o retorno para a sala de aula. 

Alergias Alimentares 

As alergias alimentares e anafilaxias são condições potencialmente fatais. Todas as escolas de Pembroke são 
responsáveis por desenvolver um plano individualizado de cuidados de saúde (IHP) para os alunos identificados 
como portadores de alergias alimentares, bem como um plano de administração de medicamentos. A equipe 
trabalhará junto com os pais e as enfermeiras da escola para entender os sintomas típicos, evitar os alérgenos e 
instruir os colegas. 
 
Há mesas reservadas no refeitório para casos de alergias alimentares, se necessário. Os lanches serão verificados na 
sala de aula, conforme necessário. Será solicitado aos pais/tutores dos colegas de classe que entendam as alergias 
alimentares e levem isso em consideração ao escolher os alimentos que enviam para a escola.  

a. Um número limitado de aulas conterá alimentos como ferramentas manipuláveis ou para demonstração. 

Os professores solicitarão uma aprovação para aulas/atividades que envolvam alimentos, e a aprovação 

será limitada. Os professores devem entender a gravidade das questões médicas relacionadas aos 

alimentos e, mesmo que nenhum aluno da classe tenha alguma alergia, eles devem obter a aprovação 

da administração para qualquer atividade que envolva alimentos e realizar uma consulta prévia com a 

enfermeira escolar. Se aprovado, os professores devem informar os pais sobre a atividade. 

b. Não serão fornecidos alimentos aos alunos como forma de recompensa ou incentivo. 

c. Não serão distribuídos alimentos no ônibus escolar. 

 

Materiais Esquecidos 
Se um aluno esquecer os materiais (por exemplo, livros, dever de casa, almoço) em casa, os pais podem deixar esses 
itens na recepção. Os materiais devem estar etiquetados com o nome do aluno. Os itens serão colocados na mesa de 
retirada localizada na recepção. Os alunos não serão chamados e tirados da aula para pegar os materiais que 
esqueceram; isso atrapalha o ambiente educacional. Os alunos podem pegar os materiais entre as aulas ou durante 
o almoço. 

Cartões e Regras dos Corredores 

Ao caminhar pelos corredores, os alunos devem manter-se à direita. Os alunos não podem gritar, correr ou participar 
de contato físico desnecessário nos corredores. A não ser em caso de mudança de classe ou transição para o almoço, 
eles devem obter permissão do professor e ter um cartão válido de passagem no corredor. Os cartões são obtidos 
com o professor ou funcionário da administração e contêm o destino especificado. Os cartões são obrigatórios 
quando os alunos saem da sala de aula durante o Titan Time (12h47 – 13h22). 

Serviços de Saúde 

A saúde e o bem-estar físico dos alunos são muito importantes para nós. Se um aluno fica doente ou se machuca 
durante o dia escolar, nossa enfermeira está disponível para ajudar. Os alunos doentes ou que se machucarem devem 
ir para o consultório para serem avaliados. A enfermeira entrará em contato com os pais/cuidadores ou pessoa 
designada como contato de emergência após a avaliação clínica. Quando isso ocorre, os pais/cuidadores têm a 
responsabilidade de prover o transporte do aluno até a casa e quaisquer cuidados necessários além disso. Os alunos 
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doentes são proibidos de ligar ou mandar mensagens de texto de seus celulares para os pais/cuidadores. Exceto em 
caso de emergência, o aluno precisará de um cartão para a consulta com a enfermeira. Se a enfermeira determinar 
que o aluno está muito doente para permanecer na escola, ela ligará para a casa do aluno para organizar a dispensa.  

 

Se um aluno tiver uma doença contagiosa como catapora ou faringite estreptocócica, a enfermeira da escola pode 
readmitir o aluno apenas após passado o período designado de isolamento e mediante um atestado médico. O 
Departamento de Saúde Pública e a Academia de Pediatria recomendam que crianças em idade escolar fiquem em 
casa por 24 horas em caso de vômito ou febre. 

 

Todos os anos, os formulários de Informação e Consentimento Médico do Distrito Escolar de Pembroke são 
preenchidos eletronicamente (via School OfficePro) pelos pais/cuidadores. O formulário deve ser preenchido com 
precisão para garantir que a escola sempre tenha as informações atualizadas. Os formulários são guardados no 
arquivo do consultório de enfermagem para auxiliar no cuidado emergencial de um aluno doente ou machucado e 
para contato com os pais/cuidadores. Esse formulário deve ser atualizado pela família caso ocorram mudanças na 
situação familiar, por exemplo, horário de trabalho, novos telefones, contatos de emergência. Não liste como contato 
de emergência pessoas que não possuem meio de transporte. Todos os anos, é disponibilizado um seguro estudantil 
contra acidentes de custo nominal. A Brochura do Seguro Estudantil contra Acidentes está disponível no site da 
escola em Parents & Community (Pais e Comunidade), Parent Resources (Recursos Parentais).  

 

Administração de Medicamentos 
O Comitê Escolar de Pembroke reconhece a importância de prover uma enfermeira certificada para cada uma de suas 
escolas a fim de monitorar e supervisionar o armazenamento e a administração de medicamentos prescritos e 
fornecer serviços relacionados à saúde para apoiar o bem-estar e a segurança dos alunos e da equipe na escola.  

 

Reconhece-se que o propósito dessa política é garantir que os padrões de administração segura e adequada de 
medicamentos sejam cumpridos nas escolas de Pembroke e para garantir que os alunos que fazem uso de 
medicamentos sejam atendidos de maneira pontual, segura e adequada. 
 

I.  Administração 
 

A.  Exceto em outros casos aprovados, as enfermeiras escolares devem ser responsáveis pela administração e 
distribuição de todos os medicamentos para os alunos das escolas de Pembroke, de acordo com as 
regulamentações da 105CMR 210.000 e MGL Capítulo 94. 

 

B.  As exceções incluem a posse e autoadministração de quaisquer medicamentos prescritos para asma, doenças 
respiratórias relacionadas, fibrose cística e diabetes, conforme especificado em MGL Capítulo 71, Seção 54B. 

 

II. Armazenamento de Medicamentos 
 

A. Todos os medicamentos (excetos os listados acima) devem ser mantidos na sala de enfermagem e serão 
dispensados apenas pela enfermeira da escola. É necessário ter uma receita médica e uma permissão por 
escrito dos pais/cuidadores no arquivo da sala de enfermagem. Todas as receitas e permissões para 
medicações devem ser renovadas a cada ano escolar. 

B. Sob circunstâncias normais, os alunos não podem carregar medicamentos na escola, a não ser em casos 
específicos com aprovação da administração da escola e uma solicitação de permissão obrigatória do 
médico e dos pais/cuidadores no arquivo da sala de enfermagem. 

 

III.  Delegação Externa 

 

Embora todos os esforços sejam feitos para se obter um profissional de enfermagem ou membro da equipe 
treinado em administração de medicamentos durantes viagens e eventos escolares especiais de curto prazo, o 
Comitê Escolar reconhece que a enfermeira da escola pode delegar a administração do medicamento prescrito a 
um adulto responsável.  
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A. Nesses casos, os pais/cuidadores devem fornecer consentimento por escrito, e a enfermeira da escola 
deve instruir o adulto responsável quanto à administração do medicamento à criança. 

B. Além disso, a aprovação para a delegação da administração e distribuição de medicamentos somente 
pode ser feita de maneira limitada para pessoas não licenciadas que devam ter recebido essa autorização 
pela Pembroke Public Schools, e a Pembroke Public Schools deve ter realizado o registro na Divisão de 
Alimentos e Medicamentos do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts 

 
 

Referências Legais: MGL Capítulo 94, 105 CMR 210.000 e MGL Capítulo 71, Seção 54B [Política do Comitê Escolar 
#JLCD] 

 

 
O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts exige que seja realizado um exame físico de todas as crianças, 
a cada quatro anos, e de novos alunos no ano de entrada na escola. Todos os certificados médicos, seja para 
doenças ou lesões, devem ser enviados para a enfermaria, para que possam ser inseridos no registro do aluno. A 
enfermeira da escola não oferece medicação, nem mesmo de acetaminofeno (Tylenol) ou ibuprofeno (Advil), a 
não ser que o devido formulário seja preenchido e os pais forneçam o medicamento. 

 

Todas as dispensas médicas para modificação de programas do aluno, por exemplo, educação física, devem ser 
entregues à enfermeira, que as processará. 
 
Quando um exame de rotina for agendado com o médico do aluno, solicite um formulário de registro médico na 
enfermaria, para que os resultados do exame possam ser inseridos no registro. [Política do Comitê Escolar 5.66, 
5.67, 5.68, 5.69] 
 

O Sistema Escolar de Pembroke afirma sua responsabilidade de prover a segurança e o bem-estar dos alunos. Essa 
responsabilidade se estende ao cumprimento do Estatuto de Denúncia Obrigatória de Negligência e Abuso Infantil 
de Massachusetts, capítulo 119, Seção 51A. O Sistema Escolar de Pembroke reconhece que, devido ao contato 
contínuo com crianças em idade escolar, os funcionários seguirão ativamente o que manda a lei. É esperado que, 
quando um membro da equipe, em sua capacidade profissional, tiver causa razoável para acreditar que uma 
criança menor de 18 anos esteja sofrendo os efeitos de qualquer tipo de abuso infantil e negligência, o membro da 
equipe reportará as suas preocupações ao diretor da escola para considerações em relação à denúncia ao 
Departamento de Crianças e Famílias. [Política do Comitê Escolar JLF Relatório de Abuso Infantil] 
 
Alunos com AIDS/HIV – Leia a Política do Comitê Escolar 5.73 

Serviços Educacionais Domiciliares e Hospitalares 

Após o recebimento de uma ordem por escrito de um médico confirmando que os alunos matriculados em uma escola 
pública, ou colocados em um contexto particular por uma escola pública, devem permanecer em casa ou em um 
hospital por questões médicas durante o dia ou a noite, ou qualquer combinação de ambos, e por um período maior 
do que 14 dias escolares, em qualquer ano escolar, a administração (em coordenação com o Escritório de Serviços ao 
Aluno) deve prover serviços educacionais na residência ou hospital. Tais serviços devem ser fornecidos com frequência 
suficiente para permitir que o aluno continue o seu programa educacional, contanto que tais serviços não interfiram 
nas necessidades médicas do aluno. Tais serviços educacionais não devem ser considerados educação especial, a não 
ser que se determine que os alunos são elegíveis para tais serviços, e os serviços se encontrem incluídos no IEP do 
aluno. Os alunos de escolas privadas têm o direito aos serviços domiciliares e hospitalares quando considerados 
elegíveis por meio do processo de educação especial. 

 

Um aluno é elegível para a tutoria após 14 dias de ausência. 
 

• O médico do aluno deve preencher o Formulário do Departamento de Educação Primária e Secundária 28R/3; 
Declaração Médica para Educação Temporária Domiciliar ou Hospitalar 603 CMR 28.03(3) (c) e enviá-los ao 
administrador da escola ou conselheiro de orientação do aluno. Os formulários estão disponíveis no Escritório 
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do Diretor. 
 

No mínimo, um atestado médico assinado deve incluir as seguintes informações: 
 

• A data em que o aluno foi admitido no hospital ou confinado em casa; 
 

• Os motivos médicos para o confinamento; 
 

• A duração esperada do confinamento; e 
 

• As necessidades médicas do aluno, que devem ser consideradas no planejamento dos serviços 
domiciliares ou hospitalares.  

 

O formulário deve ser preenchido por um médico, incluindo pediatra ou qualquer outro médico, mas não serão 
aceitos atestados de um Ph.D. ou Ed.D. 

 

O distrito atribuirá um tutor adequado, selecionado da equipe do distrito, tutores contratados por serviço privado ou 
uma agência. O distrito escolar determinará o número de horas instrucionais por dia ou por semana com base nas 
necessidades educacionais e médicas do aluno. 

Alunos em Situação de Rua: Serviços e Direitos de Matrícula 

Conforme exigido por lei e na medida do possível, o Sistema Escolar de Pembroke trabalhará com alunos em situação 
de rua e suas famílias para prover estabilidade na frequência escolar e outros serviços. Será dada atenção especial 
para garantir a matrícula e a frequência de alunos em situação de rua que não estejam atualmente na escola. Os 
alunos em situação de rua receberão os serviços do distrito para os quais são elegíveis. [Política do Comitê Escolar 
5.35] 

Imunizações 
Os alunos das escolas públicas matriculados na Pembroke Schools devem apresentar um atestado médico que 
comprove a imunização contra todas as doenças conforme estipulado em M.G.L. Cap. 76, Seção 15 e conforme possa 
ser especificado regularmente pelo Departamento de Saúde Pública. Essas doenças incluem: difteria, tétano, 
sarampo, coqueluche, poliomielite e outras doenças comunicáveis que possam ser especificadas pelo Departamento 
de Saúde Pública. 
 

Uma exceção a essas exigências será feita em caso de recebimento de um documento por escrito de um médico que 
tenha examinado a criança e ateste que a criança não pode ser imunizada; ou dos pais ou tutores da criança 
afirmando que suas crenças religiosas não permitem a vacinação. O atestado médico deve ser enviado novamente no 
início de cada ano. Os alunos não vacinados ou com menos vacinas (incluindo aqueles com exceções médicas e/ou 
religiosas) podem ser excluídos da escola caso haja exposição a certas doenças comunicáveis. Além disso, de acordo 
com a Lei Federal, alunos em situação de rua não precisam apresentar prova de imunização como pré-requisito para 
estar na escola.  

Armários 

Será atribuído aos alunos um armário Titan Time (em casa) e um armário de educação física. Os alunos podem alugar 
cadeados com combinações na escola. Apenas os cadeados alugados na escola podem ser usados nos armários 
escolares. Os cadeados de combinação podem ser alugados por $5/ano. O dinheiro do aluguel será reembolsado 
quando os alunos devolverem o cadeado ao final do ano escolar. Nós incentivamos os alunos a manter seus armários 
trancados o tempo todo e a não deixar dinheiro ou itens caros no armário. A escola não se responsabiliza por itens 
perdidos. As mudanças nas atribuições dos armários devem ser aprovadas pelo professor Titan Time. Quaisquer 
problemas com armários (defeitos, furtos) devem ser reportados imediatamente ao professor Titan Time ou à 
recepção. 
 
Os alunos não devem usar nenhum tipo de fita adesiva nos armários. Se desejarem expor um calendário ou fotos, 
devem usar imãs. Quaisquer bebidas guardadas no armário devem ter tampas para que não haja risco de derramar. 
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Os armários não são propriedade particular. Eles são propriedade da escola e podem ser abertos e inspecionados 
por oficiais da escola a qualquer momento.  

Achados e Perdidos 

As caixas de “Achados e Perdidos” estão localizadas na sala de enfermagem, salas de armários, biblioteca e diferentes 
locais nos corredores. Em caso de perda de um item pessoal, verifique esses locais. Os alunos e a equipe devem 
colocar qualquer item encontrado nas caixas de “Achados e Perdidos”. É uma boa ideia identificar roupas, livros, 
lancheiras etc. usando etiquetas com o nome do aluno, para que esses itens possam ser devolvidos sem demora. 
Qualquer material deixado em bancos ou mesas do lado de fora do refeitório após o almoço serão deixados nos 
achados e perdidos da biblioteca. 

Materiais Perdidos, Roubados e Danificados 

Os alunos assumem a responsabilidade financeira por todos os materiais e equipamentos a eles atribuídos pela 
escola. No evento da perda, roubo, dano ou deformação, os professores notificarão o aluno e a secretaria sobre o 
material, e uma multa será avaliada. Os pais/cuidadores serão notificados sobre as multas para materiais e 
equipamentos perdidos, danificados ou deformados com base no custo de substituição. 

Direito de Acesso aos Registros por Pai/Mãe sem Custódia 

1. Uma cópia certificada da ordem judicial relacionada à custódia do aluno que indique que o pai/mãe 
solicitante é elegível para ter acesso conforme especificado em 603 CMR 23.07(5) (a), ou uma cópia 
certificada de uma ordem judicial que ordena, especificamente, que os registros do aluno estejam 
disponíveis para o pai/mãe sem a custódia e, 

2. Uma declaração juramentada do pai/mãe sem custódia de que a ordem judicial permanece em efeito e que 
não há ordem temporária ou permanente restringindo o acesso ao pai/mãe com custódia ou qualquer 
criança na custódia do pai/mãe com custódia. 

O pai/mãe sem custódia deve enviar com o aluno uma solicitação de acesso todos os anos, declarando que 
tal pessoa tem permissão para visitação sem supervisão e é elegível para obter acesso conforme 
apresentado em 603 CMR 23.07 (5) (a). 

Após o recebimento da solicitação (inicial e anual), a escola deve notificar o pai/mãe com custódia 
imediatamente, através de correspondência registrada e de primeira classe, em inglês e no idioma nativo 
do pai/mãe com custódia, de que fornecerá acesso ao pai/mãe sem custódia após 21 dias, exceto quando o 
pai/mãe com custódia apresentar ao diretor uma documentação de que o pai/mãe sem custódia não é 
elegível para obter acesso, conforme disposto em 603 CMR 23.07 (5) (a). 

A escola deve apagar o endereço e telefone do aluno e pai/mãe com custódia dos registros do aluno 
fornecidos ao pai/mãe sem custódia. Além disso, tais registros devem ser marcados para indicar que não 
podem ser usados para matricular o aluno em outra escola. 

Após o recebimento da ordem judicial, o que proíbe a distribuição de informações de acordo com a MGL 
c.71 Seção 34H, a escola deve notificar o pai/mãe sem custódia de que o acesso aos registros do aluno para 
o pai/mãe sem custódia será cessado. 

 

Lei de Notificação Parental 

As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 32A, conhecida como Lei de Notificação Parental, requer que 
pais/cuidadores sejam notificados sobre qualquer currículo que envolva saúde humana e educação sexual. O 
objetivo do currículo completo de Educação de Saúde, que integra as Estruturas de Saúde do Estado, é promover a 
saúde e o bem-estar de nossos alunos. Os materiais instrucionais utilizados podem incluir textos, vários folhetos e 
apresentações em vídeo. Se desejar revisar esses materiais na escola, ligue para a secretaria para agendar um 
horário conveniente.  
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A privacidade de todos os alunos será respeitada por meio da instrução do currículo. Os materiais serão apresentados 
de maneira equilibrada e adequada à idade, deixando claro que pessoas podem ter fortes crenças morais e religiosas 
sobre questões relacionadas à saúde e que essas crenças devem ser respeitadas. Sob a Lei de Massachusetts e da 
Política do Comitê Escolar de Pembroke, você pode excluir o seu filho de qualquer parte do currículo que envolva, 
primariamente, a educação sexual humana ou questões relacionadas à sexualidade humana. Para solicitar a exclusão, 
envie uma carta para o Diretor, endereçada a Principal, Pembroke Community Middle School, 559 School Street, 
Pembroke, MA 02359. Nenhum aluno excluído dessa parte do currículo será penalizado. Uma atividade alternativa 
será providenciada aos alunos excluídos.  

Fotografia ou Filmagem de Alunos 

A Pembroke Community Middle School pode usar fotos ou filmagens dos alunos que participarem de atividades 
escolares para compartilhar com jornais locais, estações de televisão ou site do distrito e/ou escola. Por meio deste, a 
escola notifica os pais/cuidadores de que, exceto se uma objeção por escrito for enviada para o escritório do diretor 
até 15 de setembro de cada ano escolar, a escola assumirá os direitos de usar as fotos e filmagens em que os alunos 
aparecem ou nas quais possam ser ouvidos.  

Educação Física 

Pela Lei Estadual de Massachusetts, é obrigatório que todos os alunos participem as aulas de educação física. O 
aluno que desejar ser dispensado da aula de educação física por questões de saúde deve trazer uma carta de seus 
pais/cuidadores e apresentá-la à enfermaria no início do dia escolar. A enfermeira comunicará quaisquer ausências 
relacionadas à saúde e/ou restrições ao professor de educação física. Um atestado médico deve ser apresentado 
para solicitar dispensas de longo prazo. 

Danças/Eventos Sociais da Escola 

Nós promovemos diversos eventos sociais/danças durante o ano escolar para todos os alunos com boa reputação. A 
equipe voluntaria-se para acompanhar os eventos sociais da escola. A música é fornecida por um DJ, e são vendidos 
lanches e bebidas. Os eventos sociais são realizados das 19h às 21h, exceto em outros casos informados. Os bilhetes 
para os eventos sociais da escola são vendidos durante o dia escolar e não serão vendidos na porta. 

 

Lembre-se destas regras para que os eventos sociais da nossa escola sejam bem-sucedidos: 

• Nenhuma forma de dança identificada como “grinding” ou “twerking” ou outra dança inapropriada será 
permitida. 

• As regras de vestimentas apropriadas e o Código de Conduta que se aplicam durante as atividades 
extracurriculares também se aplicarão aos eventos sociais da escola. 

• Nossos eventos sociais são apenas para a Pembroke Community Middle School. 

• Os pais/cuidadores devem chegar pontualmente às 21h para buscar os alunos. Não será permitido que os 
alunos saiam do território escolar sem supervisão, a não ser que a escola tenha sido notificada previamente 
de que há permissão para isso. A equipe ficará com os alunos até que eles sejam buscados. 

• Não será permitido que os alunos entrem no evento social após às 20h, exceto quando acompanhados por 
um adulto ou previamente acordado com o diretor ou pessoa designada pelo diretor. 

• Não será permitido que os alunos saiam do evento social antes das 21h, exceto quando acompanhados por 
um adulto ou previamente acordado com o diretor ou pessoa designada pelo diretor. 

• Uma vez que os alunos deixem o evento social, não será permitido que eles retornem. 
 

 

Seção 504 Plano de Acomodação Escolar 

Todos os programas, atividades e serviços estão abertos a todos os alunos, incluindo aqueles com incapacidades. 
Quando um aluno necessitar de acomodações únicas para uma incapacidade que prejudique substancialmente uma 
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função principal da vida, o diretor ou pessoa designada pelo diretor reunirá uma equipe para determinar a 
elegibilidade para uma Plano de Acomodação da Seção 504. Os procedimentos de acordo com a Seção 504 do Ato de 
Reabilitação serão seguidos nessas circunstâncias. A Coordenadora do 504 do Distrito é a Srta. Jessica Duncanson, 
Diretora de Serviços aos Alunos. 

Avaliação de Risco do Aluno 

Os seguintes procedimentos administrativos são utilizados quando um aluno é considerado um risco em potencial a si 
mesmo ou outros na escola: 

1.  Encaminhamento à administração para investigação completa: Diretor, Diretor Assistente, psicólogo da 

escola, conselheiro de comportamento escolar ou conselheiro de orientação. 

2.  Pais/cuidadores serão contatados, o aluno será removido da escola, se constatada a necessidade, e 

encaminhado para uma avaliação de risco independente, caso indicado clinicamente. Os pais receberão 

uma lista dos elementos que devem ser incluídos na avaliação. 

3.  A avaliação de risco será concluída com o devido acompanhamento.    

4.  Um administrador e/ou equipe de saúde mental visitará as salas de aulas para reavaliar o aluno, se 

necessário, dependendo das circunstâncias. 

5.  Contato por parte da administração ou equipe de saúde mental com pais/cuidadores de outros alunos 

diretamente envolvidos ou implicados.  

6.  Monitoramento do aluno e/ou situação por um período, conforme considerado adequado pela 

administração escolar. 

Professores Substitutos 

Se o professor regular da sala de aula estiver ausente e um professor substituto estiver lecionando no dia, é esperado 
que os alunos ajam com a mesma cortesia e cooperação de quando o professor regular está presente. Tenha em 
mente que o professor substituto é um membro da comunidade e formará uma impressão da PCMS a partir de suas 
experiências na sala de aula. Nós queremos que essa impressão seja positiva. 
 

Atrasos para Procedimentos Escolares 
 

• Os alunos serão considerados atrasados se chegarem após 7h20. 

• Os alunos devem se dirigir até a secretaria principal, assinar o livro de atrasos com o horário e motivo do 
atraso, e obter um cartão do corredor para entrar na sala de aula. 

• Os alunos devem se dirigir à aula programada, mesmo se faltar apenas um minuto para seu encerramento, 
para que possam obter o trabalho de compensação. 

• O atraso não é cancelado. 

• Atrasos em excesso serão abordados da seguinte maneira: 

• Os alunos podem receber uma detenção administrativa 

• Os alunos podem receber uma suspensão de um dia dentro da escola 
 

Titan Time 
O Titan Time é um bloco diário de 35 minutos na agenda dos alunos, que será usado para apoiar e estender a 
aprendizagem do aluno. O Titan Time ocorre de 12h47 às 13h22. Diferente do resto da agenda da PCMS, esse 
período não é rotativo. Cada aluno tem um professor atribuído ao Titan Time. Cada professor tem aproximadamente 
15 alunos atribuídos na sala. Inicialmente, os alunos se dirigirão a essa sala/professor diariamente. Os alunos podem 
usar esse tempo para organizar seus materiais, estudar ou concluir um dever de casa que esteja incompleto. No 
entanto, com o decorrer do ano, os alunos serão atribuídos a diferentes professores/locais, de acordo com as suas 
necessidades de aprendizagem. Este será um período usado em preparação extra para provas com professores da 



 

27 

 

área de conhecimento, compensação de testes/questionários devido a ausências, suporte organizacional e 
atividades de aprimoramento. 
 
Uma vez que tivermos entrado nesse modelo mais personalizado, nós usaremos um programa de software para 
apoiar a fluidez da agenda semanal (Enriching Students ou Aperfeiçoando Alunos). Este programa permitirá que a 
escola, os alunos e os pais saibam para o onde o aluno foi atribuído. 

 

Procedimentos de Transporte 
Chegada e Saída de Carro 
Os pais/cuidadores que levam seus filhos de carro para a escola devem deixá-los no local designado para 
desembarque: a rotatória próxima à entrada da frente. Esteja ciente de que é permitido estacionar apenas 
nas áreas designadas. Se os pais/cuidadores forem buscar o aluno depois da aula, eles devem estacionar 
longe dos ônibus e no local designado para desembarque.  
 

Ônibus 
É esperado que os alunos se comportem e sejam respeitosos durante a viagem de ônibus. Os alunos devem ter 
em mente que delitos contínuos no ônibus podem levar à perda do privilégio de utilizar o ônibus.  
 

Revise o texto Ônibus Escolares da Pembroke Public Schools e o Manual de Passe de Ônibus na seção de 
transporte do site do distrito para as expectativas em relação ao comportamento dos alunos. Se tiver 
dúvidas específicas, entre em contato com a Coordenadora de Transporte, Srta. Ms. Lori Jacobs no 
telefone 781.829.0832. 

 

O motorista do ônibus tem total autoridade e responsabilidade para colocar ordem e manter a disciplina com 
comandos diretos aos alunos. Em caso de um problema de disciplina com um aluno, o motorista deixará o 
aluno em seu destino e então notificará a administração por meio de um Relatório de Conduta no Ônibus de 
Pembroke. 
 

Ônibus Tardio 
Os ônibus tardios são providenciados aos alunos que pagam a taxa de ônibus e ficam na escola 
depois das aulas por motivos acadêmicos, extracurriculares, esportivos ou disciplinares. Esses 
ônibus não seguem a rota que os ônibus regulares seguem diariamente. Os ônibus tardios 
funcionam às segundas-feiras, terças-feiras e quintas-feiras. 
Os pais/cuidados devem fornecer transporte para os alunos que ficam na escola após as aulas por 
qualquer razão nos dias em que o ônibus tardio não funciona. 
 

Procedimento de Destino Alternativo Permanente 
Os pais/cuidadores podem solicitar à escola, por escrito, o transporte de ida e volta da casa de uma 
pessoa designada se a solicitação for de natureza permanente e os locais de embarque e 
desembarque estiverem na área de cobertura da escola. A solicitação deve conter o nome, endereço 
e telefone da pessoa responsável que receberá o aluno. Todas essas solicitações serão tratadas de 
acordo com a disponibilidade. Entre em contato com a Srta. Lori Jacobs pelo telefone 781.829.0832. 

 

Cartões Sociais do Ônibus  
Os cartões sociais solicitados com intenção de utilizar o ônibus para ir para a casa de um amigo não 
serão aprovados. Conforme estabelecido pela taxa de ônibus, o transporte dos alunos só pode ser 
feito entre a casa e a escola. Os cartões emergenciais de ônibus podem ser obtidos contatando a 
secretaria principal. O diretor ou pessoa designada revisará todas as solicitações de cartões de ônibus. 
Os pais/cuidadores devem comunicar, por escrito, à secretaria do PCMS quaisquer mudanças ou 
ajustes na rota de ônibus de seus filhos, por exemplo, ser deixado na Pembroke High School para 
clínicas ou programas após as aulas. 
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Procedimentos para Bicicleta/Caminhada 
• É necessário que os alunos tenham permissão por escrito dos pais/cuidadores para ir a pé ou de 

bicicleta para a escola. O bilhete deve conter a extensão da permissão, por exemplo, ano escolar, 
apenas hoje, por uma semana etc.  

• Se um aluno for para a escola de bicicleta, ela deve ser estacionada próximo ao refeitório e 
trancada. O departamento escolar não assume a responsabilidade sobre as bicicletas, que podem 
ser perdidas, furtadas ou danificadas na escola. A administração se reserva o direito de suspender o 
uso da bicicleta na escola por motivos de segurança. De acordo com a Lei Estadual de 
Massachusetts, alunos com 16 anos ou menos devem usar capacete. O capacete deve ser do 
tamanho da cabeça da criança, e a fivela deve estar presa.  

• Por questões de segurança, os alunos que caminham ou usam a bicicleta para se locomover até a 
escola serão dispensados a partir do refeitório por um supervisor após os ônibus terem saído do 
estacionamento. 

 

Permissões de Trabalho 
Os alunos devem ler as orientações da secretaria para as candidaturas a permissões de trabalho. Há um processo para 
adquirir uma permissão para trabalho para alunos de 14 a 17 anos: 

1. Uma vez que tenha uma promessa de emprego, o aluno que busca o emprego deve obter uma cópia da 
Solicitação de Permissão para Emprego no escritório de orientação. 

2. Preencha a Solicitação de Permissão para Emprego com as informações completas sobre o emprego e obtenha 
todas as assinaturas necessárias (empregador, médico, pais/tutores e aluno). Você não precisa apresentar uma 
prova de idade ao devolver a solicitação à escola, uma vez que esta já consta no registro. 

3. Devolva a solicitação à Secretária de Orientação, Sra. Mary Sheehan. 

4. A permissão será criada dentro de 24 horas e dada ao aluno. A permissão é válida pelo tempo que o aluno 
permanecer empregado. Se houver uma mudança de emprego, o aluno precisará solicitar uma nova permissão. 

Código de Conduta do Aluno 
 

Como uma comunidade, normas de comportamento são necessárias para fazer com que o trabalho de todos na 
Pembroke Community Middle School seja pessoal e intelectualmente seguro e produtivo. Nós queremos que a nossa 
comunidade seja um lugar em que indivíduos prosperem e que o nosso respeito mútuo e preocupação com os 
sentimentos e necessidades dos outros aumentem o bem-estar dos alunos, corpo docente e equipe. Nós acreditamos 
que a integridade pessoal e o respeito próprio se refletem em comportamentos honestos e responsáveis, no respeito 
pela propriedade do outro e pela propriedade da nossa comunidade, na preocupação pela integridade do processo 
acadêmico do qual participamos e no respeito pelos esforços do outro para executar as responsabilidades de nossos 
papeis na comunidade. 

 

Estar em uma Área Não Autorizada 
Todos os alunos são atribuídos a um período de aula ou outra área durante o dia escolar. Se um aluno estiver em uma 
área diferente daquela que lhe é atribuída, constitui-se estar em uma área não autorizada. 

 

Essa violação também está relacionada à passagem por corredores desnecessários e uso de outras áreas da escola que 
não estão relacionadas à classe atribuída ao aluno. 

 

Os alunos podem estar sujeitos a consequências disciplinares por estarem em uma área não autorizada. 
 

Ameaças de Bomba, Alarmes Falsos de Incêndio e Posse/Explosão de Fogos de Artifício 
Fazer uma ameaça de bomba ou acionar um alarme falso é crime. A posse e/ou explosão de fogos de artifício 
são crimes.  
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Celulares, Dispositivos Portáteis, Câmeras, Dispositivos de Gravação de Vídeo e Outros 
Eletrônicos 

Não será permitido que os alunos usem celulares ou outras formas eletrônicas de comunicação ou usem dispositivos 
portáteis de música durante o horário escolar de 7h15 às 14h10 (com exceção de um celular após 14h10 para solicitar 
transporte), exceto quando permitido pela administração ou referente ao uso da sala de aula, a critério do professor 
da sala de aula. 

 

Antes do início de cada dia escolar, os alunos desligarão, guardarão e não usarão dispositivos eletrônicos até a 
conclusão do dia escolar, exceto quando autorizado pelo professor da sala de aula durante o período instrucional. 
Não é permitido que os alunos usem dispositivos enquanto andam nos corredores durante o dia escolar. Os alunos 
devem obter permissão da administração da escola para usar câmeras e outros tipos de dispositivos de gravação de 
vídeo. A escola não se responsabiliza por esses itens em caso de dano ou furto. 

 

Em uma emergência, o aluno poderá ser contatado por meio da recepção. Caso um aluno precise entrar em 
contato com a família, ele poderá usar a secretaria, o telefone da sala de aula ou pedir permissão para um membro 
do corpo docente para usar o celular pessoal. 

 

O uso de celulares durante as sessões após as aulas/ajuda extra fica a critério do professor. O uso de celulares 
enquanto se espera pelo ônibus tardio deve ser aprovado pelo membro da equipe de supervisão. 

 

Os alunos que usarem os itens proibidos durante a aula, sem permissão, estão sujeitos a ações disciplinares por 
Interrupção do Processo Normal, de acordo com o Código de Conduta. Caso o uso não autorizado pelo aluno se 
repita, o dispositivo será retirado pelo resto do dia escolar, e os pais/cuidadores podem ser chamados para buscar o 
dispositivo. 
 

Matar Aulas 
Matar aulas é uma ausência não autorizada durante um período atribuído. Os alunos que matarem aulas serão 
enviados para a administração para ação disciplinar. 
 

Detenções 
Detenções Acadêmicas 
Os alunos que não estiverem indo bem na aula e não estiverem frequentando sessões de ajuda extra para auxiliar 
em seu progresso podem ser atribuídos à detenção após as aulas ou aos sábados. As detenções após as aulas 
ocorrem das 14h às 16h. As detenções aos sábados, quando necessárias, duram três horas. Os pais/cuidadores 
serão notificados quando uma detenção acadêmica for atribuída. Essas detenções serão monitoradas por um 
membro do corpo docente para garantir que os alunos concluam seus trabalhos e para proporcionar ajuda 
organizacional/estudo, se necessário. 
 

Detenção Atribuída pela Administração 
As detenções administrativas serão atribuídas por um administrador por mau comportamento de natureza 
mais séria e por mau comportamento repetido de natureza menor. Alguns exemplos são atrasos habituais 
para a escola e/ou aula e mau comportamento no ônibus, no refeitório, nos corredores e durante outras 
atividades ou por faltar a detenções do professor. As detenções administrativas, que seguram o aluno após as 
aulas, serão atribuídas com 24 horas de antecedência, ou no mesmo dia, caso comunicado aos 
pais/cuidadores. As detenções administrativas atribuídas no almoço serão atribuídas no mesmo dia sem 
notificação prévia. Os alunos que não se apresentarem à detenção administrativa receberão maiores 
consequências disciplinares. 
 

Detenção Atribuída pelo Professor 
Todos os professores lidam com suas próprias detenções para incidentes pequenos que ocorram dentro da 
jurisdição do professor. As detenções do professor, que retêm o aluno após as aulas, serão atribuídas com 24 
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horas de antecedência, ou no mesmo dia, caso comunicado aos pais/cuidadores. As detenções do professor 
atribuídas no almoço serão atribuídas no mesmo dia sem notificação prévia. Se o aluno não se apresentar à 
detenção do professor, o professor conversará com o aluno e determinará se a explicação é aceitável e 
atribuirá novamente a detenção. Alunos que não se apresentarem à detenção atribuída pelo professor podem 
ser encaminhados à administração para maiores consequências disciplinares.  

Procedimentos de Disciplina 

As escolas públicas em Pembroke seguem uma filosofia de disciplina progressiva e cumprem as provisões das Leis 
Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, seções 37H, 37H ½ e 37H ¾, bem como 603 CMR 53.00 et seq. Os tipos de 
comportamentos que não serão permitidos na escola, território escolar ou eventos e viagens promovidos pela escola 
estão identificados neste manual do aluno e na política da PSC. 
 

As regras e regulamentações escolares podem ser suplementadas pelas regras dos professores para classes 
individuais, o que será explicado aos alunos e publicado. As regras dos professores devem estar de acordo com o 
Manual do Aluno e ser aprovadas pelo diretor. 
 

Suspensões 
A suspensão de qualquer aluno deve ser usada como uma medida disciplinar apenas em caso de delito grave 
por parte do aluno ou quando, na opinião do diretor ou diretor assistente, a continuidade de delitos fizer com 
que esse tipo de ação seja necessário. 
 

As penalidades de suspensão serão executadas nas datas especificadas pelo diretor ou diretor assistente. As 
suspensões serão executadas em dias consecutivos. Se uma suspensão acabar um dia antes de um final de 
semana ou férias, os alunos estarão inelegíveis para participar ou comparecer a quaisquer atividades no dia 
seguinte. Quando o período da suspensão começar antes do final de semana ou férias, mas continuar após o 
período de final de semana ou férias, os alunos estarão inelegíveis para participar de atividades durante todo o 
período. 
 

Os alunos suspensos da escola não podem estar na escola ou no território escolar em nenhum momento 
durante o período da suspensão e não é permitido que participem de quaisquer atividades promovidas pela 
escola. 
 

Os alunos que não cumprirem as obrigações disciplinares até o último dia de aula devem fazer um acordo com 
o diretor ou diretor assistente para cumprir detenções e suspensões durante o verão. Quaisquer detenções 
e/ou suspensões pendentes serão cumpridas no início do ano escolar seguinte. 

 
Definições 

Suspensão Dentro da Escola 
A remoção de um aluno das atividades regulares da sala de aula, mas não das premissas escolares, por 
até dez (10) dias escolares consecutivos, ou até dez (10) dias escolares cumulativos por diversas 
infrações durante o ano escolar. Os alunos terão a oportunidade de ganhar créditos, compensar 
atividades, testes, trabalhos e outros, conforme necessário, para fazer progresso acadêmico durante a 
suspensão. A remoção da participação em atividades extracurriculares não conta como remoção da 
escola para fins de cálculo da duração da suspensão. 
 

Suspensão Fora da Escola: 
1. Curto Prazo: A remoção de um aluno das premissas escolares e atividades regulares da sala de aula 
por dez (10) dias escolares consecutivos ou menos. Os alunos terão a oportunidade de ganhar créditos, 
compensar atividades, testes, trabalhos e outros, conforme necessário, para fazer progresso acadêmico 
durante a suspensão. 
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2. Longo Prazo: A remoção de um aluno das premissas escolares e atividades regulares da sala de aula 
por mais de dez (10) dias escolares consecutivos em um ano escolar, ou por mais do que dez (10) dias 
escolares cumulativos por diversas ofensas disciplinares em qualquer ano escolar. Uma suspensão de 
longo prazo pode ocorrer após dez (10) ou mais dias escolares cumulativos ou consecutivos de 
suspensão de curto prazo, dentro ou fora da escola. Exceto para alunos que cometerem ofensas 
disciplinares apresentadas nas Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, §37H, ou Capítulo 71 §37H ½, 
nenhum aluno pode ser colocado em uma suspensão de longo prazo por uma ou mais ofensas 
disciplinares por mais do que noventa (90) dias escolares em um ano escolar com início no primeiro dia 
do ano escolar em que a suspensão foi imposta. Nenhuma suspensão de longo prazo deve acontecer 
além do final do ano escolar em que a suspensão foi imposta. Qualquer aluno que tenha a possibilidade 
de receber uma suspensão de longo prazo tem o direito a uma audiência com o diretor ou pessoa 
designada, conforme descrito abaixo. 

Procedimento de Suspensão Dentro da Escola 

Se, após o diretor, ou pessoa designada por ele, tendo informado o aluno sobre a pena e o fundamento para a 
pena, e fornecido oportunidade de resposta, decidir que o aluno cometeu a ofensa em questão, deve-se emitir 
uma suspensão dentro da escola, sem exceder 10 dias consecutivos ou cumulativos. 
 

No mesmo dia da decisão da suspensão, o diretor, ou pessoa designada por ele, deve despender um esforço 
razoável (pelo menos duas ligações telefônicas documentadas) para notificar os pais sobre a ofensa, o motivo 
da decisão e a duração da suspensão dentro da escola. No dia da suspensão, o diretor, ou pessoa designada por 
ele, também fornecerá uma notificação em inglês (e no idioma primário da família, caso um idioma diferente 
do inglês esteja identificado na pesquisa de família), ou por outros meios de comunicação quando apropriado, 
com as mesmas informações, e informará os pais sobre o direito do aluno de continuar a fazer progresso 
acadêmico. O diretor, ou pessoa designada, deve convidar os pais para uma reunião para discutir o 
desempenho e comportamento do aluno assim que possível. 

Procedimento de Suspensão Fora da Escola 

Suspensão Fora da Escola sob 37H 3/4 

Notificação 
Antes de suspender um aluno, o diretor, ou pessoa designada por ele, fornecerá aos alunos e seus pais 
uma notificação, oral ou por escrito, sobre a possível suspensão, uma oportunidade para que o aluno 
tenha uma audiência e uma oportunidade de que os pais participem da audiência. Se os pais não 
puderem ser contatados após esforço razoável documentado, a audiência pode ser conduzida sem a 
presença dos pais. Esforços razoáveis são definidos como a documentação, por parte do diretor ou 
pessoa designada, de notificação por escrito e pelo menos duas (2) tentativas de contato com os pais 
pelo meio especificado pelos pais na notificação de emergência que a escola tem em seu arquivo. 
 

A notificação por escrito será feita em inglês (e no idioma primário da família, caso um idioma diferente 
do inglês esteja identificado na pesquisa de família), ou por outros meios quando apropriado. A 
notificação apresentará em linguagem simples: 
 

1) a ofensa disciplinar; 
2) o fundamento para a pena; 
3) as consequências em potencial, incluindo a duração em potencial da suspensão do aluno; 
4) a oportunidade para que o aluno tenha uma audiência com o diretor, ou pessoa designada 
por ele, em relação à suspensão proposta, incluindo a oportunidade de contestação da pena e 
de apresentação de explicação do aluno sobre o incidente alegado, e a oportunidade para que 
os pais compareçam à audiência;  
5) a data, horário e local da audiência; 
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6) o direito do aluno e dos pais do aluno de usarem serviços de intérprete, se necessário, para 
participar; 
7) caso o aluno possa ser colocado em uma suspensão de longo prazo após a audiência com o 
diretor, o diretor deve informar o aluno e os pais sobre: 

a. os direitos estabelecidos em 603 CMR 53.08(3)(b); e 
b. o direito de apelação da decisão do diretor ao superintendente. 

 

A notificação por escrito aos pais pode ser feita por entrega em mãos, correspondência de primeira 
classe, correspondência registrada, e-mail para o endereço fornecido pelos pais para comunicação 
escolar ou qualquer outro meio de entrega acordado entre o diretor e os pais. 
 

Audiência do Diretor 
O propósito da audiência com o diretor é ouvir e considerar as informações relacionadas ao incidente 
alegado e pelo qual o aluno pode ser suspenso, proporcionar ao aluno uma oportunidade para 
contestar a pena e explicar as circunstâncias do incidente alegado, determinar se o aluno cometeu uma 
ofensa disciplinar e, casa sim, as consequências da infração. No mínimo, o diretor deve discutir a ofensa 
disciplinar, o fundamento para a pena e qualquer outra informação pertinente. O aluno deve ter a 
oportunidade de apresentar informações, incluindo fatos atenuantes, que o diretor deve considerar ao 
determinar se outras medidas ou consequências podem ser apropriadas como alternativas à 
suspensão. O diretor deve fornecer aos pais, se presentes, a oportunidade de discutir a conduta do 
aluno e oferecer informações, incluindo circunstâncias atenuantes, que o diretor deve considerar ao 
determinar as consequências para o aluno. 

Suspensões de Curto Prazo (10 dias ou menos) 

Se o diretor, ou pessoa designada por ele, determinar, após a condução da audiência descrita 
acima, que o aluno cometeu a ofensa disciplinar, o diretor, ou pessoa designada, deve informar 
o aluno sobre duração da suspensão de curto prazo, que não deve exceder dez (10) dias, 
cumulativos ou consecutivos, em um ano escolar. 

 

A decisão do diretor, ou pessoa designada por ele, de emitir uma suspensão de curto prazo é 
absoluta e não está sujeita à apelação.  

Suspensões de Longo Prazo 

Se o diretor, ou pessoa designada por ele, determinar, após a condução da audiência descrita 
acima, que a consequência da infração em questão deve ser uma suspensão de longo prazo da 
escola, o diretor, ou pessoa designada por ele, deve proporcionar ao aluno os seguintes direitos 
adicionais: 

 

1. Antes da audiência, a oportunidade de revisar os registros do aluno e os documentos 
que o diretor pode usar para tomar a decisão de suspender o aluno, ou não;  
2. O direito de ser representado por um conselheiro ou advogado da escolha do aluno, 
a custo dos pais/aluno; 
3. O direito de produzir testemunhas de defesa e apresentar a explicação do aluno 
sobre o incidente alegado, porém as testemunhas do aluno não podem ser compelidas 
a fazer isso; 
4. O direito de interrogar testemunhas apresentadas pelo distrito escolar; 
5. O direito de solicitar que a audiência seja gravada e de receber uma cópia do áudio 
da gravação sob solicitação. Se o aluno ou os pais solicitarem a gravação de áudio, o 
diretor deve informar todos os participantes antes da audiência de que uma gravação 
de áudio será feita e uma cópia será fornecida ao aluno e aos pais sob solicitação. 
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O diretor deve fornecer aos pais, se presentes, uma oportunidade para discutir a conduta do 
aluno e oferecer informações, incluindo circunstâncias atenuantes, que o diretor deve 
considerar ao determinar as consequências para o aluno. 
 

Com base nas evidências, o diretor deve determinar se o aluno cometeu a ofensa disciplinar, e 
caso sim, após considerar as circunstâncias atenuantes e alternativas à suspensão, quais 
medidas ou consequências serão impostas, no lugar ou além da suspensão de longo prazo. O 
diretor, ou pessoa designada por ele, deve enviar uma determinação por escrito ao aluno e aos 
pais por entrega em mãos, correspondência registrada, correspondência de primeira classe, e-
mail para o endereço fornecido pelos pais para comunicação escolar ou qualquer outro método 
de entrega acordado entre o diretor e os pais. Se o diretor decidir suspender o aluno, a 
determinação por escrito deve: 
 

1. Identificar a ofensa disciplinar, a data em que a audiência ocorreu e os participantes 
da audiência; 
2. Informar os fatores principais e as conclusões feitas pelo diretor; 
3. Identificar a duração e a data efetiva da suspensão, bem como uma data de retorno 
à escola; 
4. Incluir notificação da oportunidade para que o aluno receba serviços educacionais 
para fazer progresso acadêmico durante o período de remoção da escola; 
5. Informar o aluno sobre o direito de apelação da decisão do diretor ao 
superintendente ou pessoa designada. A notificação do direito de apelação deve ser 
feita em inglês (e no idioma nativo da família, caso seja diferente do inglês, conforme 
determinado pela pesquisa de idioma da residência), ou outros meios de comunicação 
quando apropriado, e deve incluir as seguintes informações em uma linguagem 
simples: o processo de apelação da decisão, incluindo que o aluno ou pais devem 
protocolar uma solicitação de apelação junto ao superintendente dentro de cinco (5) 
dias úteis da data efetiva da suspensão de longo prazo; dentro desses cinco (5) dias 
úteis, o aluno ou os pais podem solicitar e receber do superintendente uma extensão 
de prazo para protocolar a solicitação por escrito por até sete (7) dias úteis adicionais; 
e que a suspensão de longo prazo continuará em efeito, exceto e até que o 
superintendente decida reverter a determinação do diretor sob apelação. 

Audiência de Apelação ao Superintendente 

Um aluno que é colocado em uma suspensão de longo prazo após uma audiência com o diretor 
deve ter o direito de apelar da decisão do diretor ao superintendente. O aluno deve ter todos 
os seus direitos assegurados na audiência do diretor para a suspensão de longo prazo. 
 

O aluno ou pais devem protocolar uma solicitação de apelação junto ao superintendente 
dentro de cinco (5) dias úteis da data da suspensão de longo prazo e podem, dentro de cinco 
(5) dias úteis, solicitar ao superintendente uma extensão do tempo para protocolar a 
solicitação por escrito por até sete (7) dias úteis adicionais. Se a apelação não for protocolada 
dentro do prazo, o superintendente pode negar a apelação ou pode aceitar a apelação a seu 
critério por motivo justo. 
 

O superintendente deve realizar a audiência dentro de três (3) dias escolares a partir da 
solicitação do aluno, exceto se o aluno ou pais solicitarem uma extensão de até sete (7) dias 
úteis adicionais, caso o superintendente tenha concedido a extensão. 
 

O superintendente deve fazer um esforço de boa-fé para incluir os pais na audiência. Presume-
se que o superintendente se esforçará para encontrar um dia e horário que permita que os pais 
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e o superintendente participem da audiência. O superintendente deve enviar uma notificação 
por escrito aos pais com a data, horário e local da audiência. 
 

O superintendente deve conduzir uma audiência para determinar se o aluno cometeu a ofensa 
disciplinar do qual é acusado, e caso sim, quais serão as consequências. O superintendente 
deve providenciar uma gravação de áudio da audiência, da qual uma cópia deve ser entregue 
ao aluno ou pais sob solicitação. O superintendente deve informar todos os participantes antes 
da audiência de que uma gravação de áudio será feira e uma cópia será entregue ao aluno ou 
pais sob solicitação. O superintendente deve emitir uma decisão por escrito dentro de cinco (5) 
dias úteis da audiência, o que atende às exigências de 603 CMR 53.08(3)(c) 1 até 5. Se o 
superintendente determinar que o aluno cometeu uma ofensa disciplinar, o superintendente 
pode impor uma consequência igual ou menor daquela do diretor, mas não pode impor uma 
suspensão maior do que a imposta pelo diretor. A decisão do superintendente deve ser a 
decisão final do distrito escolar. 

Plano de Serviços de Educação da Escola 

Uma documentação criada pelo diretor com uma lista de serviços educacionais estará disponível para alunos 
expulsos ou suspensos da escola por mais do que dez (10) dias consecutivos. Essa lista conterá eventos e 
atividades que representam a oportunidade para que o aluno continue a receber serviços educacionais e fazer 
progresso enquanto suspenso ou expulso. Os planos estarão disponíveis na secretaria de todas as escolas. 

Exclusão/Expulsão sob 37H: 

A exclusão ou expulsão de um aluno da escola acontecerá de acordo com as Leis Gerais de Massachusetts, 
Capítulo 71, Seção 37H. Os fundamentos para a exclusão ou expulsão incluem, mas não se limitam a: 
 

a. Qualquer aluno encontrado nas premissas escolares ou em eventos promovidos pela escola ou 
relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, em posse de uma arma, incluindo, mas não se 
limitando a, uma arma de fogo, faca ou similares, ou qualquer coisa usada para cometer uma agressão 
ou lesão corporal; ou uma substância controlada como definido no Capítulo 94C, incluindo, mas não se 
limitando a, maconha, cocaína e heroína, pode estar sujeito à expulsão da escola ou do distrito escolar 
pelo diretor. 
 

b. Qualquer aluno que agredir um diretor, diretor assistente, professor, auxiliares do professor ou 
outros membros da equipe educacional nas premissas escolares ou eventos promovidos pela escola ou 
relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, pode estar sujeito à expulsão da escola ou do distrito 
escolar pelo diretor. 
 

c. Qualquer aluno penalizado com uma violação do parágrafo (a) ou (b) deve ser notificado por escrito 
de uma oportunidade para uma audiência; contanto que, no entanto, o aluno possa ter representação, 
juntamente com a oportunidade de apresentar evidências e testemunhas em uma audiência perante o 
diretor. Após tal audiência, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender, ao invés de expulsar, um 
aluno caso venha a determinar que este cometeu uma violação do parágrafo (a) ou (b). 
 

d. Qualquer aluno que tenha sido expulso de um distrito escolar de acordo com essas provisões deve 
ter o direito de apelar ao superintendente. O aluno expulso deve ter dez dias a partir da data da 
expulsão para notificar o superintendente de sua apelação. O aluno tem o direito a aconselhamento na 
audiência perante o superintende. O assunto da apelação não deve se limitar apenas à determinação 
factual em relação à possível violação de quaisquer das provisões desta seção. 
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e. Se o aluno se mudar para outro distrito durante o período de suspensão ou expulsão, o novo distrito 
de residência deve admitir o aluno em suas escolas ou prover os serviços educacionais ao aluno em um 
plano de serviços educacionais. 
 

f. Qualquer aluno suspenso ou expulso em relação a esta seção deve ter a oportunidade de ganhar 
créditos, conforme aplicável, realizar atividades de compensação, testes, trabalhos e outras atividades 
escolares conforme necessário para fazer progresso acadêmico durante o período de sua remoção. 
 

g. Qualquer aluno suspenso ou expulso por mais de dez (10) dias consecutivos, sob os termos deste 
estatuto, deve ter a oportunidade de receber serviços educacionais e fazer progresso acadêmico em 
relação às exigências estaduais e locais, por meio do plano de serviços educacionais da escola.   

Queixa de Delito Grave ou Condenação sob o CAPÍTULO 71, SEÇÃO 37H 1/2: 

De acordo com as Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 37H ½, os seguintes procedimentos devem ser 
implementados para alunos acusados ou condenados por um delito grave: 
 

a. Após a emissão de uma queixa criminal que acusa um aluno de um delito grave ou após a emissão de 
uma queixa de delinquência contra um aluno, o diretor da escola em que o aluno está matriculado 
pode suspender tal aluno por um período de tempo considerado apropriado pelo diretor, se 
determinar que a presença contínua do aluno na escola possa ter efeito substancialmente nocivo para 
o bem-estar da escola. O aluno deve receber uma notificação por escrito sobre o direito de apelação e 
os motivos para que tal suspensão tenha efeito. 
 

b. O aluno deve ter o direito de apelação da suspensão junto ao superintendente. O aluno deve 
notificar o superintendente por escrito de sua solicitação para uma apelação em até cinco (5) dias úteis 
após a data de efeito da suspensão. O superintendente deve realizar uma audiência com o aluno e os 
pais ou tutores do aluno dentro de três (3) dias úteis da solicitação do aluno por uma apelação. Na 
audiência, o aluno tem o direito ao aconselhamento. O superintendente tem a autoridade para 
desfazer ou alterar a decisão do diretor, incluindo recomendar um programa educacional alternativo 
para o aluno. O superintendente deve tomar uma decisão sobre a apelação dentro de cinco (5) dias 
úteis da audiência. Tal decisão deve ser a decisão final do distrito escolar em relação à suspensão.  
 
c. Após a condenação de aluno acusado de um delito ou após uma adjudicação ou admissão de culpa 
no tribunal com respeito a tal delito ou delinquência, o diretor pode expulsar tal aluno se determinar 
que a presença contínua do aluno na escola possa ter um efeito prejudicial para o bem-estar geral da 
escola. O aluno deve receber uma notificação por escrito das acusações e motivos para tal expulsão 
antes que a expulsão entre em efeito. O aluno também deve receber uma notificação por escrito de 
seu direito de apelação e sobre o processo para a apelação de tal expulsão, contanto que a expulsão 
permaneça em efeito antes de qualquer audiência de apelação conduzida pelo superintendente.  
 

d. O aluno tem o direito à apelação da expulsão junto ao superintendente. O aluno deve notificar o 
superintendente, por escrito, de sua solicitação para uma apelação com até cinco (5) dias úteis após a 
data da expulsão. O superintendente deve realizar uma audiência com o aluno e os pais ou tutores do 
aluno dentro de três (3) dias úteis da expulsão. Na audiência, o aluno deve ter o direito de apresentar 
testemunho oral e por escrito em seu nome, e deve ter o direito ao aconselhamento. O 
superintendente tem a autoridade para desfazer ou alterar a decisão do diretor, incluindo recomendar 
um programa educacional alternativo para o aluno. O superintendente deve tomar uma decisão sobre 
a apelação dentro de cinco (5) dias úteis da audiência. Tal decisão deve ser a decisão final do distrito 
escolar em relação à suspensão. 
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e. Qualquer aluno suspenso ou expulso sob os termos desta seção deve ter a oportunidade de obter 
créditos, conforme aplicável, realizar atividades de compensação, testes, trabalhos e outras atividades 
escolares conforme necessário para fazer progresso acadêmico durante o período de sua remoção. 
 
f. Qualquer aluno suspenso ou expulso por mais de dez (10) dias consecutivos sob os termos deste 
estatuto deve ter a oportunidade de receber serviços educacionais e fazer progresso acadêmico em 
relação às exigências estaduais e locais, por meio do plano de serviços educacionais da escola. 

 

Remoção de Emergência 

Sob certas circunstâncias emergenciais, pode não ser prático para o diretor, ou pessoa designada por ele, prover uma 
notificação oral e por escrito antes da remoção de um aluno da escola. O diretor, ou pessoa designada por ele, pode 
remover um aluno da escola temporariamente quando o aluno é acusado de uma ofensa disciplinar e a presença 
contínua do aluno possa impor risco a pessoas ou propriedade ou atrapalhar material e substancialmente a ordem da 
escola, e a critério do diretor (ou pessoa designada por ele), não havendo alternativa disponível para aliviar o risco e a 
perturbação. O diretor, ou pessoa designada por ele, notificará imediatamente o superintendente por escrito sobre a 
remoção e o motivo para tanto, e descreverá o risco representado pelo aluno. A remoção temporária não pode exceder 
dois (2) dias escolares após o dia da remoção de emergência, período em que o diretor deve: 
 

1) Despender esforços razoáveis e imediatos para notificar oralmente o aluno e os pais do aluno sobre a 
remoção de emergência, o motivo para a necessidade da remoção de emergência, a ofensa disciplinar, o 
fundamento para a acusação, as consequências em potencial, incluindo a duração em potencial da 
suspensão, a oportunidade para uma audiência incluindo data/horário/local da audiência, o direito a 
serviços de intérprete e outros direitos permitidos aos alunos que são colocados em uma suspensão de 
longo prazo conforme 603 CMR 53.08(3)(b); 

 

2) Fornecer uma notificação por escrito ao aluno e pais, incluindo as informações descritas em 603 CMR 
53.06(2); 

 

3) Proporcionar ao aluno a oportunidade para uma audiência com o diretor, ou pessoa designada por ele, o 
que garante o 603 CMR 53.08(2) ou 53.08(3), conforme aplicável, e aos pais uma oportunidade para 
comparecer à audiência antes do vencimento de dois (2) dias escolares, exceto quando uma extensão do 
tempo para audiência tenha sido acordada entre o diretor, o aluno e os pais; 

 

4) Tomar uma decisão oralmente no mesmo dia da audiência, e por escrito até o dia escolar seguinte, que 
atenda às exigências do 603 CMR 53.08(2)(c) e 53.08(2)(d) ou 603 CMR 53.08(3)(c) e 53.08(3)(d), conforme 
aplicável. 

 

O diretor não removerá um aluno da escola com base emergencial por uma ofensa disciplinar até que as provisões 
adequadas tenham sido feitas para garantir a segurança e o transporte do aluno. 

Demonstrações de Afeto 

Demonstrações de afeto, como beijar ou abraçar, que podem deixar outras pessoas desconfortáveis ou 
envergonhadas não são permitidas. Na primeira instância denunciada, os pais/cuidadores podem ser notificados e 
ambos os alunos e pais/cuidadores informados de que qualquer violação futura pode resultar em ação disciplinar. 
Nenhuma forma de comportamento vulgar será tolerada. 

Distribuição 

A distribuição e/ou revenda de qualquer item por um aluno e/ou membro da equipe é estritamente proibida. Esses 
itens incluem, mas não se limitam a, chiclete, doce, refrigerante, bebidas energéticas etc. Os alunos e/ou membros 
da equipe que violarem esta política podem estar sujeitos a uma ação disciplinar. 
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Interrupção do Processo Normal da Atividade Diária na Escola 

Uma escola só consegue alcançar os seus objetivos educacionais quando cada aluno respeita os direitos de todos os 
alunos de aprender em um ambiente organizado. Nenhum aluno tem o direito de se comportar de uma maneira que 
possa atrapalhar o processo de aprendizagem. Todos os alunos e membros da equipe têm o direito de ser tratados 
com dignidade e respeito. Geralmente, a primeira resposta a um comportamento problemático parte do professor 
da sala de aula. O professor pode trocar o aluno de lugar, entrar em contato com os pais/cuidadores, conversar com 
o aluno, solicitar que o conselheiro de comportamento se reúna com o aluno ou reter o aluno após as aulas ou 
durante o almoço como medida de disciplina e como uma oportunidade para discutir o comportamento de aluno. Se 
quaisquer desses esforços iniciais do professor não surtirem uma mudança no comportamento, o professor pode 
remover o aluno da classe, e uma detenção administrativa ou outra consequência disciplinar pode ser atribuída. 
 

Comportamento que atrapalha o processo educacional pode incluir, mas não se limita a, comportamento 
inadequado na sala de aula, contato físico inapropriado, barulho excessivo e/ou mau uso de equipamento escolar. 
Qualquer aluno que fizer parte de uma assembleia não autorizada, reunião de protesto etc. durante o horário escolar 
e/ou na propriedade escolar pode estar sujeito a uma ação disciplinar. 
 

O professor e/ou administrador pode organizar uma conferência entre pais/professores e/ou administradores, em 
que um contrato pode ser redigido em relação ao comportamento na sala de aula. Esse contrato identificará o que é 
esperado do aluno, o que o professor e/ou equipe escolar fará para ajudar o aluno a atender a essas expectativas e 
quais serão as consequências para o comportamento inapropriado. Tais consequências podem incluir detenção após 
a aula com um professor, remoção de uma aula por um período instrucional, remoção da aula até que seja realizada 
uma conferência de pais/aluno/professor ou remoção permanente da classe. 

Drogas, Armas Perigosas e Agressão à Equipe (MGL Cap. 71, Seção 37H) 

(a) Qualquer aluno que for encontrado nas premissas escolares ou em eventos promovidos pela escola ou 
relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, em posse de uma arma de fogo ou faca; ou uma 
substância controlada como definido no Capítulo 94C, incluindo, mas não se limitando a, maconha, cocaína 
e heroína, estará sujeito a uma ação disciplinar que pode chegar à expulsão da escola ou distrito escolar. 

(b) Qualquer aluno que agredir um diretor, professor, paraprofissional ou outros membros da equipe educacional 
nas premissas escolares ou eventos promovidos pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos 
esportivos, estará sujeito a uma ação disciplinar que pode chegar à expulsão da escola ou distrito escolar. 

Leitores Eletrônicos/iPads/Outros Dispositivos para Propósitos de Aprendizagem 

Leitores Eletrônicos/iPads/e outros dispositivos tecnológicos são permitidos apenas para fins educacionais conforme 
permitido pelo professor/membro da equipe. O uso inapropriado desses dispositivos pode resultar na perda do 
privilégio e/ou confisco. Se o dispositivo for retirado de um aluno, os pais/cuidadores devem buscá-lo. 

Brigas/Agressões/Lesões Corporais 

Empurrões, socos, brigas ou outros tipos de força física não serão tolerados. Iniciar, provocar ou instigar uma briga 
não será tolerado. Agressões, definidas como uma tentativa ou ameaça de uso de força excessiva contra alguém 
para machucar fisicamente não serão toleradas. Bater é tocar numa pessoa ofensivamente e criminalmente sem o 
seu consentimento, e não será tolerado. A determinação sobre qual tipo de comportamento constitui uma briga 
será feita pela equipe que observar o comportamento, não pelos alunos participantes. 

Orientações para Participação em Eventos Após as Aulas ou Atividades Promovidas pela Escola 

Como em todas as atividades extracurriculares, os alunos devem comparecer à escola por um número mínimo de 
horas por lei para constituir um dia completo, aproximadamente três horas e quinze minutos, para participar de 
eventos após as aulas ou uma atividade promovida pela escola. Os alunos suspensos na escola ou fora da escola no 
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dia de uma atividade promovida pela escola ou evento após as aulas perderão o direito de participar. 
 

Os alunos devem ter bom desempenho acadêmico para participar de atividades/eventos após as aulas. Os alunos 
com notas baixas em qualquer matéria não serão considerados como tendo bom desempenho acadêmico e, por 
isso, podem não ter o direito de participar de atividades/eventos após as aulas. Alunos com notas baixas no 
momento de um evento/atividade após as aulas poderão participar caso obtenham consideração especial da 
administração. 
 

A participação nos eventos/atividades após as aulas é um privilégio, o que pode ser revogado devido a 
comportamento inconsistente com o Código de Conduta. A administração tomará a decisão final sobre a 
elegibilidade do aluno para os eventos/atividades após as aulas. 
 

Todos os alunos com bom desempenho terão acesso igualitário à participação das atividades extracurriculares, 
incluindo os alunos dentro das categorias protegidas de identidade de gênero, orientação sexual, incapacidade e em 
situação de rua. 
 

Qualquer aluno que tenha uma obrigação financeira pendente com a Pembroke Community Middle School de 
mais de $10,00 será proibido de participar de eventos esportivos e sociais (danças) até que a dívida seja quitada. 

Assédio, Bullying ou Discriminação 

A Pembroke Community Middle School está comprometida em proporcionar um ambiente educacional livre de 
assédio, bullying e discriminação. Isso se aplica a todos os alunos em todas as atividades promovidas pela escola. 
Assédio, bullying ou discriminação de qualquer forma não serão tolerados, incluindo bullying, assédio e 
discriminação específicos contra categorias protegidas de raça, cor, nacionalidade, sexo, identidade de gênero, 
religião ou orientação sexual.  

Procedimento de Queixa e Investigação de assédio, bullying ou discriminação: 

• Ofensas repetidas ou persistentes, incluindo apelidos, provocação, piadas, boatos ou outros 
insultos derrogatórios ou desumanos 

• Intimidação para obtenção de favores 

• Ameaças ou demandas abertas 

• Contato físico indesejado com uma pessoa ou roupa de uma pessoa 

• Demonstração ou circulação de material escrito ou fotos de natureza derrogatória 

• Gestos indesejados 

Comportamento Indevido, Brincadeiras e Contato Físico Desnecessário 

Se um aluno achar que está sendo vítima de assédio, bullying ou discriminação, um administrador da escola 
deve ser contatado imediatamente. Todas as queixas de assédio, bullying ou discriminação devem ser 
denunciadas pela equipe ou alunos ao diretor ou pessoa designada pelo diretor. 

 

É prática da escola investigar totalmente todas as queixas de assédio, bullying ou discriminação e tomar as 
providências necessárias para remediar a situação. É esperado que todos os alunos cooperem 
completamente em qualquer investigação de assédio, bullying ou discriminação. 

 

Todas as informações fornecidas durante uma investigação de assédio, bullying ou discriminação serão 
tratadas como confidenciais. Isso significa que tais informações serão compartilhadas apenas com as pessoas 
necessárias. 

 

Uma investigação de queixa de assédio, bullying ou discriminação será conduzida pelo diretor, ou 
pessoa designada por ele. A investigação pode incluir: 

• Entrevistas separadas e privadas com a pessoa que realizou a queixa e cada pessoa acusada de assédio, 
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bullying ou discriminação 

• Entrevistas com testemunhas, caso haja 

• Declarações por escrito da pessoa que realizou a queixa, pessoa acusada e testemunha 
 

Ao final da investigação, o diretor, ou pessoa designada por ele, preparará e recomendará uma ação 
apropriada. Os pais ou cuidadores serão notificados, e as ações adicionais podem incluir: 

• Um contrato de expectativas 

• Ação disciplinar escolar 

• Notificação à polícia 
 

Além disso, qualquer aluno que se envolver em assédio, bullying ou discriminação, concordar com assédio, 
bullying ou discriminação ou cometer retaliação em casos de assédio, bullying ou discriminação, estará sujeito 
a sanções disciplinares que vão desde advertência até suspensão. Isso inclui comportamento direcionado às 
categorias protegidas de raça, cor, nacionalidade, sexo, identidade de gênero, religião ou orientação sexual. O 
diretor, ou pessoa designada por ele, conduzirá entrevistas de acompanhamento dentro de 30 dias. 
 

O Plano de Intervenção de Prevenção contra Bullying da Pembroke Public Schools pode ser encontrado em 
nosso site www.pembrokek12.org.  

Política de Trote 

A Pembroke Community Middle School reconhece o direito de todos os alunos de participarem por meio de 
competição ou admissão aberta de clubes, atividades e programas esportivos. A Pembroke Community Middle 
School proíbe a prática de “trote”. A Política do Comitê Escolar e as Leis Gerais de Massachusetts afirmam: 
 

Que nenhum aluno, funcionário ou organização escolar sob o controle do Comitê Escolar deve envolver-se na atividade 
de trote de um aluno na propriedade escolar, evento promovido pela escola ou relacionado à escola, independentemente 
do local. Nenhuma organização que utilize as instalações ou território sob controle da PSC deve envolver-se na atividade 
de trote de qualquer pessoa na propriedade escolar. 

 

Para fins desta política, o termo “trote” significa qualquer conduta ou método de iniciação em uma organização 
estudantil, seja pública ou privada, que intencionalmente ou imprudentemente coloque em risco a saúde física ou mental 
de qualquer aluno ou outra pessoa. Tal conduta inclui chicotear, bater, marcar, forçar calistenia, expor a intempéries, 
forçar o consumo de qualquer alimento, bebida, bebida alcóolica, droga ou outra substância, ou qualquer outro 
tratamento brutal ou atividade física forçada que possa causar efeitos adversos na saúde física ou segurança de qualquer 
aluno ou outra pessoa, ou que sujeite tal aluno ou outra pessoa a estresse mental extremo, incluindo privação de sono, de 
descanso ou isolamento estendido”. MGL Capítulo 269, §17. 
 

Qualquer aluno que observar o que parece ser uma atividade de trote de outro aluno ou pessoa deve relatar tal 
informação ao diretor, incluindo horário, data, local, nomes identificáveis dos participantes e os tipos de 
comportamentos exibidos. Os alunos e funcionários do distrito escolar são obrigados por lei a denunciar incidentes de 
trote ao departamento de polícia. Qualquer aluno que esteja presente em um trote tem a obrigação de denunciar tal 
incidente. O não cumprimento dessa política pode resultar em ação disciplinar da escola contra o aluno, o que pode 
incluir até suspensão. Qualquer aluno que participar de trote de outro aluno ou outra pessoa pode estar sujeito a uma 
ação disciplinar que pode incluir até suspensão. Qualquer aluno que seja identificado pelo diretor como o organizador 
de uma atividade de trote pode estar sujeito a uma ação disciplinar que pode incluir até suspensão. Referências Legais 

603 CMR 33.00: M.G.L.c.269: 17, 18, 19 (Política do Comitê Escolar #JIFCA) 

Comportamento Indevido, Brincadeiras e Contato Físico Desnecessário 

Os alunos que participarem de comportamento indevido que inclua contato físico com amigos ou qualquer forma 
de brincadeiras físicas com colegas que possa fazer com que alguém se sinta desconfortável estarão sujeitos a 
consequências. 
 

http://www.pembrokek12.org/


 

40 

 

Embora a intenção do comportamento indevido e da brincadeira possa não ser machucar alguém, danos físicos 
muitas vezes acompanham tais atos em uma comunidade escolar. Outras pessoas também podem interpretar 
erroneamente tais atos; assim, todos os alunos devem evitar a participação do contato físico desnecessário. 

Linguagem 

Linguagem considerada rude, profana ou obscena, seja dirigida aos alunos ou membros da equipe, ou usadas na 
presença de outros, não será tolerada. A linguagem abusiva ou ameaçadora é ainda mais séria do que linguagem 
rude ou profana e não será tolerada. 

Sair do Território Escolar, Atividades, Viagens/Sair da Escola Sem Permissão 

Uma vez que os alunos estejam presentes na escola ou território escolar, ou participando de uma viagem ou evento 
de alunos após as aulas, eles não podem sair sem a permissão de um professor, membro da equipe ou 
acompanhante, já que isso apresenta uma séria questão de segurança. 
 

Os alunos não podem sair do território escolar sem supervisão durante sessões ou atividades após as aulas e então 
retornar à escola com o propósito de pegar o ônibus tardio ou pegar uma carona para casa. As sessões após as aulas 
são consideradas parte do dia escolar para os alunos que escolherem utilizar esse tempo. 

Posse, Uso, Distribuição ou Estar Sob Efeito de Álcool ou Drogas 

A posse de álcool ou drogas por um aluno é crime. Não há tolerância para a posse, uso ou estar sob o efeito do uso 
de álcool ou drogas. Qualquer quantidade constitui uma violação deste Código de Conduta do Aluno. Qualquer aluno 
que possuir, usar ou distribuir álcool ou drogas, ou estiver sob o efeito de álcool ou drogas, estará em violação do 
Código de Conduta do Aluno. Se, na opinião do diretor, ou pessoa designada por ele, após consulta com a 
enfermagem da escola (se disponível), for razoável concluir que um aluno esteja envolvido na posse, distribuição, 
venda ou uso ilícito de drogas ou álcool, o diretor, ou pessoa designada por ele, tem a autoridade para suspender o 
aluno. A notificação dos pais/cuidadores ocorrerá o mais breve possível. 

Respeito por Autoridade/Insubordinação/Desobediência 

A insubordinação caracteriza-se por não obedecer a uma solicitação razoável de qualquer membro da equipe. Os 
alunos da Pembroke Community Middle School devem obedecer aos membros da equipe e às solicitações diretas 
para modificação de comportamento. Quando um aluno achar que uma solicitação não é razoável ou justificada, ele 
deve obedecer no momento e realizar uma apelação depois (na conclusão do período de aulas, atividade ou 
assembleia), primeiro com o professor, depois com um administrador.  

Respeito por Pessoas 

Todos os alunos, professores, membros da equipe e visitantes têm o direito de ir para a escola sem medo de 
intimidação ou coerção de qualquer tipo. Sob nenhuma circunstância, será permitido que um aluno continue na 
escola se este impuser uma ameaça à segurança de outra pessoa. Linguagem e comportamento abusivo não serão 
tolerados.  
 

“Nenhuma pessoa deve ser excluída ou discriminada… da obtenção de vantagens, privilégios e cursos de estudos (de 
tal) escola pública por conta de raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade ou orientação sexual.” 
(MGL Ch. 76, Sec. 5) 

Responsabilidade de ser um Bom Aluno 

A Pembroke Community Middle School existe primariamente para fornecer instrução formal na sala de aula. Cada 
aluno matriculado deve ter uma conduta que promova esse objetivo. É esperado que os alunos: (a) cheguem à escola 
e aulas pontualmente, (b) compareçam todos os dias, exceto em caso de doença ou emergências familiares, (c) 



 

41 

 

estejam preparados para o trabalho da sala de aula, (d) contribuam de maneira positiva com as atividades de cada 
aula, e (e) aceitem responsabilidade por qualquer ação inadequada e trabalhem para que esta não se repita.  

Assédio Sexual, Agressão Sexual ou Discriminação com base em Gênero 

Todas as pessoas associadas com o sistema escolar devem ter uma conduta profissional em todos os momentos e 
proporcionar uma atmosfera livre de assédio sexual, agressão sexual e discriminação com base em gênero. Qualquer 
pessoa que se envolver em assédio sexual, agressão sexual ou discriminação com base em gênero enquanto membro 
da comunidade escolar estará em violação desta política. 
 

Assédio sexual, agressão sexual ou discriminação com base em gênero na escola caracterizam-se por atenção sexual 
indesejada por parte de qualquer pessoa com quem a vítima tem contato na escola ou em atividades relacionadas à 
escola. Os seguintes comportamentos não são permitidos: olhar ou encarar com implicação sexual, espalhar boato 
sexual, fazer comentários indesejados de cunho sexual, pressionar uma atividade sexual, realizar qualquer contato 
físico indesejado de natureza sexual e/ou apresentar material que seja sexualmente ofensivo ou crie um ambiente 
hostil. 

 

Qualquer aluno que acredite ser vítima de assédio sexual, agressão sexual ou discriminação com base em gênero 
deve conversar com um adulto em que confie na escola o mais rápido possível. 

• Departamento de Polícia de Pembroke 

• Superintendente 

• Diretor de Serviços aos Alunos 

• Enfermeira Escolar 

• Department of Children and Families (Departamento de Crianças e Famílias, ou DCF em inglês) 
Ao final da investigação, o diretor, ou pessoa designada por ele, preparará e recomendará uma ação adequada. 
Os pais ou cuidadores serão notificados, e ações adicionais podem incluir: 

• Um contrato de expectativas 

• Ações disciplinares na escola 

• Notificação à polícia 
Além disso, qualquer aluno que for visto se envolvendo em assédio sexual, agressão sexual ou discriminação com 
base em gênero, ou fazendo retaliação em caso de assédio sexual, agressão sexual ou discriminação com base em 
gênero estará sujeito a uma ação disciplinar. 

Insultos com base em Raça, Etnia, Incapacidade, Religião ou Orientação Sexual 

Qualquer aluno que usar um insulto baseado em raça ou etnia, incapacidade, religião ou orientação sexual, seja 
verbal, em forma de símbolo, nas instalações escolares, em território escolar, no ônibus escolar ou em qualquer 
outro evento promovido pela escola, pode estar sujeito a uma ação disciplinar. 

Padrões de Vestimentas  

A Primeira Emenda garante os direitos dos alunos de escolher as roupas que desejam usar. A escola não interfere 
nesse direito, exceto quando existe uma preocupação maior e legítima da escola. Como um dos propósitos da 
Pembroke Community Middle School é criar uma comunidade de aprendizagem segura e acolhedora, e já que vestir-
se adequadamente se reflete positivamente na comunidade escolar, os alunos estão proibidos de usar quaisquer 
peças de roupa que possam causar distração do processo de aprendizagem ou comprometer a saúde, a segurança ou 
a limpeza. 
 

Ao implementar os Padrões de Vestimentas, a administração, os professores e outras autoridades escolares têm em 
mente a mudança constante dos estilos de roupas e cuidados pessoais em nossa sociedade e das tendências efêmeras 
muitas vezes evidentes nas roupas e hábitos de nossos jovens. 
 

Nós incentivamos os alunos a se vestirem de maneira limpa e atraente, que reflita o orgulho por si mesmos e sua escola. 
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A escola é o local de trabalho do aluno, e esperamos que todos os alunos se adequem aos seguintes padrões de 
vestimentas: 
 

• As roupas devem estar arrumadas e limpas. 

• As roupas com escritas ou símbolos vulgares ou referências sexuais não serão permitidas. As roupas que forem 
excessivamente reveladoras, como minissaias, shorts curtos, tops e camisetas regatas, não serão permitidas. 

• As roupas que forem excessivamente apertadas, pequenas, largas e/ou decotadas não serão permitidas. 

• Cinturas muito baixas, expondo a roupa íntima, e blusas que revelam a barriga não serão permitidas. 

• As roupas que possuem referências a álcool, tabaco ou substâncias controladas não serão permitidas. 

• Pijamas, chinelos e/ou outras roupas de dormir não serão permitidas. 

• Não é permitido que os alunos usem itens que cubram a cabeça durante o horário escolar, exceto quando 
permitido pelo diretor ou pessoa designada pelo diretor. Os alunos devem remover os itens que cobrem a 
cabeça assim que entrarem na escola. Os itens devem ser colocados no armário do aluno no início do dia e não 
podem ser carregados pelo edifício durante o dia. Caso sejam carregados ou usados, eles serão retirados por um 
membro da equipe e devolvidos no final do dia. Itens que cobrem a cabeça por observância religiosa ou razões 
médicas são uma exceção a essa regra.  

• Deve-se usar sapatos/tênis adequados. Sapatos abertos, sandálias e chinelos são permitidos na escola apenas 
quando o clima estiver propício. Caso um aluno pareça instável ao caminhar devido à sua escolha de sapatos, 
será solicitado que ele use sapatos mais adequados. Os alunos devem usar tênis na educação física. Os 
professores avisarão com 24 horas de antecedência se estiverem planejando uma atividade ou aula que 
requeira que os alunos usem sapatos ou tênis. Lembre-se de que saltos, sapatos de plataforma e sapatos com 
solas de plásticos são escorregadios e perigoso nos nossos pisos. 

• As roupas não devem ter uma natureza destrutiva ou ser uma preocupação de segurança (por exemplo, 
correntes e joias com pontas). 

• Qualquer outra roupa que a administração considerar inaceitável aos padrões de vestimentas não será 
permitida. 
 

Caso um aluno use algo inapropriado na escola, primeiro será solicitado que ele se troque na sala de enfermagem e 
então será telefonado para os pais/cuidadores, solicitando que roupas mais adequadas sejam levadas para a 
escola. A escola terá camisetas e calças para que os alunos possam retornar aos estudos o mais rápido possível.  

Atraso para a Aula 

Todos os professores tratarão a questão de atraso com os alunos. Os atrasos serão abordados por meio de contato 
com os pais/cuidadores, detenção atribuída pelo professor e encaminhamentos à administração para ação disciplinar, 
mas não se limitam a isso. Qualquer aluno atrasado mais de dez minutos para a aula deve ir à secretaria, da mesma 
forma que faria em caso de corte de uma aula. 

Ameaça de Violência 

A Pembroke Community Middle School está comprometida em proporcionar um ambiente educacional livre de 
ameaças de violência. Isso se aplica a todos os alunos e atividades promovidas pela escola. A Pembroke Community 
Middle School levará a sério todas as queixas de ameaças de violência e as investigará todas de maneira rápida e 
completa. Todos as denúncias de ameaças de violência serão comunicadas aos pais ou cuidadores. Todas as denúncias 
confirmadas de violência serão denunciadas à polícia.  
  

Procedimento para Queixa e Investigação de Ameaça de Violência 

Todas as ameaças de violência serão denunciadas pela equipe ou alunos ao diretor ou pessoa designada 
pelo diretor, que comunicará todas as denúncias aos pais/cuidadores daqueles envolvidos. O diretor, ou 
pessoa designada por ele, conduzirá uma investigação da queixa de violência, e a investigação pode 
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incluir: 
• Entrevistas separadas e privadas com a pessoa que realizou a queixa e cada pessoa 

acusada de ameaça de violência. 
• Entrevistas com testemunhas, se houver. 
• Declarações por escrito da pessoa que realizou a queixa, da pessoa acusada e de 

testemunhas. Ao final da investigação, os pais/cuidadores serão notificados sobre os 
resultados desta. 

 

Faz parte da prática da escola investigar completamente todas as ameaças de violência e tomar as 
providências necessárias para remediar a situação. É esperado que todos os alunos cooperem 
totalmente com qualquer investigação de uma ameaça de violência. As informações fornecidas durante 
uma investigação serão tratadas como confidenciais. Isso significa que tais informações serão 
compartilhadas com outros apenas em caso de necessidade. Uma vez que uma vítima em potencial 
tenha sido identificada, todos os passos necessários para protegê-la serão tomados. Isso pode incluir: 

• Separar as partes temporariamente 
• Ligar para pais/cuidadores para dispensar o aluno da escola 
• Modificar os procedimentos de ida para a aula 
• Acompanhar o aluno 
• Implementar uma mudança no calendário  

 
O diretor ou pessoa designada pelo diretor conduzirá entrevistas de acompanhamento dentro de 30 dias.  

Jogar Itens Dentro/Fora do Refeitório 

Todos os alunos têm o direito de almoçar em um ambiente livre de ameaças. Assim, jogar comida ou outros itens no 
refeitório é proibido. Jogar qualquer objeto na sala de aula, corredores, em qualquer assembleia ou evento pode 
resultar em ação disciplinar. O aluno também pode ser banido de todas as assembleias e eventos no futuro. Ao 
esperar pelo ônibus no ponto de ônibus após as aulas, jogar neve é estritamente proibido. 

Posse/Uso de Tabaco 

Em acordo com MGL Cap. 71, Seção 37H, fumar e utilizar qualquer produto de tabaco é proibido em todas as áreas 
de edifícios, instituições, propriedade e território de escolas públicas. A posse de produtos de tabaco e/ou posse de 
parafernália (isqueiros, fósforos etc.) não será tolerada. Caso um aluno seja encontrado com um cigarro aceso, será 
considerado que ele estava fumando. Se for detectada fumaça saindo de um grupo de alunos (por exemplo, no 
banheiro fechado), será considerado que todas as pessoas estavam fumando. A posse ou uso de cigarros eletrônicos 
ou equipamento de vapor é estritamente proibido.  

Itens Inaceitáveis na Pembroke Community Middle School 

Esta lista pode não reconhecer todos os itens que podem ser inaceitáveis. A escola confiscará itens que sejam uma 
distração ou atrapalhem o processo educacional. 
 

Os alunos não podem levar para a escola: latas de aerossol, perfume spray, facas, canivetes, correntes (incluindo 
correntes de carteira), armas, pistolas de água, isqueiros, cigarros eletrônicos, videogames/jogos eletrônicos, fogos de 
artifício (incluindo bombinha), ponteira a laser, caneta a laser, patins e quaisquer outros itens que possam ser 
considerados perigosos ou que interfiram no ambiente de aprendizagem. Os itens serão retirados, os pais/cuidadores 
serão notificados, e os itens confiscados serão devolvidos aos pais/cuidadores no horário determinado. Os alunos que 
levarem itens inaceitáveis para a escola estarão sujeitos à ação disciplinar de acordo com o Código de Conduta do 
Aluno. 
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Vandalismo e Furto 

Marcação, dano e destruição intencional da propriedade escolar ou a propriedade de alunos e equipe constitui 
vandalismo. Tomar a propriedade de outra pessoa sem permissão constitui furto. Atos de vandalismo ou furto 
podem resultar em ações disciplinares. 

 


