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Aos pais e alunos da Martha’s Vineyard Regional High School: 
 
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para recebê-lo de volta a um novo ano escolar na 
MVRHS. Para aqueles que estão atendendo a nossa escola pela primeira vez, você está prestes a 
embarcar em uma experiência cheia de professores cuidadosos, funcionários prestativos, novos 
amigos e muitas novas experiências de vida; desfrute de tudo isso. 
 
Nas páginas que se seguem você vai encontrar muita das normas, procedimentos e regras da 
nossa escola. Solicitamos que todos os alunos e pais se familiarizem com todo o material contido 
neste manual, uma vez que este irá desempenhar um papel vital na sua experiência escolar. 
Algumas das principais áreas cobertas aqui são: Requisitos acadêmicos, atividades esportivas, 
disciplina, informação médica e, também, regulamentos e procedimentos da escola. Muitas dessas 
áreas foram estabelecidas através de mandatos estaduais e/ou federais ou diretamente das 
sugestões de todas as pessoas envolvidas, incluindo o Conselho Escolar e o Comitê Escolar.  
 
Este manual é, na verdade, um contrato entre os pais, alunos e a escola. Solicitamos que os pais 
assinem no local indicado no cartão de emergência declarando que leram e entenderam o manual 
do aluno da MVRHS. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos a qualquer 
momento. O manual do aluno é fornecido a todos os alunos no primeiro dia de aula e também 
está disponível no site da nossa escola, www.mvrhs.org, e no EdLine. 
 
Já no início deste novo ano, pedimos que todos nós possamos trabalhar juntos em uma 
atmosfera de respeito mútuo e carinho para tornar a nossa escola a melhor que pode 
possivelmente ser. 
 
 
Gil Traverso 
Diretor 
MVRHS 
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VALORES CENTRAIS DA MARTHA’S VINEYARD REGIONAL HIGH SCHOOL, 
CONVICÇÕES E EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM  
 
NARRATIVA 
Nós acreditamos que nossos alunos precisam ser capazes de pensar de forma independente, 
respeitar a individualidade e agir com integridade a fim de prosperar em uma economia global 
digitalizada e em constante transformação. Acreditamos que a educação deve ser 
personalizada, e que nossos alunos devem ser apoiados e encorajados na medida em que 
forem descobrindo seus pontos fortes, desafios e paixões. Como os alunos possuem objetivos 
individualizados e autodirigidos dentro de um rigoroso programa acadêmico e extracurricular, 
nós nos esforçamos tanto para orientá-los com desafiá-los em todos os momentos. Membros 
da nossa escola e comunidade da ilha participam fornecendo um ambiente no qual os alunos 
podem realizar esses valores e crenças para: 

 
ASPIRAR a descobrir um trabalho significativo e contribuir para a sociedade de uma forma positiva; 
    COLABORAR para estabelecer e alcançar objetivos que sejam auto-iniciados e dirigidos; e 
         SE ENVOLVER em experiências que permitem a exploração de paixões e interesses. 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Para alcançar metas de longo prazo e serem cidadãos ativos na nossa comunidade global, 
acreditamos que nossos alunos precisam desenvolver as seguintes habilidades do século 21. 
 
Competências Acadêmicas 
Em todas as disciplinas acadêmicas, nossos alunos irão: 
Ler criticamente. 
Escrever / comunicar persuasivamente. 
Pensar e raciocinar logicamente. 
Resolver problemas complexos analiticamente. 
Explorar idéias de forma criativa. 
Avaliar soluções. 
Acessar e usar informações de forma eficaz. 
Assumir riscos intelectuais. 
Alcançar a competência de conteúdo. 
 
Competências Sociais e Cívicas: 
Na medida em que eles se envolvem em nossa Ilha e a comunidade global, os nossos alunos: 
Comunicar responsavelmente usando a tecnologia. 
Priorizar, planejar e gerenciar por resultados. 
Trabalhar em grupo para alcançar um objetivo ou resultado. 
Conhecer, entender e apreciar a diversidade cultural. 
Contribuir como um cidadão bem informado. 
Ajustar e adaptar a ambientes em transformação. 
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DIREITOS CIVIS 
 

As Escolas Públicas de Martha’s Vineyard reconhecem o direito de cada aluno e funcionário ao 
desempenho de suas atividades em um ambiente livre de assédio, intimidação, ridicularização, 
hostilidade ou ofensividade. As Escolas Públicas de Martha’ Vineyard (MVPS) estendem sua 
política de não discriminação a alunos, funcionários, público em geral e indivíduos com os quais 
mantém uma relação comercial. Nenhuma pessoa deverá ser excluída ou discriminada seja por 
motivos de raça, cor, sexo, religião ou deficiência. Qualquer pessoa que sofrer ou queixar-se de 
discriminação por motivos de raça, cor, sexo, idade, religião ou deficiência poderá registrar sua 
queixa junto ao Coordenador encarregado do cumprimento dos Direitos Civis no Gabinete do 
Superintendente (Office of Superintendent), RR2, Box 261, 4 Pine St. Vineyard Haven, MA 02568, 
telefone: 508.693.2007, ramal 12. (Veja declaração completa do regulamento de direitos civis 
no manual de regulamento da MVPS, páginas 16-22).  
 
 
ESCOLAS PÚBLICAS DE MARTHA’S VINEYARD 
COORDENADORES/PESSOA DE CONTATO 
 
Indivíduo – Área de Responsabilidade 
 
Dr. Matthew D’Andrea, Superintendente – Títulos II, VI, e IX 
Escolas Públicas de Martha’s Vineyard 
4 Pine St. 
Vineyard Haven, MA   02568 
Telefone: (508) 693-2007 
 
Hope MacLeod (provisório), Diretor de Serviços de Apoio ao Aluno – Seção 504 
Escolas Públicas de Martha’s Vineyard 
4 Pine St. 
Vineyard Haven, MA  02568 
Telefone: (508) 693-2007 
 
Gil Traverso, Diretor – Orientação para Desabrigados 
Martha’s Vineyard Regional High School 
P.O. Box 1385 
Oak Bluffs, MA  02557 
Telefone: (508) 693-1033 
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DIRETÓRIO 
 
COMITÊ ESCOLAR 
 
Sra. Theresa Manning                     Aquinnah 
Sr. Robert Lionette (Vice)              Chilmark 
Sra. Megan Anderson    Edgartown 
(a ser determinado)    Edgartown 
Sra. Lisa Reagan (presidente)   Oak Bluffs 
Sra. Kris O’Brien    Oak Bluffs 
Sra. Colleen McAndrews (presidente)  Tisbury 
Sra. Janet Packer    Tisbury 
Sr. Skip Manter                         West Tisbury 
 
CONSELHO ESCOLAR 
 
Dr. Gil Traverso Diretor 
(a ser determinado) Pai/Mãe 
Sr. Gil Jacobs  Pai 
Sra. Michele Moore Mãe 
(a ser determinado) Pai/Mãe 
(a ser determinado) Representante Estudantil 
(a ser determinado) Representante Estudantil 
Sr. Michael Joyce Professor 
Sra. Juanita Suarez-Espino Professora 
Sra. Debra Swanson Professora  
Sr. Michael McCarthy Diretor de Orientação 
Sra. Annie Bresnick Mãe 
Sr. Rufus Peebles Comunidade 
Sra. Jacquie Callahan Comunidade 
 
 
ADMINISTRAÇÃO RAMAL  
 
Superintendente  Dr. Matthew D’Andrea 
Diretor   163 Dr. Gil Traverso 
Diretor-adjunto  293 Sr. Andrew Berry 
Diretora-adjunto 118 Sra. Elliott Bennett 
Gerente financeiro 112 Sr. Mark Friedman 
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DIRETORES RAMAL 
 

Diretor atividades esportivas   123 Sr. Mark McCarthy 
Diretor de Orientações   119 Sr. Michael McCarthy 
Centros de Artes Performáticas   250 Sr. Charlie Esposito 
Educação Especial (H.S.)   117 Sra. Nancy Dugan 
Diretor de Tecnologia   138 Sr. Clifford Dorr 
Diretor Vocacional   122 Sra. Barbara-jean Chauvin 
 
CHEFE DE DEPTO. RAMAL 
 
Artes   190 Sr. Chris Baer 
Inglês                             158 Sr. Dan Sharkovitz 
Matemática  178 Sr. Doug DeBettencourt 
Música   148 Sra. Jan Wightman 
Educação Física  Sra. Kathy Perrotta 
Ciência                            229 Sr. Michael Joyce 
História/Estudos Sociais 181 Dr. Elaine Weintraub 
Idiomas estrangeiros 141 Sra. Justine DeOliveira 
 
FINANÇAS  RAMAL 
 
Controle financeiro 113 Sra. Dawn Feinsmith 
Folha de pagamento 294 Sra. Maureen Fitzgerald 
 
SERVIÇOS ESCOLARES RAMAL 
 
Conselheiro de ajuste 291 Sra. Amy Lilavois 
Conselheiro de ajuste 174 a ser determindado 
Refeitório   Sra. Bernadette Cormier 
Zelador  128 Sr. Jeff Kurth 
Biblioteca                           124 Sr. Kevin McGrath 
Programação  224 Sra. Judy Pizzella 
Enfermeira da escola                 116 Sra. Linda Leonard 
Tecnologia  254 Sr. Richard Hammond 
Transporte  253 Sr. James Flynn 
 
SECRETÁRIAS RAMAL 
 
Diretor   126 Sra. Ruda Stone 
Diretor-adjunto  114 Sra. Linda Habekost  
Orientadora   222 Sra. Bonnie Tilton 
Orientadora   121 Sra. Cindy Grant 
Educação Especial  136 Sra. Troy Harris 
Recepção/Assiduidade  110/235 Sra. Inez Montanile 
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CALENDÁRIO 2015 - 2016 DA MVRHS 
 
2015 
 
1º e 2º de Setembro….…….. Orientação de novos professores / dias de trabalho 
7 de Setembro........................ SEM AULA – Dia do trabalho 
3 & 4 de Setembro................ Preparação dos funcionários/Orientação 
4 de Setembro   .......................... Início das aulas – Só p/ alunos da 9ª série ( ½ dia) Liberados às 12hs 
8 de Setembro   .......................... Início das aulas – Todos os alunos 
24 de Setembro   ........................ 'Noite de Volta à Escola' (19hs) 
9 de Outubro   ............................ SEM AULA – Desenvolvimento de funcionários 
12 de Outubro  .......................... SEM AULA – Dia de Cristóvão Colombo (Columbus Day) 
2 a 6 de Novembro ................... Conferências de Pais e Professores (½ dia) Liberados às 12hs 
11 de Novembro   ..................... SEM AULA – Dia dos Veteranos (Veteran’s Day) 
25 a 27 Novembro ..................... SEM AULA – Ação de Graças (Thanksgiving Recess) 
23 de Dezembro  ....................... (½ dia) Liberados às 11hs 
24 de Dezembro a 1 de Janeiro ……..SEM AULA – Recesso de Dezembro 
 
2016 
 
1º de Janeiro ............................... SEM AULA – Recesso de Dezembro 
4 de Janeiro ................................. Reinício das aulas 
18 de Janeiro ............................... SEM AULA – Dia de Martin Luther King, Jr. 
19, 20, 21 & 22 de Janeiro.……....Exames de meio de ano (½ dia) Liberados às 12hs 
15 de Fevereiro........................... SEM AULA – Dia do Presidente (President’s Day) 
22 a 26 de Fevereiro .................. SEM AULA – Recesso de inverno 
8 de Março .................................. Desenvolvimento de funcionários (½ dia) Liberados às 11hs 
28 de Abril…………………..Observação do Dia do Patriotismo (Patriots' Day) 
18 a 22 de Abril .......................... SEM AULA – Recesso de primavera 
30 de Maio .................................. SEM AULA – Dia da lembrança (Memorial Day)  
1 de Junho ................................... Desenvolvimento de funcionários (½ dia) Liberados às 11hs 
31 de Maio, 1, 2 & 3 de Junho…........... Exames dos alunos do quarto ano (seniors) 
12 de Junho  ............................... Formatura dos alunos da MVRHS (Tabernacle) 
17, 20, 21 & 22 de Junho….. Exames finais (½ dia)  Liberados às 12hs 
23 de Junho ................................. Último dia de aula ** 
30 de Junho……….………..... Último dia de aula com cinco (05) dias de neve 
 
 
 
**OBSERVAÇÃO: Os 187 dias de aula programados incluem 5 dias de neve/emergência. Se 
esses dias não forem utilizados, o calendário será ajustado para que tenha um total de 182 dias 
escolares para os alunos. 
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HORÁRIO DE SINAIS DE 2015 – 2016 
 
7:35 – 7:40 1o sino/sino de atrasado  
7:40 – 7:44 Sala de orientação   
7:44 – 7:49 Período de passagem   
7:49 – 9:15 1o Período    
9:15 – 9:20 Período de passagem   
9:20 – 10:45 2o Período    
10:45 – 10:50 Período de passagem   
10:50 – 10:55 Participação do almoço  
10:55 – 11:15 1o Almoço    
11:15 – 11:35 2o Almoço    
11:35 – 11:55 3o Almoço 3o Período  
11:55 – 12:15 4o Almoço    
12:15 – 12:35 5o Almoço    
12:35 – 12:40 Período de passagem 
12:40 – 2:05 4o Período 
 

ROTAÇÃO DO PERÍODO (OITO DIAS) 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 
A E B F D H A E 
B F C G A E D H 
C G D H C G B F 
D H A E B F C G 
 

   Blocos vocacionais: B-C & F-G 
   9ª série exploratória: Bloco A 
   10ª-12ª série vocacional: Bloco E 
 
PROGRAMAÇÃO DO DIA DE ASSEMBLÉIA 

HR 7:40 – 7:44 
A/E (65 minutos) 7:49 – 8:54 
X (Assembléia)  8:54 – 10:00 
B/F (65 minutos) 10:00 – 11:05 
C/G (105 minutes) 11:10 – 12:55 
D/H (65 minutos) 1:00 – 2:05 
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CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2015 – 2016 – Ciclo Semanal 
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Dias de feriado e férias – 7/9, 12/10, 11/11, 25-27/11, 23/12 (½ dia), 24/12 – 1/1, 
18/1, 15/2, 22-26/2, 28-22/4, 30/5 
 
Dias de desenvolvimento da equipe/profissional do professor – (½ dias) 8/3 e 1/6  
 
Dias de desenvolvimento da equipe/profissional do professor – 9/10 (sem aula) 
 
* - Dias de preparação da equipe/orientação – 3/9 & 4/9 
** - 9a Série Somente – 4/9 (½ dia) 
*** - Refazer Exames / Último dia de aula – 23/6 
**** - Último dia de aula com 5 dias de neve – 30/6 
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INSTRUÇÕES PARA CRIAR SUA CONTA EDLINE NA MVRHS 
 
 
Se você não tem acesso à internet, por favor, ligue para Judy Pizzella em (508) 693-
1033 ramal 224 e arranjos serão feitos para que você obtenha os materiais postados no 
Edline. 
 
O Edline é a fonte on-line da escola de informações sobre seu filho (a). Aqui você vai 
encontrar todas as informações sobre a vida acadêmica de seu filho (a) na escola. Além 
disso, relatórios provisórios e de comportamento são postados aqui. É também o 
veículo que a escola usa para coletar informações importantes que irão permitir que o 
seu filho (a) participe de atividades extracurriculares. Por favor, siga os passos abaixo 
para ativar sua conta e a conta de seu filho (a). Os seus horários, professores, e outras 
informações importantes serão facilmente acessíveis. 
 
1. Para ativar as contas dos pais e/ou dos alunos, por favor, visite o site 
www.edline.net. 
 
2. Clique em "clique aqui" abaixo das palavras "ativar uma conta" na tela principal. 
Digite o código de ativação fornecido a você por carta. Os pais usam o código de pais 
e alunos usam o código de estudante na hora de ativar contas. Por favor, entre em 
contato com o departamento de tecnologia em (508) 693-1033 ramal 138 ou e-mail 
Clifford Dorr - cdorr@mvyps.org caso não possua os seus códigos de ativação. 
 
3. Uma vez que o código dos pais é colocado, você deve ver o nome do seu filho (a) 
abaixo da caixa de código de ativação. Clique para confirmar o nome da criança e 
começar o processo de criação da conta. Se o nome não coincide com seu filho (a), 
por favor, entre em contato com o departamento de tecnologia em (508) 693-1033 
ramal 138. 
 
4. Depois de concordar com os termos da conta, o Edline vai perguntar aos pais se 
você já possui uma conta. 

 
• Se você já tiver uma conta no Edline associada à outra criança freqüentando 
a MVRHS, você vai querer combinar as suas contas. Selecione "combinar 
contas" aqui para que você possa acessar todas as informações de seus filhos 
com somente uma conta 
 
• Se este é o seu único filho em MVRHS selecione a opção "nova conta". 
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5. Se você selecionou "combinar contas" você será solicitado a colocar as informações 
e a senha da outra conta. Caso contrário, para novas contas, você vai precisar criar um 
nome de usuário e senha para sua conta e colocar seu nome completo que possamos 
melhor identificá-lo. 
 
6. Na próxima página você terá que digitar seu endereço de e-mail, permissões de e-
mail, e uma questão de segurança. Por favor, considere responder sim para permitir e-
mails serem enviados para você quando atualizações são feitas na conta do seu filho 
(a) e para permitir aos professores e funcionários enviar-los e-mails via Edline. Você 
pode alterar essas configurações no futuro, mas estamos esperançosos de que essa 
permissão nos ajudará manter-los atualizado sobre as atividades e desempenho do seu 
filho (a) de uma forma mais eficiente. Nós também usamos os números de telefones 
no nosso Sistema de Notificação de Emergência. Este sistema é utilizado para o 
cancelamento devido à neve, mensagens de urgência e itens de curto prazo. 
 
7. Depois de ter passado por esse processo, você será levado para uma página onde 
você pode acessar uma série de documentos que ajudarão a guiá-lo no Edline. Se você 
tiver alguma dúvida entre em contato com o departamento de tecnologia em (508) 
693-1033 ramal 138 ou e-mail Clifford Dorr - cdorr@mvyps.org. 
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II. ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

As Escolas Públicas de Martha’s Vineyard tem como regulamento oferecer oportunidade 
aos alunos de participar de programas e atividades apropriados independente de raça, cor, 
religião, nacionalidade, sexo, deficiência, estado civil, idade ou orientação sexual (Veja 
regulamento anti-discriminatório da MVPS no manual de regulamento da MVPS, 
páginas 12-16). 
 
REQUISITOS DO MCAS 
 
Todos os alunos devem adquirir uma designação de no mínimo “Precisa Melhorar” nos 
exames do MCAS em ELA, Matemática e Biologia, tal como estabelecido pelo 
Departamento de Educação de Primeiro e Segundo Grau, e também utilizando um plano 
de proficiência educacional, os alunos devem estar movendo em direção a proficiência em 
ELA e Matemática para receber um diploma do ensino médio. 
 
CARGA HORÁRIA MÍNIMA 
 
Todo aluno deve ter uma carga horária mínima de sete (7) matérias em cada semestre. 
 
CRÉDITO DO CURSO 
 
20.00 créditos - cursos de um ano (dois módulos de 85 minutos diários) 
  5.00 créditos - cursos de um ano (um módulo em dias alternados) 
  2.50 créditos - cursos de um semestre (um módulo em dias alternados) 
 
PONTOS REQUISITADOS PARA SE FORMAR 
 
Da 9ª série  a 10ª série: 30 pontos 
Da 10ª série a 11ª série: 60 pontos 
Da 11ª série a 12ª série: 90 pontos 
 
NOTAS  
 
Os boletins individuais dos estudantes estão disponíveis a cada nove semanas e o 
boletim final está disponível, aproximadamente, três semanas após a conclusão do ano 
letivo. As notas apresentadas no boletim do aluno estarão em forma numérica. 
Qualquer nota abaixo de 60 significa reprovação. 
 
P (passou; crédito concedido) 
F  (abaixo de 60; reprovação) 
I (curso incompleto requisitos não cumpridos) 
 
*Trabalhos incompletos devem ser finalizados até 15 dias depois do fechamento das 
notas. 
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POSIÇÃO NA CLASSE 
 
Cada aluno deve ter sua posição na classe, em relação aos outros alunos, calculada na 
conclusão do penúltimo ano (junior year), como também no fim do primeiro semestre 
do último ano escolar (senior year). 
 
Para obter uma posição regular em relação aos outros alunos da classe, ao final do 
penúltimo ano, o aluno deve estar matriculado na Martha's Vineyard Regional High 
School pelo menos por um semestre inteiro. O aluno deve manter sua matrícula até a 
formatura para se eleger a orador na cerimônia de entrega de diplomas e obter uma 
posição regular na classe. O aluno que não atender a este critério terá uma “posição 
equivalente na classe registrada no histórico escolar”. 
 
As notas de cada aluno em inglês, estudos sociais, ciências, matemática e idiomas 
contarão como pontos qualitativos de acordo com a importância acadêmica do curso. 
As categorias são: AP, Honors, College A, College I e College II. 
 
A pontuação qualitativa ponderada é baseada no sistema de 6.5. A média geral das 
notas (GPA) será determinada pelo total de pontos qualitativos adquiridos, divididos 
pelo número total de unidades do curso que foi ponderado. 
 
Pontuação ponderada 
 
Nota  AP  Honors Col. A Col. I Col. II 
(95-100) A 6.50 6.00 5.50 5.00 4.00 
(90-94) A- 6.17 5.67 5.17 4.67 3.67 
(87-89) B+ 5.83 5.33 4.83 4.33 3.33 
(84-86) B 5.50 5.00 4.50 4.00 3.00 
(80-83) B- 5.17 4.67 4.17 3.67 2.67 
(77-79) C+ 4.83 4.33 3.83 3.33 2.33 
(74-76) C 4.50 4.00 3.50 3.00 2.00 
(70-73) C- 4.17 3.67 3.17 2.67 1.67 
(67-69) D+ 3.83 3.33 2.83 2.33 1.33 
(64-66) D 3.50 3.00 2.50 2.00 1.00 
(60-63) D- 3.17 2.67 2.17 1.67 0.67 
(0-59) F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
EXAMES 
 
Exames parciais e finais de semestres são aplicados em todas as matérias. Qualquer 
exceção a esta norma deve ser autorizada pelo diretor da escola. 
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QUADRO DE HONRA (HONORS) 
 
Para receber menção honrosa (honors), o aluno deve obter uma nota mínima de 80 em 
cada matéria, uma média geral de 85 nas matérias cursadas pelo aluno e nenhuma nota 
abaixo de 70. 
 
Para graduar-se com menção honrosa distintiva (high honors), o aluno deve obter uma 
nota mínima de 90 em cada matéria, uma média geral de 92 nas matérias cursadas e 
nenhuma nota abaixo de 70. 
 
O aluno deve ter uma carga horária completa de sete matérias para qualificar-se para o 
quadro de honra. 
 
SOCIEDADE DE MENÇÃO HONROSA NACIONAL  
(NATIONAL HONOR SOCIETY) 
 
A Sociedade de Menção Honrosa Nacional (National Honor Society) é uma organização 
composta pelos melhores alunos que têm demonstrado liderança, caráter e serviços. Os 
membros devem executar 10 horas de serviços comunitários, participarem das reuniões 
mensais e dos eventos para arrecadação de fundos.  Começando com a turma de 2006, 
a indicação a NHS será aberta para juniors e seniors. 
 
Candidatos elegíveis para a eleição para o capítulo devem ter um índice acadêmico 
acumulativo e ponderado de 4,7.  Este nível de realização escolar permanecerá fixo e 
deve ser o nível mínimo exigido de realização escolar para a admissão à candidatura.  
Os candidatos devem ter também uma nota mínima de 90 em comportamento em 
cada um dos dois últimos semestres. O Diretor notificará a todos os estudantes que 
atendem a estes critérios a respeito da sua elegibilidade. 
  
Solicita-se que os candidatos preenchem uma folha de perfil de atividades e todos os 
professores são solicitados a avaliar estes alunos nas áreas de liderança, caráter e 
comunidade. A seleção final é feita pelo Conselho Facultativo da Sociedade de 
Menção Honrosa Nacional. 
 
Para continuar como membro da Sociedade de Menção Honrosa Nacional, o aluno 
deve manter o critério mínimo de quando iniciou. Os alunos cujo índice acadêmico 
diminuir abaixo dos padrões de ingresso serão normalmente colocados num período 
de experiência durante um semestre, e durante este período seu índice deverá 
aumentar ou sua participação será cancelada. 
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CONCLUSÃO ANTECIPADA DE CURSO 
 
Qualquer aluno, com permissão dos pais ou responsável, poderá entrar com uma 
solicitação para acelerar o cumprimento dos requisitos dos cursos normais, podendo 
assim, fazer parte de um programa independente realizado durante o dia inteiro no 
segundo semestre do último ano. 
 
Devem ser cumpridos os seguintes procedimentos: 
 
1. Um pedido formal por carta submetido pelos pais ou responsável ao 

Departamento de Orientação, feito antes do início das aulas, o qual documenta 
a solicitação do programa independente. 

 

2. O aluno, juntamente com o orientador, deve reunir-se com o diretor. A 
autorização será dada com base no histórico do desempenho escolar do aluno e 
sua capacidade em cumprir com os requisitos para uma conclusão antecipada de 
curso com um alto desempenho escolar. 

 

3. Cabe ao diretor tomar uma das três decisões a seguir: negar o pedido para o 
programa, autorizar o programa sem estipulações, ou autorizar o programa com 
estipulações. Geralmente espera-se que o aluno autorizado obtenha uma média 
“B” nos cursos de sua carga horária. 

 

4. Se o programa do aluno for aprovado, será enviada uma carta de autorização ao 
aluno, ao orientador e aos pais ou responsável. 

 

5. O aluno que não conseguir cumprir com todos os requisitos necessários para 
iniciar o programa, terá que seguir com a carga horária escolar normal de no 
mínimo sete (7) matérias principais.  

 
MENÇÃO HONROSA NA FORMATURA 
 
Logo após o final do terceiro quadrimestre, o diretor anunciará os nomes dos alunos 
do último ano que obtiveram honras acadêmicas durante os seus quatros anos de 
escola secundária. Para a formatura, serão escolhidos os 20 (vinte) melhores alunos 
(com menção honrosa) ao final do terceiro período do último ano (equivalência de 
pontos é feita com base no milésimo do ponto mais próximo).  
 
O aluno que obtiver a média mais alta durante os quatros anos de escola secundária 
será classificado como Valedictorian (orador da turma na solenidade de formatura). O 
aluno que obtiver a segunda média mais alta durante os quatros anos de escola 
secundária será classificado como Salutatorian (faz o discurso de abertura). 
 
Todos os discursos devem ser apresentados ao diretor para aprovação antes da 
formatura.  
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III. ASSIDUIDADE E ATRASOS 
 
AUSÊNCIA OU ATRASO ÀS AULAS: 
  
 1. Pais ou responsáveis devem telefonar para a escolar no número 693-1033 

ramal 235, ou para os pais que falam português, ramal 277, para 
comunicar a ausência um dia antes ou no próprio dia. 

  
 2. O funcionário encarregado da freqüência dos alunos telefonará para os pais 

do aluno que não tiver uma justificativa para a sua falta. 
 
REGULAMENTO DE ATRASO A ESCOLA: 

 
1. O aluno que ingressar na escola após o horário estabelecido para iniciar as 

aulas do dia será considerado atrasado. 
 

2. O aluno atrasado deve comparecer à secretaria principal para obter uma 
permissão de entrada  

 
3. O aluno que estiver atrasado por qualquer motivo, salvo ocasiões 

excepcionais tais como funerais, hora marcada confirmada, processos 
judiciais, programas especiais, emergências climáticas, viagens de retorno de 
fora da ilha pela manhã ou entrevistas de universidade, será considerado 
atrasado sem motivo justo.  

 
4.  Os alunos recebem um aviso para atrasos de um a cinco. Atrasos de seis a dez 

no mesmo termo resultam em uma detenção depois da escola para cada 
instância. Onze ou mais atrasos em no mesmo termo resulta em uma reunião 
com a Equipe de Apoio ao Estudante (SST). 

 
5.  Atraso à escola faz com que o aluno não seja qualificado para participar em 

todos os esportes e atividades internas, eventos musicais, produções de teatro 
e excursões durante o dia inteiro. Se o aluno estiver ausente durante qualquer 
parte do dia escolar, é possível que ele não participe de práticas, atividade de 
grupo ou extracurricular durante o dia. Exceções a esta norma de atraso 
somente poderão ser concedidas em cada caso pelo diretor de atividades 
esportivas ou diretor-adjunto encarregado das atividades extracurriculares. 

 
6. Os alunos com três ou quatro atrasos por quadrimestre terá estes pontos 

retirados do seu registro. 
 

Para se informar sobre como o atraso afeta as oportunidades de atividades esportivas 
do aluno, favor verificar a Seção IX (atividades esportivas) deste manual. 
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REGULAMENTO DE FALTAS 
 
Os pais ou responsáveis serão notificados quando seu filho ou filha tenha perdido pelo 
menos (5) dias em que ele/ela tenha perdido (2) dois ou mais períodos não justificados 
em um ano letivo OU tenha perdido (5) cinco ou mais dias de escola não justificados 
em um ano letivo. A Administração ou o Departamento de Orientação da MVRHS 
fará o possível  para se reunir com os pais ou responsáveis de um estudante que tenha 
5 (cinco) ou mais faltas não justificadas para desenvolver um plano de ação para 
melhorar a freqüência. 
 

1. Os pais ou responsáveis devem apresentar uma explicação por escrito ou 
por e-mail para a escola dentro de 3 (três) dias da ausência. Atestado 
médicos devem ser entregues à enfermeira da escola, enquanto todas as 
outras explicações devem ser submetidas à Secretaria. 

 
2. Caso os pais queiram tirar o aluno da escola (por um período que cause a 

ausência deste por mais de seis dias em um quadrimestre) para um 
"programa de aprendizado individual previamente planejado e aprovado", 
deve-se entrar com um pedido junto ao diretor um mês antes da ausência 
pretendida. 

 
3. Cada vez que um aluno for estar ausente, os pais devem ligar para a 

Secretaria antes da escola no dia da ausência. Isso nem sempre é uma 
ausência justificada. 

 
4. Quando o aluno retornar à escola, é de sua responsabilidade trazer uma 

justificativa dos pais ou responsáveis à Secretaria. 
 
5. Faltas podem ser justificadas pelas seguintes razões: 

 
a. Ausências prolongadas ou enfermidade ou quarentena contínua 

(certificada por um médico), que normalmente são suficientemente 
graves para exigir mais de 5 dias de ausência; um atestado médico 
deve ser recebido no prazo de 5 dias após o regresso do estudante 
a partir da ausência; 

b. Luto ou uma doença grave na família; 
c. O Tempo está tão rigoroso que possa prejudicar a saúde da 

criança; 
d. Somente para Juniors e Seniors, três (03) visitas/entrevistas 

documentadas para admissão em universidades. O aluno deve 
trazer um comprovante das visitas a Secretaria. Qualquer visita 
acima das três (03) permitidas deve ser autorizada pelo diretor ou 
diretor-adjunto; 

e. Atividades ou excursões patrocinadas pela escola; 
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f. Programa individual previamente planejado e aprovado; 
g. Duas (02) faltas justificadas pelos pais a cada quarto acadêmico; 
h. A enfermeira pode autorizar até duas (02) faltas por quarto 

acadêmico com justificativa médica. 
i. Há uma (01) isenção retroativa (que é uma exceção de uma falta 

que tenha excedido o limite de cinco (05) dias por ano da 
enfermeira. 

j. Para observância de um feriado religioso. 
 
 
SOLICITAÇÃO DE DEVER DE CASA DURANTE A AUSÊNCIA 
 
O dever de casa pode ser solicitado através do Departamento de Orientação, para o 
aluno que faltar no mínimo (3) dias e que deverá ficar ausente por um período 
indeterminado. É necessário um prazo de 24 horas para coletar os deveres de casa dos 
professores. 
 
É necessário que o aluno obtenha o dever de casa com antecedência diretamente de 
seus professores, nos casos de ausências que não sejam por motivos médicos, tais como 
excursões, visitas a universidades e programas de aprendizado pré-aprovados. 
 
TRABALHOS NÃO EXECUTADOS 
 
Recomenda-se ao aluno consultar o professor em relação aos trabalhos não executados 
durante a sua ausência. Trabalhos não executados por falta resultante de atividades 
extracurriculares, doenças, suspensão, etc. devem ser feitos dentro do prazo de cinco 
dias escolares, ao critério do professor. O não cumprimento desta norma não só leva o 
aluno a uma nota baixa, como também põe em risco a participação do aluno em 
atividades esportivas intercolegiais. Em todos os cursos, semestral ou anual, o aluno 
dispõe de apenas uma semana após o término do curso para finalizar os trabalhos não 
executados. Caso estes trabalhos não sejam executados, será registrada uma nota “zero” 
em todos os trabalhos e somada às outras notas da matéria para a constituição da 
média. 
 

• Todos os trabalhos, tais como relatórios, dever de casa, exames e tarefas 
em sala de aula, devem ser executados dentro do prazo de 5 dias letivos 
após uma ausência aprovada justificada. Os estudantes devem se 
encontrar com cada um de seus professores para planejar a forma como 
o trabalho será concluído.  

  
• Qualquer aluno que propositalmente faltar aula perderá pontos 

disciplinares e deverá fazer todo o trabalho que perdeu de acordo com 
as instruções do professor ou receberá uma nota zero (0). 

 

• Qualquer aluno que não permanecer após a aula de acordo com o 
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pedido de um professor perderá pontos disciplinares e, mesmo assim, 
terá que permanecer após o horário normal de aula. 

 
Para verificar como as ausências afetam as oportunidades dos alunos atletas participarem em 
atividades esportivas, favor verificar a Seção IX (Atividades Esportivas) deste manual. 
 
ATRASO PARA A CLASSE OU AO CENTRO DE APRENDIZAGEM 
 
 1. O aluno atrasado para certa aula ou para o centro de aprendizagem deve 

solicitar uma justificativa por escrito do professor que o reteve. 
 
 2.  Será comunicado à administração, via forma eletrônica, qualquer atraso não 

justificado. 
 
DISPENSA DA ESCOLA 
 
Permissão dos pais, por uma razão aceitável e válida, deve ser comunicada ao diretor 
ou diretor-adjunto caso aluno tenha que sair da escola durante o período de aulas. 
Liberações médicas devem ser entregues no escritório da enfermeira e demais 
liberações à secretária de freqüência. 
 
REGRAS PARA ALUNOS DE 18 ANOS DE IDADE   
 
Quando uma pessoa completa 18 anos, a lei de Massachusetts a considera um adulto e 
que já atingiu a maioridade. (Veja M.G.L. c.4, s.7, cl 50 e 51). Isto significa que uma 
pessoa com dezoito anos tem o direito de assinar documentos legais e contratuais. 
Conseqüentemente, segundo esta definição de “adulto”, esta pessoa tem o direito a 
assinar documentos escolares, tais como boletins de notas, autorizações e justificativas de 
ausência. A escola ainda enviará comunicados aos pais sobre notas, faltas, etc., mas não 
poderá exigir a assinatura dos pais como condição para a aceitação de tais documentos. 
Entretanto, de acordo com o regulamento, podemos exigir que outro adulto com 
conhecimento do paradeiro do aluno (ex: os pais) assine a justificativa de ausência. 
 
O aluno que tiver dezoito anos ou mais pode solicitar um formulário do diretor que 
permita que ele seja liberado do Centro de Aprendizagem por razões específicas. Este 
formulário deve ser assinado pelo diretor e este privilégio pode ser revocado em caso 
de abuso ou violação. 
 
O aluno que tiver dezoito anos ou mais está sujeito às mesmas normas aplicadas aos 
demais alunos da escola. Dessa forma, o aluno está sujeito às mesmas punições 
aplicadas aos alunos que ainda não têm dezoito anos. Entretanto, como um aluno não é 
obrigado a continuar seus estudos após completar dezesseis anos, nenhuma ação legal 
será movida para punir o aluno por não comparecer à escola. 
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REVOGAÇÃO PERMANENTE DA ESCOLA  
 

Nenhum aluno que não tenha completado o ensino médio pode ser considerado como 
tendo sido permanentemente desligado da escola pública, a menos que o diretor tenha 
enviado uma notificação, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da 10 ª falta consecutiva do 
aluno para o aluno e dos pais ou responsáveis no idioma nativo dos pais ou 
responsáveis e também em Inglês, oferecendo inicialmente pelo menos duas (2)  datas e 
horários para uma entrevista de saída; entrevista entre o superintendente ou pessoa 
designada e o aluno e seus pais ou responsáveis.  
 
A entrevista de saída deve ser com a finalidade de discutir as razões no qual o aluno 
quer deixar permanentemente a escola e considerar a educação alternativa ou outras 
opções. Durante a entrevista de saída, as seguintes informações devem ser aprestadas 
ao aluno: 
 

• os efeitos negativos da abandono precoce da escola 
• os benefícios em obter um diploma do ensino médio 
• os programas e serviços disponíveis para o estudante de educação alternativa 

 
 
IV. COMPORTAMENTO – EXPECTATIVAS E INTERVENÇÕES 
 
A MVRHS se esforça para promover uma boa cidadania por esperando e ensinando 
um comportamento respeitoso, seguro e responsável por todos os alunos em todas as 
atividades escolares. 
 
Estas expectativas são descritas nesta seção do Manual do Aluno como também as 
intervenções que a MVRHS pode usar para ensiná-las. As expectativas aplicam-se aos 
estudantes em todas as atividades escolares, incluindo transporte de ônibus de e para a 
escola. Aprender estas expectativas é uma parte vital na preparação para a 
aprendizagem ao longo da vida, de carreira ou prontidão para a faculdade. Estas 
expectativas são básicas aos valores e crenças fundamentais da escola. 
 
O diretor ou seu designado tem o poder discricionário em todas as intervenções para 
lidar com alunos cujo comportamento viola as expectativas da MVRHS. 
 
Expectativas de vestuário: Escolhendo a roupa apropriada para um ambiente escolar é 
um ato respeitoso, seguro e responsável. Os alunos serão convidados a mudar roupas 
inapropriadas, na escola ou em casa, caso seja ofensivo ou uma distração para o 
ambiente de aprendizagem da escola. 
 
O gráfico a seguir inclui alguns, mas não todos, os comportamentos esperados dos 
alunos da MVRHS. 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMENTO DOS ALUNOS 
 

Durante a 
Escola 

Sala de aula / 
Áreas de 
Instrução 

Antes / Depois 
das áreas 
escolares 

(incluindo ônibus 
e 

estacionamentos) 

Corredores Banheiros Biblioteca Cafeteria Eventos depois da 
escola / Assembléias 

…seja 
respeitoso 

*Chegar à classe 
no horário 
*Ouça 
atentamente 
*Use um tom de 
voz e corpo calmo 
*Completar as 
tarefas  
*Ouvir e seguir as 
instruções dos 
adultos 
*Peça ajuda / 
esclarecimento 
 

*Chegar à escola no 
horário 
*Vista-se 
adequadamente 
para a escola 
*Use palavras e 
ações gentis  
*Dirija com 
educação 
*Estacione em 
áreas designadas 

*Use uma 
linguagem 
apropriada para a 
escola em 
conteúdo, tom e 
volume 
*Esteja ciente de 
outros 
 

*Dê 
privacidade 
aos outros  
*Lave suas 
mãos 
*Respeite o 
espaço 
 
 

*Entrar / sair 
com um passe 
*Use uma voz 
adequada para a 
biblioteca 
*Siga as regras 
para o uso da 
tecnologia 
*Deixe a 
biblioteca como 
a encontrou 

*Seja educado 
*Seja paciente 
*Seja inclusivo 
*Use palavras e 
ações gentis 
 

*Seja educado a 
apresentadores, artistas, 
atletas 
*Aplaudir ou elogiar os 
participantes 
*Respeite o adversário 
*Respeite os árbitros 
*Vista-se 
adequadamente para o 
evento 
 

…seja 
seguro 

*Participe de 
forma construtiva 
*Respeite os 
outros 
*Use materiais e 
espaço como eles 
devem ser usados 
*Siga as direções 

*Entrar e sair do 
ônibus com 
cuidado 
*Siga as regras do 
ônibus 
*Dirija com 
cuidado 
 

*Entrar e sair  
de aulas 
silenciosamente 
*Andar 
*Tenha cuidado 
com os outros 

*Dê descarga 
*Lave suas 
mãos 
*Ajude a 
manter o 
banheiro 
limpo 
 

*Esteja ciente 
das 
necessidades 
dos outros 
*Use materiais e 
espaço como 
planejado e 
instruído 
 

*Limpar a sua 
volta 
*Ajuda para 
limpar a mesa 
*Dispor do lixo 
com cuidado 
 

*Entrar e sair do evento 
com educação 
*Mantenha-se na área do 
evento 
 

…seja 
responsável 

*Chegar à classe 
no horário 
*Traga os 
materiais certos 
*Completar as 
tarefas 
*Siga as regras de 
tecnologia 
*Peça ajuda / 
esclarecimento 

*Chegar à escola e 
classe no horário 
*Incentivar colegas 
para chegar à escola 
e classe na hora 
certa 

*Tenha um passe 
*Vá diretamente 
para ao seu 
destino 
*Saia da classe 
conforme 
necessário 

*Use o 
banheiro mais 
próximo 
*Lave suas 
mãos 
*Retorne para 
a aula 
*Comunicar 
um problema 
com o 
banheiro 

*Complete sua 
tarefas 
*Concentre-se 
na sua tarefa 
*Deixe os 
outros trabalhar 
*Trabalhe 
silenciosamente 
*Siga as regras 
de biblioteca 

*Participar e 
ficar em seu 
almoço certo 
*Limpe em 
torno de você 
 

* Ajude os visitantes  
* Use palavras e ações 
gentis 
* Limpe em torno de 
você 
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SISTEMA DE RECOMPENSA PELO MÉRITO  
 

O Sistema de Recompensa pelo Mérito é a Fase I do plano da MVRHS em iniciar um 
sistema de comportamento positivo dentro da escola. Os alunos deverão ser 
respeitosos, seguros e responsáveis membros da comunidade MVRHS. O Sistema de 
Recompensa pelo Mérito irá destacar os alunos que seguem as expectativas de 
comportamento dos alunos. 
 
Como se tornar um estudante de Mérito 
 

Todos os alunos começam a semana com Estudantes de Mérito. Para sustentar o 
status de mérito, os estudantes devem satisfazer as expectativas de comportamento da 
comunidade MVRHS e ter uma freqüência semanal perfeita em cada classe. Presença 
inclui ser pontual a cada classe. 
 
Reconhecimento Estudantil 
 
Mérito: Todas as semanas um sorteio será realizado para os estudantes de mérito 
mantendo ou ganhando o status de mérito por freqüência perfeita e pontualidade em 
todas as classes. Eles serão inscritos em um sorteio semanal para recompensas que 
serão determinadas pelo nível da classe. Os nomes dos estudantes vencedores serão 
publicados no saguão pelo refeitório. Recompensas são baseadas em cada grau: (9ª, 
10ª, 11ª, 12ª). O número total de estudantes de mérito será calculado para cada série 
semanalmente. Cinco estudantes de mérito por série serão escolhidos aleatoriamente 
para o sorteio. 
 
Professor(a): Os estudantes também podem receber o reconhecimento de um dos 
professores por progressos escolares significativos ou por ter feito algo gentil, 
generoso, ou atencioso na comunidade. 
 
Responsabilidades Comunitárias 
 

O aluno será responsável por chegar na classe no horário certo e manter uma 
freqüência perfeita em todas as classes. 
 
Os professores são responsáveis por reconhecer alunos que mostram progressos 
significativos na escola ou que fazem algo gentil, generoso, ou atencioso para outra 
pessoa. 
 
Os diretores adjuntos serão responsáveis em manter uma ficha de dados contendo os 
nomes dos alunos que tiveram uma freqüência e pontualidade perfeita para serem 
inseridos no sorteio. Eles também receberão recomendações dos professores. 
 
Os conselheiros de classe serão responsáveis pelas recompensas de cada classe. Alguns dos 
prêmios serão: canetas, lápis, cupões para trabalhos de casa, cartões de presente, vale-
gás, entrada livre para eventos esportivos ou de artes, ou cupões para o lava-jato. 
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HONESTIDADE ACADÊMICA NA MVRHS 
 
Honestidade acadêmica é uma qualidade respeitosa, segura e responsável que é 
esperada por todos os alunos. 
 
Desonestidade acadêmica pode assumir muitas formas, incluindo, mas não se 
limitando a: 

1. Levar crédito por trabalho que não é seu, copiando tarefa de casa, 
copiando respostas de testes, ou qualquer outro trabalho escolar; 

2. Permitir que outros levem crédito por seu trabalho, permitindo que outros 
copiem seu dever de casa, ou qualquer outro trabalho escolar; 

3. Utilizar anotações ou material não autorizado ou envolver-se em 
comunicação não autorizada durante um teste; 

4. Plágio, o que significa copiar trabalhos publicados ou não publicados sem 
atribuição de fonte (incluindo baixar arquivos do computador), seja por 
inteiro ou com pequenas modificações; 

5. Submetendo o trabalho para uma classe que já tenha sido aceito para 
crédito, na sua forma atual, em outra classe. 

 
 Intervenções: 

• A primeira instância de desonestidade acadêmica pode resultar em uma 
advertência. O aluno receberá nota zero, os pais ou responsáveis serão 
informados do fato e uma advertência por escrito será registrada. E a 
critério do professor (a) e, dependendo da natureza da desonestidade, o 
aluno poderá ser obrigado a assinar um contrato com o pai e ou 
responsável para assegurar da compreensão da desonestidade acadêmica. 
Outras intervenções de comportamento positivo poderão também ser 
utilizadas. 

• A segunda instância de desonestidade acadêmica resultará em nota zero, 
um encaminhamento disciplinar, os pais ou responsáveis serão informados 
do fato e também a exclusão do quadro de honra para o trimestre. O 
aluno (a) vai assinar um contrato afirmando que ele / ela compreende tanto 
da infração e as conseqüências futuras caso o comportamento se repita. 
Outras intervenções de comportamento positivo poderão também ser 
utilizadas. 

• A terceira instância irá resultar em nota zero, uma reunião com os pais ou 
responsáveis e uma suspensão escolar. 

• Violações adicionais irão resultar em mais tempo de suspensão, o fracasso 
na classe para o semestre, e um encaminhamento para uma Equipe de 
Assistência ao Aluno, e / ou remoção da classe. 

 
  
  



 

 
 

28 

  

 
REGRAS PARA O USO DE TECNOLOGIA MÓVEL NA MVRHS 
 
Uso adequado da tecnologia móvel é um atributo respeitoso, seguro e responsável. As 
regras da MVRHS sobre a As regras sobre a tecnologia móvel preparam os alunos para 
estarem prontos para a faculdade ou carreira, permitindo o uso razoável durante o dia 
escolar. As regras da MVRHS para o uso da tecnologia móvel na MVRHS são: 
 

1) Os alunos podem usar a sua tecnologia móvel durante o tempo de transição 
entre as classes e durante o período de almoço.  

2) Para preservar a integridade acadêmica da escola, a tecnologia móvel não pode 
ser utilizada em sala de aula ou na biblioteca para receber ou enviar textos. 
Professores e funcionários irão usar sua discrição para permitir aos alunos o 
uso de telefones e tecnologia móvel para fins legítimos durante o tempo de 
aula e na biblioteca. Esta utilização é sob a supervisão do professor ou 
funcionário. 

3) Para preservar a integridade acadêmica da escola, os dispositivos de tecnologia 
móvel não podem ser utilizados fora da sala de aula quando as aulas são em 
sessão; fones de ouvido, iPods e telefones podem não ser visíveis. 

4) Para proteger os direitos individuais, a tecnologia móvel não pode ser usada 
gravar imagem, vídeo ou áudio de outro indivíduo sem a permissão específica 
da utilização e destino.   

 
Intervenções: 
 

• Primeira ofensa: Professores / funcionários irão registrar uma advertência 
formal no registro do aluno. 

• Segunda ofensa: O dispositivo é entregue a secretaria e um pai tem de vir a 
assinar para retirá-lo. O estudante recebe uma detenção depois da escola e / ou 
outras intervenções de comportamento positivo poderão também ser 
utilizadas. 

• Terceira ofensa: O dispositivo é entregue a secretaria e um pai tem de vir a 
assinar para retirá-lo e se reunir com o diretor-adjunto. O estudante recebe 
uma detenção depois da escola e / ou outras intervenções de comportamento 
positivo poderão também ser utilizadas.   

• Ofensas subseqüentes resultarão em ação disciplinar, que pode incluir 
suspensão fora da escola, e/ou um plano de gestão obrigatório de tecnologia 
móvel. 

 
Notas importantes: A escola não é responsável pela perda de dispositivos móveis na 
escola. O aluno é responsável pelos seus dispositivos de tecnologia móvel. O uso de 
qualquer tecnologia para assédio ou bullying, tal como definido na lei de anti-bullying 
de Massachusetts e a Legislação Federal de Título IX, podem resultar em 
conseqüências mais sérias. 
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PROCEDIMENTOS QUANDO EXPECTATIVAS DE 
COMPORTAMENTO NÃO SÃO SEGUIDAS 
 
Intervenções e suas definições 
 
Intervenções Positivas de Comportamento: A escola pode empregar intervenções positivas de 
comportamento para ajudar uma mudança de comportamento do aluno. Essas 
intervenções podem ser combinadas com outras consequências, dependendo das 
circunstâncias e, a critério do diretor. Veja a lista subseqüente de intervenções 
positivas de comportamento. 
 
Apoio Comportamental: A escola pode empregar, mas não está limitada a essas opções de 
apoio comportamental para um estudante antes da suspensão como uma resposta a 
infrações não estatutária: intervenções positivas de comportamento, Detenção durante 
a escola, Escola de Sábado, ou uma combinação de respostas. 
 
Opções para o Plano de Serviço Educacional: A escola pode utilizar, mas não se limita a estas 
opções de serviços educacionais para o aluno a continuar a sua educação enquanto 
ausente da escola: o acesso a trabalhos através do Edline ou do Departamento de 
Orientação, tutoria fornecida em um ambiente neutro, cursos online. 
 
Detenção: A detenção depois da escola é realizada de Segunda a Sexta das 14:15 às 
15:35. É esperado que o aluno chegue sem atraso e faça suas tarefas escolares. Poderá 
surgir a oportunidade onde o aluno poça voluntariar-se prestando serviços à escola em 
certa capacidade ao invés de permanecer na sala de detenção. 
 
Escola aos Sábados: Alunos podem ter que comparecer às aulas aos sábados para 
recuperar tempo ou outras obrigações perdidas. Escola aos Sábados é realizada de 
8:00-12:00 aos sábados de manhã em uma sala designada pela administração. Poderá 
surgir a oportunidade onde o aluno poça voluntariar-se prestando serviços à escola em 
certa capacidade ao invés de permanecer na sala de detenção. 
 
Detenção em Dia de Escola (SDD): O estudante deve passar o dia, ou parte do dia na sala 
de detenção supervisionada por um funcionário. O aluno passa o dia nesta sala 
separada onde deverá trabalhar em suas tarefas. Assistência de tutoria pode ser 
fornecida. 
 
Suspensão dentro da escola (ISS): O estudante é suspenso e deve passar o dia na sala de 
detenção supervisionada por um funcionário de ISS. O aluno passa o dia nesta sala 
onde deverá trabalhar em suas tarefas. Assistência de tutoria pode ser fornecida. O 
estudante não poderá participar de atividades depois da escola. 
 
Suspensão fora da escola (OSS): O aluno é removido da escola e colocado na supervisão 
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dos pais ou responsável. Esta supervisão por um período de tempo de até 10 dias é 
considerada como uma suspensão de curto prazo. Alunos suspensos não podem estar 
nas dependências da escola, não podem comparecer a quaisquer eventos patrocinados 
pela escola, nem participar de quaisquer atividades escolares durante o período de 
suspensão. O aluno tem a oportunidade de continuar com seus serviços educacionais, 
que serão coordenados entre a administração, o orientador educacional e o estudante. 
 
Exclusão da escola: A exclusão é uma suspensão de longo prazo da escola por um 
período de até 90 dias letivos, dependendo da decisão do diretor. O estudante receberá 
um serviço educacional alternativo, que será coordenado entre a administração, o 
orientador educacional e o estudante. O aluno também tem o direito de matricular-se 
em outras escolas. 
 
Expulsão da escola: Expulsão é remoção definitiva do aluno das dependências da escola, 
aulas e atividades escolares por um período de tempo maior do que 90 (noventa) dias 
letivos, por um tempo indeterminado ou permanentemente conforme permitido sob a 
lei MGL c. 71, 37H ou 37H ½. 
 
DEVIDO PROCESSO LEGAL 
 
Para qualquer intervenção de Nível 2 ou Nível 3, resultando em suspensão fora da 
escola (OSS) a família é contatada e convidada a se reunir com o diretor ou diretor-
adjunto para uma audiência. Notificação por escrito é fornecido para suspensões fora 
da escola (OSS), exclusão ou expulsão explicando a infração, as evidências e as 
conseqüências. 
 
Os pais serão chamados e talvez precisem de uma audiência para intervenções tais 
como Detenção Escolar ou Suspensão dentro da escola. 
 

Violação da lei: O aluno suspeito de violar leis locais, estaduais ou federais, enquanto 
estiver nas dependências da mesma será imediatamente encaminhado à 
administração escolar e ao Oficial de Recursos. O aluno será removido da classe e 
os pais/responsáveis serão chamados para comparecer a escola. 
 
As dependências da escola incluem a escola, o ônibus, ponto de ônibus e seus arredores, 
e qualquer evento escolar promovido como excursões ou evento esportivo. 
 
Armários dos alunos: Os alunos são responsáveis pelo seu próprio armário e o seu 
conteúdo. Cada aluno receberá um armário e um cadeado.  
 
Os armários são de propriedade da escola. A escola mantém controle sob os armários e 
inspeções periódicas gerais dos armários podem ser conduzidas pelas autoridades 
escolares a qualquer momento e por qualquer razão, com ou sem aviso e sem uma 
autorização. 
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Buscas: Quando há razão para acreditar (suspeita) que o aluno esteja em posse de 
objetos roubados, substâncias ilegais ou itens considerados perigosos na sua 
carteira escolar, armário, bolsas, roupa, com alguém ou em um veículo localizado 
na área escolar, o diretor da escola ou pessoa designada poderá conduzir uma 
busca aos itens.  
 
Reingresso após Suspensão Escolar: O reingresso do aluno na escola significa que o 
aluno retorna às suas atividades escolares. Quando o aluno retornar à escola após 
uma suspensão, uma reunião de reingresso poderá ser marcada com o aluno, o 
diretor ou pessoa designada, os pais, e outros funcionários da escola relevantes ao 
caso. Nesta reunião, poderá ser desenvolvido um plano para dar assistência ao 
aluno no seu período de transição, atender as necessidades específicas e/ou para 
monitorar o progresso do aluno. 
 
Alunos com Planos de Educação Individuais / Planos 504: O IEP (Plano de Educação 
Individual), também chamado Plano 504, indicará se o aluno com necessidades 
especiais terá que seguir o código disciplinar regular. Se for necessária uma 
modificação, esta será registrada por escrito no plano de educação individual do 
aluno. 
 
Quando o aluno que possui um IEP (Plano de Educação Individual) acumula dez 
(10) dias de suspensão durante o ano letivo, uma reunião de determinação da 
manifestação é realizada com o Diretor de Educação Especial, Diretor de 
Orientação, pais/responsáveis e outros funcionários relevantes. Esta reunião irá 
determinar se a conduta é diretamente relacionada com sua condição de 
desvantagem/inaptidão. O resultado da reunião de determinação da manifestação 
será encaminhado ao diretor para uma decisão disciplinar final. 
 
Processo de Apelação: Períodos de suspensão de 1 a 10 dias são considerados 
suspensões de curto prazo; portanto, não há processo de apelação. 
 
Períodos de suspensão superiores a 10 dias podem ser recorridos com o 
superintendente escolar. A decisão do superintendente é final nestes casos. Apelos 
de suspensão devem ser apresentados dentro de cinco (5) dias após a decisão 
original. O aluno ou pai pode solicitar e receber do superintendente uma 
prorrogação do prazo apresentando uma notificação por escrito até sete (7) dias 
corridos adicionais; e que a suspensão de longo prazo permanecerá em vigor a 
menos e até que o superintendente decide reverter à determinação do diretor na 
apelação. 
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COMPORTAMENTOS E INTERVENÇÕES 
 

Comportamentos  
de Nível 1 

 

Comportamentos  
de Nível 2 

 

Comportamentos  
de Nível 3 

 
• perturbar o ambiente 

educacional 
• desobediência 
• atraso 
• mau uso da 

tecnologia móvel 
• violação das normas 

de vestuário  
• comida em área não 

autorizada 
• linguagem profana 
• não devolução de 

propriedade escolar 
• desonestidade 

acadêmica primeira 
infração, a critério do 
professor 

• comportamentos de 
Nível 1 repetidos  

• condução 
imprudente 

• destruição de 
propriedade escolar 
ou privada 

• matar aula ou escola 
• sair da escola sem 

permissão 
• desonestidade 

acadêmica repetidas 
ou graves  

• mentir ao um 
funcionário 

• perturbar 
significativamente o 
clima escolar através 
de ação ou da fala  

• o repetido mau uso 
da tecnologia móvel 

• falha em fornecer 
seu nome para um 
funcionário 

 
 
  

• ameaças ou ações 
terroristas 

• acusação de um 
crime que o diretor 
determina ser uma 
distração para o clima 
escolar 

• destruição grave e 
deliberada de 
propriedade 

• abuso verbal ou 
intimidação  

• O descumprimento 
da ordens de um 
funcionário  

• Alarmes falsos, 
provocação de 
incêndios, fogos de 
artifícios 

• Ameaça ou agressão 
física, lutas 

• Roubo 
• intimidação ou 

assédio  
• violação da lei 

estadual ou federal, 
tal como Título IX 

• infrações estatutárias 
e não estatutárias de 
acordo com as Leis 
Gerais de 
Massachusetts MGL 
71-37H, H1/2, H3/4 
(página 38)  
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COMPORTAMENTOS E INTERVENÇÕES 
(Continuação) 

 
Intervenções de 
Funcionários/Professores para 
Comportamentos de Nível 1  

Intervenções de 
Funcionários/Professores 
para Comportamentos de 
Nível 2 

Intervenções de 
Funcionários/Professores 
para Comportamentos de 
Nível 3 

• intervenções positivas de 
comportamento utilizados 
pelos professores ou 
funcionários  

• encaminhamento de 
advertência  

• possíveis consequências: 
detenção depois da escola 
por professores ou 
administração 

• pais / responsáveis podem 
ser chamados 

 
 

• estudante pode ser 
removido da classe para 
SDD ou ISS. Chame o 
Coordenador de 
Intervenção, Diretor 
Adjunto e o Oficial de 
Recursos da Escola. 

• encaminhamento do 
comportamento 

• possíveis consequências: 
intervenções positivas 
de comportamento, 
detenção, Escola de 
Sábado, SDD, ISS, OSS  

• pais / responsáveis 
serão chamados 

• estudante é removido da 
classe pelo Coordenador 
de Intervenção, Diretor 
Adjunto ou Oficial de 
Recursos da Escola 

• encaminhamento do 
comportamento 

• possíveis consequências: 
veja guia 71-37H MGL 
(páginas 37-38), 
intervenções positivas de 
comportamento, SDD, 
ISS, OSS. 

• pais / responsáveis serão 
chamados 

 
INTERVENÇÕES POSITIVAS DE COMPORTAMENTO  
 
Intervenções positivas para infrações de comportamento podem incluir, mas não estão 
limitadas as seguintes: 
 
• Uma conversa em particular entre um funcionário e um estudante que pode incluir uma 

advertência formal; 
• Uma ligação pelo professor ou funcionário após a intervenção inicial; 
• Uma reunião depois da escola com um professor ou funcionário que pode incluir os 

pais / responsável; 
• Um pedido de desculpas por escrito ou verbal para professor; 
• Uma referência para o treinamento com colegas; 
• Uma referência para aconselhamento; 
• Uma referência a Equipe de Assistência ao Aluno (SAT) para as intervenções em equipe; 
• Um plano de gestão de tecnologia móvel; 
• Uma referência ao Coordenador de Intervenções para desenvolver um plano; 
• Uma referência para ao Oficial de Recursos da Escola para resolver o problema; 
• A reparação aos danos; 
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• Auxiliar os funcionários de custódia; 
• Um período de suspensão do time esportivo; 
• A escrita de uma auto-reflexão; 
• Uma referência para horas de serviço comunitário fora ou dentro da escola. 
 
 
CONSEQÜÊNCIAS PARA INFRAÇÕES: 
 

Atrasos não justificados por quadrimestre: (atraso a escola ou classe) 
 
1o a 5o atraso – aviso (nenhuma penalidade até o 6º atraso)  
6º - 10º atraso – 20 pontos (detenção ) para cada infração 
11 ou mais atrasos resulta em uma reunião com a Equipe de Apoio ao Estudante (SST). 
 
 
Detenção pode ser utilizada como conseqüência, mas não limita aos seguintes:  
 
Atrasos de 6 a 10 (uma detenção por atrasado) 
Matar aula 
Infrações de nível mais baixo, a critério da administração 
Matar detenção pode resultar em outra detenção, Escola ao Sábado, SSD, ISS, OSS 
e/ou outros suportes ou intervenções comportamentais a critério do diretor ou diretor 
adjunto 
 
Detenção da Escola aos Sábados pode ser utilizada como conseqüência, mas 
não limita aos seguintes: 
 
Matar aula 
Matar detenção 
Propositalmente não ir a escola 
Atrasos excessivos 
Matar aulas de Sábado 
 -Emitir outra aula no Sábado, além da que foi perdida 

-Matar 2 aulas de Sábado, pode resultar em SSD, OSS e/ou outros suportes ou 
intervenções comportamentais a critério do diretor ou diretor adjunto 
 

Detenção dentro da Escolar (SSD) pode ser utilizada como conseqüência, mas 
não limita aos seguintes: 
 
Uso indevido do passe 
Colocação temporária para alunos disruptivos 
Possíveis consequências para outras infrações, a critério do diretor adjunto 
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Suspensão dentro da Escolar (ISS) pode ser utilizada como conseqüência, mas 
não limita aos seguintes: 
 

Matar aula 
O crônico uso indevido do passe 
Infrações crônicas das expectativas de comportamento 
 
Suspensão fora da escola (OSS) pode ser utilizada como conseqüência, mas 
não limita aos seguintes: 
 

Comportamentos de Nível 2 ou Nível 3  
Estudante demonstrou que ele/ela é um risco de segurança dos outros e/ou o 
ambiente educacional 
A violação de leis estaduais 
 
Lei Anti-Bullying de Massachusetts e de Título IX 
 

Os procedimentos a seguir são uma orientação para infrações da Lei Anti-Bullying de 
Massachusetts e infrações da Legislação Federal dos Direitos Civis de Título IX. 
Violações graves destas duas leis serão tratadas a critério do diretor e não poderá 
envolver a orientação abaixo, podendo resultar em suspensão da escola além do 
terceiro nível de infração. 
 

 Bullying (Assédio) / Assédio Sexual / Título IX 
 1ª Ofensa – advertência (reunião com funcionário de equidade) 
 2ª Ofensa – dois dias de detenção escolar ou suspensão escolar 
 3ª Ofensa – dois dias de suspensão fora da escola OSS 
 Violações graves – Até 10 dias de suspensão fora da escola pendente uma 

audiência de expulsão com o diretor 
 
Respostas disciplinares irão refletir a gravidade da ação. As etapas acima são a 
respostas mínimas ao assédio ou assédio sexual 
 
 Bullying (Assédio) / Cyberbullying (intimidação virtual) / Título IX 
 1ª Ofensa – dois dias de detenção ou suspensão escolar, seguido por uma reunião 

com funcionário de equidade 
2ª Ofensa – dois dias de suspensão fora da escola OSS, seguido por uma reunião 
com o Conselheiro de Ajuste 

 3ª Ofensa – cinco dias de suspensão fora da escola pendente uma audiência de 
expulsão com o diretor 

 Violações graves – Até 10 dias de suspensão fora da escola pendente uma 
audiência de expulsão com o diretor 
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Leis Gerais de Massachusetts 71-37H, 37H1/2, 37H3/4 
 
O guia abaixo é baseado nas leis MGL71-37H, 37H1/2, 37H3/4, um texto segue o 
gráfico. 
 

Ofensas Estatutárias 
 

Ofensa Resposta Notificação  Requerimentos 
adicionais 

Processo de 
Apelo 

Posse de 
substância 
controlada 
por MGL 71-
37H 

10 dias de 
suspensão 
pendente uma 
audiência de 
exclusão 
(suspensão de 
longo prazo) com 
o Diretor 

Notificação dos 
pais com a 
audiência com o 
diretor-adjunto e 
notificação da 
polícia 

Plano de Serviço 
Educacional, se a 
exclusão for aplicada. 
Diretor pode exigir 
testes/ 
aconselhamento 
adicionais. 

Apelar a 
suspensão de 
longo prazo com 
Superintendente 
dentro de 5 dias 

Distribuição 
de substância 
controlada 
por MGL 71-
37H 

10 dias de 
suspensão 
pendente uma 
audiência de 
exclusão 
(suspensão de 
longo prazo) com 
o Diretor 

Notificação dos 
pais com a 
audiência com o 
diretor-adjunto e 
notificação da 
polícia 

Plano de Serviço 
Educacional, se a 
exclusão for aplicada. 
Diretor pode exigir 
testes/ 
aconselhamento 
adicionais. 

Apelar a 
suspensão de 
longo prazo com 
Superintendente 
dentro de 5 dias 

A posse de 
uma arma na 
escola por 
MGL 71-
37H 

10 dias de 
suspensão 
pendente uma 
audiência de 
exclusão 
(suspensão de 
longo prazo) com 
o Diretor 

Notificação dos 
pais com a 
audiência com o 
diretor-adjunto e 
notificação da 
polícia 

Plano de Serviço 
Educacional, se a 
exclusão for aplicada. 
Diretor pode exigir 
testes/ 
aconselhamento 
adicionais. 

Apelar a 
suspensão de 
longo prazo com 
Superintendente 
dentro de 5 dias 

Agressão de 
um membro 
do pessoal 
por MGL 71-
37H 

10 dias de 
suspensão 
pendente uma 
audiência de 
exclusão 
(suspensão de 
longo prazo) com 
o Diretor 

Notificação dos 
pais com a 
audiência com o 
diretor-adjunto e 
notificação da 
polícia 

Plano de Serviço 
Educacional, se a 
exclusão for aplicada. 
Diretor pode exigir 
testes/ 
aconselhamento 
adicionais. 

Apelar a 
suspensão de 
longo prazo com 
Superintendente 
dentro de 5 dias 
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Ofensas não Estatutárias 

 
Leis Gerais de Massachusetts 

 
A Seção 37H do Capítulo 71 das Leis Gerais de Massachusetts afirma o 
seguinte deve ser incluído no manual da escola: 
 
a)  Qualquer aluno que for pego nas instalações da escola ou em eventos relacionados 

ou patrocinados pela escola, incluindo jogos atléticos, com posse de arma perigosa, 
incluindo, mas não se limitando a revólver ou faca, ou substância controlada como 
definida no capítulo noventa e quatro C, incluindo maconha, cocaína e heroína, 
está sujeito a expulsão da escola ou distrito escolar pelo diretor. 

 
b)  Qualquer aluno que agredir um diretor, diretor-adjunto, professor, assistente de 

professor ou funcionário nas instalações da escola ou em eventos relacionados ou 
patrocinados pela escola, incluindo jogos atléticos, está sujeito a expulsão da escola 
ou do distrito escolar pelo diretor. 

 
c)  Qualquer aluno que for acusado de violação do parágrafo (a) ou (b) deverá ser 

notificado por escrito do seu direito de ter uma audiência, contanto que o aluno 

Ofensa Resposta Notificação  Requerimentos adicionais Processo de 
Apelo 

posse de 
parafernália 

Suporte 
Comportamental 
e/ou suspensão 
de até 5 dias 

Notificação dos 
pais e audiência 
com o Diretor-
adjunto 

Plano de Serviço 
Educacional, se a suspensão 
é aplicada. Diretor pode 
exigir testes/ 
aconselhamento adicionais. 

Nenhuma 
apelação para 
suspensão de 
curto prazo 

posse de tabaco Suporte 
Comportamental 
e/ou suspensão 
de até 10 dias 

Notificação dos 
pais e audiência 
com o Diretor-
adjunto 

Plano de Serviço 
Educacional, se a suspensão 
é aplicada. Diretor pode 
exigir testes/ 
aconselhamento adicionais. 

Nenhuma 
apelação para 
suspensão de 
curto prazo 

posse de álcool Suporte 
Comportamental 
e/ou suspensão 
de até 10 dias 

Notificação dos 
pais e audiência 
com o Diretor-
adjunto 

Plano de Serviço 
Educacional, se a suspensão 
é aplicada. Diretor pode 
exigir testes/ 
aconselhamento adicionais. 

Nenhuma 
apelação para 
suspensão de 
curto prazo 

sob a influência 
de álcool ou uma 
substância 
controlada 

Suporte 
Comportamental 
e/ou suspensão 
de até 10 dias 

Notificação dos 
pais e audiência 
com o Diretor-
adjunto 

Plano de Serviço 
Educacional, se a suspensão 
é aplicada. Diretor pode 
exigir testes/ 
aconselhamento adicionais. 

Nenhuma 
apelação para 
suspensão de 
curto prazo 
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tenha uma pessoa que o represente, além do direito de apresentar evidência e 
testemunhas em tal audiência perante o diretor.  
 
Após a audiência, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender em vez de 
expulsar o aluno que, segundo determinado pelo diretor, violou o parágrafo (a) ou 
(b).  
 

d)  Qualquer aluno que for expulso do distrito escolar após tais determinações terá o 
direito à apelação junto ao superintendente. O aluno expulso terá dez dias a partir 
da data da expulsão para notificar o superintendente da sua apelação. O aluno tem 
o direito a receber orientação na audiência com o superintendente. O assunto 
discutido na apelação não deverá limitar-se à determinação factual de que o aluno 
violou ou não qualquer cláusula desta seção. 

 
e) Quando um aluno é expulso de acordo com as estipulações desta seção, nenhuma 

escola nem o distrito escolar dentro da Commonwealth (Estado de Massachusetts) 
devem ser exigidos a admitir tal aluno nem fornecer serviços educacionais a tal 
aluno. Quando um aluno é expulso de acordo com as estipulações desta seção e 
solicita admissão a outra escola, o superintendente da escola expedidora deve 
notificar o superintendente da escola recebedora das razões para a expulsão do 
aluno. 

 
A Seção 37H ½ do Capítulo 71 das Leis Gerais de Massachusetts afirma o 
seguinte: 
 
(1) Sobre a emissão de uma reclamação criminal que cobra um estudante com uma 
felonia ou sobre a emissão de uma reclamação de delinqüência de felonia contra um 
estudante, o diretor de uma escola em que o estudante esta registrado pode suspender 
tal estudante para o período do tempo determinado apropriado pelo Principal do 
Edifício dito se tal diretor determina que a presença contínua do estudante na escola 
teria um substancial efeito determinado no bem-estar geral da escola. O estudante 
receberá a notificação por escrito das acusações e as razões de tal suspensão antes de 
tal suspensão entrar em vigor. O estudante também receberá a notificação por escrito 
do seu direito de apelar e o processo de apelar tal suspensão; contanto que tal 
suspensão permaneça em vigor antes de qualquer apelação conduzida pelo 
Superintendente. 
 
O estudante tem o direito de apelar à suspensão para o Superintendente. O estudante 
notificará o Superintendente por escrito do seu pedido em uma apelação não pode ser 
mais que cinco dias calendários depois da data eficaz da suspensão. O Superintendente 
manterá uma audição com o estudante e o pai do estudante ou guardião dentro de três 
dias de calendário do pedido do estudante em uma apelação. Na audição, o estudante 
terá o direito de apresentar o testemunho oral e escrito no seu nome, e terá o direito 
de aconselhar. O Superintendente terá a autoridade para derrubar ou alterar a decisão 
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do Diretor, inclusive a recomendação um programa educativo alternativo do 
estudante. O Superintendente deve de dar uma decisão na apelação dentro de cinco 
dias de calendário da audição. Tal decisão será a decisão final do distrito escolar, 
cidade ou regionais no que diz respeito à suspensão. 
 
(2) Sobre um estudante que é condenado de uma felonia ou sobre uma adjudicação ou 
admissão no tribunal da culpa com respeito a tal delinqüência de felonia ou felonia, o 
Diretor de uma escola na qual o estudante é registrado determina que a presença 
contínua do estudante na escola teria um efeito prejudicial substancial no bem-estar 
geral da escola. O estudante receberá a notificação por escrito das cargas e razões de 
tal expulsão antes de tal expulsão entrar em vigor. O estudante também receberá a 
notificação escrita do seu direito de apelar e o processo de apelar tal expulsão; 
contanto que a expulsão permaneça em vigor antes de qualquer audição de apelação 
conduzida pelo Superintendente. 
 
O estudante tem o direito de apelar à suspensão para o Superintendente. O estudante 
notificará o Superintendente por escrito do seu pedido em uma apelação não pode ser 
mais que cinco dias de calendário depois da data eficaz da suspensão. O 
Superintendente manterá uma audição com o estudante e o pai do estudante ou 
guardião dentro de três dias de calendário do pedido do estudante em uma apelação. 
Na audição, o estudante terá o direito de apresentar o testemunho oral e escrito no seu 
nome, e terá o direito de aconselhar. O Superintendente terá a autoridade para 
derrubar ou alterar a decisão do Diretor, inclusive a recomendação um programa 
educativo alternativo do estudante. O Superintendente deve de dar uma decisão na 
apelação dentro de cinco dias de calendário da audição. Tal decisão será a decisão final 
do distrito escolar, cidade ou regionais no que diz respeito à suspensão.  
 
A expulsão de tal estudante, nenhum distrito de escola ou de escola deverá fornecer 
serviços educacionais a tal estudante. 

A Seção 37H ¾ do Capítulo 71 das Leis Gerais de Massachusetts afirma o 
seguinte: 

(a) Esta seção deve reger a suspensão e expulsão de alunos matriculados em uma 
escola pública na comunidade que não são acusados da violação de subseções (a) ou 
(b) da seção 37H ou de um crime na seção 37H ½. 

(b) Qualquer diretor, superintendente ou outra pessoa atuando como responsável 
pelas decisões em uma reunião ou audiência com o estudante, decidindo as 
consequências para o mesmo, deve exercer um poder discricionário; considerar 
maneiras de voltar a envolver o estudante no processo de aprendizagem; e evitar o uso 
de expulsão, como conseqüência, até outras vias de recurso e conseqüências têm sido 
empregadas. 
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(c) Para qualquer suspensão ou expulsão nos termos deste artigo, o diretor de uma 
escola em que o aluno está matriculado, ou um representante, deve fornecer, para o 
aluno e os pais ou responsáveis do aluno, conhecimento das acusações e da razão para 
a suspensão ou expulsão em Inglês e na língua falada na casa do estudante. O aluno 
deverá receber a notificação por escrito e terão a oportunidade de se reunir com o 
diretor, ou uma pessoa designada, para discutir as acusações e as razões para a 
suspensão ou expulsão antes da suspensão ou expulsão entre em vigor. O diretor, ou 
uma pessoa designada, deve assegurar que os pais ou responsáveis do aluno estejam 
incluído na reunião, caso a reunião aconteça sem o pai ou responsável, o diretor, ou 
uma pessoa designada, pode documentar os esforços realizados para incluir o pai ou 
responsável nessa reunião. O departamento deverá promulgar normas e regulamentos 
que tratam dos deveres de um diretor sob esta subseção e os procedimentos para a 
inclusão dos pais em reuniões de exclusão do estudante, audiências ou entrevistas sob 
esta subseção. 

(d) Se for tomada a decisão de suspender ou expulsar o estudante após a reunião, o 
diretor, ou uma pessoa designada, deverá atualizar a notificação para a suspensão ou 
expulsão para refletir o encontro com o estudante. Se o estudante foi suspenso ou 
expulso por mais de 10 dias de aula por uma única infração ou por mais de 10 dias 
letivos, cumulativamente, por várias infrações em qualquer ano letivo, o estudante e os 
pais ou responsáveis do aluno também receberão, no tempo da decisão da suspensão 
ou expulsão, uma notificação por escrito de um direito de recorrer e o processo para 
apelar da suspensão ou expulsão em Inglês e na língua falada na casa do aluno, desde 
que a suspensão ou expulsão permanecerá em vigor antes de qualquer audiência de 
apelação. O diretor ou pessoa designada deve notificar o superintendente por escrito, 
incluindo, mas não limitado ao, por meio eletrônico, de qualquer suspensão escolar 
imposta a um aluno matriculado no jardim de infância até o 3º grau, antes de tal efeito 
suspensivo entrar em vigor. Essa notificação deve descrever a alegada má conduta do 
estudante e as razões para a suspensão. Para os fins desta seção, o termo "suspensão 
escolar", uma ação disciplinar imposta por funcionários da escola para remover um 
estudante da participação das atividades da escola por um ou mais dias. 

(e) Um estudante que tenha sido suspenso ou expulso da escola por mais de 10 dias 
letivos por uma única infração ou por mais de 10 dias letivos, cumulativamente, por 
várias infrações em qualquer ano escolar terá o direito de recorrer da suspensão ou 
expulsão ao superintendente. O aluno ou pai ou responsável do aluno deve notificar o 
superintendente, por escrito, com um pedido de apelação, no prazo de 5 dias corridos 
após a data de vigência da suspensão ou expulsão; uma vez seja feito a solicitação, seja 
pelo aluno, pai ou responsável, e a mesma seja concedida, terá uma prorrogação de até 
7 dias corridos. O superintendente ou uma pessoa designada deverá realizar uma 
audiência com o aluno e os pais ou responsáveis do estudante em um prazo de 3 dias 
letivos após o pedido de apelação, desde que o estudante ou um pai ou responsável do 
estudante tenha feito o pedido de apelação, se assim aprovado, será concedido uma 
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prorrogação de até 7 dias corridos. O superintendente, ou uma pessoa designada, deve 
assegurar que os pais ou responsáveis do aluno estejam incluído na reunião, caso a 
reunião aconteça sem o pai ou responsável, o superintendente, ou uma pessoa 
designada, pode documentar os esforços realizados para incluir o pai ou responsável 
nessa reunião. Na audiência, o estudante terá o direito de apresentar um depoimento 
oral e escrito, questionar testemunhas e terá o direito a um advogado. O 
superintendente deve apresentar uma decisão sobre o recurso, por escrito, no prazo de 
5 dias da audiência. Esta decisão é a decisão final do distrito escolar no que diz 
respeito à suspensão ou expulsão. 

 (f) Nenhum aluno será suspenso ou expulso de uma escola ou distrito escolar por um 
período que exceda 90 dias de aula, a partir do primeiro dia do estudante é removido 
da escola atribuída. 
 
REGRAS DE DETENÇÕES 
 
Regras de Detenção após a aula e de Aulas aos Sábado     

1. Será mantido um ambiente totalmente tranqüilo. Os alunos devem estar nas 
suas cadeiras trabalhando em silêncio. O aluno que se comportar mal durante a 
detenção poderá ter que cumprir outra detenção ou aula ao sábado ou outra 
conseqüência de acordo com o manual. 

2. Não é permitido comida ou bebida, além de água, por nenhum motivo. 
3. Não é permitido nenhum tipo de jogo (eletrônico ou qualquer outro). O 

propósito da detenção é para compensar o tempo perdido da escola e concluir 
tarefas não completadas. Traga consigo tarefas escolares o suficiente para a 
tarde inteira, incluindo algo para ler. 

4. Nenhuma tecnologia móvel é autorizada a menos que sob a supervisão direta 
do professor de detenção e só para fins acadêmicos. 

5. É esperado que o aluno chegue sem atraso. Detenções após a aula começam às 
14:15 e termina às 15:35. Aulas aos sábados começa às 8:00 e termina às 12:00. 
Os alunos que chegarem após 14:20 não serão admitidos à detenção. Os alunos 
que chegarem após 08:15 não serão admitidos as aulas de sábado. Consulte a 
seção "Conseqüências" em caso de falta de detenção e/ou Aulas aos Sábados 

6. Os alunos podem deixar de detenção ou a aula de sábado para ir ao banheiro 
ou água a critério do supervisor. 

7. O professor anotará quando o aluno saiu e retornou à sala de detenção.  
8. O aluno não pode sair da detenção após a aula ou das aulas de sábado mais 

cedo sem autorização prévia de um administrador. Qualquer saída sem 
autorização pode resultar em uma suspensão dentro ou fora da escola. 
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Detenção escolar (SDD): 
 

1. O aluno comparecerá diretamente ao escritório do diretor-adjunto pela manhã 
do dia da suspensão na escola (não na sala de orientação) e será encaminhado à 
sala de detenção (SDD) depois de guardar os seus dispositivos de tecnologia 
móvel. (telefone, iPods, iPads, etc.). 

2. Antes de servir a detenção, os alunos devem coletar as tarefas de seus 
professores. 

3. Todas as regras da escola aplicam aos estudantes em SDD. 
4. Os alunos devem permanecer acordados, trabalhar em tarefas escolares e não 

distrair os outros alunos. 
5. Os alunos serão acompanhados até banheiro pelo supervisor. 
6. Os alunos serão acompanhados até a cafeteria para o 1º almoço. 
7. Os alunos serão avisados sobre mau comportamento. Se um aluno não seguir 

as instruções, seus pais podem ser chamados e ele ou ela pode ser suspenso da 
escola. 

 
Qualquer infração das regras acima pode resultar em uma suspensão fora da escola 
marcada através de uma reunião com o diretor, o aluno e os pais ou responsável. 
 
REGULAMENTOS 
 
Para obter cópias impressas ou para visualizar todas as regras da MVRHS e da 
MVYPS, por favor, visite o site da escola, www.mvrhs.org ou entre em contato com o 
escritório central em (508) 693-1033 ext. 114.   
 
As seguintes regras da MVRHS estão incluídas para sua conveniência, aqui: 
 
CÂMERAS DE VIGILÂNCIA 
 
O Comitê Escolar da Martha’s Vineyard Regional High School reconhece a 
necessidade de encontrar um equilíbrio entre o direito do indivíduo de ser livre de 
invasão de privacidade e o dever da escola de promover um ambiente seguro para a 
comunidade. As regras com relação as câmeras de vigilância podem ser encontradas no 
site da MVRHS. 
 
REGRAS SOBRE ASSÉDIO (“BULLYING”) 
 
Bullying de qualquer tipo não tem lugar no ambiente escolar. As escolas públicas de 
Martha’s Vineyard procurarão manter um ambiente de aprendizagem e de trabalho 
livre de assédio. 
 
Bullying é definido como o ato intimidante, repetido de um ou mais indivíduos a uma 
ou mais pessoas, através de interações verbais, físicas, mentais ou escritas. Bullying 
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pode assumir muitas formas e pode ocorrer em praticamente qualquer situação. 
Bullying pode criar uma ansiedade desnecessária e injustificada afetando a freqüência 
escolar, o andar nos corredores, o almoço escolar, o andar no pátio da escola, na 
participação de atividades especiais e extracurriculares, ou no ônibus indo e voltando a 
escola todos os dias. 
 
Alguns alunos são mais vulneráveis a se tornarem alvo de bullying ou assédio com base 
em suas características distintivas que podem incluir: raça, cor, religião, descendência, 
origem nacional, sexo, status socioeconômico, falta de moradia, situação acadêmica, 
identidade ou expressão sexual, aparência física, gravidez ou paternidade, orientação 
sexual, mental, física, deficiência motora ou sensorial ou por associação com uma 
pessoa que tem ou é consideradas de uma ou mais destas características. 
 
Exemplos de assédio incluem, mas não são exclusivas a: 
 

1. Intimidação seja física ou psicológica; 
2. Ameaças de qualquer tipo, explícitas ou implícitas; 
3. Agressões a estudantes, incluindo verbais, físicas, psicológicas e emocionais; e 
4. Ataques à propriedade de um estudante 

 
O Comitê Escolar espera que os administradores e supervisores deixem claro para os 
alunos e funcionários que assédio no prédio da escola, nas dependências da escola, no 
ônibus ou transporte escolar, ou em funções patrocinadas pela escola não será tolerada 
e será motivo para ações disciplinares com possível suspensão e expulsão de alunos e 
terminação de contrato com funcionários. 
 
O Distrito irá prontamente e judiciosamente investigar denúncias de bullying. O 
diretor ou seu representante será responsável por tratar todas as queixas de alunos que 
alegam assédio. 
 
Definições 
 
Agressor - é definido como o aluno que participa de qualquer assédio, assédio virtual 
ou retaliação. 
 
Assédio (“bullying”) é definido como o uso freqüente por um ou mais alunos de 
expressões eletrônicas, verbais ou orais ou o ato ou gesto físico ou qualquer 
combinação dos mesmos, direcionado a um alvo que: (i) cause dano físico ou 
emocional ao alvo ou danifique a propriedade do alvo; (ii) posiciona o alvo em uma 
situação de medo fundado de danos a si mesmo ou a sua propriedade; (iii) crie um 
ambiente hostil na escola para o alvo; (iv) infrinja os direitos do alvo na escola; ou (v) 
perturbe materialmente ou substancialmente o processo educacional ou a ordem na 
escola. Assédio inclui assédio virtual. 
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Assédio virtual (“Cyber bullying”) é definido como o assédio através do uso de 
tecnologia ou qualquer equipamento eletrônico, tais como telefone fixo, telefone 
celular, computador e a Internet. Este tipo de assédio também inclui, mas não está 
limitado a, e-mail, mensagem instantânea, mensagem de texto e postagem na Internet.   
 
Ambiente hostil é definido como uma situação na qual assédio/assédio virtual cause 
o ambiente escolar estar permeado de intimidação, ridicularização ou insulto que seja 
suficientemente grave ou difundido alterando as condições de educação do aluno. 
 
Alvo é definido com o aluno vítima de qualquer assédio, assédio virtual ou retaliação. 
 
Retaliação é definida como qualquer forma de intimidação, represália ou assédio 
direcionado a um aluno que reporte o assédio/ assédio virtual, forneça informação durante 
uma investigação de assédio/assédio virtual ou testemunhe ou tenha informação fundada 
sobre o assédio/assédio virtual. 
 
 
REGULAMENTO DE USO ACEITÁVEL DA INTERNET 
 
Definição de Redes e Sistemas abrangidos neste regulamento 
 
Há três níveis básicos de rede que estão incluídos neste regulamento: a rede local 
(LAN), que consiste de todos os computadores interligados das Escolas Públicas de 
Martha's Vineyard (MVPS); a rede de longa distância (WAN), que consiste da rede que 
conecta todas as escolas da ilha, e futuramente, outras instituições da ilha; e o terceiro 
nível que é a nossa conexão com a Internet. Dentro de cada uma destas redes, todos os 
hardware, software e periféricos relacionados utilizados para a conexão ou como parte 
da rede estão inclusos neste regulamento. Todos os computadores de propriedade ou 
alugados pela MVPS também estão incluídos neste regulamento. 
 
Diretrizes 
 
O acesso às redes da MVPS é somente para uso educacional. O acesso inclui conexões 
feitas em qualquer escola pública da ilha, através de ligação discada ou outra forma de 
acesso oferecido, ou através da Internet. Seguem abaixo as categorias de atividades 
consideradas aceitáveis e não aceitáveis para estas redes. 
 
A.  Termos Gerais 
 

1. Todos os usuários destas redes são representantes da MVPS e devem 
comportar-se apropriadamente. 

2. O acesso é somente para uso educacional. 
3. Todos os usuários devem agir com responsabilidade e ética quando utilizarem 

estas redes. 
4. Os alunos só podem ter acesso à Internet sob a supervisão de um professor ou 

funcionário. 
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5. O uso da Internet pelo aluno deve limitar-se a propósitos educacionais 
aprovados. 

6. As atividades em todos os níveis da rede estão sujeitas aos regulamentos da 
MVPS, como também todas as leis locais, estaduais, federais e internacionais. 

7. Embora sejam tomadas medidas de segurança, esteja ciente de que algumas 
informações em redes podem vir a ser acessadas. Não inclua nenhuma 
informação online que você não queira que outras pessoas tenham acesso (por 
exemplo: cartão de crédito, número de conta bancária, etc.). 

8. É proibido o uso não autorizado de quaisquer materiais protegidos por direitos 
autorais.  

9. Não faça assinatura em correio ou listas de correio moderadas ou qualquer 
serviço que baixe um grande volume de mensagens eletrônicas em sua caixa de 
correio, sem a devida autorização de um administrador de sistemas ou 
funcionário da área tecnológica. 

10. O acesso a grupos de bate-papo online, videoconferências, ou algo semelhante 
somente serão permitidos com a autorização de um professor ou funcionário e 
sob supervisão direta. 

11. Qualquer conta de e-mail fornecido ao usuário só deverá ser utilizada como 
propósito educacional. 

12. A MVPS reserva-se o direito de examinar, modificar ou remover quaisquer 
dados armazenados nos computadores que fazem parte destas redes com o 
objetivo de garantir que todos os usuários cumpram com estes regulamentos. 

 
B.  Segurança 
 

1. Use somente conta(s) designada(s) a você.  
2. Todos os usuários que possuem uma conta obterão uma senha – não forneça 

sua senha em nenhum momento a ninguém. Você é responsável por todas as 
atividades realizadas através da sua conta. 

3. Se você achar que alguém acessou sua conta ou possui informação sobre sua 
conta, notifique o administrador de sistemas ou o funcionário da área 
tecnológica imediatamente. 

4. Se você identificar qualquer problema de segurança, notifique-o somente ao 
administrador de sistemas, ao funcionário da área tecnológica ou ao 
administrador da MVPS. Não mostre ou identifique um problema de segurança 
a outro usuário. 
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C. Vandalismo/destruição/acesso não autorizado de dados de arquivos e 
assédio 

 

1. Não carregue, baixe ou utilize qualquer programa de computador ou hardware 
que registrará ou permitirá acesso a senhas ou quaisquer outras informações 
que possibilitem acesso não autorizado ao computador ou conta. 

2. Não carregue ou baixe qualquer programa malicioso ou outro programa 
designado a destruir ou comprometer a operação de qualquer computador, 
servidor, sistema de rede ou dados. 

 
D.  Responsabilidades 
 

1. Todos os usuários são responsáveis por suas contas e atividades realizadas 
através destas contas. 

2. Os usuários estão sujeitos às leis aplicáveis quanto ao uso dessas redes. A 
violação de qualquer norma resultará em ação legal e punitiva por parte da 
MVPS como também por parte das autoridades legais. 

3. Os usuários não farão buscas ou participarão de qualquer atividade que seja 
obscena, ameaçadora ou contrária aos propósitos educacionais. 

 
E.   Penalidades 
 

1. Qualquer usuário que violar estas cláusulas pode vir a perder, de forma 
temporária ou permanente, os privilégios de rede.  

2. Ao utilizar estas redes, os usuários estão sujeitos a todas as normas e leis 
aplicáveis, e poderão ser punidos de acordo com os regulamentos da MVPS, 
como também processados criminalmente. 

3. Os usuários serão responsáveis por qualquer custo financeiro ocasionado por 
quaisquer ações intencionais ou maliciosas que venham a causar danos a 
qualquer aspecto do sistema de rede. 

4. Os administradores da escola e do distrito determinarão o que é considerado 
inaceitável. Eles cuidarão de todas as punições, de acordo com este 
regulamento e normas da escola. 

 
A MVPS não oferece nenhuma garantia expressa ou implícita, do serviço que oferece. 
A MVPS não será responsável por danos, incluindo perda de dados, que o usuário 
venha a sofrer. A MVPS não será responsável pela exatidão ou qualidade da 
informação obtida através da Internet ou outra conexão de rede. 
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Eu entendo e aceito o Regulamento de Uso Aceitável de Rede da MVPS. Eu também 
entendo que qualquer violação deste regulamento é antiético e pode ser considerado 
crime. Se eu cometer qualquer violação, meus privilégios de acesso poderão ser 
revogados e serei responsável por quaisquer danos que eu tenha causado por ações 
maliciosas ou deliberadas. Poderá ser movida uma ação disciplinar e/ou legal 
apropriada.  
 
_____________________________   
_____________________________ 
Assinatura do aluno   nome do aluno em letra de forma 
 
 
Eu, ___________________________, pai, mãe ou responsável pelo aluno citado acima, aceito 
todas as responsabilidades que possam resultar do uso das redes de computador da MVPS pelo 
meu/minha filho (a) (como explicado no parágrafo inicial deste documento). (Aplica-se a todas as 
crianças menores de 18 anos). 
 
 
_____________________________   
_____________________________ 
Assinatura do pai ou responsável           nome do pai ou responsável em letra de forma 
(Se a criança tiver menos de 18 anos de idade)   
 
 
_____________________________ 
Data 
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V. EXCURSÕES E ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
Martha's Vineyard Regional High School oferece várias atividades extracurriculares. 
Estas atividades são marcadas geralmente logo após as aulas. Para facilitar a 
participação do aluno nestas atividades, fica disponível um ônibus até mais tarde. 
 
As atividades extracurriculares são variadas e baseadas no interesse do aluno. Novos 
clubes podem ser formados se houver interesse e se um orientador da equipe tiver 
interesse em patrocinar a organização. 
 
ATIVIDADES ESCOLARES 
 
Nenhuma atividade, formal ou informal, deverá ser planejada sem antes ter sido 
aprovada pelo orientador da classe, pelo diretor ou diretor-adjunto da escola. Qualquer 
pedido ou proposta de atividade devem ser feitos com uma semana de antecedência. O 
orientador da classe, ou ambos, devem estar sempre presentes quando um grupo de 
alunos reunirem-se ou conduzirem uma atividade.  
 

Qualquer filmagem realizada nas dependências da escola deve ser previamente 
autorizada pela administração. 
 
ELEGIBILIDADE 
 
Verificação de dados deve ser atualizada a cada ano escolar para o aluno participar de 
excursões e atletismo. Elegibilidade para clubes é a mesma aplicada para as atividades 
esportivas. O aluno deve manter uma média de 70% para participar (veja elegibilidade 
atlética).  Se um aluno estiver ausente por qualquer parte do dia de aula, o aluno não 
pode participar de atividade extracurricular. Isenção para os alunos inelegíveis são 
concedidos apenas com permissão do diretor-adjunto e por motivos acadêmicos 
convincentes. 
 
CLUBES (LISTA PARCIAL): 
 
MVRHS oferece muitas oportunidades para os alunos a envolverem-se depois da 
escola. Novos clubes são muitas vezes patrocinados a cada ano. A lista abaixo é parcial. 
 
Clube de Arte 
Clube de Xadrez 
Desafio de Engenharia 
Clube de Cinema e Vídeo 
Modelo das Nações Unidas 
Clube ambiente MV 
O Jornal High School View 
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CLUBES (LISTA PARCIAL -Continuação): 
One World Club  
Clube Outdoor  
Anuário 
 
EXCURSÕES 
 
A Martha's Vineyard Regional High School incentiva a educação experimental através de 
excursões escolares, um importante complemento do programa normal de sala de aula.  
 
Existem diferentes tipos de excursões oferecidas pela escola: 

 
Excursões durante a aula: Esses tipos de excursões têm a duração de uma específica 
classe e envolvem viagens na ilha através de transporte escolar. 

 
Excursões longas: Esses tipos de excursões podem ser tanto na ilha quanto for a da 
ilha e envolvem a falta parcial ou total de um dia escolar além de uma classe.   

 
Excursões pernoite ou fora do estado: Qualquer viagem, durante a noite, 
internacional, ou interestadual exige a aprovação do Comitê Escolar. Algumas destas 
excursões podem envolver despesas adicionais. 

 
Permissão: Os pais podem fornecer permissão eletronicamente através de conta 
EdLine antes do início das aulas. Além disso, para excursões longas, excursões 
noturnas, ou internacionais, a permissão específica dos pais e/ou responsáveis  será 
solicitada por viagem. 

 
Elegibilidade: Para excursões durante a aula, a elegibilidade acadêmica não se aplica. 
Para todas as outras excursões, os estudantes devem atender aos requisitos de 
elegibilidade acadêmicos a menos que sejam isentos pelo diretor ou diretor-adjunto. 
Além disso, é necessário que o aluno tenha suas informações medicas arquivadas na 
enfermaria e na Verificação de Dados para poder se beneficiar de qualquer excursão.  

 
O aluno pode escolher somente uma excursão ou intercâmbio por ano letivo que 
requeira que ele falte aulas por mais de um dia. Os alunos que queiram participar de 
uma segunda excursão devem solicitar o diretor da escola por escrito no mínimo 60 
dias antes da excursão.  

 
Todas as regras da escola aplicam-se em qualquer atividade escolar fora do terreno da 
escola. 
 
Supervisores das excursões podem exigir vestuário apropriado e servirá como os 
administradores, em nome da escola. 
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O aluno não poderá locomover-se de, ou para, qualquer excursão por meio de 
transporte que não seja o providenciado pela escola a menos que seja obtida permissão 
do diretor da escola. 
 
 
VI. ORIENTAÇÃO 
 
TERMOS GERAIS DA FUNÇÃO DO ORIENTADOR 
 
Será apontado um orientador para cada aluno. Durante o ano letivo, o aluno será 
periodicamente observado pelo seu orientador, além de reunir-se com o mesmo por 
solicitação de um funcionário da escola ou por questões relacionadas com o seu 
boletim escolar. Entretanto, é importante entender que o aluno não precisa esperar 
pelo encontro marcado antes de reunir-se com o seu orientador. O aluno não deve 
esperar ser chamado ao Departamento de Orientação, caso surja algum problema ou 
questão. O objetivo do Departamento de Orientação é personalizar o programa 
educacional de cada aluno para que possa lidar melhor com os desafios ligados às 
atividades de orientação grupal e individual. O Departamento de Orientação também 
mantém um arquivo atualizado sobre informação de ordem vocacional e educacional, 
o qual já está disponível para todos os membros da comunidade da ilha. A filosofia do 
Departamento de Orientação é que os seus serviços sejam utilizados de forma eficaz e 
é de suma importância que os orientadores não limitem sua disponibilidade ao horário 
escolar normal. Conseqüentemente Os alunos e pais devem sentir-se à vontade para 
marcar encontros cedo pela manhã ou após o horário de aula. 
 
ORIENTAÇÃO SOBRE CARREIRA 
 
O Departamento de Orientação Regional mantém um inventário atualizado de 
programas educacionais pós-secundários e vocacionais, como também informações 
sobre as tendências do mercado de empregos. Instrumentos de avaliação pessoal estão 
disponíveis para uso individual. 
 
Utilizando o programa de Internet ‘Naviance’, cada aluno vai desenvolver um plano de 
transição do ensino médio incorporando a avaliação de carreira e diferentes ferramentas e 
estilos de aprendizagem. Os alunos serão incentivados a fazer explorações de carreira ao 
longo dos quatro anos no ensino médio. 
 
ORIENTAÇÃO PESSOAL 
 
Como parte da personalização do crescimento social e educacional de cada aluno na 
escola, uma orientação individual em curto prazo está disponível para todos os alunos. 
O objetivo deste serviço é fazer com que cada aluno desenvolva sua habilidade de lidar 
com problemas, como também obter um melhor conhecimento de si mesmo. Os 
assuntos discutidos nesta orientação são geralmente sobre as relações entre os colegas, 
progresso acadêmico, questões de auto-estima e problemas familiares. Além dos 
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Conselheiros de Orientação, o Conselheiro de Ajuste da Escola está também 
disponível com ou sem horário marcado ou em casos de emergência. No que diz 
respeito à privacidade do aluno, o Departamento de Orientação segue os códigos de 
ética da Associação de Orientadores das Escolas Americanas (American School Counselor's 
Association) que determinam que seja mantida a privacidade do aluno exceto no caso de 
danos físicos iminentes. 
 
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E PSICOLÓGICA 
 
São feitas avaliações educacionais e psicológicas individuais, geralmente com base em 
necessidades especiais, encaminhadas ao Departamento de Orientação pela 
administração, pelo professor, pais ou orientador do aluno. 
 
Além destes encaminhamentos, o Departamento de Orientação tem a capacidade de 
utilizar os serviços de muitas organizações da comunidade, tais como o Centro de 
Orientação da Ilha (Vineyard Counseling Center), Conecte pelo Fim da Violência 
(Connect to End Violence) e o Departamento de Assistência Social de Massachusetts 
(Massachusetts Department of Social Services) para os casos que requerem avaliação 
psicológica.  
 
PROCESSO DE AGENDAMENTO DOS CURSOS 
 
O processo de seleção dos cursos inicia-se em Fevereiro com o envio para o 
Departamento de Orientação das recomendações de nível e curso de todos os alunos.  
 
Como se tratam apenas de recomendações, o aluno e/ou pais tomam a decisão final 
em aceitar ou não uma recomendação de nível. Todos os níveis são preparatórios para 
a universidade e elaborados para o aluno que possui compreensão de leitura a nível 
escolar. Instruções de melhoramento de nível estão disponíveis para os alunos que 
necessitem de auxílio e/ou aqueles com conhecimentos orais um ou dois anos abaixo 
da colocação dada. 
 
Alunos interessados em participar de Cursos Honors devem atender os pré-requisitos 
ou ser recomendado pelo departamento. 
 
Alunos interessados em Colocação Avançada (AP) devem primeiro obter uma média 
de 85 no curso de nível honors e uma recomendação do instrutor. No departamento de 
História, alunos devem ter uma média de 90 para qualificar para cursos AP e a 
recomendação do instrutor. 
 
Todos os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano irão se reunir com seus 
orientadores, para selecionar seus programas de estudos. Uma cópia das seleções dos 
cursos de cada aluno estará disponível para os pais para a sua aprovação. 
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MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO DO ALUNO 
 
O aluno se reúne com os orientadores para ajudar a determinar as aulas das quais ele 
participará no ano letivo seguinte. Uma vez que as programações tenham sido criadas e 
estabelecidas, mudanças nas programações do aluno devem ser limitadas o máximo 
possível.  Algumas razões para mudar uma programação: 
 

1. O aluno não está participando de uma aula necessária para cumprir com os 
regulamentos educacionais de Massachusetts ou para graduar-se. 

2. O aluno já participou ou recebeu nota para uma aula programada. 
3. O aluno já participou de forma não satisfatória de uma aula com o professor 

selecionado. 
4. A programação do aluno não está balanceada em relação às aulas acadêmicas e 

eletivas de um dia ao outro. 
5. O aluno está solicitando que um Learning Center seja trocado por outra aula, 

Teaching Assistant ou Independent Study. 
6. O aluno solicita uma mudança de programa (por exemplo, Work Study, 

Mentorship, Senior Project, etc.) 
7. O aluno não completou todos os requisitos das tarefas de verão e não pode 

participar da aula. 
 
Procedimentos e prazos de tempo a serem utilizados pelos alunos que estão solicitando 
uma mudança de programação: 
 
“Semana de Mistura” 
 
O aluno pode comparecer e apresentar a sua solicitação de mudanças de 
programação ao Departamento de Orientação duas semanas antes do início das 
aulas (também conhecida como a “Semana de Mistura”). 
 
Uma vez que tenham sido iniciadas as aulas (e no início do segundo semestre) 
 
Durante os primeiros dois dias de aula, o aluno que deseja mudar a sua programação 
deve solicitar uma autorização por escrito do professor (ou do Centro de 
Aprendizagem) para dirigir-se ao Escritório de Orientação. O aluno só deve solicitar 
uma autorização durante um Learning Center ou, se o aluno tiver oito aulas programas, 
durante a aula para qual a mudança é solicitada. 
 
A partir da segunda-feira da primeira semana completa de aula, dever ser marcada uma hora 
com o orientador em relação à mudança de programação. O aluno pode receber autorização 
por escrito do professor da sala de orientação para ir até o Escritório de Orientação. O 
Escritório de Orientação marcará uma hora e dará autorização por escrito ao aluno, e depois 
dará outra autorização por escrito para que ele compareça a sua aula do primeiro período. 
A data final para mudanças de programação será na sexta-feira da primeira semana de 
cada semestre.  
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Qualquer mudança de programação após este período só será permitida para mudança 
de nível de série, cancelar uma oitava aula ou por um motivo especial e que requeira a 
autorização do orientador. 
 
REGULAMENTO QUANTO À MUDANÇA NO HORÁRIO 
 
Para que o Departamento de Orientação tenha um controle razoável sobre as mudanças 
de programas, deve-se obedecer ao seguinte regulamento: 
 

1. O aluno que deseja abandonar um curso sem reprovação deve fazê-lo 
dentro do prazo de duas semanas do início do curso. Se o aluno estiver 
sendo reprovado, ele receberá uma nota “WF” no seu histórico escolar. 
Fica a cargo do chefe do Departamento de Orientação de dar uma nota 
“W” (cancelado) ou “WF” (cancelado por reprovação). 

2. Os alunos podem esperar pelas notas do primeiro quadrimestre para 
decidir se eles querem continuar com a classe de AP no qual estão 
matriculados. Se eles permanecerem no curso após esse tempo, eles estão 
comprometidos com o final do curso. 

3. Após discutir com seu orientador a vantagem educacional da mudança 
proposta, o aluno receberá um Formulário de Mudança de Programa. 

4. A mudança será considerada efetiva somente após retorno do formulário 
ao Departamento de Orientação, com o pedido de mudança devidamente 
assinado por todos os indivíduos especificados. Qualquer mudança é 
inserida no programa de computador utilizado pelos professores. 

5. Os alunos devem seguir o seu horário original até que todos os itens acima 
tenham sido completados. Os professores não irão admitir alunos em sua 
classe até os passos acima sejam concluídos. 

 
CONFIDENCIALIDADE ESTUDANTIL & REGISTRO DO ALUNO 
 
Departamento de Orientação adota o código de ética referente à confidencialidade e ao 
registro do aluno, estabelecido pela Associação de Orientadores das Escolas 
Americanas (American School Counselor's Association) e definido pelas Leis Gerais de 
Massachusetts, Capítulo 71, Sessões 34D, 34E e 89. 
 
O arquivo permanente de cada aluno só pode ser visto pelos orientadores, 
administradores, professores, pais e próprio aluno. Qualquer outra pessoa terá que 
apresentar ao Departamento de Orientação uma autorização assinada pelo aluno/pais 
(se menor de 18 anos). Todos, exceto os funcionários do Departamento de Orientação 
e administração, devem assinar o livro de registro antes de ver o arquivo permanente 
do aluno. 
 
O aluno terá que preencher um formulário de liberação de informação sempre que uma 
cópia dos seus registros for enviada para uma pessoa, escola ou universidade indicada. 
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Após a formatura ou desligamento da escola, todo aluno será notificado das partes do 
seu registro que permanecerão arquivadas, destruídas ou disponíveis quando preciso. 
O aluno deverá ser informado das datas de destruição de partes do seu registro.  
 
ADMISSÃO E ORIENTAÇÃO DO ALUNO 
 
Alunos novatos ingressando na ilha 
 
 1. Devem satisfazer à obrigatoriedade de residência. 
 2. Antes da orientação de matrícula, o aluno deve ter uma cópia oficial do seu 

histórico escolar e informações médicas. 
 3. O novo aluno deve inscrever-se pessoalmente e estar acompanhado por 

um dos pais ou responsável. 
 4. Geralmente, o aluno começa a freqüentar as aulas um dia após a matrícula. 

Esta norma permite que os professores do aluno tenham tempo para 
verificar espaço, livros, etc. 

 5. O orientador do aluno irá agendar uma reunião de acompanhamento 
dentro de duas semanas de matrículas. 

 
Ingressando no primeiro ano (Freshmen) 
 
 1. Os orientadores da Martha’s Vineyard Regional High School irão se reunir 

com os orientadores da escola anterior para revisão do catálogo de cursos e 
seus pré-requisitos. 

 2. Os orientadores da Martha’s Vineyard Regional High School fazem uma 
reunião com os alunos em cada escola anterior para dar-lhes informações 
gerais sobre a escola. 

 3. Os orientadores e o pessoal da Martha’s Vineyard Regional High School 
farão uma reunião geral com os pais de alunos da 8ª série, à noite, para dar-
lhe informações gerais sobre a escola. 

 4. Cada aluno da 8ª série é agendado para uma reunião em sua escola local 
pelos orientadores da escola de 2º grau e da escola anterior de 8ª série – os 
pais também são convidados. 

 5. A visitação à escola está disponível na primavera para os alunos 
interessados. 

 
TRANSFERÊNCIAS 
 
Qualquer aluno que esteja transferindo-se para outra escola deve notificar o 
Departamento de Orientação das suas intenções. Nenhum aluno com menos de 
dezesseis anos de idade poderá desligar-se da escola sem autorização por escrito de 
seus pais ou responsável. Nenhum documento escolar será transferido para outra 
escola caso o aluno tenha qualquer “conta a pagar” na escola (livros perdidos, etc.).  
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BOLETIM DO ALUNO 
 
Numa tentativa contínua de manter os pais a par do desenvolvimento acadêmico e 
social dos seus filhos, os professores são solicitados, na metade do quadrimestre, a usar 
um formulário especial para alertar os pais de qualquer um dos itens abaixo: 
 
 1. O aluno não está dedicando todo o seu potencial; 

2. O aluno pode estar na eminência de ser reprovado no período mencionado 
no registro; 

3. Há uma preocupação quanto ao ajuste do aluno à sala de aula; 
4. O aluno superou dificuldades prévias ou teve um progresso inesperado. 

 
BOLETIM REQUERIDO PELOS PAIS 
 
O Departamento de Orientação tem um formulário de progresso acadêmico, o boletim 
de notas, que está disponível aos alunos a cada semana ou dois meses. O aluno, cujos 
pais solicitaram o uso deste sistema de formulário, deve entregar o boletim aos seus 
professores. O aluno leva para casa este formulário para ser entregue aos pais/ 
responsável. 
 
NOTAS INCOMPLETAS 
 
Geralmente, há informação suficiente sobre o aluno no final do período para dar-lhe 
uma nota pelo período. Em alguns casos, entretanto, tais quando o aluno faltou vários 
segmentos de aula e trabalhos por estar doente, será registrado um “I” (incompleto) no 
boletim de notas e registro oficial do aluno. Em casos mais especiais, a seguinte norma 
será seguida: 
 
Cursos semestrais e anuais: os trabalhos devem ser feitos até 15 dias após o 
termino do curso, a menos que uma extensão especial tenha sido concedida 
pelo diretor ou pelo diretor de orientação.  Se o trabalho não for executado, uma 
nota “zero” será registrada para todos os trabalhos perdidos e somada às outras notas 
da matéria para fazer à média. 
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VII. SERVIÇOS ESCOLARES 
 
SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Informação de contato da enfermeira: 
 
Telefone: (508) 693-1033 ramal 116 
Fax:      (508) 696-6042 
Website: www.mvrhs.org/nurse/index.html 
 
Embora a saúde das crianças seja responsabilidade maior dos pais, a escola também é 
responsável pela segurança e bem-estar dos alunos enquanto elas estiverem nos 
estabelecimentos da escola. Há uma enfermeira registrada de plantão, diariamente na 
enfermaria da escola, que fica localizada próximo à secretaria principal. O papel da 
enfermeira é facilitar a saúde e o bem-estar para que cada aluno tenha a oportunidade de 
obter êxito acadêmico. Incentivamos a comunicação, perguntas e preocupação dos pais.  
 
Os pais devem fornecer ou atualizar as informações médicas de seus filhos na escola 
através da conta Edline nos primeiros 5 dias após o início das aulas de cada ano letivo. 
Todas as informações são mantidas em arquivo no escritório da enfermeira. 
 
O aluno deve receber permissão da enfermeira da escola ou seu representante, e um 
dos pais, responsável ou outro adulto listado no registro da escola, antes de serem 
liberados por razões médicas. 
 
Algumas das responsabilidades da enfermeira incluem: 
 

• Providencia primeiros socorros em caso de acidentes 
• Cuida da avaliação de enfermidades 
• Intervenções de enfermagem para problemas de saúde crônicos 
• Encaminhamentos para intervenção médica 
• Liberação em caso de enfermidade será conduzida pela enfermeira da escola 

que entrará em contato com os pais ou responsável 
• Quando um aluno é liberado para uma consulta médica, a enfermeira da 

escola deve receber um aviso por escrito ou telefonema (de preferência um 
aviso) do pai ou mãe ou responsável com antecedência para poder ser liberado. 
O aluno deve obter um comprovante da visita com o médico e entregá-lo à 
secretária da escola ao retornar à escola. 

• Planos de Cuidados de Saúde Individualizados (IHCP).  Quando o aluno 
tem uma necessidade ou diagnóstico médico especializado que necessita ser 
avaliado, gerenciado ou monitorado na escola, tais como alergia com risco de 
vida ou diabete, a enfermeira em colaboração com o aluno, os pais ou 
responsável pelo aluno e ordens do médico, é desenvolvido um IHCP   
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• Administração de medicamentos: Nenhum aluno pode estar de posse de 
QUALQUER medicamento nas dependências da escola 

 
Medicamentos com prescrição médica: podem ser distribuídos aos alunos 
pela enfermeira da escola com formulário de autorização dos pais ou 
responsável devidamente preenchido e as receitas médicas assinadas pelo 
médico prescritor e arquivadas no escritório da enfermeira. Esta receita médica 
DEVE ser renovada quando necessário e no início de cada ano escolar 
 

- O medicamento deve ser entregue pela enfermeira da escola em um 
recipiente com o rótulo da farmácia pelos pais ou responsável do aluno 
A enfermeira só poderá aceitar suprimento para trinta dias. 

 
- A primeira dose de um medicamento não pode ser dada na escola. 

Após o aluno ter sido observado quanto à tolerância do medicamento 
sem efeitos colaterais ou complicações em casa, é que ele pode ser 
administrado na escola, quando necessário. 

 
- Após consulta com a enfermeira da escola, os alunos que se enquadram 

nas seguintes: 
 
EXCEÇÕES podem auto-administrar medicamentos com 
prescrição: 

 
1. Alunos com asma ou problemas respiratórios podem estar de 

posse ou administrar inaladores com prescrição. 
2. Alunos com condições médicas que requerem suplementos de 

enzima podem estar de posse e administrar tais medicamentos. 
3. Alunos com diabete podem estar de posse e administrar testes 

de monitoração da glicose e sistemas de fornecimento de 
insulinas. 

4. Alunos com alergias potencialmente fatais podem estar de 
posse e administrar Epinefrina com prescrição médica. 

 
Medicamentos sem prescrição médica: Acetaminofeno, Ibuprofeno, gel 
anti-coceira, antiácido e pomada de primeiros socorros estão disponíveis na 
escola e podem ser fornecidos SOMENTE depois de obtida a permissão dos 
pais ou responsável. Favor verificar o cartão de procedimento de emergência. 

 
• Acesso ao Centro de Saúde local: A enfermeira da escola é a pessoa mais 

indicada para identificar recursos de saúde e serviços comunitários. 
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• Enfermeira como Educadora:  A enfermeira da escola ensina os alunos, pais 
e funcionários sobre questões de saúde e bem-estar e se esforça para promover 
o entendimento das necessidades de saúde do aluno. 

• Controle de Doenças Transmissíveis: Garante o cumprimento dos 
requerimentos de imunização de Massachusetts e monitores de infecção e 
outras doenças. Os alunos que ingressam na MVRHS pela primeira vez têm 
que apresentar no ato da matrícula um certificado médico de um profissional 
de saúde apresentando imunizações atualizadas de acordo com o 
Departamento de Saúde Pública. 

• Rastreamentos mandatários estaduais: Todos os alunos receberão os 
seguintes testes de rastreamento, a não ser por motivos religiosos. A enfermeira 
enviará um aviso aos pais ou responsável caso o resultado do rastreamento 
requeira atenção médica. Favor entrar em contato com a enfermeira da escola, 
caso tenha alguma dúvida ou pergunta. 

 Escoliose: Somente os alunos da 9a série 
 Visão, audição, peso, medida e Índice de Massa Corporal 

(“BMI”): Os alunos da 9ª à 12ª série, anualmente. 
• Exames médicos: Todos os alunos que admitidos na MVRHS devem 

apresentar um exame médico. Os exames médicos devem ter sido realizados 
no prazo de um ano de admissão a escola ou dentro de 30 dias após a admissão 
na escola e em intervalos de três ou quatro anos. 

 
Um estudante transferindo-se de outro sistema de ensino será tratado como qualquer 
outro aluno novo na escola. 
 
Os registros de saúde transferidos da escola anterior podem ser usado para determinar 
a conformidade com este pedido. 
 
Exames Físicos Esportivos: 
 
Exames físicos esportivos devem ser arquivados no escritório da enfermeira antes de 
qualquer aluno seja autorizado a participar em qualquer atividade esportiva (incluindo 
eliminatórias). Os alunos não poderão participar até serem liberados pela enfermeira da 
escola. 
 
Exames médicos esportivos serão aceitos somente nas seguintes condições: 
 

1. Todas as documentações dos exames médios e físicos esportivos devem ser 
entregues em mãos, enviados por fax ou pelo correio para a enfermeira da 
escola (ou entregue ao Diretor de Atletismo). NÃO entregue exames 
médicos, exames físicos esportivos, formulários de concussão ou 
qualquer outro documento médico ao treinador. 

• Número de Fax: (508) 696-6042 
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• Endereço para correspondência: MVRHS, c/o School Nurse,   
PO Box 1385, Oak Bluffs, MA 02557 

 
2. A MVRHS segue as recomendações da Associação Interescolares de Atletismo 

de Massachusetts: 
 
Todos os alunos devem passar por um exame físico esportivo dentro de treze 
meses do início de cada temporada. Exames físicos esportivos devem ser realizados 
por um médico devidamente registrado, Médico Assistente, ou enfermeira. 
 
LIBERAÇÃO PARA ESPORTES 
 
 
A fim de ser liberado para os esportes na MVRHS, cada aluno deve preencher e 
enviar o seguinte: 
 
1. Cadastrar no FamilyID: Cada atleta deve se cadastrar para um esporte no 

FamilyID. Isto deve ser concluído cada temporada. O link para o FamilyID pode 
ser encontrado na página de Atletismo do site da MVRHS. 

2. Verificação de Dados (anteriormente chamado Cartão de Emergência): 
Esses dados incluem informações demográficas, permissões, informação médica, e 
contatos de emergência. Isto é acessível através de um link enviado por e-mail 
para os pais / responsáveis. Caso os pais / responsáveis não tenha recebido este e-
mail, por favor, entre em contato com a Judy Pizzella. A verificação de dados deve 
ser feita uma vez por ano escolar. 

3. Exame Físico Esportivo: Regulamentos MIAA exigem que enquanto estiverem 
praticando esportes, os atletas precisam ter um exame físico esportivo atualizado. 
Para poder ser liberado, o exame físico esportivo tem que ter sido concluído nos 
últimos 13 meses e deve indicar que o aluno está liberado para participar de 
esportes ou competições atléticas. O exame físico esportivo deve permanecer 
atualizado durante toda a temporada. Caso o exame físico esportivo vença no meio 
da temporada, o estudante atleta se tornará inelegível. A data do último exame 
físico esportivo em arquivo com a enfermeira da escola pode ser encontrado no 
Edline em “relatórios confidenciais”. O exame físico esportivo deve se entregue a 
enfermeira da escola ou instrutor de atletismo. 

4. Teste Inicial ImPACT: Todos os novos alunos e alunos da 9ª e 10ª série devem 
fazer o Teste Inicial ImPACT. Por favor, cadastre no FamilyID para uma sessão de 
testes. Testes de pré-temporada estão disponíveis para que os atletas não percam 
dias de prática. 
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LESÕES / ACIDENTES 
 
A MVRHS fornece seguro de acidentes para despesas cobertas para todos os alunos 
registrados enquanto estiverem na escola, viajando da e para a escola, e participando de 
atividades organizadas pela escola. Se seu filho sofrer qualquer lesão, favor informar o 
mais rápido possível à enfermeira da escola ou treinador esportivo (para lesões 
causadas por esporte). A enfermeira da escola ou treinador lhe fornecerá os 
formulários de solicitação e informação necessários. 
 
 
CENTRO DE MÍDIA DA BIBLIOTECA 
 
A biblioteca da MVRHS é uma instalação totalmente automatizada, que fornece 
amplas referências e materiais de pesquisa, meios eletrônicos de pesquisa, incluindo a 
Internet, e materiais recreativos de leitura, visuais e com áudio para uso pelo aluno. 
Tem alguma dúvida? Basta pedir ajuda a bibliotecária. 
 
Com o objetivo de proporcionar o melhor serviço a cada aluno, aqui estão as diretrizes 
para o uso da biblioteca: 
 
 1. A fim de usar a biblioteca, os alunos devem ter um passe fornecido pelo 

seu professor acadêmico. 
 2. O aluno que fizer mau uso da biblioteca e dos seus serviços será convidado 

a retirar-se. 
 3. O aluno deve ter o formulário de permissão devidamente assinado para o 

uso da Internet na biblioteca. O uso indevido da Internet resultará em 
revogação do privilégio de uso da Internet. Emails, salas de bate-papo e 
grupos de discussão online não são permitidos no momento. 

 
 
  



 

 
 

61 

  

VIII. PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÃO 
 
AVISOS 
 
O sistema de endereçamento ao público será utilizado o mínimo possível. Caso tenha 
algum anúncio importante referente às atividades ou assuntos escolares apresente-o à 
secretaria principal para que seja incluído no “próximo” pronunciamento. 
 
ASSEMBLÉIAS 
 
As assembléias escolares acontecem no Performing Arts Center. O comportamento 
considerado apropriado inclui: não mascar chicletes, não trazer bebidas ou alimentos, 
manter os pés fora das cadeiras, não subir nos assentos; não conversar durante a 
assembléia, aplaudir com palmas apenas e entrar e sair do recinto com bons modos. 
 
CANCELAMENTO DE AULAS 
 
Nos dias em que não houver aulas por causa das condições metereológicas ou qualquer 
outra emergência, uma notificação será enviada via Edline e mensagem de texto. Um 
aviso também será publicado em meios de comunicação locais e estaduais. Quando 
nenhum anúncio é feito e se as condições meteorológicas são questionáveis, os pais 
são incentivados a usar sua opinião pessoal para manter seus filhos em casa. 
 
SALAS DE AULA 
 
1. O aluno não deverá levantar-se de sua carteira ou congestionar as portas de entrada 

antes do sino tocar. 
2. O sino significa apenas que a aula acabou. O professor é quem dirá quando 

os alunos poderão sair da sala. 
3. A conduta em sala de aula será de responsabilidade do professor. Espera-se do 

aluno um comportamento adequado.  
 
CORREDORES 
 
Os sinos tocarão no começo e no final de cada aula. O aluno não deve ficar nos 
corredores depois do tempo de passagem. Como a acústica do nosso prédio não é das 
melhores e o barulho penetra nas salas de aula, os corredores devem estar vazios. Não 
os utilize como local para encontros, conversas ou de espera. 
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ATRASO NA ABERTURA DA ESCOLA 
 
Se a previsão metereológica indicar que o tempo vai melhorar durante o dia, é possível 
que atrasemos a abertura da escola, o que significa que todas as saídas dos ônibus e 
as escolas começarão uma (1) ou duas (2) horas mais tarde que o normal. Se o 
tempo não melhorar até as 8 manhã, a escola poderá cancelar as aulas. Uma notificação 
será enviada via Edline e mensagem de texto. As estações de rádio e a rede de 
comunicações anunciarão o cancelamento das aulas às 8 da manhã. 
 
PROCEDIMENTO DE LIBERAÇÃO MAIS CEDO 
 
Se for necessário liberar os alunos mais cedo devido às más condições metereológicas 
ou qualquer outra emergência, será feito o anúncio de liberação mais cedo pelas 
estações de rádio WMVY e WORC e pelo Island Communications Center Network 
Broadcast. Em dias de tormenta, os pais são encorajados a ouvir estes anúncios que 
serão feitos até o meio-dia. 
 
Pais que não estejam em casa quando a escola liberar os alunos mais cedo devem, 
encontrar uma solução para o problema, como por exemplo, designar um parente ou 
amigo da família para receber o aluno em casa. Uma notificação por escrito destas 
soluções especiais deve ser entregue à escola para que os alunos possam ser orientados 
de acordo com a vontade dos pais.   
 
PRÁTICA DE INCÊNDIO 
 
Exercícios de incêndio regularmente programadas são uma parte importante do plano 
de segurança da escola e devem ser levados a sério. Quando há um exercício de 
incêndio, estudantes e funcionários devem deixar o prédio de forma ordenada. Todos 
devem manter distante do edifício.  Cada sala possui um local especifico que devem se 
apresentar como um grupo. O aviso para retorno ao prédio consiste de um sinal longo 
e contínuo ou de um anúncio da administração. 
 
Atear fogo, fogos de artifício, alarmes falsos e/ou brincar com o equipamento de 
proteção contra incêndios são consideradas ações extremamente perigosas para a 
comunidade escolar e as pessoas envolvidas neste tipo de ofensa serão responsáveis. 
 
HOMEROOM (SALA DE ORIENTAÇÃO) 
 
Existe uma Sala de Orientação todas as manhãs de segundas-feiras na Martha’s 
Vineyard Regional High School. Isto permite que a escola anuncie avisos importantes 
aos alunos. Além disso, a sala de orientação é o local onde os alunos se reúnem antes 
de participarem dos eventos escolares (por exemplo, assembléias).   
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CENTROS DE APRENDIZAGEM 
 

Os Centros de Aprendizagem (chamados Learning Centers em inglês) são fornecidos 
durante o horário escolar para ajudar os alunos com dever de casa, quando possível.  
Os centros de aprendizagem estão organizados por matérias, assim os estudantes 
podem receber assistência de um professor certificado em uma área onde eles precisam 
de ajuda. 
 
Esteja preparado com todo o material necessário para fazer seus trabalhos ou 
correções. Centros de Aprendizagem contam como classes em relação ao tempo de 
aprendizagem e, portanto, as regras de freqüência que se aplica em qualquer outra 
classe também se aplicam aqui. 
 
ACHADOS E PERDIDOS (LIVROS PERDIDOS) 
 

Os artigos que forem encontrados nos corredores e nas salas de aula devem ser 
entregues à secretaria principal. Qualquer propriedade da escola é de responsabilidade 
do aluno que a recebeu. Se perdida, será cobrada do aluno a quantia devida. Notas ou 
histórico escolar só serão entregues mediante pagamento para reposição do objeto 
perdido de propriedade da escola. Roubo ou destruição de propriedade da escola ou 
particular resultará em punições severas e restituição. 
 
ALMOÇO, ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS 
 
O aluno deverá estar no refeitório durante o seu almoço designado.  Os alunos não 
estão autorizados a trazer comida ou bebida fora do refeitório durante o período 
escolar. 
 
REUNIÕES DE PAIS 
 
Depois do primeiro quadrimestre de cada ano letivo, serão marcados horários durante as 
tardes e noites para todos os pais que queiram reunir-se com os professores e orientadores 
dos seus filhos. É importante lembrar que nós incentivamos os pais que se reúnam com 
professores e orientadores dos seus filhos a qualquer hora durante o ano letivo. 
 
ESCRITÓRIO DO DIRETOR 
 
O escritório do diretor e a secretaria principal estarão sempre abertos durante o 
horário de aula. Há uma secretária de plantão na secretaria principal. O diretor está 
disponível para todos os alunos a qualquer hora. A sala do diretor existe para auxiliar o 
aluno no que for possível. O aluno deve sentir-se à vontade para solicitar este serviço 
sempre que for necessário. O aluno que desejar encontrar-se com o diretor deve 
verificar com a secretária se o diretor já tem um encontro marcado com outro aluno, 
pai ou mãe, professor ou agente. 
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DIA DE AULA 
 
A responsabilidade da escola para com o aluno acaba no final do dia escolar normal ou 
no final de atividades patrocinadas pela escola, tais como danças, jogos, etc. O dia 
escolar do aluno começa a partir do momento em que ele/ela sobe no ônibus escolar 
até a hora que ele/ela desce do ônibus. Para os alunos do penúltimo e último ano, que 
vêm para a escola de carro, o dia escolar começará com a chegada do aluno ao campus 
e encerrará com a saída do aluno do campus após a conclusão das aulas do dia. 
 
SKATES 
 
Não é permitido o uso de skate no campus e nas dependências da escola. 
 
REGULAMENTO QUANTO AO FUMO 
 
Os alunos, funcionários ou visitantes estão proibidos de fumar na escola, no campus 
da escola, nos ônibus escolares ou em qualquer evento patrocinado pela escola. Tabaco 
ou parafernálias para fumo serão confiscados pela administração. Fumar nas 
dependências da escola resultará em uma suspensão. 
 

      ESTACIONAMENTO ESTUDANTIL 
 
 Os alunos que tiverem interesse em usar o estacionamento da MVRHS devem estar 

cientes das seguintes normas: antes que seja permitido ao aluno estacionar o carro no 
campus, ele deve preencher e devolver o formulário que o autoriza a usar o 
estacionamento dos alunos. O formulário padrão está disponível na sala do diretor-
adjunto. O aluno deve lembrar-se de que o estacionamento no campus é um privilégio. 
Os alunos do último ano têm prioridade. Devido ao espaço limitado do 
estacionamento, os regulamentos a seguir estarão vigentes: 
 
O estacionamento será limitado aos alunos do penúltimo e último ano. O aluno 
somente poderá estacionar seu carro em vagas designadas para alunos. Qualquer 
veículo estacionado no campus deve estar sempre com um adesivo de estacionamento 
válido. O aluno não poderá ficar nos estacionamentos durante o horário de aula sem 
autorização da administração. Não é permitido que os alunos sentem-se nos carros ou 
se juntem com outros ao redor dos veículos do estacionamento antes, durante e 
imediatamente após as aulas. 

 
Todos os motoristas devem ceder passagem aos ônibus escolares e seguir as instruções 
dos supervisores do estacionamento. Violações aos regulamentos de estacionamento 
da escola e/ou de direção resultarão em perda do privilégio escolar. O privilégio de uso 
do estacionamento também poderá ser revogado a qualquer hora ou por um período 
razoável de tempo quando, segundo julgamento do administrador, o aluno tiver 
violado o código disciplinar da escola por acumulação demasiada de pontos, atrasos 
excessivos ou comportamento violento ou perigoso nas propriedades da escola. 
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Se o aluno estacionar no campus sem uma autorização válida, emitida ou visível, 
resultará pela primeira vez em uma advertência colocada no carro. A segunda violação 
de estacionamento no campus sem autorização resultará em perda do privilegio de 
estacionar o carro no estacionamento estudantil durante o quadrimestre. Uma terceira 
violação resultará em m perda do privilegio de estacionar o carro no estacionamento 
estudantil durante o ano letivo. 
 
O aluno é responsável por roubo ou dano ao seu carro e pertences dentro do mesmo. 
Todos os carros devem ser trancados e todos os artigos pessoais (lanches, livros, 
projetos, material esportivo, etc.) devem ser removidos do carro antes de começar as 
aulas. 
 
TELEFONE 
 
Telefones estão disponíveis para os alunos na secretaria principal e em vários locais em 
todo o prédio, incluindo telefones públicos. De modo geral, o aluno não tem 
permissão para receber ligações telefônicas de pessoas que não sejam seus pais, 
responsável ou alguém encarregado do aluno. (A não ser em caso de emergência, pede-
se aos pais que evitem telefonar para os alunos ou deixar recados para serem dados aos 
alunos). Todos os contatos telefônicos com o aluno devem ser feitos através da 
secretaria principal; consulte as regras de tecnologia móvel nas páginas 38-39 deste 
Manual. 
 
 
VISITANTES 
 
Todos os visitantes devem se apresentar a secretaria principal para obter um passe, 
tendo então permissão de estar nas dependências da escola. Os professores não 
permitirão a presença de um visitante em sua sala de aula sem autorização da 
secretaria principal. A administração removerá qualquer outro visitante que for 
relatado e que não tenha assinado o livro de visitas. Todos os visitantes devem 
estacionar na frente da escola e utilizar a porta de entrada principal. Os visitantes de 
aluno devem solicitar autorização do diretor da escola com uma semana de 
antecedência. 
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IX. ATIVIDADES ESPORTIVAS 
 
FILOSOFIA 
 
A Martha’s Vineyard Regional High School acredita nos valores inerentes ao esporte 
de grupo. Através da prática e da competição, os alunos aprendem a trabalhar em 
conjunto, confiar e depender em outros, entender os pontos fortes e fracos dos 
demais, enquanto mantêm uma meta para o alcance da excelência. Acreditamos que é 
importante para os adolescentes jogar e participar de atividades com seus 
contemporâneos. Laços especiais de amizade se desenvolvem através dos esportes de 
grupo. 
 
A participação nas atividades escolares fora da sala de aula é uma parte importante da 
educação do aluno. As atividades esportivas ensinam ao aluno como controlar suas 
emoções enquanto exercem suas atividades sob pressão, respeito e bom espírito 
esportivo, a importância do preparo e da organização, sacrifício pessoal e 
comprometimento próprio para o melhoramento do time, confiança e recompensa 
pelo seu esforço. 
 
As atividades esportivas auxiliam o desenvolvimento físico, social e emocional do 
aluno. A autoconfiança, a auto-estima e um espírito competitivo são resultados dos 
esportes de grupo. As atividades esportivas promovem um sentimento de orgulho 
comunitário e escolar. Estas atividades também ensinam a importância de aceitar 
vitórias ou perdas com dignidade e cortesia.  
 
É a política da MVRHS dar oportunidade aos alunos de participarem em programas, 
clube e atividades apropriados independente de raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, 
deficiência, estado civil, idade ou orientação sexual.  

 
INSCRIÇÕES PARA ESPORTES 
 
A MVRHS instituiu um meio de registro online para todos os esportes. Os pais devem 
entrar no FamilyID e criar uma conta para a família e, em seguida, criar um perfil para 
cada aluno. Este é um programa totalmente gratuito. Visite: 
 
https://www.familyid.com/marthas-vineyard-regional-high-school 
 
Além de registrar com o FamilyID, todos os alunos devem ter em arquivo com a 
enfermeira um exame físico esportivo  e um formulário de verificação de dados 
atualizado. Por favor, cadastre-se para fazer o Teste Inicial ImPACT no FamilyID. 
 
Da enfermeira: Exame Físico Esportivo Atual - Caso seu exame físico esportivo 
vença no meio da temporada, e o mesmo não for renovado, você será considerado 
inelegível a partir da data de vencimento. Exames físicos possuem uma validade de 13 
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meses a partir da data do exame. VERIFIQUE A DATA DE VALIDADE DOS 
EXAMES MÉDICOS. DATAS PODEM SER VERIFICADAS NA CONTA DOS 
PAIS ACESSANDO O EDLINE.  
 
Online - Formulário de Verificação de Dados: Um link para o formulário é enviado 
por email em Junho pela Judy Pizzella para todos os pais. Caso não tenha recebido este 
e-mail, por favor, entre em contato com a Judy Pizzella. Todos os atletas devem ter 
este formulário atualizado antes de poderem jogar. 
 
TIME PRINCIPAL (VARSITY) 
 
O desejo e o preparo para o sucesso devem ser claros nesta categoria de time. Os times 
varsity jogam para vencer, mas não a qualquer custo. A promoção e reforço dos ideais 
de caráter não devem ser comprometidos pelo simples desejo de vencer. 
 
O número de alunos nos times varsity não pode ser tão grande quanto o número nos 
times sub-varsity. A participação no jogo de um membro de time principal não é 
garantida. Vários outros fatores determinarão a oportunidade do atleta em jogar: sua 
atenção e esforço nos treinamentos, capacidade de preparação dos alunos durante os 
jogos e nos treinamentos, maturidade mental e física, assiduidade, problemas de 
disciplina, competições de adversários, estratégias ou planejamento do treinador para o 
jogo e o relacionamento do time em geral. 
 
Os alunos-atletas nos times varsity devem entender que há uma razão para eles fazerem 
parte destes times. Todos os membros do time são importantes, não importando se 
eles jogam no início, durante ou no final do jogo. Os atletas dos times varsity são os 
embaixadores de nossa comunidade e da nossa escola. São modelos exemplares para as 
crianças impressionadas com eles. Há uma grande responsabilidade em ser membro do 
time varsity. 
 
SUB-VARSITY 
 
Os treinadores são encorajados a levar o maior número de jogadores possível. Os 
treinadores devem utilizar o maior número de membros do time possível nas 
competições esportivas. A ênfase é na participação, não na vitória. Entretanto, o 
tempo de jogo depende da assiduidade do aluno nos treinamentos, esforço e atenção, 
capacidade de preparação e questões disciplinares. 
 
Os treinadores educarão seus atletas para entenderem que o comprometimento é 
necessário para ser um atleta de nível varsity. O objetivo do treinador de um time sub-
varsity é desenvolver as habilidades do atleta e a introdução e o reforço de princípios 
básicos. 
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ESPORTES INTERNOS 
 
São recreativos por natureza. Este programa é planejado para dar aos alunos uma 
oportunidade de envolverem-se em uma atividade escolar positiva. Os esportes 
internos serão supervisionados por um funcionário ou membro docente. 
 
Os esportes internos permitem que o aluno compita em uma ambiente seguro seja qual 
for o nível de escolha. As competições neste programa são realizadas entre os alunos 
da Martha's Vineyard Regional High School. Os esportes internos estão abertos a 
todos os nossos alunos. Um esporte interno não terá precedência sob nenhum 
programa varsity ou sub-varsity. 
 
Esportes internos ou em processo de desenvolvimento que atualmente não sejam 
qualificados como varsity devem ter uma durabilidade de no mínimo dois anos antes 
que possam fazer parte do programa varsity. 
 
RESPONSABILIDADES DO ALUNO-ATLETA 
 
Acadêmico 
 
As seguintes condições devem ser observadas em relação ao último boletim escolar 
emitido: 
• O aluno deve ter recebido uma nota para cada matéria da sua carga horária 

(nenhuma nota incompleta) 
• O aluno deve ter sido aprovado em quatro cursos principais 
• Os alunos devem ter uma média geral de no mínimo 70% na sua média de 

cursos (Assistente de Professor, estudos independentes e aulas de apoio não 
serão utilizados para a elegibilidade) 

• Para poder ser justo com todos os participantes, a elegibilidade acadêmica é 
determinada antes do primeiro jogo, torneio ou competição programados. Se 
um aluno tornar-se academicamente inelegível durante a temporada, não 
poderá participar. Qualquer exceção a esta regra deve ter a aprovação do 
diretor da escola, treinador e o diretor de esportes. Um aluno inelegível não 
pode participar de qualquer jogo programado pela MIAA 

 
Os regulamentos de elegibilidade da nossa escola para participação em qualquer 
atividade escolar incluem os regulamentos da MIAA (Associação de Atletismo 
Intercolegial de Massachusetts) para atletismo intercolegial. O aluno não poderá em 
momento algum representar a escola a não ser que ele esteja fazendo cursos que 
forneçam crédito equivalente a quatro cursos de inglês de um ano. O aluno 
permanecerá elegível ao passar em quatro cursos no quadrimestre anterior. Além 
disso, o aluno que não tiver nota final com aprovação em quatro cursos do ano 
letivo anterior (combinando dois cursos semestrais para conter como um curso 
anual) (notas finais com aprovação em cursos feitos durante o semestre de 
primavera devem ser atingidas no curso de verão) não poderá participar de 
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atividades até que o boletim de notas do primeiro quadrimestre no novo ano 
letivo seja distribuído. A data de elegibilidade, restabelecimento ou inelegibilidade é a 
data na qual os boletins do quadrimestre anterior são distribuídos para todos os alunos. 
A norma da escola requer que o aluno passe em quatro matérias principais durante o 4º 
quadrimestre para eleger-se às atividades de verão ou para as do primeiro quadrimestre 
do ano seguinte.  
 
A regra de elegibilidade acadêmica da Martha's Vineyard Regional High School 
também inclui a exigência de que o aluno deve obter uma média de 70 entre todos os 
cursos do quadrimestre acadêmico anterior. As notas não poderão ser modificadas 
a não ser em caso de erro. Será publicada uma lista de alunos que serão aprovados em 
suas matérias ao final da quarta semana de cada quadrimestre. Os alunos cujos nomes 
constam desta lista ficarão em período de desligamento e devem ser orientados por um 
supervisor de atividades. O aluno que tornar-se inelegível não poderá participar de 
atividades após aula ou fora da ilha patrocinadas pela escola. Este período de 
inelegibilidade continuará até que o próximo boletim escolar seja emitido. Esta 
inelegibilidade será estendida a todos os esportes e participações internas, professores, 
intercâmbios musicais, produções teatrais e excursões escolares.  
 
Se um aluno estiver ausente por qualquer parte de um dia escolar, não poderá 
participar de treinamento, time ou grupo extracurricular daquele dia. Exceções a 
esta regra somente poderão ser feitas pelo Diretor de Atletismo em casos particulares. 
 
REGRAS ACADÊMICAS DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO 
 
O departamento esportivo define os membros de nossa equipe como 
estudante/atletas, ESTUDANTES em primeiro lugar e ATLETAS em segundo. 
Reconhecemos que jogar um esporte na Martha’s Vineyard Regional High School é um 
enorme compromisso. Atletas perderão aulas quase semanalmente, terão logos dias 
quando jogado fora e a maioria dos fins de semana, terão práticas ou jogos. 
 
O Departamento Esportivo e seus treinadores acreditam firmemente que os estudos 
são a prioridade, portanto, o seguinte protocolo esta aqui para ajudar os alunos e os 
pais a entender esta filosofia. 
 

• Se o aluno/atleta precisar refazer uma tarefa, teste ou precisa receber uma ajuda 
extra de um professor, podem fazê-lo depois da escola. 

• Se o time estiver agendado para praticar, o aluno/atleta será dispensado 
parcialmente ou integralmente para tal prática, e sua ausência será considerada uma 
ausência justificada. 

• O aluno/atleta deve voltar ao treino com uma nota do professor justificando a 
ausência devido à ajuda após a aula. A nota deve ser datada com o horário em que a 
sessão terminou. 

• Se o aluno/atleta terminar a sua sessão após a aula e o treino ainda estiver em 
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sessão, o aluno deve se apresentar ao treino e praticar até o término do mesmo. 
Caso não comparecer ao treino quando, sua ausência poderá ser considerada ser 
considerada injustificada.  

• SE possível, o aluno/atleta deve tentar informar o treinador com antecedência 
sobre sua ausência ao treino. 

• Um aluno/atleta não será punido ou perder tempo de jogo por ingressar em ajuda 
acadêmica após a escola. 
 

 
ASSIDUIDADE, ATRASO E DISCIPLINA 
 
Para serem elegíveis para participar na prática diária ou um jogo as seguintes condições 
devem ser atendidas: 

• Os estudantes devem estar presentes durante a chamada antes do início do 
primeiro período de aula 

• Os estudantes devem estar presentes e não estão na lista ausente / atrasado / 
demissão 

• Os estudantes não podem estar suspensos da escola (OSS) 
• Os estudantes não devem ter uma detenção naquele dia 
 
Quando o time realiza um treinamento bem cedo pela manhã antes do começo das aulas, 
a violação deste regulamento resultará na inelegibilidade do aluno em participar do 
treinamento ou de um jogo no dia seguinte. 
 
Quando o aluno é informado das conseqüências de uma infração do regulamento de 
assiduidade, o único recurso do aluno é conversar com o Diretor de Atividades 
Esportivas ou o Assistente-adjunto caso o Diretor de Atletismo não esteja presente. 
 
Qualquer aluno que participa de uma prática ou jogo após uma infração do regulamento 
de assiduidade que não tenha sido liberada pelo Diretor de Atividades Esportivas ou 
pelo Diretor adjunto caso Diretor de Atletismo não esteja presente, estará sujeito a 
maiores conseqüências. 
 
OBRIGAÇÕES DE ASSIDUIDADE DO ALUNO 
 
Todos os alunos que fazem parte dos times da escola devem ser sempre pontuais para 
cada treinamento e jogo. Ausências afetarão o tempo de participação nos jogos. As 
ausências sem justificativa são motivos para desligamento. São consideradas faltas 
justificadas aquelas por motivos acadêmicos, religioso, médico ou qualquer emergência 
com a família. 
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NOITE DE PREMIAÇÃO (AWARDS NIGHTS ) 
 
A noite de premiação é considerada parte das obrigações da temporada tanto para o 
treinador com o para o aluno-atleta. Para que o aluno possa receber um prêmio ou 
certificado o aluno deve ter terminado a temporada cumprindo com as obrigações 
acadêmicas requeridas e ter sido um membro em bons termos com o time. O aluno-
atleta deve também fazer parte da cerimônia de premiação. Qualquer exceção a esta 
regra deve ter a aprovação do treinador, diretor de esportes e de um administrador da 
escola. 
 
SAÚDE QUÍMICA 
 
62. Elegibilidade do Aluno (e treinador): Saúde e drogas/Álcool/Drogas/Tabagismo 
 
62.1 Desde o primeiro dia de prática até o último dia acadêmico do ano letivo 
ou competição esportiva final do ano, seja qual for à última, o aluno não pode, 
não importa a quantidade, utilizar, consumir, possuir, comprar/vender ou oferecer 
qualquer bebida que contenha álcool; qualquer produto que contenha tabaco; 
maconha; esteróide ou qualquer substância controlada. Este regulamento inclui 
produtos tais como “NA ou quase cerveja”. Não é uma violação se o aluno estiver de 
posse de uma droga definida legalmente e especificamente prescrita para o uso próprio 
do aluno pelo seu médico. Esta regra representa somente um padrão mínimo no qual 
as escolas podem desenvolver regras mais restritas. Este padrão mínimo MIAA em 
todo o estado não tem a intenção de produzir “culpa por associação”, por exemplo, 
muitos alunos-atletas podem estar presentes numa festa onde alguns infringem este 
padrão. 
 
Se um aluno que tenha infringido esta regra não puder participar de esportes 
interescolásticos devido a um acidente ou matéria acadêmica, a penalidade não terá 
efeito até que o aluno seja capaz de participar novamente. 
 
PENALIDADES (MÍNIMO): 
 
Primeira violação: Quando o diretor confirmar, seguido de uma oportunidade para que 
o aluno seja ouvido, que houve violação, o aluno poderá ser desqualificado para as 
próximas competições intercolegiais consecutivas totalizando 25% de todas as 
competições intercolegiais naquele esporte. Para o aluno, estas penalidades serão 
determinadas pela temporada em que a violação tenha ocorrido. Sem nenhuma 
exceção para o aluno que se tornar participante de um programa de tratamento. 
Recomenda-se que o aluno seja permitido a praticar com o propósito de reabilitação. 
Toda a parte decimal de um evento será encerrada, por exemplo, toda a parte fracional 
de um evento não será considerada ao calcular-se os 25% da temporada. 
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Segunda e subseqüentes violações: Quando o diretor confirmar, seguido de uma 
oportunidade para que o aluno seja ouvido, que houve violação, o aluno poderá ser 
desqualificado para as próximas competições intercolegiais consecutivas totalizando 
60% de todas as competições intercolegiais naquele esporte. Para o aluno, estas 
penalidades serão determinadas pela temporada em que a violação tenha ocorrido. 
Toda a parte decimal de um evento será truncada, por exemplo, toda a parte fracional 
de um evento não será considerada ao calcular-se os 60% da temporada. 
 
Se após uma segunda ou subseqüente violação o aluno por sua própria conta participar 
de um programa de dependência química ou programa de tratamento, o aluno pode ser 
certificado para readmissão nas atividades da MIAA após um mínimo de 40% dos 
eventos. O diretor ou orientador de um programa de tratamento químico deve emitir 
tal certificado. Toda a parte decimal de um evento será truncada. Toda a parte fracional 
de um evento não será considerada ao calcular-se os 40% da temporada. 
 
As penalidades devem ser cumulativas a cada ano letivo. Se o período da penalidade 
não for concluído durante a temporada da violação, a penalidade deve ser transferida 
para a temporada de participação seguinte do aluno, o que poderá afetar o status de 
elegibilidade do aluno durante o próximo ano letivo. 
 
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 
Durante o período de dois dias as partes em conflito coletam todas as informações 
pertinentes das partes envolvidas e, caso seja solicitada uma reunião com o treinador, a 
solicitação deve ser feita através do Diretor de Atletismo, no telefone 693-1033, 
ramal 123. Se nenhuma resolução for alcançada neste processo de coleta de 
informação, devem ser acompanhadas as seguintes etapas. (Todas as etapas devem ser 
completadas dentro do prazo de 02 dias letivos, na seqüência a seguir) 
 
 

1ª etapa Reunião com o(s) treinador(es) e pais/responsável ou defensor 
e jogador. 

2ª etapa Reunião com o Diretor de Atletismo, treinador e pais. 
3ª etapa Reunião com o Diretor de Atletismo, além de todas as partes 

acima. Nesta reunião, o Diretor de Atletismo informará a todas 
as partes sobre o direito da escola a um processo justo, como 
consta no manual do aluno. 

 
Todas as etapas terão um enfoque na resolução do problema e solucionar de vez o 
conflito. 
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LISTA DE DÉBITO 
 
Para que o aluno seja elegível ao treinamento ou ao jogo em um time esportivo, o 
aluno não pode estar em débito com a escola. 
 
DISPENSA DO TIME 
 
Se o treinador requisitar a dispensa de um aluno ou se um aluno se desligar do time 
após o primeiro jogo da temporada, o treinador notificará o Diretor de Atletismo e os 
pais imediatamente. O Diretor de Atletismo ou treinador também informarão o diretor 
da escola sobre qualquer dispensa de aluno. Se os pais quiserem contestar a dispensa, 
devem seguir as etapas necessárias. Vide a seção “Resolução de Conflito”. 

 
DESQUALIFICAÇÃO 
 
Se o aluno for desqualificado de um evento ou competição, ele/ela terá que reunir-se 
com o diretor da escola e o Diretor de Atletismo antes que possa vir a participar em 
qualquer evento, treinamento, jogo ou competição subseqüente. Se o aluno for 
desqualificado de um evento numa segunda ocasião, o diretor da escola, o Diretor de 
Atletismo e o treinador determinarão se aquele aluno será autorizado a participar do 
Programa de Atletismo. 

 
NORMA DE VESTIMENTA 
 
Cada treinador deve fornecer por escrito ao Diretor de Atletismo e alunos-atletas, a 
norma de vestimenta exigida para competições fora da escola. A norma de vestimenta 
mínima inclui sapatos, calças, vestido ou saia e camisa de colarinho ou camisa pólo. 
Uniformes e agasalhos do time também são aceitáveis. Vide norma de vestimenta do 
treinador. 
 
DISPENSA PARA SAIR MAIS CEDO 
 
O horário de dispensa não poderá ser mais de quarenta minutos antes da partida do 
barco ou do avião. Ônibus serão fornecidos para levar os alunos que precisem de 
condução para o aeroporto ou para a doca do barco. 
 
RESPONSABILIDADES COMO TORCEDOR 
 
Os eventos esportivos são patrocinados pela escola, portanto todas as regras da nossa 
escola aplicam-se aos eventos esportivos. Todas as regras para o espírito esportivo 
aplicam-se aos torcedores. Os times adversários e torcedores devem ser tratados como 
visitantes. 
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ÔNIBUS APÓS HORÁRIO NORMAL 
 
A escola fornece ônibus após o horário normal. Fale com o seu treinador para o 
agendamento do local. 
 
LEALDADE (Regra 52 da MIAA) 
 
Membros do time da escola são proibidos de faltar a um treinamento ou competição 
da escola para que possam treinar ou competir com um time de fora. 
 
REGRAS DA MIAA 
 
Para uma lista completa das regras verifique o Livro Azul da MIAA no escritório do 
Diretor de Atletismo. Segue abaixo algumas das regras que respondem as perguntas 
mais freqüentes: 
 
• Os alunos só podem praticar ou jogar uma sessão por dia (exceto nos dias sem aulas) 
• Os alunos devem ser amadores no esporte no qual estão participando  
• Os alunos devem ser menores de 19 anos desde que estejam completando 19 anos 

no dia, ou depois do dia, 1° de Setembro do ano letivo 

• O aluno está qualificado para competição interescolástica por não mais que 12 
temporadas consecutivas além da oitava série 

• O aluno não deve ter se formado ainda. O diploma só será entregue após a 
temporada de esportes 

• O aluno transferido está imediatamente qualificado caso haja uma mudança de 
residência no distrito escolar pelos pais do aluno. Todos os alunos transferidos 
devem ser autorizados pela MIAA, o diretor de atividades esportivas e o diretor da 
escola. 

 
REGULAMENTOS PARA AULAS PERDIDAS 
 
O aluno-atleta deve ser dispensado mais cedo das aulas para que possa participar de 
competições fora da ilha. O aluno-atleta é responsável por todos os testes, dever de 
casa ou trabalho não executado por causa de uma dispensa. O aluno-atleta que não 
cumprir com esta responsabilidade como determinado pelo diretor da escola pode 
perder o seu privilégio de ser dispensado mais cedo. 
 
O aluno-atleta pode, com solicitação dos pais ou responsável por escrito (ou no caso 
de um participante emancipado maior de 18 anos, uma solicitação sua por escrito) ser 
dispensado de treinamento(s) ou competição(ões). Sem esta solicitação de dispensa, o 
aluno poderá ser punido com uma suspensão do programa de atletismo da Martha's 
Vineyard Regional School pelo restante da temporada do esporte, para qual o 
treinamento ou competição tenham sido programados. O aluno-atleta não pode 
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transferir equipamento sob sua responsabilidade de um esporte para outro, exceto por 
razões justas com aprovação do Diretor de Atletismo.    

 
INSCRIÇÕES ANTES DA TEMPORADA 
 
O aluno deve inscrever-se com o treinador antes do início de cada temporada 
esportiva. As inscrições antes da temporada são importantes devido à necessidade de 
verificação de elegibilidade, obrigatória para cada aluno. Os prazos finais de inscrição 
são os seguintes: 
 

• Temporada de esportes de Outono: no Meet the Coaches Night (Noite de 
apresentação de treinadores) em Agosto 

• Temporada de esportes de Inverno: o último dia de aula antes do feriado de 
Thanksgiving (Ação de Graças) 

• Temporada de esportes da Primavera: na segunda sexta-feira de Março 
 
O aluno-atleta que inscrever-se fora do prazo não será elegível até que toda a 
verificação dos alunos tenha sido completada. 
 
PÓS-TEMPORADA 
 
Os uniformes e equipamentos devem ser devolvidos para o treinador. O aluno com itens 
não devolvidos terá até uma semana após a última competição para devolver todos os 
itens. O aluno terá que pagar por itens perdidos. 
 
PROGRAMAS 
 
MVRHS oferece os seguintes esportes a todos os alunos de bom comportamento: 
futebol americano, cross country masculino e feminino, futebol masculino e feminino, 
basquetebol masculino e feminino, beisebol, track and field masculino e feminino, tênis 
masculino e feminino, golfe, hóquei sobre a grama, softbol, hóquei sobre o gelo 
masculino e feminino, lacrosse masculino e feminino, velejo, natação masculino e 
feminino e cheerleading.  
 
DESLIGAMENTO 
 
Se o aluno desligar-se do time após o primeiro jogo, torneio ou competição 
programada não será elegível para a temporada de esportes. Para que o aluno possa ser 
elegível para as temporadas esportivas subseqüentes, o aluno deve reunir-se com o 
diretor ou seu representante, o Diretor de Atletismo, o treinador e/ou os pais. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Programação dos jogos pode ser encontrada online no site www.highschoolsports.net. 
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EXAMES FÍSICOS ESPORTIVOS 
 
Todos os exames devem ser entregues a enfermeira da escola pelo aluno, pais ou 
responsáveis. Todos os mais recentes exames devem ser arquivados na enfermaria da 
escola antes que qualquer estudante possa participar de qualquer atividade esportiva. 
Nenhum aluno poderá participar antes de ser liberados pela enfermeira da escola. A 
MVRHS segue as recomendações da Associação Interescolares de Atletismo de 
Massachusetts: Todos os alunos devem passar por um exame físico esportivo dentro 
de treze meses do início de cada temporada. (Outono, Inverno e Primavera). O 
estudante deverá apresentar um novo exame físico esportivo, caso o seu estiver pra 
vencer durante a temporada, (13 meses a partir da data do exame) ou serão 
considerados inelegíveis e não serão capazes de praticar ou competir em nenhum 
esporte. Exames físicos esportivos devem ser realizados por um médico devidamente 
registrado, Médico Assistente, ou enfermeira. 
 
 
ESPÍRITO ESPORTIVO 
 
O espírito esportivo na MVRHS é prioridade máxima. O Diretor de Atletismo, o 
treinador, os capitães do time, o(s) jogador(es) e os pais revisarão qualquer conduta 
inapropriada. Qualquer ação não esportiva poderá afetar o tempo de participação do 
aluno no jogo e pode ser motivo de dispensa. Os treinadores são encorajados a 
promover um bom espírito esportivo e recompensar os alunos que mantêm uma 
conduta apropriada. Se o aluno for suspenso de um evento ou competição, ele terá que 
reunir-se com o diretor, o Diretor de Atletismo e o treinador às 8 horas da manhã do 
dia letivo seguinte. Consulte as responsabilidades dos alunos-atletas da MIAA. 
 
REGRAS DO TIME 
 
Cada treinador poderá elaborar um acordo com seus jogadores e pais que estipule 
regras para os programas de atletismo que suportem a segurança naquele esporte e que 
mantenham padrões razoáveis de comportamento, consistentes com um bom espírito 
esportivo. Este acordo não deve ir muito além do código disciplinar explícito da 
escola. O Conselho Escolar e o Comitê Escolar devem aprovar este acordo antes do 
início da temporada. Este acordo deve constar nos arquivos do Diretor de Atletismo, 
do diretor da escola, como também na ata do Comitê Escolar. No caso de ausência de 
regra publicada para um esporte específico, prevalecem as normas do Manual do 
Aluno. 
 
TREINADOR 
 
Temos um treinador altamente qualificado que é responsável pelo tratamento diário e 
reabilitação dos nossos alunos-atletas. Qualquer lesão que ocorra durante uma prática 
ou um jogo deve ser imediatamente comunicada ao treinador e ele determinará a 
melhor maneira de tratamento. Qualquer pai ou mãe que perceba uma lesão que tenha 
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ocorrida durante um jogo fora da escola ou prática noturna deve notificar o treinador 
sobre a lesão. Caso tenha alguma pergunta em relação a alguma lesão ou tratamento, 
favor entrar em contato com o treinador através do ramal 218. O treinador é o único 
responsável para determinar a capacidade do jogador lesado para continuar a participar 
de uma competição esportiva. A regra MIAA 56.2 estabelece: 
 
Sempre que um profissional de saúde estiver presente durante um evento esportivo, ele 
será responsável por ambos os times (ao menos que o outro time tenha seu próprio 
profissional de saúde presente). Seu julgamento será a decisão final em relação à 
condição de um jogador em relação a qualquer lesão. A desqualificação física 
estabelecida por um profissional de saúde desqualifica o aluno. A penalidade de um 
aluno desqualificado por participar de um evento esportivo é a perda do direito de 
participação. 
 
 
EXCURSÕES 
 
Todos os membros de um time esportivo devem locomover-se para o evento nos 
veículos fornecidos pela escola. O diretor ou diretor-adjunto da escola deve autorizar 
qualquer exceção a esta norma. Após o final de um evento realizado fora da ilha, os 
pais ou responsável podem solicitar por escrito outra forma de transporte para o aluno. 
Este pedido deve ser submetido ao treinador. 
 

• Viagem de barco: Recomenda-se que o treinador designe uma parte do barco 
onde o time deverá sentar-se. É bem mais fácil supervisionar um grupo que 
está reunido. 

• Chuteiras ou pinos: Não serão permitidas nos ônibus, vans ou dentro das 
escolas. 
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