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Manual para pais e alunos 

Declaração de concordância 

2022 - 2023 
 

Prezados alunos, pais e responsáveis, 

O manual para pais e alunos é um documento informativo muito importante, que 

contém tudo o que você precisa saber para garantir um ano letivo tranquilo e bem-

sucedido. 

Por favor, leia-o atentamente e assine abaixo declarando que você leu e entendeu as 

políticas e informações contidas no manual para pais e alunos da Collegiate Charter 

School of Lowell, que inclui uma descrição das expectativas da escola com relação a 

frequência, uniformes, comportamento, envolvimento dos pais, políticas, formulários e 

áreas relacionadas à saúde e uma explicação sobre procedimentos acadêmicos e de 

emergência.  

 

O formulário deve ser entregue ao escritório principal até sexta-feira, 16 de setembro 

de 2022. 

 

Atenciosamente, 

Collegiate Charter School of Lowell  

______________________________________________________________________ 

“Declaramos ter recebido o Manual do aluno, compreendido e concordado, e que 

vamos seguir rigorosamente os termos e condições do citado Manual. Declaramos 

também ter lido e compreendido os termos e condições nele estabelecidos”.  

Data _____________________  

Nome do aluno ___________________________________________________ 

Assinatura do aluno  

Nome do pai ou responsável  

Assinatura do pai ou responsável____________________________________



   

 

Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) 

Liberação das informações do cadastro do aluno & 

Formulário de "não" liberação de fotos (2022-2023) 
 

Este formulário será mantido em arquivo SOMENTE SE OS PAIS ESCOLHEREM UMA 

OPÇÃO PELA NÃO LIBERAÇÃO. 

 Nome do aluno:         Ano:     

A Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA, sigla em inglês) é uma lei 

federal que protege a privacidade dos históricos escolares dos alunos. Os pais e alunos 

elegíveis têm o direito de excluir suas informações da divulgação de informações sobre os 

alunos, bem como da divulgação das fotos/imagens dos alunos e de seus trabalhos. 

Além disso, de acordo com a Lei Geral do Estado de Massachussetts, (cap. 71, § 89(g)), 

mediante solicitação de um distrito escolar para transferência, as escolas autônomas, 

doravante “charter”, devem fornecer os nomes e endereços dos alunos matriculados nesse 

distrito escolar para terceiros, exceto se o pai ou aluno elegível opte pela exclusão da 

divulgação. 

Caso opte por se excluir de qualquer uma dessas divulgações, marque a(s) caixa(s) abaixo e 

devolva este formulário ao Diretor(a) o mais tardar em 30 de setembro ou dez dias após a 

matrícula do aluno no distrito, o que ocorrer por último. Esta escolha tem efeito pelo restante do 

ano letivo atual. 

Pedimos aos pais e responsáveis que marquem todas as opções aplicáveis: 

 POR FAVOR, NÃO INCLUA AS INFORMAÇÕES DO MEU ALUNO SEM MEU 

CONSENTIMENTO PARA FINS QUE INCLUEM, MAS NÃO SE LIMITAM A 

SEM MEU CONSENTIMENTO PARA FINS QUE INCLUEM, MAS NÃO SE LIMITAM A: 

 ANUÁRIOS 

 BOLETINS INFORMATIVOS 

 FOLHETOS 

 PREMIAÇÕES 

 CALENDÁRIO DO DISTRITO 

 

 POR FAVOR, NÃO DIVULGUE O NOME E ENDEREÇO DO MEU FILHO PARA TERCEIROS SE 

SOLICITADO PELO DISTRITO ESCOLAR DE TRANSFERÊNCIA DO MEU FILHO DE ACORDO COM 

O MGL C. 71, § 89(G). 

 POR FAVOR, NÃO PUBLIQUE O FOTO/IMAGEM E/OU TRABALHO DO MEU ALUNO*.  

 

Nome do Pai/Responsável (Impresso)__________________________Data___________ 

Assinatura do pai ou responsável_______________________________________ 
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Sobre a FERPA 

A Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) é uma lei federal dos Estados Unidos que protege a privacidade dos 

históricos escolares dos alunos. A lei se aplica a todas as escolas que recebem financiamento de programas aplicáveis do Ministério da 

Educação dos EUA. 

A FERPA concede aos pais certos direitos em relação aos históricos de seus filhos. Esses direitos são transferidos para o aluno quando 

alcança a idade de 18 anos ou frequenta uma escola além do ensino médio. Os alunos para os quais os direitos foram transferidos são 

"alunos elegíveis". 

Os pais ou alunos elegíveis têm o direito de inspecionar e revisar os históricos do aluno mantidos pela escola. As escolas não são obrigadas 

pela FERPA a fornecer cópias dos históricos, a menos que, por motivos como grande distância, seja impossível para os pais ou alunos 

qualificados revisarem-nos. As escolas podem cobrar uma taxa pelas cópias. 

Os pais ou alunos elegíveis têm o direito de solicitar que uma escola corrija os históricos que acreditem ser imprecisos ou enganosos. Se a 

escola decidir não alterar o histórico, o pai ou aluno elegível tem direito a uma audiência formal. Após a audiência, se a escola ainda decidir 

não alterar o histórico, o pai ou aluno elegível tem o direito de colocar uma declaração com o histórico apresentando sua opinião sobre as 

informações contestadas. 

Geralmente, as escolas devem ter permissão por escrito dos pais ou do aluno elegível para liberar qualquer informação do histórico escolar do 

mesmo. No entanto, a FERPA permite que as escolas divulguem Informações do cadastro do aluno, sem consentimento prévio por escrito, 

para as seguintes partes ou sob as seguintes condições (34 CFR § 99.31): 

 Funcionários da escola com interesse educacional legítimo 
 Outras escolas para as quais um aluno está se transferindo 
 Funcionários especificados para fins de auditoria ou avaliação 
 Partes apropriadas em conexão com ajuda financeira a um 

estudante 
 Organizações que realizam determinados estudos para ou em 

nome da escola 

 Organismos de acreditação 
 Para cumprir uma ordem judicial ou intimação 

legalmente emitida  
 Funcionários apropriados em casos de emergências 

de saúde e segurança  
 Autoridades estaduais e locais, dentro de um sistema 

de justiça juvenil, conforme legislação estadual 
específica. 

Informações do cadastro do aluno 

Divulgação pública de informações do cadastro do aluno - (para TODOS os alunos das séries K-12) 

De acordo com as leis federais e estaduais, a CCSL pode liberar informações do cadastro de alunos para diversos fins. As informações do 

cadastro de alunos são definidas pelo Conselho Administrativo da escola e podem incluir:  

  

 Nome, endereço e telefone do aluno  
 Data e local de nascimento  
 Campo principal de estudo  
 Participação em atividades e esportes oficialmente 

reconhecidos  
 Peso e altura de membros de equipes esportivas  

 

 Datas de participação 
 Honrarias e prêmios & certificados recebidos  
 CCSL & nível de ensino 
 Agências ou instituições educacionais anteriores 

frequentadas pelo aluno  
 

A divulgação pública das informações do cadastro estudantil pode ocorrer de várias maneiras, como: 

 Anuários escolares (incluindo fotos). 
 Listas de equipes e listas de classes. 
 Programas de formação, teatro, esporte e música. 
 Apresentações de vídeo, atividades escolares e eventos 

esportivos. 
 

 Artigos sobre atividades escolares e eventos 
esportivos. 

 Quadro de honra ao mérito da escola, bolsas de 
estudo e outros prêmios. 

 Liberações para meios de comunicação e terceiros. 
 

Publicação de fotos, vídeos & trabalhos artísticos do aluno  

A Collegiate Charter School of Lowell celebra as conquistas de nossos alunos e funcionários. Ao longo do ano, a CCSL pode tirar fotos dos 

alunos e das atividades escolares. Essas fotos podem aparecer em vários materiais escolares, incluindo o site da escola, mídia social da 

escola (Facebook, Twitter, Instagram), anuários, folhetos, calendário distrital, etc. Nós, às vezes, também podemos divulgar o trabalho dos 

alunos. 
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Introdução 
 

 

Sobre este manual 

O manual destina-se a fornecer um entendimento claro e simples sobre a escola 
para alunos, pais e funcionários. Traz respostas, ainda que breves, a perguntas 
como: "Quais são os princípios orientadores de uma escola dentro do Sistema 
educacional SABIS?" "Quais são nossas aspirações para nossos alunos?" "Qual 
a nossa responsabilidade como membros de uma comunidade?" Em suma, "Quem 
somos nós?" 
 
Todos os manuais devem ser úteis e devem servir como recursos confiáveis. O 

Manual do Aluno é um trabalho em andamento que mudará e será revisado à medida 

que crescemos como escola e sempre poderá ajudar a entender "o que somos" hoje.  

Por favor, leia o manual com atenção. Aconselhamos a mantê-lo em casa para 

referência futura. 

Buscamos sua compreensão e cooperação trabalharmos juntos para alcançar nossos 

objetivos. 

 
A CCSL reserva-se o direito de fazer alterações no Manual do Aluno a qualquer 
momento e sem aviso prévio. A CCSL também se reserva o direito de alterar 
políticas e procedimentos. 
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Collegiate Charter School of Lowell 

Lista de contatos 
Phone: (978) 458-1399  Fax: (978) 458-1366  

 

 
Se você não tiver certeza de para quem ligar, um membro da equipe da recepção terá prazer em encaminhá-lo para 
a pessoa apropriada. Para obter mais informações, visite o site da rede SABIS® em www.sabis.net.  
Além disso, nossa escola tem um site dedicado em lowell.sabis.net. 

Cargo Nome 

Diretor da escola Sr. Carl Nystrom 

Vice-Diretora de acadêmicos Sra. Courtney Connors 

AQC, jardim da infância ao 2o ano 
(Controladora de Qualidade Acadêmica) 

Sra. Celeste Conti 

AQC, 3o ao 5o ano 
(Controladora de Qualidade Acadêmica) 

Sra. Alexis Ferrazzani 

AQC, 8o ao 5o ano 
(Controladora de Qualidade Acadêmica) 

Sra. Amanda Gaudreau 

AQC, 9o ao 12o ano 
(Controladora de Qualidade Acadêmica) 

Sra. Siobhan Quinlan 

SEAC 
(Coordenadora Acadêmica de Educação 
Especial) 

Sra. Kristine Maraganis 

Coordenadora Discente  Sra. Ashley Bailey  

Gerente de TI Sr. Christian Simard 

SMC  
(Coordenador Pedagógico) 

Sr. Jonathan Roman 

Assistentes Sociais escolares 
Sr. Julian Link,Sra. Alba Kuilan-Lamboy & Sra. 
Nancy Fagan 

Coordenadora de ELL 
(Aprendizado de Língua Inglesa) 

A ser determinado 

Departamento de Registros Sra. Shannon Sokolski 

Secretaria Comercial Sr. Carl Nystrom 

Recursos Humanos Sra. Heather Rossbach 

Enfermeiras da CCSL 
Sra. Jennifer Gikas (enfermeira registrada) & 
Sra. Rebecca Schmidt 

Gerente Sra. Pamela Rondon 

Recepcionista (escola primária) Sra. Malinda Silva 

Recepcionista (ensino médio) Sra. Gwen Fabian 

http://www.sabis.net/
http://lowell.sabis.net/
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Collegiate Charter School of Lowell 

 

Conselho Administrativo 
 

 

 

Sr. Walter McGrail – Presidente 

 

Sra. Kathleen McCarthy – Vice-presidente 

 

Sr. Alan Miller - Tesoureiro 

 

Sra. Erika Souza – Secretária 

 

Sr. Brian Chapman – Membro 

 

Sr. Pravin Patel – Membro 

 

Sr. Sathya Pholy - Membro 

 

 

As reuniões do Conselho do CCSL são normalmente realizadas na terceira 
terça-feira de cada mês, a partir das 17h30 - salvo indicação em contrário. 
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História da Rede Escolar SABIS® : 
A CCSL Internacional de Choueifat (pronuncia-se SHOY-FAT) foi fundada em 1886 na 
vila de Choueifat, um subúrbio de Beirute, no Líbano. Os fundadores, a senhorita Louisa 
Proctor e o reverendo Tanios Saad, começaram como uma escola para meninas. A 
senhorita Proctor e o reverendo Saad acreditavam firmemente que as mulheres 
transmitiam os valores de uma cultura e eram a força por trás da garantia de crianças 
bem educadas. Naquela época havia poucas escolas que aceitavam meninas naquela 
região do Líbano. Três anos depois, famílias da comunidade vieram à CCSL e pediram 
que seus filhos fossem admitidos porque “nossas filhas estão aprendendo mais do que 
nossos filhos”. A CCSL tornou-se mista naquela época.   
   

A CCSL sobreviveu a duas guerras mundiais e continuou a crescer e se desenvolver ao 

longo dos anos. Em meados da década de 1970 iniciou um programa de expansão fora 

do Líbano. Agora existem 79 escolas e 1 universidade operando em 15 países: Estados 

Unidos, Paquistão, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Jordânia, Egito, 

Alemanha, Romênia, Bahrein, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Iraque e Síria. O total de 

matrículas nessas escolas é de mais de 60.000 alunos e 4.500 funcionários. Os formados 

nessas escolas frequentaram as melhores universidades. 

Hoje, o Sr. Ralph Bistany e a Sra. Leila Saad dirigem a Rede escolar SABIS® . A sede 

americana da SABIS® Educational Systems fica em Eden Prairie, Minnesota. 

 

Características da Rede Escolar SABIS® : 

 

Preparação para a faculdade para todos os alunos 
A CCSL se esforça para preparar todos os seus alunos para ingressar em faculdades e 
universidades de qualidade com “perfil adequadas”. Acreditamos que uma educação 
universitária é acessível a todos alunos matriculados no Sistema escolar SABIS®. A lista 
de alunos da SABIS® aprovados e sua colocação em universidades comprovam isso. 
 

A Collegiate Charter School of Lowell atualmente aceita alunos do jardim de infância até 
ao 12o ano. A CCSL é altamente voltada para o desenvolvimento acadêmico sem ser 
seletiva e requer apenas duas coisas: 
 

Os alunos devem ter um conhecimento básico mínimo em inglês e matemática (conforme 
determinado por testes de qualificação); aqueles que não têm esse conhecimento devem 
estar dispostos a alcançá-lo por meio de ajuda e trabalho duro. 
 

Pais e alunos devem ter como objetivo uma educação excelente, e os alunos devem 
estar dispostos a fazer o esforço necessário para alcançar o sucesso acadêmico. 
 
Diversidade cultural: 
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A SABIS® acredita que a diversidade cultural em seu corpo discente e funcionários faz 
parte de sua missão de “educar cidadãos do mundo”. A diversidade cultural em seu corpo 
discente permite aos alunos interagirem com crianças e adultos de diferentes origens, 
dando a eles a oportunidade de relacionar-se intimamente com pessoas de diferentes 
culturas, religiões e raças. Esta diversidade cumpre um dos objetivos da filosofia da 
CCSL, que é “ajudar os alunos a desenvolverem uma verdadeira compreensão das 
diferenças, bem como as semelhanças” dos outros. 
 
Responsabilidade: 
Acreditamos que alta eficiência e bons padrões são alcançados se as pessoas forem 
responsáveis por suas ações e decisões. Assim, cada indivíduo na CCSL é responsável. 
Os administradores têm a responsabilidade de estabelecer, alcançar e manter altos 
padrões. A administração define os programas para todas as classes e mede o alcance 
dos objetivos por meio de testes independentes. Os professores são responsáveis pelo 
desempenho dos alunos. 
 
A Lei “Todo Estudante Deve ter Sucesso”: 
A Collegiate Charter School of Lowell fornecerá, mediante solicitação, informações sobre 
as qualificações profissionais dos professores de sala de aula, incluindo, mas não se 
limitando a, informações sobre qualificação estadual e critérios de licenciamento para 
níveis de ensino e áreas de ensino de professores. 
 
Política de não discriminação: 
De acordo com a MGL, Capítulo 71, Seção 89, e Capítulo 76, Seção 5, a Collegiate 
Charter School of Lowell está comprometida em garantir oportunidades educacionais 
iguais para todos os alunos, com base no espaço disponível, e não deve discriminar com 
base em raça, cor nacionalidade, credo, sexo, etnia, orientação sexual, identidade de 
gênero deficiência mental ou física, idade, ascendência, desempenho atlético, 
necessidade especial ou proficiência na língua inglesa ou estrangeira e desempenho 
acadêmico. A Collegiate Charter School of Lowell pode limitar a matrícula a níveis 
específicos do ano e pode estruturar o currículo em torno de áreas específicas de foco, 
como matemática, ciências ou artes. 
 
O Conselho de administração aprovou procedimentos de reclamação para alunos, 
professores e outros funcionários que se sentem discriminados. Cópias da política e dos 
procedimentos estão contidas neste Manual e também estão disponíveis nos escritórios 
administrativos. 
 
Interferência, intimidação e/ou retaliação contra qualquer indivíduo, inclusive um aluno, 
pai ou responsável, ou funcionário da escola, por apresentar uma denúncia, ou queixa 
ou se opor à discriminação é estritamente proibida e deve ser tratada como um ato 
acionável e ilícito em si mesmo.   
 
A Collegiate Charter School of Lowell não discrimina com base na raça, cor, religião, 
gênero, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, idade, deficiência, 
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identidade LBGQT, informações genéticas, estado civil, status de anistia ou de veterano 
coberto de acordo com as leis federais, estaduais e locais aplicáveis.  
 
Esta política se aplica a todos os alunos, professores, funcionários e administração da 
Collegiate Charter School of Lowell. 
 

Collegiate Charter School of Lowell - Inscrição 
 
1. Políticas gerais 

 

a. A Collegiate Charter School of Lowell (Collegiate) é uma escola pública 
preparatória para a faculdade, do jardim da infância ao ensino médio, governada 
pelas leis e regulamentos aplicáveis de escolas charter e de educação da 
Comunidade de Massachusetts. O Collegiate inscreve uma nova turma de jardim 
de infância anualmente e preenche as vagas do jardim de infância até o décima 
ano à medida que as vagas se tornam disponíveis. A escola mantém e implementa 
um plano de recrutamento e retenção de alunos conforme descrito no GL c. 71, § 
89(f) e CMR 603 1.05(f).  
 

b. A CCSL não permite a discriminação com base em raça, cor, nacionalidade, credo 
ou religião, sexo, identidade de gênero, etnia, orientação sexual, deficiência 
mental ou física, idade, ascendência, desempenho atlético, necessidade especial, 
proficiência na língua inglesa ou uma língua estrangeira, ou desempenho 
acadêmico anterior, ao recrutar ou admitir alunos em suas atividades acadêmicas. 
 

c. O processo de matrícula do Collegiate é independente e não integrado ao do 
distrito de Lowell para escolas públicas. 
 

d. O número total de alunos que frequentam a CCSL em um determinado ano letivo 
não pode exceder o número total de alunos no relatório de pré-matrícula da escola 
apresentado a Secretaria de Ensino Fundamental e Médio na primavera anterior. 
A CCSL não admitirá alunos que excedam o limite máximo de vagas aprovado e 
o plano de crescimento específico estabelecido no estatuto da escola. 
 

e. Nos casos em que houver menos vagas do que os candidatos elegíveis, os alunos 
serão aceitos para admissão por meio de um processo de sorteio, conforme 
descrito na seção 4. Procedimentos de sorteio.  
 

f. Todos os candidatos serão notificados por escrito de que a escola oferece 
acomodações e serviços de apoio para diversos alunos, incluindo alunos que 
podem ter deficiências, requerem educação especial ou são alunos de língua 
inglesa não nativos. Essas informações são apresentadas no site da CCSL, nos 
materiais de divulgação e no manual dos pais de alunos e fazem parte do pedido 
de matrícula  
 

2. Elegibilidade para matrícula 
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a. A CCSL não exige que os candidatos ou seus familiares compareçam a 

entrevistas ou reuniões informativas como condição de matrícula, admissão e 
participação. No entanto, as famílias e os alunos são incentivados a participar de 
evento de escola aberta, fazer um tour e/ou encontrar-se com a CCSL antes de 
enviar uma inscrição. 
 

b. Da mesma forma, a CCSL não administra exames de admissão ou testes de 
colocação, nem baseia a matrícula nos resultados de qualquer teste de habilidade 
ou aproveitamento ou nos resultados acadêmicos anteriores de um aluno em sua 
escola anterior. 
 

c. Para que qualquer aluno se matricule na CCSL, esse aluno deve estabelecer, por 
meio de históricos, plano de ensino em casa aprovado e/outros registros escolares 
aceitáveis, que concluiu com êxito a série anterior à série para a qual deseja 
admissão. Para alunos do jardim de infância, o aluno deve ter completado 5 anos 
de idade até 31 de agosto do ano letivo de matrícula. Para matrícula no jardim de 
infância, os pais/responsáveis deverão fornecer à escola a certidão de nascimento 
da criança. Para alunos que não participaram ou concluíram o jardim de Infância 
e estão buscando admissão no primeiro ano, o candidato deve ter completado 6 
anos de idade até 31 de agosto do ano letivo de matrícula.  
 

d. Requisitos de residência: Para se inscrever na CCSL, todos os candidatos devem 
ser residentes de Massachusetts no momento da matrícula, da oferta de admissão 
e enquanto estiverem cursando a CCSL. Para qualquer outro aluno além de 
estudantes que não possuam domicílio, os pais/responsáveis devem apresentar 
comprovante de residência no momento da inscrição e matrícula (se a residência 
mudou após a inscrição).  
 

i. Comprovante de residência inclui: 

 Carteira de motorista válida de Massachusetts dos 
pais/responsáveis 

 Conta de serviços públicos (não de água ou telefone celular) dos 
últimos 60 dias. 

 Cópia de um contrato de locação atual, Contrato da Seção 8 ou 
Declaração do Proprietário 
e/ou título de eleitor  

 Uma Escritura, Pagamento de Hipoteca dos últimos 60 dias, ou Nota 
Fiscal de Propriedade datada no último ano 

 Formulário W2 datado do presente ano ou holerite datado dos 
últimos 60 dias  

 Um extrato bancário ou de cartão de crédito datado nos últimos 60 
dias 

 Carta de agência governamental aprovada* datada dos últimos 60 
dias 
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*Agências governamentais aprovadas: Departamentos da Receita (DOR), Serviços 

para Crianças e Famílias (DCF), Assistência Transitória (DTA), Serviços para Jovens 

(DYS), Previdência Social, quaisquer comunicações em papel timbrado da 

Comunidade de Massachusetts. 

Os alunos que podem ser considerados sem domicílio são elegíveis para se 

matricular e frequentar a Collegiate Charter School of Lowell. Para receber 

preferência de admissão, no entanto, os alunos que podem ser considerados sem 

domicílio devem fornecer comprovante de residência atual ou temporária. O contato 

dos alunos sem domicílio será acionado para cada aluno que puder ser considerado 

para esta categoria com o objetivo de determinar a validade do comprovante de 

endereço caso a caso.  

e. A CCSL reserva-se o direito de encerrar a matrícula de um aluno, retirar ou 
rescindir qualquer oferta de admissão ou cancelar a matrícula de um aluno, se for 
constatado que o aluno e/ou seus pais/responsáveis enviaram declarações ou 
documentos falsos durante o processo de inscrição ou durante qualquer parte da 
matrícula do aluno na CCSL. O aluno e/ou pais/responsáveis devem ser 
notificados por escrito da intenção da escola de tomar tal ação e devem ter a 
oportunidade de ser ouvidos antes de qualquer consequência para a matrícula do 
aluno. 
 

f. Pelo menos um dos pais/responsáveis deve assinar a inscrição para que o aluno 
seja elegível para matrícula. A CCSL não exige dupla assinatura dos pais, a 
menos que exigido por ordem judicial. 
 

3. Processo de inscrição 
 

a. As inscrições para matrícula estarão abertas e serão aceitas ao longo do ano. As 
inscrições estarão disponíveis em lowell.sabis.net e/ou podem ser acessadas em 
1857 Middlesex St, Lowell, MA 01851. Os prazos para a entrega de inscrições 
serão publicados pelo menos com um mês de antecedência. As inscrições 
recebidas após o prazo serão incluídas no próximo sorteio agendado, caso a lista 
de espera criada inicialmente seja exaurida. Nenhuma informação solicitada para 
a inscrição será usada para fins de discriminação. A CCSL não cobrará taxa de 
inscrição para admissão ou usará incentivos financeiros para recrutar alunos.  
 

b. A CCSL estabelece o prazo de inscrição principal e o sorteio de matrícula entre 
1º de janeiro e 15 de março para o próximo ano letivo. A CCSL divulgará a data, 
horário e local com antecedência razoável, ou seja, pelo menos uma semana 
antes da data do sorteio. O período de inscrição será amplamente divulgado em 
toda a região e incluirá visitas abertas ao público para as famílias interessadas. 
 

c. Se o processo principal de matrícula não preencher as vagas disponíveis, a escola 
pode repetir o processo mais de uma vez, desde que tal processo seja justo e 
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aberto e a escola dê aviso prévio ao público, pelo menos um mês antes da data 
de inscrição.  
 

d. A CCSL determinará o número de vagas disponíveis a cada ano, por série. À 
medida que as vagas se tornam disponíveis durante o ano letivo, a CCSL pode 
repetir o processo de matrícula para preencher essas vagas e atender aos 
requisitos do GL c. 70, § 89(n). 603 CMR 1.05(8). 603 CMR 1.05(8). 
 

e. Se um candidato for admitido e se matricular na CCSL, sua matrícula se tornará 
parte do histórico temporário do aluno e será mantida de acordo com as leis e 
regulamentos vigentes relativos aos históricos escolares. 

 

f. Se o candidato não receber oferta de admissão ou optar por não se matricular, a 
escola deverá manter a inscrição dessa criança como um histórico temporário do 
aluno por um (1) ano após o nome do aluno não estar mais na lista de espera. 

g. Prova razoável de residência atual ou status de irmão pode ser exigida no 
momento em que uma oferta de admissão é feita.  
 

h. A CCSL deverá incluir em sua inscrição e em todos os materiais de inscrição uma 
declaração de não-discriminação. 
 

4. Procedimentos de sorteio. 

a. A escola determinará o número de vagas disponíveis no período de matrícula por 
série. No caso de haver menos vagas do que os candidatos elegíveis, os alunos 
serão admitidos por meio de processo de sorteio. Os candidatos serão colocados 
no sorteio por ano e são divididos em três categorias: irmãos; moradores; e não 
residentes; conforme descrito abaixo. 
 

i. Irmãos, residentes ou não residentes, de alunos que já frequentam a 
CCSL no ano de inscrição terão preferência de admissão sobre os 
alunos não-irmãos. É de responsabilidade dos pais/responsáveis legais 
informar à CCSL sobre qualquer irmão que esteja atualmente 
estudando na CCSL ou na Lista de Espera. Irmãos são alunos que 
compartilham um pai comum, seja biologicamente ou adoção legal 
 

ii. Residentes de Lowell terão preferência para admissão sobre 
estudantes não-residentes. 

 

iii. Não residentes serão definidos como residentes de Massachusetts que 
vivem fora da cidade de Lowell. 

 
b. Será realizado um sorteio em data divulgada a ser determinada pela escola (entre 

1º de janeiro e 15 de março). O sorteio será realizado no Collegiate Charter School 
of Lowell, 1857 Middlesex St., Lowell, MA. A data e hora serão divulgadas pelo 
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menos uma semana antes da realização do sorteio. Todas as inscrições elegíveis 
recebidas dentro do prazo serão incluídas no sorteio, se necessário. As inscrições 
enviadas após o prazo não serão incluídas no sorteio.  

 
c. A cada inscrição será atribuído um número de identificação aleatório. Uma parte 

neutra realizará o sorteio por série em evento público. O sorteio estabelecerá uma 
lista justa e aleatória de alunos por série classificados em ordem numérica 
crescente de acordo com o resultado do sorteio. Depois que a ordem aleatória do 
sorteio for determinada, será aplicada a preferência de admissão. As ofertas de 
admissão serão feitas levando em consideração as preferências de inscrição e 
com base no número de vagas disponíveis. No caso de haver mais candidatos do 
que vagas disponíveis, os nomes dos alunos serão colocados na lista de espera 
por série na ordem em que os nomes foram selecionados. 

 

5. Lista de espera 

a. Quando o aluno é colocado em lista de espera, em duas semanas os 
pais/responsáveis serão notificados por escrito de sua posição nesta lista. Esta 
comunicação será feita por correio e e-mail, caso o endereço de e-mail tenha sido 
fornecido.  

 
b. A ordem de colocação do aluno na lista de espera pode mudar dependendo das 

preferências de admissão (conforme identificado na seção 4a) no momento em 
que a vaga é ofertada. Os alunos não serão matriculados antes de outros alunos 
elegíveis que foram previamente colocados em lista de espera durante o processo 
de matrícula anterior, exceto:  

 
i. Se as preferências de inscrição mudarem (devido ao status de irmão ou 

residência).  

ii. Em casos em que a matrícula do aluno em lista de espera, que não é 
irmão de outro aluno atualmente matriculado, exceder o limite de 
matrícula do distrito, o aluno não será matriculado, mas mantido na lista 
de espera.  

iii. Nos casos em que a matrícula de aluno que é irmão de aluno 
atualmente matriculado na escola exceder o limite de vagas do distrito, 
e a escola não tiver admitido outros alunos antes de admitir o irmão, o 
irmão poderá se matricular e a Comunidade de Massachusetts 
fornecerá mensalidade para o irmão, sujeito a apropriação do caso.  

c. Se o aluno deixar de frequentar a CCSL ou recusar a admissão, o próximo aluno 
disponível na lista de espera sujeito às preferências no momento da admissão 
será admitido até que todas as vagas sejam preenchidas.  
 

d. Se a lista de espera se esgotar durante o ano letivo e houver vagas disponíveis, 
a escola realizará períodos adicionais de matrícula e sorteios conforme 
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necessários, atendendo aos requisitos estabelecidos na seção “Procedimentos de 
Sorteio” acima.  
 

e. As listas de espera são mantidas apenas para o ano letivo para o qual os alunos 
se inscreveram. Os alunos que permanecerem na lista de espera no final do ano 
não são automaticamente transferidos para a lista do próximo ano. Qualquer aluno 
que permaneça na lista de espera e que deseje se matricular para o ano letivo 
subsequente deve enviar uma nova inscrição para sorteio.  
 

f. Para cumprir a Lei Geral de Massachusetts, c. 71, § 89(n), a CCSL manterá os 
nomes dos alunos participantes do sorteio mas não admitidos, em lista de espera, 
que será encaminhada à Secretaria de Ensino Fundamental e Médio. Além dos 
nomes dos alunos, a CCSL vai fornecer à Secretaria o endereço residencial, 
número de telefone, série e outras informações de cada aluno que a Secretaria 
julgue necessárias. 
 
 

6. Preenchimento de vagas 
 

a. As vagas do jardim de infância até a nona série serão preenchidas até 15 de 
fevereiro.  

b. Condições para o preenchimento de vagas: 

i. As escolas K-12 são obrigadas a preencher as séries K-6; A CCSL 
preencherá as vagas do 7º e 8º ano pelos seguintes motivos:  

 A fim de matricular uma turma de tamanho ideal.  

 Para fins de planejamento de equipe e restrições orçamentárias.  

ii. Além disso, A CCSL preencherá as vagas do 9º ano pelos seguintes 
motivos:  

  A fim de matricular uma turma de tamanho ideal.  

  Para fins de planejamento de equipe e restrições orçamentárias.  

c. Qualquer vaga não preenchida após 15 de fevereiro passará automaticamente 
para a série subsequente, a ser preenchida no mês de setembro seguinte, desde 
que essa série não esteja na última metade das séries oferecidas e não sejam o 
décimo, décimo-primeiro e décimo-segundo ano. As vagas dos alunos que 
aceitaram a oferta de matrícula na CCSL mas nunca frequentaram estarão 
isentas. 603 CMR 1.05(10)(c). 

d. As vagas no décimo ano serão preenchidas até 30 de setembro. Todos os 
candidatos ao 10º ano participarão do sorteio para uma vaga na lista de espera. 
Se houver vagas, elas serão preenchidas até 30 de setembro.  

i. A CCSL preencherá as vagas do décimo ano pelos seguintes motivos:  
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 Para fins acadêmicos, de planejamento de equipe e restrições 
orçamentárias.  

 A fim de matricular uma turma de tamanho ideal. 

 
7. Procedimentos de matrícula 

 

a. Todos os alunos cujas matrículas serão inicialmente aceitas serão contatados por 
correio dos EUA e e-mail. De março a junho, as ofertas devem ser aceitas ou 
recusadas dentro de duas (2) semanas. A partir de julho, as ofertas devem ser 
aceitas ou recusadas em até 3 (três) dias úteis. Os pais são incentivados a 
atualizar suas informações de contato ligando para a escola com quaisquer 
alterações. Todas as crianças que forem aceitas para matrícula, seja diretamente 
por meio de sorteio ou a partir da lista de espera, serão solicitadas, mas não 
obrigadas, a preencher um questionário que forneça à escola informações de 
contato pertinentes, informações de antecedentes escolares e outros dados. 
Qualquer aluno que recusar oferta de admissão deve se inscrever novamente se 
desejar ser considerado novamente para matrícula.  
 

b. Todos os alunos serão obrigados a fornecer evidências na forma de históricos 
escolares, boletins escolares, conclusão do plano aprovado de ensino em casa, 
declaração da direção da escola, etc., que indiquem que concluíram com êxito 
sua série atual até o final de agosto.  
 

c. Os alunos matriculados podem realizar um exame de qualificação. O resultado da 
avaliação diagnóstica não afetará o status de matrícula do aluno, mas pode 
informar em qual série o aluno será melhor atendido. 
 

d. Antes da oferta de admissão pela CCSL, as famílias devem apresentar 
comprovante de residência em Massachusetts. A CCSL reserva-se o direito de 
verificar novamente o endereço do candidato nesta fase (exceto no caso de 
estudantes sem residência) solicitando comprovante de residência. 

e. Transferência de CCSL: O pai/responsável pode optar pela transferência de 
escola a qualquer momento durante o ano letivo, de acordo com o processo de 
saída instituído pela escola. O aluno será considerado como desistente e a vaga 
poderá ser aberta para o lugar da criança, se ocorrer uma das seguintes 
situações:  
 

i. O aluno que não frequentou a CCSL de acordo com a política de 
frequência da escola nos primeiros dez (10) dias da data de início 
prevista para o aluno (por exemplo, o primeiro dia de aula)  

ii. O aluno que se transfere para outra escola  

iii. Se a escola recebe notificação por escrito do pai/responsável de sua 
intenção de retirar o aluno da CCSL a partir de uma determinada data  
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iv. Se a escola recebe notificação por escrito de aluno (16 anos de idade 
ou mais) a respeito de sua intenção de se retirar da CCSL  

Qualquer aluno que tenha deixado a CCSL e deseje se matricular novamente 
deve solicitar a admissão em um novo processo.  

 
8. Informações do aluno  
 

a. A CCSL manterá registros precisos de sua lista de espera. As informações sobre 
os alunos que entraram no sorteio mas não foram admitidos, devem incluir, entre 
outros, nome (primeiro nome, nome do meio, sobrenome); datas de nascimento; 
cidades ou distrito de residência; nível de escolaridade; endereço residencial e 
números de telefone. 
 

b. Para cumprir a Lei Geral de Massachusetts c. 71, § 89(g), o CCSL, mediante 
solicitação de qualquer distrito escolar, deve liberar os nomes e endereços dos 
alunos matriculados desse distrito escolar para agência de correios da região para 
propósitos de correspondência. Se você não quiser que as informações do seu 
aluno sejam divulgadas, você pode optar por não participar dessa divulgação 
preenchendo e assinando o Formulário de Divulgação de Informações do Aluno 
fornecido com o Manual dos Pais do Aluno.  

 

Missão da CCSL: 
 

Fornecer um programa educacional público preparatório para 
faculdades de nível internacional, academicamente rigoroso e bem-
sucedido, que permita que todos os alunos, independentemente de 
sua origem, atinjam seu pleno potencial, estejam preparados para o 
sucesso na faculdade, equipados com a capacidade e o desejo de 

aprendizado ao longo da vida e desenvolvam fortes valores cívicos, 
éticos e morais em um ambiente seguro, atencioso e rigoroso, 

construído sobre um ethos escolar que enfatiza altas expectativas 
comportamentais e acadêmicas. 
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Calendário Acadêmico 2022-2023 
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Collegiate Charter School of Lowell 

Cronograma para o período 2022-2023 
 
 

 
 
*Collegiate Charter School of Lowell não assume responsabilidade de supervisão para alunos que cheguem 
à escola antes das 7h ou permaneçam no campus após as 16h 
*Os alunos que chegarem mais cedo podem se inscrever no programa Dia Estendido e será cobrada dos 
pais/responsáveis uma taxa apropriada pela participação no programa matutino antes das aulas. Esta taxa também 
será aplicada aos que cheguem mais cedo devido a atrasos em função do clima. 
**Nenhum aluno deve permanecer após a saída da escola por um longo período de tempo enquanto espera por uma 
carona, esperando por um irmão, após a detenção ou quando retorna à escola por causa de um incidente de ônibus. 
Espera-se que os alunos que aguardam caronas permaneçam do lado de fora durante todo o período de 
espera. Qualquer aluno que permaneça após a dispensa pode ser colocado no Programa de Dia Prolongado e a 
taxa da tarde apropriada será cobrada dos pais/responsáveis.  
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Procedimento acadêmico 
 

 

Cronograma para o período 2022-2023 
 

O ano letivo é dividido em dois períodos (semestres). Dentro de cada período, estão 
programados três tipos de dias letivos para maximizar o aprendizado: 
 

 Dias de aula regular 

 Semana de revisão 

 Semana de exames finais 
 

A estrutura do ano letivo 2022-2023 está descrita abaixo. 
 

 
Período I  Período II 
 

30 de ago – 22 de dez  3 de jan – 16 de jun 
 

 
Revisão:  8 de dez – 14 de dez  24 de mai – 8 de jun  
 
 
Finais: 15 de dez – 21 de dez  9 de junho – 15 de jun 
 
 
Total de dias  75 dias  105 dias 

 

A escola fechará depois de estar em atividade por um total de 180 dias. 

Se houver mais de seis (6) dias de neve, recuperaremos dias durante as férias de abril. 
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Dever de casa 
Para reforçar os conceitos da aula e dar aos alunos a oportunidade de aplicar o que 
aprenderam, espera-se que os alunos façam o dever de casa.  
 
O dever de casa é um aspecto importante da experiência educacional de cada aluno e 
um fator importante em seu sucesso acadêmico. O dever de casa é atribuído aos alunos 
como uma extensão do aprendizado em sala de aula. É da responsabilidade do aluno e 
deve refletir o seu trabalho. Tarefas incompletas ou pendentes representam uma séria 
ameaça ao aprendizado. Os alunos que não entregarem as tarefas que lhes foram 
atribuídas serão reportados à Coordenadoria Pedagógica no mesmo dia. Espera-se que 
os alunos tenham deveres de casa todas as noites, inclusive às sextas-feiras. A partir do 
terceiro ano, os alunos usam agendas, que são fornecidas pela escola para anotar as 
tarefas do dia. Os pais devem verificar as agendas se não tiverem certeza sobre os 
deveres de casa. Será solicitado aos alunos que peçam a seus pais para assinar 
as agendas todas as noites. 
 

O dever de casa é criado para: 

 Reforçar a aprendizagem de sala de aula, fornecendo prática, exercício e 
aplicação. 

 Construir a autoconfiança e o senso de responsabilidade do aluno. 

 Ampliar as experiências do aluno para aumentar a participação. 

 Desenvolver habilidades de gestão de tempo e hábitos de aprendizado positivos. 
 
Espera-se que os alunos: 

 Usem as agendas dos alunos diariamente e leve para casa os materiais 
necessários. 

 Gerenciem o tempo para concluir o dever de casa. 

 Mostrem seu pensamento, esforço e organização em seu trabalho. 

 Entreguem as tarefas na data de programada. 
 
O que os pais podem fazer para ajudar: 

 Fornecer aos alunos um local apropriado para fazer os deveres de casa. 

 Programar as atividades do aluno e da família para permitir a conclusão do dever 
de casa. 

 Enfatizar a importância da responsabilidade e a necessidade de uma abordagem 
detalhista e cuidadosa das tarefas. 

 Incentivar o trabalho independente, ao mesmo tempo em que fornece ao aluno o 
suporte adequado quando necessário. 

 
Espera-se que todos os alunos tenham algum tipo de dever de casa todas as noites, seja 
um exercício de matemática, leitura silenciosa ou estudo em preparação para um 
próximo exame. A quantidade de dever de casa aumentará à medida que o aluno 
progride ao longo dos anos. Uma regra geral é esperar que um aluno tenha um mínimo 
de 10 minutos de dever a mais a cada ano. Por exemplo, um aluno que está no 4º ano 
deve ter aproximadamente 40 minutos de dever de casa por noite. Essas diretrizes foram 
estabelecidas e estão sujeitas aos estilos e habilidades individuais de aprendizado dos 
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alunos. Consequentemente, alguns alunos podem exigir menos ou mais tempo do que 
as diretrizes indicariam para cada ano. 
 
 
Dever de casa/trabalho em sala de aula/provas e projetos perdidos 
Os alunos que acumularem tarefas de casa em falta estarão sujeitos a consequências 
acadêmicas. Ausência e trabalhos perdidos: Os pais podem solicitar pelos deveres de 
casa e/ou de sala de aula somente se os alunos tiverem um motivo médico ou 
emergência familiar documentada e estiverem ausentes por três ou mais dias. Todas os 
pedidos de deveres de casa/trabalhos de sala aula devem ser feitos diretamente ao 
Controlador de Qualidade Acadêmica (AQC). 
 
Falta de dever de casa 

 Os alunos que acumularem tarefas de casa em falta estarão sujeitos a 
consequências acadêmicas, na atribuição de nota ou disciplinar.  

 
Perda de trabalho em sala de aula/provas 

 A perda de trabalho em sala de aula e provas devido ao absenteísmo deve ser 
compensada durante o período de atividades da organização discente, detenção 
de almoço, detenção depois da aula ou Academia de sábado dentro de 2 
semanas* da data de entrega ou data da prova.  
 

 

Provas 
A avaliação contínua do aprendizado do aluno é parte integrante do processo instrucional 
nas escolas SABIS®. A avaliação do aprendizado dos alunos é feita de várias maneiras, 
dependendo da área de estudo. Abaixo está uma breve descrição de vários tipos de 
instrumentos de avaliação usados na CCSL. Os alunos fazem provas semanais ou 
quinzenais, que normalmente são provas sobre o capítulo ou unidade. Os exames finais 
e os testes AMS não podem ser guardados pelos alunos, mas podem ser vistos pelos 
pais na escola. 
 
Desonestidade acadêmica / Colar em provas / Plágio 
A desonestidade acadêmica (como “cola” e plágio) será tratada com graves consequências 

acadêmicas e disciplinares, incluindo, entre outras, reunião com os pais, detenção, Programa 

Alternativo Interno, suspensão externa. A reincidência de desonestidade acadêmica resultará no 

escrutínio completo de todas as notas do aluno e pode resultar na reaplicação de exames 

anteriores.  

Academic Mornitoring System™ SABIS®  

O Academic Monitoring System™ SABIS® (AMS) destina-se a monitorar o aprendizado 
do aluno e é considerado uma ferramenta de ensino, uma parte do processo de ensino 
que começa no terceiro ano. As provas semanais de AMS, em matemática e inglês, são 
testes objetivos, referenciados por critérios e corrigidos por computador. São 
desenvolvidos para verificar o aprendizado do aluno, o domínio e a retenção a longo 
prazo. Os itens da prova destinam-se a avaliar conceitos básicos ou centrais e se 
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concentram principalmente em informações factuais. Os alunos ausentes devem fazer 
as provas AMS dentro de 2 semanas da data original do teste. 
 
Exames periódicos 
Os alunos fazem provas todas as semanas durante os períodos de exames regulares. 
Um cronograma de provas para cada período identifica quais assuntos devem ser 
testados durante cada semana. Os alunos ausentes devem fazer exames periódicos 
imediatamente após o retorno à escola. Qualquer extensão é decidida pelo Controlador 
de Qualidade Acadêmica.  

 
Exames finais 
Os exames finais são dados no final de cada período para determinar o domínio dos 
conceitos ensinados ao longo de um período completo. O exame final de final de ano 
mede o desempenho do aluno ao longo do ano letivo. O resultado do exame final 
representa 50% da nota do aluno. A final do terceiro período conta com 50% da nota do 
segundo período, bem como 50% da nota do ano final. Todos os exames finais de 
compensação devem ser concluídos dentro de uma semana do último dia de finais.  
 
Testes padronizados 
Os alunos no 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o anos fazem os exames do Sistema Compreensivo de 
Avaliação de Massachusetts (MCAS) exigidos pelo estado. Esses exames são 
administrados na primavera. Os alunos tem que ser aprovados no MCAS de Ciências, 
Inglês e Matemática para atender aos requisitos estaduais de formação. As notas em 
testes padronizados ajudam os professores a avaliar o progresso dos alunos, não 
apenas pelos padrões escolares, mas também pelos padrões estaduais e nacionais. O 
desempenho em testes padronizados no ensino médio é um componente importante do 
processo de admissão na faculdade. 
 

Reunião com os pais: 
A comunicação entre a casa e a escola ajuda a unir o aluno, pais, professores e 
coordenadoria em uma equipe, trabalhando em direção a um objetivo comum de 
desenvolvimento e crescimento para o aluno. As reuniões permitem que as pessoas mais 
diretamente envolvidas com o aluno se envolvam no processo de sua formação. Os pais 
são incentivados a se reunir com os professores para discutir o progresso de seus filhos 
na escola. Também podem ser organizadas reuniões com membros da coordenação. Os 
pais e responsáveis são incentivados a ligar para a CCSL sempre que houver uma dúvida 
ou preocupação. Visitas improvisadas dos pais para reuniões com professores são 
desencorajadas.  
 
Um pai sem a guarda é obrigado a enviar uma solicitação por escrito à Diretora para 
acessar as informações do histórico da criança antes de ter sua participação na reunião 
de pais e mestres ou acessar informações sobre a frequência, desempenho ou progresso 
da criança aprovada. Para obter informações adicionais, consulte a seção de histórico 
do aluno deste manual.  
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Observações dos pais em sala de aula 
A Collegiate Charter School of Lowell acredita que os pais são parceiros importantes na 

educação dos alunos. Com esse objetivo, será permitido, caso a caso, que os pais, ou 

alguém que os represente, observe a aula em sala, conforme estabelecido nesta 

política. Os seguintes procedimentos devem ser seguidos quando uma observação é 

solicitada: 

 

a) Todas as observações em sala de aula devem ser agendadas com antecedência e 
devem ser aprovadas por escrito pela Diretora da CCSL/ou representante. As 
observações não podem interromper a instrução e devem ser de curta duração.  

 

b) A Diretora da CCSL/representante do prédio tem o poder de negar qualquer 
solicitação de observação, limitar o número de observações realizadas em nome de 
qualquer aluno e/ou limitar a duração de qualquer observação. 

 

c) Todos os pedidos de observação em sala de aula devem ser feitos por escrito e 
devem incluir o nome da pessoa que fará a observação e o objetivo da observação. 
Os pedidos de observação devem ser endereçados à Diretora da CCSL ou 
representante. As observações devem ser agendadas com a Diretora da 
CCSL/representante com, no mínimo, três dias úteis de antecedência da data 
solicitada para observação.  

 

d) Se o pedido de observação for para alguém que não seja um pai, o(s) pai(s) 
deve(m) assinar um termo de autorização para a observação e para que o 
observador não-genitor forneça informações sobre o aluno e sobre a observação à 
divisão escolar.  

 

e)  A Diretora da CCSL/ representante tem o poder de negar qualquer solicitação de 
observação, limitar o número de observações realizadas em nome de qualquer 
aluno. 

 

f)  Geralmente, apenas um pai ou observador pode observar a sala de um aluno em 
um dado momento. 

 

g) As observações devem ser de curta duração e geralmente serão limitadas a um 
tempo equivalente a um período de aula, mas o diretor/representante terá o poder 
de limitar a duração de qualquer observação. 

 

h) Os observadores devem seguir a política do Conselho escolar em relação aos 
visitantes da escola e todos os procedimentos da escola para visitantes, incluindo a 
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exigência de que todos os visitantes se registrem na secretaria da escola 
imediatamente após a chegada. 

 

i)  Os observadores devem concordar em manter a confidencialidade de outros 
alunos da sala. 

 

j)  Um membro da equipe da escola deve estar presente na sala de aula com o 
observador em todos os momentos. 

 

k)  Qualquer interrupção na instrução na sala de aula causada ou criada pelo 
observador pode resultar na solicitação para o observador deixar imediatamente a 
sala de aula e futuras solicitações de observação por esse observador podem ser 
negadas.  

 

l)  Solicitações de observações como parte de uma Avaliação Educacional 
Independente de um aluno com deficiência devem ser coordenadas através do 
Escritório de Educação Especial.   

Colocação de alunos em sala de aula 

As colocações em sala de aula serão a critério exclusivo da administração da CCSL. 

Os pedidos dos pais para membros específicos do corpo docente para seus filhos não 

serão atendidos.  

Históricos do aluno 
NOTIFICAÇÃO DE DIREITOS CONFORME LEI DE PRIVACIDADE E DIREITOS 
EDUCACIONAIS DA FAMÍLIA  
 
A Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) concede aos pais e 
alunos com mais de 18 anos de idade (“alunos elegíveis”) certos direitos com relação 
aos históricos escolares do aluno. Esses direitos são:  
 
(1) O direito de inspecionar e revisar os históricos escolares do aluno dentro de 45 dias 
do dia em que a CCSL receber uma solicitação de acesso. 
 
(2) O direito de solicitar a alteração dos históricos escolares do aluno, que os pais ou o 
aluno elegível acreditem ser imprecisos, enganosos ou de outra forma violem os direitos 
de privacidade do aluno sob a FERPA. 
 
(3) O direito de consentir a divulgação de informações de identificação pessoal contidas 
nos históricos escolares do aluno, exceto na medida em que a FERPA autorize a 
divulgação sem consentimento.  
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(4) O direito de apresentar uma reclamação ao Ministério da Educação dos EUA sobre 
supostas falhas do Distrito escolar em cumprir os requisitos da FERPA. O nome e 
endereço do Escritório que administra a FERPA são: 
 

Escritório de Conformidade da Política Familiar 
Ministério da Educação dos EUA 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 

 
 

Tanto a FERPA quanto a lei de Massachusetts também dispõem sobre a liberação de uma 
escola das Informações do cadastro do aluno sem o consentimento prévio por escrito de um 
aluno elegível ou dos pais/responsáveis. As informações do cadastro incluem o seguinte: 
nome do aluno, endereço, lista de telefones, data e local de nascimento, área de estudo 
principal, datas de presença, peso e altura dos membros das equipes esportivas, classe, 
participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos, certificados, honrarias e 
prêmios, e planos pós-ensino médio sem o consentimento do aluno ou pai elegível; desde 
que a escola forneça um aviso público sobre os tipos de informações que pode divulgar e 
permita que os alunos elegíveis e pais/responsáveis tenham um tempo razoável após tal 
notificação para solicitar que essas informações não sejam divulgadas sem o consentimento 
prévio do aluno ou pai/responsável elegível . 

 
Resumo das leis e regulamentos de Massachusetts relativos aos históricos do 
aluno 
 
Definições:  
 
Autoridade dos funcionários:  
(a) Administradores escolares, professores, orientadores e outros profissionais que são 
contratados pelo comitê escolar ou que estão prestando serviços ao aluno sob um acordo 
entre o comitê escolar e um prestador de serviços, e que estão trabalhando diretamente 
com o aluno em um processo administrativo, aconselhamento pedagógico e/ou 
capacidade diagnóstica. Qualquer pessoal que não seja empregado diretamente pelo 
comitê escolar terá acesso apenas às informações de histórico do aluno que são 
necessárias para que desempenhem suas funções. 
(b) Pessoal administrativo e de escritório, incluindo operadores de equipamentos de 
processamento de dados ou equipamentos que produzam microfilmes/microfichas, que 
sejam empregados pelo comitê escolar ou contratados sob um contrato de serviço do 
comitê escolar, e cujas funções exijam que tenham acesso aos históricos dos alunos 
para fins de processamento de informações para o mesmo. Qualquer pessoa que não 
seja empregado diretamente pelo comitê escolar terá acesso apenas às informações de 
histórico do aluno que são necessárias para que desempenhem suas funções. 
(c) A Equipe de Avaliação que avalia um aluno. 
 
O aluno elegível significa qualquer aluno com 14 anos de idade ou mais ou que tenha 
ingressado no 9o ano, a menos que o comitê escolar agindo de acordo com 603 CMR 
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23.01(4) estenda os direitos e disposições de 603 CMR 23.00 para alunos com idade 
inferior a 14 ou para alunos que ainda não ingressaram no 9º ano. 
 
Pai significa o pai ou mãe de um aluno, ou responsável, ou pessoa ou organização 
legalmente autorizada a agir em nome do aluno no lugar ou em conjunto com o pai, mãe 
ou responsável. Qualquer pai que por ordem judicial não tenha a guarda física do aluno, 
é considerado um pai sem guarda para fins das MGL c. 71, § 34H e 603 CMR 23,00. 
Isso inclui os pais que, por ordem judicial, não residam com o aluno ou o supervisionem, 
mesmo por curtos períodos de tempo.  
 
O histórico do aluno deve consistir no histórico escolar e no registro temporário, incluindo 
todas as gravações de informações e fitas de computador, microfilme, microficha ou 
qualquer outro material, independentemente da forma física ou das características de um 
aluno, organizado com base no nome do aluno ou em forma que tal aluno possa ser 
identificado individualmente, e que é mantido pelas escolas públicas da Comunidade. O 
termo usado em 603 CMR 23.00 deve significar todas essas informações e materiais, 
independentemente de onde estejam localizadas, exceto as informações e materiais 
especificamente isentos por 603 CMR 23.04. 
(a) O registro temporário deve consistir em todas as informações no histórico do aluno 
que não estão contidas no histórico escolar. Esta informação deve ser claramente 
importante para o processo educacional. Essas informações podem incluir resultados de 
testes padronizados, classificação de classe (quando aplicável), atividades 
extracurriculares e avaliações de professores, conselheiros e outros funcionários da 
escola. 
(b) O histórico escolar deve conter registros administrativos que constituam os dados 
mínimos necessários para refletir o progresso educacional do aluno e para operar o 
sistema educacional. Esses dados serão limitados ao nome, endereço e telefone do 
aluno; sua data de nascimento; nome, endereço e número de telefone do pai ou 
responsável; títulos do curso, notas (ou o equivalente quando as notas não são 
aplicáveis), créditos do curso, nível concluído e ano de conclusão. 
 
I. Inspeção do histórico do aluno 
Um pai de um aluno, ou o próprio aluno, que entrou no nono ano ou tem pelo menos 14 
anos de idade (aluno elegível), tem o direito de inspecionar todas as partes do histórico 
do aluno mediante solicitação. Os pais e/ou aluno elegível têm o direito de receber cópias 
de qualquer parte do histórico, embora uma taxa razoável possa ser cobrada pelo custo 
real das cópias de materiais. O registro deve ser disponibilizado aos pais ou aluno 
elegível em até dez (10) dias corridos após a solicitação, a menos que os pais ou aluno 
concordem com um atraso. O pai e/ou aluno elegível pode solicitar que partes do 
histórico sejam interpretadas por um profissional qualificado da escola ou pode convidar 
qualquer outra pessoa de sua escolha para inspecionar ou interpretar o registro com 
eles. 
 
II. Direitos dos pais sem guarda 
As Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 34H e 603 CMR 23.07 especificam 
procedimentos detalhados que regem o acesso aos históricos dos alunos por pais que 



 

 
27 

não têm a guarda física de seus filhos. Para obter mais informações, consulte “Acesso 
ao histórico do aluno para pais sem guarda” abaixo.  
 
III. Confidencialidade dos Históricos dos Alunos 
Com algumas exceções, nenhum indivíduo ou organização, exceto os pais, alunos e 
funcionários autorizados da escola, são elegíveis para acessar informações em ou de 
um histórico de aluno sem o consentimento por escrito específico e informado dos pais 
ou do aluno. Uma dessas exceções é a autoridade do distrito escolar para encaminhar, 
sem consentimento, o histórico completo do aluno às escolas ou distritos escolares para 
os quais um aluno se transfere ou se matricula. 
 
IV. Alteração do histórico do aluno 
Alunos e/ou pais qualificados têm o direito de adicionar informações, comentários, dados 
e/outros materiais relevantes ao histórico do aluno. Os alunos e/ou pais elegíveis 
também têm o direito de solicitar por escrito que o histórico do aluno seja alterado. 
Qualquer solicitação desse tipo deve ser direcionada ao diretor. O diretor da escola 
tomará uma decisão por escrito sobre tal solicitação dentro de uma semana. A negação 
de um pedido para alterar um histórico do aluno pode ser apelada ao Superintendente. 
 
V. Destruição de histórico de alunos 
Os regulamentos exigem que certas partes do histórico do aluno, como o histórico 
temporário, sejam destruídas dentro de sete (7) anos após a transferência ou formatura 
do aluno. As autoridades escolares também podem destruir informações enganosas, 
desatualizadas ou irrelevantes no registro de tempos em tempos enquanto o aluno 
estiver matriculado no sistema escolar. Antes que qualquer informação possa ser 
destruída, os pais e o aluno elegível devem ser notificados e ter a oportunidade de obter 
uma cópia de quaisquer registros a serem destruídos. 
 
O apresentado acima é apenas um resumo de algumas das disposições mais 
significativas das leis e regulamentos estaduais referentes aos registros dos alunos. Se 
forem desejadas informações mais detalhadas, uma cópia dos regulamentos, 603 CMR 
23.00, pode ser obtida na Secretaria de Ensino Fundamental e Médio. Essas 
regulamentações estaduais são elaboradas para garantir os direitos dos pais e alunos 
de confidencialidade, inspeção, alteração e destruição dos históricos dos alunos, e para 
auxiliar as autoridades escolares em suas responsabilidades pela manutenção dos 
históricos dos alunos.  
 
Reclamações relacionadas a problemas de histórico do aluno devem ser direcionadas 
ao AQC. Um pai ou aluno elegível tem o direito de registrar uma reclamação na 
Secretaria de Políticas Familiares do Ministério da Educação dos Estados Unidos, 400 
Maryland Avenue SW, Washington, DC 20202-5901, ou com a Secretaria de Ensino 
Fundamental e Médio de Massachusetts, 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, 781-
338-3300. Se você tiver alguma dúvida sobre este aviso ou quiser mais informações e/ou 
uma cópia dos Regulamentos de histórico de alunos do Secretaria de Educação de 
Massachusetts (603 CMR 23.00), entre em contato com o escritório da Diretora.  
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ACESSO PARA PAIS SEM A GUARDA, M.G.L. c. 71, §34H 
A menos que haja uma ordem judicial em contrário, um pai sem a guarda (um pai sem a 
guarda física da criança) de qualquer aluno tem o direito, sujeito a certos procedimentos, 
de receber informações sobre o aproveitamento, envolvimento, comportamento do aluno 
etc. Um pai sem guarda que deseja acessar informações de histórico do aluno deve 
enviar uma solicitação por escrito anualmente ao Diretor. Após o recebimento de tal 
solicitação, a Diretora enviará uma notificação por escrito a parte que tem a guarda por 
correio com carta registrada informando que o histórico e informações serão fornecidos 
a parte que não tem a guarda em vinte e um (21) dias corridos, a menos que a parte com 
a guarda forneça documentação da inelegibilidade da parte sem a guarda para acessar 
tais informações. Em todos os casos em que os registros escolares são fornecidos à 
parte sem a guarda, o endereço eletrônico e postal e outras informações de contato da 
parte que tem a guarda devem ser removidos dos registros fornecidos. O histórico 
fornecido à parte sem a guarda devem ser marcados para indicar que não podem ser 
usados para matricular o aluno em outra escola. Após o recebimento de uma ordem 
judicial que proíba a distribuição de informações de acordo com GL c. 71, § 34H, a escola 
notificará a parte sem a guarda de que deixará de fornecer acesso ao histórico do aluno 
à mesma.  
 
Os históricos dos alunos estão disponíveis para os pais mediante solicitação. As 
solicitações de históricos escolares devem ser feitas por escrito e enviadas pelo menos 
dois dias antes do dia em que são necessários. 
Um aluno transferido para um sistema local deve fornecer ao novo sistema um histórico 
escolar completo deste aluno ingressante. O referido histórico deve incluir, mas não se 
limitar a, quaisquer incidentes envolvendo suspensão ou violação criminal ou quaisquer 
relatórios de incidentes nos quais tal aluno tenha sido acusado com suspensão. 
 

Alteração do histórico do aluno 
Alunos e/ou pais qualificados têm o direito de adicionar informações, comentários, dados 
e/outros materiais relevantes ao histórico do aluno. Os pais/responsáveis ou o aluno 
elegível devem enviar as informações adicionais à Diretora juntamente com uma 
solicitação por escrito para que as informações sejam adicionadas ao histórico.  
 
Um pai/responsável ou aluno elegível tem o direito de solicitar por escrito a exclusão ou 
correção de qualquer informação contida no histórico do aluno, exceto as informações 
que foram colocadas no registro por uma EQUIPE para aluno com necessidades 
especiais. Qualquer informação inserida pela EQUIPE não estará sujeita a um pedido de 
exclusão ou correção até que o Plano de Educação Individualizado para aquele aluno 
tenha sido aceito ou, se rejeitado, após a conclusão do processo de apelação de 
educação especial. 
 
Qualquer exclusão ou alteração deve ser feita de acordo com o seguinte procedimento: 
 

 Se um pai/responsável for da opinião de que adicionar informações não é 
suficiente para explicar, esclarecer ou corrigir material questionável no histórico 
do aluno, o pai/responsável deverá apresentar a objeção por escrito e/ou ter o 
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direito de conferir com a Diretora Supervisor ou representante para dar a conhecer 
suas objeções. 

 O Supervisor Chefe/representante deverá, dentro de uma (1) semana após a 
conferência ou recebimento da(s) objeção(ões) por escrito, informar os 
pais/responsáveis de uma decisão por escrito, informando o(s) motivo(s) da 
decisão. Se a decisão for a favor dos pais/responsáveis, o Supervisor-
Chefe/representante deve imediatamente tomar medidas para colocar a decisão 
em vigor. 

 Se a decisão do Supervisor Chefe/representante não for satisfatória para os 
pais/responsáveis, os pais/responsáveis podem apresentar um recurso por 
escrito, junto ao Diretor. Este recurso deve ser apresentado dentro de cinco (5) 
dias letivos da decisão do Supervisor Chefe/representante. A Diretora deverá 
proferir uma decisão por escrito no prazo de duas (2) semanas após o 
recebimento do recurso por escrito. 

 Se a decisão da Diretora/representante não for satisfatória para os 
pais/responsáveis, estes podem apresentar um recurso por escrito, ao Conselho 
Administrativo dentro de cinco (5) dias após ter recebido a decisão da Diretora. O 
Conselho de tutores conduzirá uma audiência sobre o recurso conforme exigido 
pelo 603 CMR 23.09(4). 

 

Transferência de históricos do distrito escolar  
De acordo com 603 CMR 23.07(g), a Collegiate Charter School of Lowell notifica os 
pais/responsáveis e alunos elegíveis que encaminha o histórico escolar completo de um 
aluno transferido para escolas nas quais o aluno procura ou pretende se matricular. 
Embora o consentimento dos pais/responsáveis ou do aluno elegível não seja 
necessário, é política da SABIS® não encaminhar históricos ao distrito receptor sem a 
assinatura dos pais/responsáveis ou do aluno elegível. 
 

Destruição de histórico de alunos 
Fica informado através deste que o histórico temporário de um aluno será destruído em 
no máximo cinco (5) anos após a transferência, formatura ou saída do aluno da escola. 
Se os pais/responsáveis ou aluno elegível desejarem ter o histórico temporário, eles 
devem solicitar por escrito antes do último dia de aula que os documentos sejam 
fornecidos a eles. Não serão dados avisos adicionais aos pais/responsáveis ou ao aluno 
elegível antes da destruição de tais históricos. 

 

Além disso, a SABIS® pode destruir anualmente os seguintes documentos, que são 
considerados parte do histórico temporário: históricos disciplinares (exceto 
documentação de suspensões e/ou expulsões), quaisquer notas do pai/responsável 
sobre ausências, dispensas antecipadas, atrasos na chegada, bem como exemplos de 
trabalhos dos alunos. Se os pais/responsáveis ou aluno elegível desejarem ter o histórico 
temporário, eles devem solicitar por escrito antes do último dia de aula. 
 

Acesso de pais sem guarda aos históricos escolares  
Para que a Collegiate Charter School of Lowell l divulgue as informações do aluno para 
um pai sem guarda, devem ser satisfeitas as diretrizes das Leis Gerais de Massachusetts 
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c. 71 Seção 34H. A Seção 34H exige que a CCSL forneça informações a um pai sem a 
guarda somente se este for elegível para receber informações de acordo com esta seção. 
 
A Secretaria de Educação de Massachusetts alterou seus regulamentos que regem o 
acesso dos pais sem guarda aos registros escolares de seus filhos para alinhá-los com 
a Lei Federal de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (“FERPA”, sigla em 
inglês). 
 
No passado, os distritos escolares eram obrigados a passar por um processo anual 
para determinar se um pai sem guarda tinha o direito de ter esse acesso com base em 
sua situação legal por meio de cópias autenticadas de decisões e sentenças da Vara 
de Família e Sucessões. 
 
Sob o novo regulamento, o ônus de fornecer essas informações agora recai sobre o pai 
com a guarda. A única ação do distrito escolar ao receber uma solicitação da parte sem 
a guarda para registros escolares é entrar em contato com a parte com a guarda, avisá-
lo da solicitação e fornecer à parte com a guarda vinte e um (21) dias para fornecer 
documentação mostrando que a parte sem a guarda deve ter o acesso negado. Se o 
distrito escolar não receber nenhuma resposta da parte com a guarda dentro de vinte e 
um dias, ele deve liberar os registros para a parte sem a guarda. 
 
Além disso, os regulamentos anteriores exigiam que parte sem a guarda fornecesse 
informações sobre sua situação legal anualmente. Sob os novos regulamentos, este 
requisito anual foi removido. O ônus agora recai sobre a parte com a guarda de alertar o 
distrito escolar sempre que houver uma mudança na situação legal da parte sem a 
guarda que a torne inelegível para acessar os registros das crianças.  

 

A informação fornecida à parte sem a guarda deve ser marcada para indicar que não 
pode ser usada para matricular a criança em outra escola. 

 
 
A “Lei Todo Estudante Deve ter Sucesso”  
A lei federal exige que a Collegiate Charter School of Lowell forneça uma lista de nomes 
de alunos, endereços e números de telefone para recrutadores militares e instituições de 
ensino superior quando solicitarem tais informações, exceto se pais ou alunos solicitarem 
que as informações sejam retidas. No início do ano letivo, será encaminhado aos 
pais/responsáveis e alunos maiores de 14 anos um aviso do direito de solicitar a retenção 
desta informação. Se este aviso não for devolvido à CCSL dentro dos primeiros vinte 
(20) dias letivos do início do ano letivo, a CCSL considerará não haver objeções à 
divulgação desta informação e tal informação será encaminhada a AMBOS recrutadores 
militares e instituições de ensino superior. 
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Emenda à “Proteção do Direito do Aluno” (PPRA) 
O PPRA (sigla em inglês) concede aos pais certos direitos em relação à nossa condução 
de pesquisas, coleta e uso de informações para fins de marketing e certos exames 
físicos. Estes incluem o direito de: 
 

 Consentimento antes que os alunos sejam obrigados a enviar uma pesquisa que diga 
respeito a uma ou mais das seguintes áreas protegidas ("pesquisa de informações 
protegidas") se a pesquisa for financiada no todo ou em parte por um programa do 
Ministério da Educação dos EUA (ED): 

1. Afiliações políticas ou crenças do aluno ou dos pais do aluno; 
2. Problemas mentais ou psicológicos do aluno ou da família do aluno; 
3. Comportamento ou atitudes sexuais; 
4. Comportamento ilegal, antissocial, auto incriminador ou humilhante; 
5. Avaliações críticas de outras pessoas com quem os entrevistados tenham 

relações familiares próximas; 
6. Relações privilegiadas legalmente reconhecidas, como com advogados, médicos 

ou ministros; 
7. Afiliações, crenças ou práticas religiosas do aluno ou dos pais do aluno; ou 
8. Renda, exceto conforme exigido por lei para determinar a elegibilidade a um 

programa. 
 

 Receber uma informação e uma oportunidade de excluir um aluno de: 
1. Qualquer outra pesquisa de informações protegidas, independentemente de 

financiamento; 
2. Qualquer exame físico invasivo não emergencial ou triagem exigida como 

condição de participação, administrada pela escola ou seu agente, e não 
necessária para proteger a saúde e a segurança imediata de um aluno, exceto 
para exames de audição, visão ou escoliose, ou qualquer exame físico ou triagem 
permitido ou exigido pela lei estadual; e 

3. Atividades envolvendo coleta, divulgação ou uso de informações pessoais obtidas 
de alunos para marketing ou para vender ou distribuir as informações para outras 
pessoas. 
 

 Inspecionar, mediante solicitação e antes da administração ou uso:  
1. Pesquisas de informações protegidas de estudantes; 
2. Instrumentos usados para coletar informações pessoais de alunos para qualquer 

um dos fins de marketing, vendas outros fins de distribuição acima; e 
3. Material instrucional usado como parte do currículo educacional. 

 
Esses direitos são transferidos dos pais para o aluno maior de 18 anos ou menor 
emancipado de acordo com a legislação estadual. A Collegiate Charter School of Lowell 
desenvolveu e adotou políticas, em consulta com os pais, sobre esses direitos, bem 
como arranjos para proteger a privacidade do aluno na administração de pesquisas de 
informações protegidas e na coleta, divulgação ou uso de informações pessoais para 
marketing, vendas, outros fins de distribuição. A Collegiate Charter School of Lowell 
notifica diretamente os pais sobre essas políticas anualmente no início de cada ano letivo 
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e após quaisquer mudanças substanciais. A Collegiate Charter School of Lowell também 
notificará diretamente, como por meio do e-mail ou correio dos EUA, os pais de alunos 
agendados para participar das atividades ou pesquisas específicas indicadas abaixo e 
fornecerá uma oportunidade para os pais optarem por não participação da atividade ou 
pesquisa específica. A Collegiate Charter School of Lowell fará esta notificação aos pais 
no início do ano letivo se o Distrito tiver identificado as datas específicas ou aproximadas 
das atividades ou pesquisas naquele momento. Para pesquisas e atividades 
programadas após o início do ano letivo, os pais receberão uma notificação razoável das 
atividades e pesquisas planejadas listadas abaixo e terão a oportunidade de excluir seus 
filhos de tais atividades e pesquisas. Os pais também terão a oportunidade de revisar 
quaisquer pesquisas pertinentes.  
 
Pais e/ou alunos que acreditem que seus direitos foram violados podem registrar uma 
reclamação junto a: 
 

Secretaria de Conformidade da Política Familiar 
Ministério da Educação dos EUA 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202 

 

Notificação aos pais sobre questões de educação sexual e 
sexualidade humana  
A Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 32A, exige que os pais tenham a 
oportunidade de excluir seus filhos de cursos, assembleias escolares outras atividades 
e programas educacionais que enfoquem a educação sexual humana, a mecânica 
biológica da reprodução humana e o desenvolvimento sexual ou questões de 
sexualidade. Os pais que desejem revisar os currículos e/ou excluir seus filhos de 
instrução nos tópicos acima devem entrar em contato com a Diretora por escrito.  
 

 
Boletins 
Os boletins são enviados pelo correio duas vezes por ano no final de cada período. Os 
boletins são normalmente enviados pelo correio duas semanas após o término dos 
exames do período. Eles incluem as notas numéricas do aluno para cada disciplina, 
registros de frequência e uma informação sobre o comportamento e a ética do aluno na 
escola. Comentários sobre atitude, comportamento e progresso também podem ser 
incluídos no boletim. Alunos em aprendizado da língua inglesa, alunos de Educação 
Especial e alunos com planos de acomodação 504 também recebem um Relatório de 
Progresso.  
 
Um exemplo de boletim da Collegiate Charter School of Lowell é fornecido na página a 
seguir. No boletim, você encontrará os pontos de frequência, acadêmico, 
comportamento, disciplina e observações para seu(s) filho(s). 
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Frequência 
As informações de frequência detalharão todas as faltas e atrasos, justificados e não, 
bem como o número total de dias em que o aluno esteve matriculado. 
 
Acadêmico 
A parte acadêmica do boletim detalhará as notas de todas as disciplinas. Inglês (3° - 9ª 
série) e matemática (3° -12° ano), e ciência (6ª série - 12° ano) terão a pontuação AMS 
(Academic Monitoring System®). A média das disciplinas está na coluna acadêmica da 
extrema direita e é considerada a nota geral do curso. Um detalhamento de como as 
médias são calculadas é fornecido no formulário do boletim para sua conveniência. 
 
 
Código de comportamento do aluno 
O boletim comunica não apenas o progresso acadêmico, mas também informações 
sobre o comportamento e a ética dos alunos na escola. Esta avaliação é intitulado 
“Código de Comportamento do Aluno” no boletim e avalia o desenvolvimento nas 
seguintes áreas: 
 

1. Honestidade – ser honesto em tudo o que se faz, nunca tomando o que não lhe 
pertence ou levando o crédito por algo que não criou, escreveu ou fez. 
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2. Cooperação/Ajuda – agir ou trabalhar com professores e colegas de classe para 
benefício comum. 

3. Conformidade com as regras – conformidade no cumprimento de solicitações oficiais, 
ação de acordo com uma norma ou autoridade. 

4. Autocontrole – contenção sobre os próprios impulsos, emoções (ou decisões) 
(expectativas apropriadas à idade). 

5. Esforço – trabalho duro; o trabalho total realizado para atingir um determinado fim. 
6. Boas maneiras – polidez, boa conduta social e etiqueta adequada; conduta a ser 

observada na vida social. 
7. Responsabilidade pelo trabalho acadêmico – responsabilidade por suas ações, 

confiabilidade, algo pelo qual é responsável. Prontidão ao ser chamado para 
obrigações e ações. 

8. Pontualidade – ser pontual e preparado para a aula 
9. Uso sábio do tempo – exercitando o bom senso no uso do tempo na escola. 
10. Respeito pelo corpo docente, discente e propriedade – ter consideração particular ou 

especial pelas pessoas e propriedades. 
 
O professor de sala de aula faz a avaliação com a contribuição de todos os especialistas 
que ensinam o aluno. 
 
Pontos da coordenaria pedagógica 
A parte de pontos de disciplina do boletim detalha o número de pontos negativos que o 
aluno recebeu ao longo do período. Qualquer encaminhamento do aluno à 
coordenadoria pedagógica resultará em pontos negativos; os valores dos pontos 
variam de acordo com o nível da infração disciplinar. 
 

Aprovação, reprovação e colocação de alunos 
A administração da escola terá a decisão final sobre a aprovação ou reprovação de um 

aluno e a colocação de um aluno em um curso designado em um nível específico de 

sofisticação acadêmica e/ou que tenha pré-requisitos específicos. Testes de qualificação 

serão administrados a qualquer aluno para determinar a colocação acadêmica. Embora 

as Controladoras de Qualidade Acadêmica sejam incentivados a envolver os pais em 

decisões significativas que afetem seus filhos, a autoridade máxima em relação à 

aprovação, reprovação e colocação de alunos cabe aos funcionários da escola. As 

decisões relativas ao Ensino Médio Estendido (ESY Extended School Year) para alunos 

elegíveis da Educação Especial serão tomadas por meio do processo da Equipe do IEP. 

Critérios de aprovação e reprovação 

Critérios de promoção e retenção 

 

Critérios de aprovação 

 Aprovação é quando um aluno cumpriu os critérios abaixo: 

 A média geral é maior ou igual a 60% 

 Todos os indivíduos com pontuação acima ou igual a 60% 
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Será promovido o aluno que atender aos requisitos acima. 

Escola de verão 

  Se a média total for igual ou superior a 55%, mas Matemática e/ou Inglês for 

inferior a 60%, o aluno deverá frequentar a Escola de Verão e cumprir os critérios 

de aprovação para ser promovido.  

 Os alunos que não frequentarem a escola de verão não serão promovidos. 

O aluno deve passar no curso da escola de verão (60% ou mais) para ser 

promovido. 

Recuperação 

 Se um aluno for reprovado em qualquer curso que não seja ELA e Matemática, 

ele/ela será obrigado a fazer um exame de recuperação na(s) disciplina(s) 

reprovada(s).   

Critérios de retenção 

 Média geral abaixo de 55% 

O aluno será retido se não atender aos critérios acima. 

 

Sistema de notas 
Embora todas as disciplinas sejam importantes, algumas recebem um peso acadêmico 
maior que outras (ver “Requisitos para Formar-se”). As médias e relatórios são 
produzidos não pelo professor, mas pela administração via sistema informatizado. Os 
pesos atribuídos a vários subdisciplinas são atribuídos pela SABIS® Sistemas 
Educacionais e são comuns a todos as escolas SABIS®. 
 

Quadro de honra ao mérito 
O Quadro de honra ao mérito SABIS® pretende ser exclusivo. Um mínimo de 87% em 
cada disciplina acadêmica e pelo menos um “bom” em todas as disciplinas especiais é 
exigido. 
 

Requisitos de graduação: 
 
Inglês: O inglês do ensino médio é obrigatório nos quatro anos. 
 
Matemática: Necessário todos os quatro anos; conclusão mínima de matemática LA. 
 
Ciências: Três (3) ciências de laboratório necessárias - no mínimo uma ciência da vida 
e uma 
ciência física: 
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Idioma mundial: Obrigatório todos os quatro anos. 
 
História: Obrigatório por três anos: Pelo menos 1 (um) ano de história dos EUA e 1 
(um) ano de história do mundo.  
 
Belas-Artes: Obrigatório para 2 (dois) períodos. Exemplos de cursos incluem, mas não 
estão limitados a: 

 Música 
 Arte 
 Escrita criativa 
 

Educação Física: Obrigatório para todos os 4 (quatro) anos, 1 (um) período por ano. 
 
Saúde: Obrigatório para 1 (um) período. 
 
Programação de Computadores: Obrigatório por 1 (um) ano. 
 
Humanidades: Disciplinas eletivas não obrigatórias 
Um total de 27 (vinte e sete) créditos são necessários para a graduação. Todos os 
alunos serão obrigados a se inscrever na faculdade como requisito para a graduação. 
Uma nota de aprovação de 60% é necessária para obter crédito para qualquer classe 
que seja avaliada numericamente. Uma nota de aprovação REGULAR é necessária 
para obter crédito para qualquer aula que seja avaliada usando comentários. 
 
Atribuições de crédito: 

Inglês 1,3 créditos/ano 
Matemática 1,3 créditos/ano 
Idioma 1,0 créditos/ano 
Ciências 1,0 crédito/ano 
História 1,0 crédito/ano 
Belas Artes os créditos variam de acordo com o número de 

horas/semana concluídos pela turma. 
Humanidades os créditos variam de acordo com o número de 

horas/semana concluídos pela turma.  
Informática os créditos variam de acordo com o número de 

horas/semana concluídos pela turma.  
Orientação os créditos variam de acordo com o número de 

horas/semana concluídos pela turma.  
Educação Física 0,25 créditos/período 
Saúde 0,25 créditos/período 

O curso de Colocação Avançada (AP®) recebe pelo menos 0,3 créditos extras por ano 
(1,6 para AP® Inglês, matemática, idiomas e ciências. Uma pontuação no exame AP® de 
3 resultados em 0,1 crédito adicional; da mesma forma, uma pontuação de 4 é concedida 
com mais 0,2 créditos, e uma pontuação AP® de 5 ganha 0,3 créditos extras. (Portanto, 
o maior crédito possível em um único curso seria 1,9) 

33 
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Em Massachusetts, os alunos de escolas públicas devem atender aos requisitos locais 
e estaduais para obter um diploma do ensino médio. G.L. c. 69, § 1D exige que todos os 
alunos atendam ao padrão de Determinação de Competência (CD). Para mais 
informações, visite MA DESE Requisitos de Graduação. 
 

Plataforma Digital SABIS® 
Plataforma Digital SABIS®, formalmente conhecida como SABIS® WebSchool, é um site 
que permite aos pais visualizar informações sobre o progresso de seus filhos. O site 
fornece informações atualizadas, incluindo, mas não se limitando a calendários 
escolares, notícias, eventos, relatórios de progresso para download de resultados 
acadêmicos/exames, totais de frequência e infrações disciplinares. Os formulários de 
inscrição no site e os requisitos do site estão disponíveis nas secretarias administrativas. 
 

Serviços aos alunos 
Os serviços aos alunos da Collegiate Charter School of Lowell incluem coordenadores 
pedagógicos e assistentes sociais licenciados, que auxiliam os alunos com questões 
relacionadas a planos educacionais, habilidades de estudo, problemas pessoais e 
quaisquer outras preocupações individuais. Os coordenadores e orientadores auxiliam 
os alunos através de reuniões com alunos individualmente e/ou pequenos grupos. 
 
A ajuda oferecida inclui, mas não se limita a: 

Educacional 
Os Controladores de Qualidade Acadêmica oferecem avaliações dos pontos fortes e 
fracos acadêmicos, revisam os hábitos de estudo, auxiliam na seleção de cursos e 
planejam a educação futura. 
 
Pessoal 
A equipe de assistentes sociais licenciados auxilia na saúde mental e aconselhamento 
social/emocional da população estudantil. Os assistentes sociais fornecem mediação de 
disputas relacionadas ao aluno, encaminhamento para serviços ambulatoriais de saúde 
mental, observações psicopedagógicas, preparação de planos de intervenção 
comportamental, notificação obrigatória de situações de negligência e abuso e 
assistência de intervenção em crises. 
 
A Collegiate Charter School of Lowell também oferece uma série de serviços para 
atender às necessidades de alunos individuais, incluindo, mas não limitado a serviços de 
educação especial e serviços para alunos de inglês. 
 
Serviços de educação especial 
Alunos que foram considerados elegíveis para educação especial nos termos da Lei de 
Educação para Pessoas com Deficiências e/ou MGL c. 71B; Para ser elegível para 
serviços de educação especial, o aluno deve ter uma das seguintes deficiências: 
autismo, atraso no desenvolvimento, déficit específico de aprendizagem ou déficit 
cognitivo, sensorial, neurológico, emocional, de comunicação, físico ou de saúde. 
Também deve ser considerado que o aluno não é capaz de ter progresso educativo 

http://www.malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter69/Section1d
https://www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html


 

 
38 

efetivo como resultado de uma deficiência e exigir instrução especialmente projetada ou 
serviços relacionados para ter acesso pleno a educação.  
 
Após a conclusão de uma avaliação inicial, a Equipe desenvolve um programa 
educacional individualizado (IEP, sigla em inglês) que destaca, entre outras coisas, os 
pontos fortes do aluno, áreas de preocupação, estratégias para acomodar a deficiência 
do aluno, modificações no currículo, serviços que o aluno receber, e metas e objetivos 
importantes desenvolvidos para garantir o progresso do aluno. O envolvimento dos pais 
durante o processo de avaliação e desenvolvimento do IEP é parte integrante do 
processo. Cópias do “Manual de Direitos e Salvaguardas Processuais dos Pais” podem 
ser obtidas com o Coordenador Acadêmico de Educação Especial. Para os alunos 
considerados elegíveis para educação especial antes de sua matrícula, a Collegiate 
Charter School of Lowell implementará o IEP atual do aluno de acordo com os requisitos 
de 603 CMR 28.00.  
 
Para informações adicionais sobre avaliações de elegibilidade para educação especial e 
disponibilidade de serviços de educação especial, entre em contato com o Coordenador 
Acadêmico de Educação Especial. 
 
Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 
A seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (“Seção 504”) é uma lei federal destinada a 
proteger os direitos de pessoas com deficiência em programas e atividades que recebem 
assistência financeira federal do Ministério da Educação dos EUA. A seção 504 dispõe 
que: “Indivíduo classificado como pessoa com deficiência nos Estados Unidos… não 
será, exclusivamente em razão de sua deficiência, excluído da participação, ter seus 
benefícios negados ou ser submetido a discriminação em qualquer programa ou 
atividade que receba assistência financeira federal…” 
 
Os regulamentos da Seção 504 exigem que as escolas públicas forneçam uma 
“educação pública apropriada e gratuita” (FAPE, sigla em inglês) para todo aluno 
classificado como PcD, independentemente da natureza ou gravidade da deficiência. nos 
termos da Seção 504, uma FAPE consiste na oferta de educação regular ou especial e 
auxílios e serviços relacionados, destinados a atender às necessidades educacionais 
individuais do aluno de forma tão adequada quanto as necessidades de alunos sem 
deficiência são atendidas.  
 
A Collegiate Charter School of Lowell reconhece sua responsabilidade em evitar a 
discriminação nas políticas e práticas envolvendo alunos e funcionários. Nenhum tipo de 
discriminação contra qualquer pessoa que se enquadre nas disposições da Seção 504 
será conscientemente permitida em qualquer programa ou prática da Collegiate Charter 
School of Lowell. Qualquer aluno, pai ou responsável legal que acredite ter sido 
discriminado com base em uma deficiência pode prestar queixa por escrito à Diretora da 
CCSL. 
 
O aluno, pai ou responsável que prestar queixa, não estará sujeito a coerção, 
intimidação, interferência ou retaliação por apresentar uma demanda ou por auxiliar na 



 

 
39 

investigação de qualquer demanda. Interferência, intimidação e/ou retaliação contra 
qualquer indivíduo, inclusive um aluno, pai ou responsável, por apresentar uma 
denúncia, ou queixa ou se opor à discriminação é estritamente proibida e deve ser tratada 
como um ato acionável e ilícito em si mesmo. 
 
Para obter informações adicionais sobre o processo de avaliação da Seção 504 ou 
acomodações ou serviços relacionados à deficiência, entre em contato com o 
Coordenador Acadêmico de Educação Especial. 
 
Serviços para alunos de inglês 
Um aluno de inglês (“EL”) é um aluno que não fala inglês, ou cuja língua nativa não é o 
inglês, e que não é capaz de concluir o trabalho normal da sala de aula em inglês. Isso 
inclui alunos que, sem serviços de apoio ao idioma, teriam problemas para entender as 
aulas na escola ou concluir as tarefas porque ainda estão aprendendo inglês. Neste 
documento, um aluno de inglês será doravante “EL”. De acordo com as leis e 
regulamentos aplicáveis, as escolas charter de Massachusetts devem aceitar e 
matricular ELs admitidos pela loteria que desejam frequentar a escola. O acesso pleno 
e igualitário aos programas e serviços oferecidos na escola deve ser disponibilizado aos 
ELs. Além disso, as escolas charter devem estabelecer procedimentos para identificar 
os alunos que podem ser ELs, para avaliar o nível de proficiência em inglês de cada EL 
no momento da matrícula e para fornecer-lhes um ensino de inglês apropriado que 
atenda aos requisitos da lei estadual e federal. 
  
A Collegiate Charter School of Lowell fornece programação e serviços individualizados 
para alunos EL de acordo com os requisitos das leis estaduais e federais aplicáveis, 
incluindo, mas não se limitando a, MGL c. 71A, M.G.L. c. 89, M.G.L. c. 76, §5, and 603 
C.M.R. 14.00. Para obter informações adicionais sobre os direitos dos alunos EL e os 
serviços disponíveis através da Collegiate Charter School of Lowell, entre em contato 
com o escritório do Coordenador de EL. 
 
 

Currículo escolar 
As séries K (pré-escola) ao 5o compõem a Lower School (fundamental 1) e, atualmente, 
6o a 8o anos compõem o Middle School (ensino médio), e 9ª série - 12° ano a High School 
(fundamental 2). O aprendizado que ocorre durante os primeiros anos estabelece uma 
base sólida para o sucesso nos cursos avançados do High School, sucesso que pode 
levar a excelentes resultados em faculdades e universidades de prestígio. Os anos do 
Lower School são críticos no processo acadêmico. 
 
O currículo da SABIS® compreende o crescimento acadêmico, físico, social, emocional 
e ético. O currículo acadêmico é integrado, sequencial e adequado à idade em 
habilidades, conhecimentos e valores. Um corpo docente dedicado nutre a construção 
da autoestima e também incentiva uma atitude positiva e atenciosa em relação aos 
outros por meio dos valores de cooperação e valorização da diversidade. 
 
O objetivo do currículo é ajudar as crianças a desenvolver habilidades básicas em um 
ambiente encorajador e de acolhedor. Ele foi desenvolvido para desafiar os alunos a 
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buscar a excelência e alcançar seu pleno potencial em todos os anos. São enfatizadas 
as habilidades de leitura, escrita, raciocínio abstrato e resolução de problemas. 
 

Atividades extracurriculares 
A participação em atividades extracurriculares, incluindo, mas não se limitando a, 
esportes, espectadores de esportes, afiliação a clubes, excursões/viagens de campo, 
festas, bailes de formatura e exercícios de graduação, ainda que incentivada, é um 
privilégio, não um direito. Qualquer aluno cuja conduta dentro e fora da escola seja 
inconsistente com a missão da escola e o Código de Conduta pode ter negado o privilégio 
de participar de atividades extracurriculares. 
 
Clubes 
A CCSL oferece a participação dos alunos em uma variedade de atividades de clubes. 
Esses grupos se reúnem durante o dia letivo e período como estudante e/ou após o dia 
letivo. A associação aos clubes extracurriculares é aberta e voluntária, a menos que tal 
associação seja baseada em critérios específicos ou testes. Cada clube é regido pelas 
normas escolares aplicáveis. As atividades do clube não podem interferir material ou 
substancialmente na condução ordenada das atividades educativas. Todos os clube 
extracurriculares devem cumprir com e aderir às leis e regulamentos estaduais e 
federais. Os clubes sediados na escola são obrigados a ter um(a) professora(a)/ 
funcionário(a) como orientador. 
 
Elegibilidade para atividades extracurriculares 
As atividades extracurriculares incluem, mas não se limitam a, equipes esportivas, 
competições acadêmicas, excursões e atividades patrocinadas pela escola. Todos os 
alunos que desejarem participar de qualquer programa voluntário extracurricular e/ou 
esportivo devem preencher o “Formulário de Indenização de Consentimento e 
Liberação” antes de participar de tal programa. 
 
Requisitos de elegibilidade geral 
Para a participação em esportes, competições acadêmicas, excursões e outras 
atividades patrocinadas pela escola, todos os documentos de pré-requisitos, incluindo, 
mas não limitado a, consentimento/indenização dos pais, formulários e/ou formulários de 
isenção de taxa devem ser preenchidos antes que o aluno possa participar de quaisquer 
atividades extracurriculares. Devem ser preenchidos formulários de exame físico 
atualizados para que o aluno possa participar de qualquer atividade atlética interescolar.  
 
Além disso: 

 Um aluno que for suspenso da escola, inclusive um dia inteiro de suspensão, 
perde todos os privilégios de participação ou frequência em atividades 
extracurriculares durante dito período. 

 Um aluno que estiver ausente da escola não pode participar de ou assistir a 
nenhuma atividade extracurricular realizada no dia da ausência (uma ausência na 
sexta-feira anula a elegibilidade para participação em uma competição ou 
atividade no sábado).  
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 Um aluno deve estar presente por no mínimo cinco (5) períodos acadêmicos do 
dia letivo para ser elegível para participar ou participar de atividades 
extracurriculares realizadas naquele dia.  

 Os alunos que receberem duas ou mais referências disciplinares dentro de vinte 
(20) dias letivos antes da atividade extracurricular não poderão participar da 
atividade sujeita ao critério da Diretora/Representante. 

 Os alunos perdem o privilégio de participação em atividades extracurriculares se 
as consequências disciplinares pendentes (detenção ou Academia de Sábado) 
não forem cumpridas. 

Exceções a esta política podem ser concedidas para comparecimento a tribunais, luto 
ou consultas médicas. 
 
A restrição ou perda de privilégios de participação em qualquer atividade extracurricular 
pode ser determinada pela administração devido a violações do código de conduta da 
CCSL (consulte a seção “Código de Conduta”).  
 

Requisitos de elegibilidade acadêmica 
A elegibilidade para esportes, atividades patrocinadas pela escola e competições 
acadêmicas que necessitem de treinos e participação do aluno por um período de tempo, 
requer dos alunos elegibilidade acadêmica, além dos critérios de elegibilidade descritos 
acima. 
 
A elegibilidade para a participação em qualquer atividade extracurricular de longa 
duração será determinada no final do primeiro ou do segundo período de avaliação. As 
notas acumuladas no final do ano serão usadas para determinar a elegibilidade 
acadêmica durante a primeira avaliação do ano seguinte.  
 
Para participar plenamente das atividades extracurriculares, o aluno deve receber uma 
nota de aprovação (60% ou mais) em cada uma das cinco principais disciplinas 
acadêmicas durante o período de avaliação usado para determinar a elegibilidade para 
o esporte ou atividade em particular. As cinco disciplinas principais são inglês, 
matemática, espanhol, história e ciências. Se um aluno receber uma nota de abaixo da 
média para aprovação (59% ou menos) em uma das principais disciplinas acadêmicas 
listadas acima no período de notas determinante, o aluno será colocado em período 
acadêmico condicional (veja abaixo). Se o aluno for reprovado em duas ou mais das 
disciplinas acadêmicas acima mencionadas durante o período de avaliação, tal aluno 
torna-se inelegível para o esporte ou atividade em particular. 
 
Período acadêmico condicional 
O período acadêmico condicional começa no dia em que a elegibilidade é considerada 
oficial e continua por três semanas. Espera-se que os alunos em período acadêmico 
condicional participem de todas as oportunidades de tutoria oferecidas pela CCSL. 
Durante tal período, a participação em qualquer atividade extracurricular será limitada 
para acomodar o cronograma de tutoria. Embora os membros de uma equipe esportiva 
ou acadêmica possam treinar, não poderão participar de nenhuma competição 
interescolar até que a elegibilidade seja restabelecida. Os alunos que mantiverem 
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médias de 60% ou mais em todas as principais disciplinas durante o período condicional, 
terão elegibilidade restabelecida após o período de três semanas. Quando restabelecida 
a elegibilidade, o aluno deve manter notas acima da média de aprovação em todas as 
principais disciplinas acadêmicas durante a atividade extracurricular ou a elegibilidade 
poderá ser revogada.  
 
 

Excursões 
Excursões são realizadas para respaldar o currículo da CCSL. São de natureza 
acadêmica e envolvem pré e pós-atividades. Algumas delas exigem taxas de 
participação. Famílias em dificuldades financeiras devem entrar em contato com a 
Diretora ou representante para a isenção de taxas. Os alunos que receberem duas ou 
mais advertências acadêmicas, disciplinares ou de comportamento no ônibus dentro de 
20 dias letivos antes da excursão podem ser proibidos de participar. Não obstante, a 
participação dos alunos em excursões continua sujeita à discrição da Diretora/ 
representante. Exige-se dos alunos o uso de uniformes escolares em todas as 
excursões, salvo indicação em contrário. 
 
Requisitos CORI/ excursões/ acompanhantes de atividade 
Conforme o Capítulo 71, seção 38 R das Leis Gerais de Massachusetts, todos os 
funcionários atuais e futuros, voluntários, acompanhantes, fornecedores de 
transporte escolar e outros que possam ter contato direto e não monitorado com 
crianças devem se submeter a uma busca de Cadastro de Antecedentes Criminais 
(CORI, sigla em inglês) junto ao Conselho de Sistema Criminal de Massachusetts. 
O serviço de acompanhante ficará a critério da administração da escola e permanece 
sujeito à revisão de antecedentes criminais. As informações do CORI não estão sujeitas 
às leis de registro público e devem ser mantidas em um secretaria administrativo seguro 
por não mais de três (3) anos. O acesso a essas informações é restrito a um 
administrador certificado para recebê-las. A CCSL deve levantar os antecedentes pelo 
menos a cada três anos durante o vínculo empregatício de um indivíduo.  
 

Livros e suprimentos 
Vários livros são entregues aos alunos durante o ano. Espera-se que os alunos cuidem 

dos livros com respeito e os mantenham em boas condições para devolução no final do 

ano. Os alunos não devem escrever nos livros, a menos que sejam explicitamente 

instruídos a fazê-lo por um professor. Se um aluno perder ou danificar um livro, os 

pais/responsáveis deverão arcar com os custo de substituição deste. A secretaria da 

escola fornecerá informações sobre os custos de livros, em caso de problemas. Alunos 

com contas pendentes de livros não podem participar das atividades de fim de ano até a 

quitação. Além dos livros, a escola fornecerá aos alunos materiais acadêmicos. O aluno 

será responsável por substituí-los em caso de perda ou destruição. 

 

Organização Discente SABIS® 
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Panorama da organização 
A Organização Discente consiste em sete departamentos que oferecem a todos os 
nossos alunos oportunidades interessantes e atraentes de fazer a diferença em sua 
escola, melhorar seu desempenho acadêmico, participar e/ou liderar atividades de que 
gostem e se destaquem, bem como criar o ambiente adequado para desfrutar vida 
escolar e se divertir. 
 
Sistema de representante discente 

Um representante discente é um aluno que é membro da Organização Discente. Um 
representante discente tem funções atribuídas Organização Discente e contribui para a 
produtividade da escola. Ser um representante discente enriquece as experiências dos 
alunos, aumenta suas chances de serem aceitos em uma universidade de preferência e 
os prepara para maior sucesso na vida futura. 
 
Hierarquia na Organização Discente SABIS® 
Embora haja uma hierarquia de responsabilidades dentro da Organização Discente 
SABIS®, é importante que os alunos saibam que todos os postos são importantes. Só 
assim os objetivos podem ser alcançados com sucesso. Cada aluno tem um papel na 
vida discente e se encaixa na hierarquia de cargos. Em um nível básico, espera-se que 
todos os alunos sejam membros responsáveis e produtivos da CCSL, cumprindo suas 
regras e apoiando sua filosofia. As crenças básicas da CCSL servem como diretrizes da 
vida estudantil em seu quotidiano. 
 
Motivar os alunos a darem o seu melhor 
Como a CCSL é uma comunidade e não apenas uma sala de aula, espera-se que os 
alunos sigam suas regras e atendam às expectativas de bom comportamento fora da 
sala de aula também. Isso inclui tudo o que um aluno faz enquanto a escola está em 
funcionamento (por exemplo, almoço, recreio/intervalos e atividades no programa 
extracurricular), bem como fora do horário escolar em atividades sociais, excursões e 
outros eventos patrocinados pela escola. Consequências positivas e negativas se 
aplicam aos alunos envolvidos em qualquer atividade escolar.  
 

A Sociedade Mérito Nacional Júnior 
A Sociedade de Mérito Nacional Júnior (NJHS, sigla em inglês) é uma atividade paralela 
ao currículo que apoia a missão da escola e defende a Constituição do NJHS. As cinco 
obrigações dos membros do NJHS são pagar as quotas anuais, manter os padrões pelos 
quais foram selecionados, comparecer às reuniões quando convocados e participar de 
projetos de serviço individuais e do Capítulo. O requisito de serviço individual é atendido 
por tutoria voluntária de pares organizada por meio do SABIS® Organização Discente. O 
requisito de serviço comunitário envolve a angariar de fundos para apoiar 
financeiramente uma instituição filantrópica local escolhida pelos membros de base. 
 
O critério para ser membro do NJHS inclui uma média geral de notas de pelo menos 87% 
e uma avaliação da capacidade de liderança e disposição do membro em potencial em 
servir os outros. Além disso, a ética e os padrões de todos os membros em potencial são 
pesquisados por meio de seus professores e, em seguida, avaliados pelo conselho do 
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corpo docente. Os futuros membros são entrevistados pelo conselho docente e, após 
deliberação, cartas de aceitação ou não são enviadas para as casas dos alunos via 
correio dos EUA. Uma cerimônia formal de posse ocorre a cada ano para dar as boas-
vindas aos novos membros da SABIS® Chapter do NJHS. 
 
 

Gestão e motivação do aluno 
Espera-se que cada pessoa na Collegiate Charter School of Lowell trate todas as outras 
pessoas com dignidade e respeito. Funcionários e alunos trabalharão juntos para ajudar 
cada pessoa na CCSL a atingir seu pleno potencial. Qualquer comportamento ou ação 
que ajude alguém a crescer e amadurecer será encorajado. Comportamentos ou ações 
que interfiram no crescimento de outra pessoa ou o próprio crescimento do aluno 
provocarão consequências disciplinares imediatas. Os alunos serão incentivados a 
lembrar de: 
 

 

Esforçar-se pela excelência e ajudar os outros a alcançar esse objetivo. 
 

Respeito 
Todos os alunos são membros da comunidade Collegiate Charter School of Lowell. Para 
ajudar a CCSL e seus “membros” a se destacarem e gostarem de estar uns com os 
outros, todos os membros devem assumir a responsabilidade por suas ações. O 
relacionamento de cada aluno com todos os demais alunos (do jardim de infância ao 
ensino médio) e com todos os funcionários (professores, administradores, bedéis, 
assistentes, etc.) deve ser baseado no respeito e carinho. 
 
Todos os membros da comunidade escolar devem: 

 Sempre respeitar os demais, 

 Usar sempre a linguagem apropriada, 

 Ser cortês. 
 
Responsabilidade 
“A responsabilidade é uma extensão do respeito. Se respeitamos as outras pessoas, nós 
as valorizamos. Se as valorizamos, sentimos uma medida de responsabilidade pelo seu 
bem-estar.” (Thomas Lickona, “Educating for Character”.) 
 

A maior responsabilidade de um aluno é aprender. 
 
Os alunos são responsáveis por completar as tarefas, vir para a aula preparado, prestar 
atenção na aula e controlar seu comportamento para apoiar o aprendizado dentro e fora 
da sala de aula. 
 
As crenças básicas 

As seis diretrizes a seguir representam as “Crenças Básicas” da Collegiate Charter 
School of Lowell e outras escolas SABIS®. Espera-se que os alunos as sigam. 

1. Sempre tentar 
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2. Dar o seu melhor. 
3. Cooperar e ajudar ativamente os demais. 
4. Tratar os outros com respeito. 
5. Gerir a si mesmo. 
6. Respeitar a propriedade e os direitos dos outros. 
 
Qualquer comunidade deve ter regras e diretrizes básicas para funcionar de forma eficaz. 
A Collegiate Charter School of Lowell não é exceção. Este Manual contém muitas regras 
com a palavra “não” e outras advertências que podem ser vistas por alguns como 
“negativas”. 

 
No entanto, a CCSL é construída sobre uma abordagem de apoio aos alunos. Os 
fundamentos subjacentes da abordagem da CCSL para a gestão e motivação dos alunos 
podem ser resumidos nas seis frases positivas acima.  

 
Cada pessoa da equipe é uma parte igual e contributiva das políticas e procedimentos 
de disciplina. Os alunos devem tratar todos os adultos, bem como uns aos outros, com 
respeito. Todos os adultos têm a obrigação de relatar qualquer comportamento 
inadequado à administração. 
 
 
 
 

 

Regras gerais da escola 

 

Política de civilidade 
Civilidade/conduta de pais, outros visitantes e funcionários da escola 
É intenção da Collegiate Charter School of Lowell promover o respeito, civilidade e 
conduta ordenada entre os alunos, funcionários da escola, pais e o público. Não é 
intenção da escola privar qualquer pessoa do seu direito à liberdade de expressão. A 
intenção desta política é manter, na medida do possível, um local de trabalho seguro e 
livre de assédio para professores, alunos, administradores, funcionários, pais e outros 
membros da comunidade. A CCSL incentiva a comunicação positiva e desencoraja 
comunicações ou ações voláteis, hostis ou agressivas. 
 
 
1. Nível de comportamento esperado: 

 O pessoal da escola tratará os pais e outros membros do público com  
cortesia e respeito. 

 Os pais e outros visitantes tratarão professores, administradores e outros 
funcionários com cortesia e respeito. 

 Os funcionários e visitantes da escola devem seguir todas as leis de trânsito 
nas vias públicas e privadas ao ir e voltar do campus. 
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2. Comportamento inaceitável e perturbador: 

 Usar linguagem alta ou ofensiva, palavrões, insultos ou demonstrações de 
destempero. 

 Ameaçar causar danos físicos a um professor, administrador escolar,  
empregado ou aluno. 

 Qualquer outro comportamento que perturbe o funcionamento ordenado de 
uma escola, sala de aula, 
funções administrativas e um ambiente seguro no campus. 

 Cartas, e-mails ou mensagens de correio de voz abusivos, ameaçadores ou 
obscenos. 

 Violações das leis/diretrizes de trânsito nas vias públicas, privadas e do 
campus. 

 
3. Recurso dos pais: 

 Pais, mães ou responsáveis que acreditem terem sido submetidos a um 
comportamento inaceitável ou perturbador por parte de qualquer funcionário 
deve levar tal comportamento à atenção do supervisor imediato do funcionário, 
do administrador apropriado e/ou da Diretora. 

 
4. Autoridade dos funcionários:  

Qualquer indivíduo que agir da seguinte forma pode ser instruído a deixar as 
dependências da escola por qualquer administrador da escola, incluindo Diretora e 
seguranças da escola. Se a pessoa se recusar a deixar as instalações conforme 
instruído, o administrador outro pessoal autorizado deverá procurar a assistência do 
pessoal de aplicação da lei para tomar as medidas cabíveis: 

 

 Interromper ou ameaçar interromper as operações da escola; 

 Ameaçar ou tentar causar danos físicos a funcionários da escola, 
    estudantes outros legalmente nas dependências da escola; 

 Ameaçar a saúde ou segurança dos alunos, funcionários da escola outros  
     legalmente nas dependências da escola; 

 Deixar de seguir as diretrizes de trânsito e segurança do campus/via 
pública/privada; 

 Causar intencionalmente danos à propriedade da escola ou à propriedade de 
outros 

     legalmente nas dependências da escola; 

 Usa linguagem abusiva ou ofensiva, ou gritos; 

 Adentrar as dependências da escola sem autorização; ou 

 Envolver-se em gravações de áudio/vídeo ou fotografias estáticas não 
autorizadas. 

 
A CCSL reserva-se o direito de impor limitações e restrições a qualquer indivíduo que 
viole esta política. Sob circunstâncias adequadas, a CCSL reserva-se o direito de 
impor limitações e restrições a qualquer indivíduo que viole esta política. Em 
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circunstâncias apropriadas, a escola pode emitir uma Ordem de proibição de entrada, 
proibindo o indivíduo de adentrar a propriedade da escola. 

 

Política de construção segura e protegida 
A fim de manter os prédios e terrenos escolares seguros e protegidos, a Collegiate 
Charter School of Lowell exige que todos os visitantes, incluindo os pais, se apresentem 
à segurança ou recepção no respectivo saguão para garantir crachás de identificação de 
visitante. Todos os visitantes devem usar adequadamente e exibir crachás de visitantes 
em todas as reuniões/visitas da escola. Visitantes são obrigados a imprimir de forma 
legível seus nomes, hora de chegada e de saída e seu destino ao entrar nas instalações. 
Os visitantes devem ser anunciados antes de receber instruções para seus destinos. 

 Todos os funcionários, alunos, pais e visitantes do distrito ao entrar 
na propriedade do Collegiate dão consentimento implícito à gravação 
de vídeo para fins de segurança e proteção. 

 Visitas improvisadas dos pais para reuniões com professores são 
desencorajadas. 

 Toda e qualquer gravação de áudio/vídeo ou fotografia devem ser pré-
aprovadas pela administração. 

 As visitas de pais ao refeitório trazendo alimentos de fornecedores externos 
para seus filhos também são desencorajadas.  

 Todos os pais/responsáveis são instruídos a deixar todos os alunos nas 
respectivas áreas do saguão da escola e evitar levar os alunos para seus 
quartos ou refeitórios.   

 Todos os animais de serviço devem estar devidamente controlados por 
coleira e guia.  

 
Os privilégios de visitação podem ser revogados por qualquer motivo, a critério da 
Diretora ou representante da escola. Pessoas que invadirem a propriedade da escola 
serão denunciadas ao Departamento de Polícia de Lowell. 
 
Para mais informações ou para obter uma cópia da política de construção segura da 
Collegiate Charter School of Lowell, entre em contato com a Diretora da CCSL. 
 

Política de vigilância por vídeo 
É política da Collegiate Charter School of Lowell utilizar vigilância por vídeo na 
propriedade da escola para garantir a integridade física, segurança e bem-estar dos 
alunos, funcionários e visitantes legais, para impedir roubo, vandalismo e outros 
comportamentos negativos, para proteger os edifícios escolares, terreno e equipamentos 
e para monitorar indivíduos não autorizados na propriedade da escola. Todos os alunos 
e visitantes da CCSL devem estar cientes de que estão sujeitos a monitoramento de 
vídeo o tempo todo enquanto estiverem nas dependências da escola. 
 
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E/OU VÍDEO NAS INSTALAÇÕES ESCOLARES E NO 
PERÍMETRO DA ESCOLA  
O Collegiate Charter School of Lowell proíbe a gravação de áudio e/ou vídeo de salas de 
aula, atividades escolares, reuniões de pais e mestres e outras reuniões e interações 
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com funcionários do Distrito nas instalações da escola e/ou nas dependências da escola 
por pais, responsáveis, alunos outras pessoas não autorizadas. Exceções a esta política 
serão feitas apenas quando um pai/responsável ou aluno for capaz de demonstrar que 
a gravação de áudio de uma reunião ou atividade é necessária para garantir que os 
pais/responsáveis ou o aluno compreendam totalmente os procedimentos devido a uma 
deficiência documentada. A gravação em vídeo de reuniões individuais de alunos ou pais 
e outras reuniões ou interações com funcionários da escola nas dependências da escola 
é estritamente proibida. 
 
Solicitações de um pai/responsável ou aluno para autorização para gravar em áudio as 
atividades escolares, reuniões escolares ou conferências escolares devem ser enviadas 
por escrito à Diretora da CCSL pelo menos três (3) dias úteis antes da referida 
atividade/reunião/conferência. No caso de uma solicitação devido a deficiência, a 
Diretora da CCSL consultará a Seção 504 da escola e o Coordenador da Lei para 
Americanos com Deficiência, conforme apropriado. A decisão da Diretora da CCSL sobre 
qualquer solicitação será final e irrevogável. Qualquer indivíduo autorizado a gravar o 
áudio de uma reunião/conferência será responsável por fornecer seu próprio dispositivo 
de gravação.  

 
USO DE CELULARES E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS PESSOAIS 
POR ALUNOS 
Os telefones celulares dos alunos e outros dispositivos eletrônicos pessoais devem ser 
desligados e guardados durante as aulas e outros horários educacionais. Telefones 
celulares e outros dispositivos eletrônicos só podem ser usados por alunos fora do 
prédio da escola antes e depois do horário normal de aula. O uso de telefones 
celulares e dispositivos eletrônicos pessoais pelo aluno enquanto estiverem nas 
dependências da escola, mesmo durante períodos aprovados, deve estar sempre em 
conformidade com Política de Gravação de Áudio/Vídeo SABIS®. O uso impróprio e 
não aprovado de telefones celulares e/ou dispositivos eletrônicos pessoais pode 
resultar no confisco do mesmo, bem como em sanções disciplinares, incluindo, 
suspensão dentro ou fora da escola. Se for necessário que um aluno entre em contato 
com seus pais durante o período escolar, serão tomadas providências para que o aluno 
ligue para seus pais do Escritório Central.  
 

Pertences pessoais 
A CCSL tentará criar um ambiente que evite que itens pessoais sejam perdidos ou 
roubados. Contudo, a Collegiate Charter School of Lowell não pode ser 
responsabilizada por bens perdidos ou roubados. Os alunos trazem seus 
pertences pessoais por sua conta e risco. A melhor proteção contra perda ou roubo 
é marcar claramente todas as roupas e equipamentos com o nome do aluno. Há uma 
caixa de “achados e perdidos” localizada no centro acadêmico e no saguão do prédio do 
ensino fundamental.  
 
Joias grandes/soltas, chaveiros grandes/soltos/correntes para carteira, pulseiras ou 
colares com pontas, óculos de sol, bandanas, bonés de nylon ou quaisquer outros 
acessórios que possam ser perigosos ou causar distração são proibidos.  
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Os seguintes itens não podem ser trazidos para a escola: 
 

 Câmeras, dispositivos de gravação, CD players, iPods, MP3 players ou jogos 
eletrônicos.  

 Cartas de baralho ou de coleção  

 Ponteiras de laser  

 Brinquedos 

 Skates  

 Equipamento esportivo que não seja para equipes esportivas da escola. 

 Correntes para carteira 
 
Artigos/propriedade proibidos serão confiscados pelos administradores da escola 
e exigirão a retirada dos pais. Após um período de tempo razoável, os bens não 
reclamados serão eliminados ou doados a instituições de caridade. 
 

Mensagens para aluno/ Uso de telefone/ Revista de dispositivos 
eletrônicos 
As mensagens telefônicas só serão entregues através das respectivas secretarias 
administrativas de um pai para um aluno em caráter de emergência. Os pais só devem 
enviar mensagens para os alunos em caso de emergência. 
 
Com a permissão da administração da escola, os alunos podem usar os telefones da 
mesa da segurança para fazer chamadas durante o horário escolar. Se um aluno tiver 
uma emergência, ele ou ela pode se reportar à secretaria, onde um funcionário irá ajudá-
lo. 
 
Administradores da escola podem revistar em telefones celulares ou dispositivos 
eletrônicos/digitais em busca de fotos, mensagens de texto, vídeo, áudio, materiais on-
line carregados e baixados se tiverem suspeita razoável de que uma violação do 
Código de Conduta da Collegiate Charter School of Lowell e/ou leis aplicáveis ocorreu. 
As revistas aceitáveis podem incluir, mas não estão limitadas a: 
 

 Vídeo e fotos de ameaças, agressões e brigas; 

 Evidência de desonestidade acadêmica; 

 Evidência de assédio/intimidação/”bullying”; 

 Evidência de pichação/destruição de propriedade; e 

 Evidência de posse, uso ou distribuição de substâncias controladas, drogas 
ilegais ou álcool. 

 
Se uma revista em um dispositivo eletrônico encontrar evidências pertinentes a uma 
investigação na escola, a administração da escola tem o exclusivo critério de apreender 
o dispositivo, descarregar as evidências, notificar a polícia e/ou entregar o dispositivo 
às autoridades competentes. 
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Com a permissão da administração da escola, os alunos podem usar os telefones da 
segurança para fazer chamadas durante o horário escolar. Se um aluno tiver uma 
emergência, ele ou ela pode se reportar à secretaria, onde um funcionário irá ajudá-lo.  
 

Política de uso dos banheiros 
Exceto em casos de emergência ou necessidade médica documentada, os alunos não 
podem usar o banheiro durante os primeiros 20 minutos de aula ou durante a transição 
de dois ou três minutos entre as aulas. Apenas um aluno por turma pode ir ao banheiro 
ao mesmo tempo. Todos os alunos do ensino fundamental e médio devem anotar 
sua saída e entrada nas salas de aula. 
 
Em conformidade com a política de não discriminação da Collegiate Charter School of 
Lowell e a MGL, c. 76, §5, a Collegiate Charter School fornecerá aos alunos e 
funcionários acesso a instalações sanitárias que correspondam à sua identidade de 
gênero. Alunos e funcionários transgêneros ou não conformes com gênero também 
devem ter acesso ao uso de banheiros de cabine única mediante solicitação. 
 

Política de frequência  
As Leis Gerais de Massachusetts e a Collegiate Charter School of Lowell exigem que as 
crianças frequentem a escola regularmente dos seis (6) aos dezesseis (16) anos de 
idade. Os pais e responsáveis são essenciais para uma boa assiduidade e são 
responsáveis por garantir que as crianças frequentem a escola com regularidade e 
pontualidade. A Collegiate Charter School of Lowell espera que os alunos frequentem a 
escola diariamente para receber o máximo de benefícios da instrução. 
 
A Collegiate Charter School of Lowell não segue uma política de campus aberto. 
Portanto, espera-se que todos os alunos permaneçam no campus durante todo o 
período escolar. 
 

Definições:  

Ausência escolar: Para ser considerada a presença, o aluno deve estar presente 

por um mínimo de quatro (4) períodos acadêmicos em um determinado dia letivo. 

Ausência de aula: Para ser considerada a presença em aula, o aluno deve estar 

presente por um mínimo vinte e cinco (25) minutos em uma determinado aula. 

Todas as ausências serão contadas e consideradas acumuladas para as 

consequências acadêmicas SABIS® e evasão escolar conforme definido nos 

estatutos de Massachusetts. 

A ausência de um aluno deve ser notificada à escola pelo pai ou responsável antes das 

10:00 a.m. do dia da ausência. Se um pai não entrar em contato com a CCSL, a CCSL 

entrará em contato com o pai sobre a ausência registrada por meio de seu serviço 

telefônico automatizado.  
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A notificação pelos pais é necessária para documentar a razão da ausência. A 
notificação deve incluir a(s) data(s) de ausência, o motivo da ausência, um número de 
telefone onde um dos pais ou responsável pode ser encontrado e a assinatura do pai ou 
responsável. As ausências podem ser legítimas, mas em excesso prejudicam o 
desempenho e a continuidade dos alunos. Os alunos terão a oportunidade de compensar 
para as ausências com trabalhos. 
 
Em casos de ausência crônica ou irregular alegadamente devido a doença, a escola 
pode solicitar um atestado médico comprovando de que tais ausências são justificáveis. 
Doenças que levem a uma ausência médica superior a cinco (5) dias consecutivos 
demandar um atestado firmado por médico ou profissional de saúde.  
 
É responsabilidade do(s) pai(s)/responsável(is) legal(is) e dos alunos, sempre que 
possível, marcar consultas pessoais em horários que entrem em conflito com as 
aulas ou atividades escolares regulares. As férias em família não são consideradas 
ausências justificáveis. 
 
A Collegiate Charter School of Lowell não tolerará “matar aulas”. Ausência “com 
a permissão dos pais” não é uma desculpa aceitável e uma ação disciplinar 
ocorrerá. Pais ajudam seus filhos ao não permitir que faltem à escola 
desnecessariamente. 
 

Procedimentos de frequência 
A presença será chamada em cada sala de aula de acordo com os respectivos sinais 
horários. Os alunos DEVEM comparecer à sala de aula para registro da presença na 
escola e para evitar registros de faltas. Os alunos que chegarem atrasados terão o atraso 
registrado pela secretaria. Antes de se dirigirem às respectivas salas de aula, todos os 
alunos atrasados devem estar acompanhados por um adulto e registar também a hora 
de chegada no livro de presença. 
 
Qualquer aluno que deixar do prédio antecipadamente deve estar acompanhado por um 
adulto e também registrar seu horário de saída no livro de presença da secretaria. 
 

No início de cada aula, os professores farão uma chamada em sala de aula. 
 
Registros de aulas perdidas, por faltas, atrasos, liberações antecipadas ou 
encaminhamentos disciplinares, serão referenciados para deliberações de 
reprovação no curso e/ou consequências disciplinares. 
 
Medidas de intervenção de frequência e consequências 
Se um aluno acumular cinco (5) ou mais faltas não justificadas em um ano letivo, os pais 
serão contatados e convidados a participar de uma reunião para desenvolver medidas 
de ação quanto a assiduidade do aluno. As etapas da ação serão desenvolvidas em 
conjunto e acordadas entre AQC, o aluno e seus pais ou responsável, quando 
apropriado, com a contribuição de outros funcionários relevantes da escola, da 
segurança pública, saúde e serviços sociais habitação e organizações sem fins 
lucrativos.  
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Se uma criança (de 6 a 15 anos) acumular sete (7) dias de ausências não justificadas 
dentro de seis (6) meses, um 51A pode ser apresentado ao Secretaria da Infância e 
Família (de Massachussets) e um pode ser apresentado pedido de assistência para 
crianças e adolescentes em situação de risco ao Vara da Infância e da Juventude. Se 
um aluno elegível com deficiência estiver cronicamente ausente, a equipe do IEP ou da 
Seção 504 do aluno será convocada para revisar a frequência do aluno. 
 
Os alunos maiores de 16 anos que se faltarem à aula sem autorização por dez (10) dias 
letivos consecutivos ou mais estão sujeitos ao cancelamento da matrícula. Se um aluno 
estiver ausente sem justificativa por dez (10) dias letivos consecutivos, será enviado um 
aviso aos pais e ao aluno dentro de cinco (5) dias letivos da 10ª ausência, oferecendo 
pelo menos duas (2) datas e horários para que uma entrevista de desligamento entre o 
Diretor, ou um representante, o aluno e seus pais ou responsáveis antes que o aluno 
deixe permanentemente, ou seja administrativamente retirado da CCSL. A notificação 
deverá indicar que as partes acordarão data e hora para a entrevista de desligamento, e 
esta deverá ocorrer em até 10 dias do envio da notificação. O tempo para a entrevista 
de desligamento pode ser prorrogado a pedido dos pais ou responsável e nenhuma 
prorrogação deve ser superior a quatorze (14) dias. O Diretor, ou representante, pode 
realizar qualquer entrevista sem um dos pais ou responsável se o Diretor/representante 
fizer um esforço de boa fé para incluí-lo(a). Durante a entrevista de desligamento, o aluno 
e os pais receberão informações sobre os efeitos prejudiciais da evasão escolar precoce, 
os benefícios de obter um diploma do ensino médio e os programas e serviços de 
educação alternativos disponíveis para o aluno. M.G.L. c. 76, §18. 
 
Procedimento de recurso à reprovação no período por absenteísmo excessivo  
Qualquer aluno que possua sete (7) ou mais faltar registradas não justificadas ou 
quatorze (14) ou mais atrasos não justificados, receberão uma nota de reprovação 
naquela disciplina para o período. 
 
Os pais serão informados da reprovação do aluno no curso devido ao absenteísmo e 
terão a oportunidade de recorrer da determinação da CCSL.  
 

A apelação deve ser feita por escrito à Diretora ou representante da CCSL dentro de 
cinco (5) dias letivos do recebimento da notificação. Após o recebimento do recurso por 
escrito e da documentação, uma reunião deve ser imediatamente realizada com os pais, 
administradores escolares apropriados, advogados e professores. Uma decisão final 
sobre um recurso com a justificativa será dada ao aluno e aos pais/responsáveis. 
 

As seguintes justificativas para ausências podem ser aceitas e consideradas como 
parte do processo de recurso: 

 

 Atestado feito por médico, enfermeiro escolar ou médico independente de doença, 
lesão ou deficiência que impeça o aluno de frequentar a escola. 

 Morte na família imediata. 

 Intimações ou isolamento por convocação judicial ou suspensão da escola.  
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 Feriados religiosos. 

 Deslocamento por desastres naturais. 

 Atividades patrocinadas/aprovadas pela escola (incluindo excursões, 
competições esportivas etc.). 

 Exames e avaliações psicológicas, físicas e clínicas:  
 

Procedimentos da política para deixar e buscar os alunos  
 
Para deixar ou buscar os alunos:  
Os alunos não podem ser deixados no CCSL antes das 7h, nem retirados depois das 
16h, a menos que estejam matriculados no Programa de Dia Prolongado ou em outros 
eventos extracurriculares.  
 
*Collegiate Charter School of Lowell não assume responsabilidade de supervisão para 
alunos que cheguem à escola antes das 7h ou permaneçam no campus após as 16h  
 
Fato Importante: A equipe da escola permanecerá com a criança se os pais não 
buscarem o aluno até as 16:00 O pai será TOTALMENTE responsável por uma taxa de 
retirada tardia. Se os administradores da escola não receberem um telefonema e a 
criança não for apanhada até as 18h, a Secretaria da Infância e Família será acionada; 
isso se aplica a todos os alunos. A administração da escola preencherá um formulário 
51-A (Denúncia ode Abuso/Negligência) e pedirá à Secretaria da Infância e Família 
para buscar a criança na escola naquele momento.  
 
Os pais devem apresentar um documento de identidade à equipe da escola para que o 
aluno seja liberado. Pais/responsáveis devem notificar a escola por escrito caso uma 
pessoa diferente dos mesmos vá buscar o aluno. Os alunos só serão entregues a 
indivíduos autorizados conforme indicado no Formulário de Emergência com 
identificação adequada. 
 
Dispensa antecipada: 
Para fins de segurança, a Collegiate Charter School of Lowell exige que os 
pais/responsáveis legais façam todos os pedidos de liberação antecipada dos 
alunos por escrito ou por telefone no dia de tal solicitação até às 11h00. Não se 
aconselha aos pais/responsáveis buscar seus filhos para dispensa antecipada sem aviso 
prévio por escrito. 
Todos os pedidos dos pais para dispensa antecipada de alunos devem ser entregues ao 
professor da respectiva classe do ensino fundamental ou médio para revisão 
administrativa e processamento. Os alunos do fundamental receberão uma 
solicitação de dispensa aprovada de seu professor da sala.  

 

Todos os alunos dispensados antecipadamente devem registrar horário de 
dispensa no livro de registro da secretaria principal. 

 
Alunos devem ser apanhados pelos pais no saguão principal nos respectivos horários de 
saída do ensino fundamental e médio.  
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A sala de aula não será perturbada para dispensa antecipada durante períodos de 
exame. Esses períodos incluem, mas não estão limitados a provas MCAS, exames 
finais, provas semanais ou testes AMS. 

 
Collegiate Charter School of Lowell exige dos pais/responsáveis uma notificação por 
escrito se outros indivíduos, com identificação adequada, forem encarregados a 
dispensa antecipada e o transporte de seus filhos.  
 
A fim de promover um procedimento seguro de dispensa, os alunos não serão 
dispensados antecipadamente das aulas entre as 15h30 e as 16h00. Além disso, 
os telefones da escola não serão atendidos durante esse período.  
 

Para a segurança e bem-estar de nossos alunos, lembramos aos pais que a lei de 

Massachusetts proíbe a veículos parados com o motor ligado nas dependências da 

escola por mais de cinco (5) minutos. M.G.L. c.90, §16B. Infratores estarão sujeitos a 

multa. 

Políticas de transporte  
Controle de trafego no campus e arredores: 

Para controlar o trafego e trazer segurança a alunos e vizinhança, visitantes devem 
seguir os limites de velocidade informados e estacionar nas áreas do campus designadas 
para tanto. Infratores das diretrizes de controle de trafego e estacionamento no campus 
e arredores serão reportados ao Departamento de Polícia de Lowell. 
 
Transporte por ônibus 
O transporte por ônibus será oferecido aos alunos do jardim de infância ao 8o ano pelo 
departamento de transporte escolar de Lowell. 
 
NÃO SERÃO PERMITIDOS PEDIDOS DE MUDANÇA DE ÔNIBUS A QUALQUER 
MOMENTO E POR QUALQUER MOTIVO. Uma mudança de linha de ônibus atribuída 
só será aceita no caso de mudança de domicílio da família.. 
 
OS ALUNOS NÃO DEVEM ENTRAR EM UM ÔNIBUS ESCOLAR DIFERENTE DO 
ATRIBUÍDO POR QUALQUER MOTIVO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO. 
VIOLAÇÕES A ESSA POLÍTICA PODEM RESULTAR NA PERDA DOS PRIVILÉGIOS 
DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS. 
 
Os alunos só poderão descer no ônibus no ponto programado para a tarde ou em 
instituição ou linha de ônibus previamente determinada. Pais com compromissos 
profissionais devem contatar o programa Dia Estendido da Collegiate caso precisem de 
serviços de guarda pela tarde.  
 
Um adulto deve receber os alunos de jardim da infância no ponto de ônibus 
determinado. Se nenhum adulto estiver presente para receber o aluno de jardim da 
infância, a criança retornará à Collegiate Charter School of Lowell depois da conclusão 
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da jornada do ônibus. Todos os alunos que voltarem serão supervisionados pelo pessoal 
encarregado pelas atividades de extensão. Incorrerão as taxas de extensão aplicáveis. 
É obrigatória a apresentação de identificação no local para a busca do aluno. Os alunos 
devem estar em segurança antes das 18:00 ou serão acionadas a Polícia de Lowell e a 
Secretaria da Infância e Família. Informação sobre esses alunos Collegiate Charter 
School of Lowell pode ser obtida pelo telefone 978-458-1399. 
 
O uso de ônibus é um privilégio e exige ALTOS PADRÕES DE COMPORTAMENTO. 
Em caso de violação das regras do ônibus ou da escola, os alunos podem ser removidos 
do ônibus e ocorrerão consequências disciplinares progressivas.  
 
Nos casos de suspensão do ônibus, os pais serão responsáveis pelo transporte 
matinal e vespertino de seus filhos à escola. O desrespeito crônico às regras do 
ônibus levará à suspensão por tempo indeterminado dos privilégios de ônibus.  
 
Alunos da Lower School removidos do ônibus serão colocados no programa Dia 
Estendido. Será cobradas dos pais a taxa apropriada para supervisão. O pai/responsável 
deve buscar o aluno antes das 18h ou serão acionados a Secretaria da Infância e Família 
e o Departamento de Polícia de Lowell.  
 

Conduta adequada no ônibus: 

1. Os alunos devem cooperar totalmente com os motoristas/monitores do ônibus e 
seguir todas as instruções dos adultos. 

2. Manter distanciamento até que a porta do ônibus se abra, só então embarcar em fila 
indiana. 

3. Sentar-se prontamente e PERMANECER sentado. 
4. Cumprir todas as regras da escola enquanto estiver no ônibus e nos pontos de ônibus 

escolar. 
5. Não expor nenhuma parte do corpo pelas janelas. 
6. Não jogar objetos do ou no ônibus. 
7. Não fumar, consumir álcool ou drogas no ônibus. 
8. Não é permitido comer ou beber no ônibus. 
9. Não empurrar, lutar, assediar ou se envolver em “brincadeiras” indevidas. 
10. Não é permitido o uso de celulares, CD/music players, equipamentos esportivos (ou 

seja, bolas de futebol, de basquete), ponteiras laser ou jogos eletrônicos no ônibus.  
11. Vandalismo a propriedade do ônibus resultará em suspensão de privilégios e 

restituição financeira. 
12. Esperar a parada completa do ônibus para levantar-se para sair do ônibus. 
13. Ao sair do ônibus, ter cuidado para atravessar a rua. 
 

Política de uniforme/ Código de vestimenta 
O sistema SABIS® valoriza cada aluno por quem são e não pela aparência ou pelo que 
vestem. Os uniformes inspiram orgulho pela CCSL e dão a cada criança a sensação de 
fazer parte de uma equipe. Ajuda a eliminar a pressão dos colegas. Os uniformes 
também são mais econômicos a longo prazo. Qualquer família que tenha dificuldade com 
o custo do uniforme deve marcar uma reunião com um administrador da escola. 
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A política de uniforme/código de vestimenta da CCSL exige que os alunos 
cheguem e permaneçam uniformizados quando na escola. O elemento mais 
importante da política de uniforme/código de vestimenta é a conformidade do aluno e o 
apoio dos pais.  
 

jardim até 8o ano 

 Calças, shorts, saias ou blusas de uniforme cáqui (bainha no máximo a 3 
polegadas acima do joelho)  

 Camisas polo verde floresta (as camisas devem estar sempre para dentro da calça)  

 Suéter, malha, cardigã ou colete verde floresta ou preto (sem decorações além do 
logotipo CCSL)  

 Sapatos fechados (inclusive tênis) apenas em preto ou marrom  

 Meias pretas ou brancas (usadas acima do tornozelo), acima do joelho (7/8) ou 
meia-calça 

 

Do 9o - 12o ano  

 Calças, shorts de uniforme cáqui ou saia plissada verde (bainha no máximo a 3 
polegadas acima do joelho) 

 Camisas polo brancas ou de botão brancas 

 Moletom, malha, cardigã ou colete verde floresta ou preto (sem decorações além 
do logotipo CCSL)  

 Sapatos fechados (inclusive tênis) apenas em preto ou marrom  

 Meias pretas ou brancas (usadas acima do tornozelo), acima do joelho (7/8) ou 
meia-calça 

 

Educação física (todos) 

 Suéteres preto, ou verde floresta, com o logotipo da escola 

 Camiseta preta, ou verde floresta, com o logotipo da escola 

 Shortes de basquete preto, ou verde floresta, com o logotipo da escola 

 Tênis 

 Nos dias de educação física pode ser usado o uniforme de ginástica. 
 
Se seu aluno não for à escola usando o uniforme adequado, será emitido uma 
infração e detenção. 
 
REQUISITOS ADICIONAIS: 

 A vestimenta e a aparência pessoal do aluno devem estar de acordo com todos os 
regulamentos de segurança ao frequentar o laboratório. 

 Chinelos/sandálias de tiras, sandálias de banho, chuteiras e tênis com rodinhas são 
proibidos por motivos de segurança. 
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  A roupa deve cobrir a barriga do aluno. 

 As calças devem ser presas à cintura por um cinto para não expor as roupas íntimas. 

  As peças usadas como roupa íntima devem ser brancas e sem inscrições. 

 São proibidos itens como correntes grandes e longas de carteira ou chaveiros, 
pulseiras ou colares de espetos (spike), óculos de sol e outros considerados 
inadequados. 

 Coletes de aflanelados, jaquetas e casacos não devem ser usados na sala de aula, 
corredores ou no refeitório. Todas as roupas de uso externo devem ser guardadas 
nos armários dos alunos.  

 NÃO é permitido o uso de artigos de chapelaria, incluindo, mas não se limitando a, 
lenços, bandanas ou chapéus dentro do prédio exceto por questão religiosa ou 
médica. 

 São proibidas tatuagens ou marcas corporais que sejam consideradas ofensivas, 
vulgares ou que perturbem ou interfiram no processo educacional. 

 O uso de vestimentas inadequada, roupa íntima exposta, acessórios pessoais como 
joias, tintura de cabelo ou “piercings”, considerados ofensivos, vulgares, ou 
prejudiciais ao ambiente acadêmico ou que possam colocar em risco a segurança 
da criança resultará em ação administrativa ou disciplinar.  

 
Violações da política de uniforme/ código de vestimenta resultarão em ação 
disciplinar e consequências. 
 

 Se o seu filho não vier à escola com o uniforme adequado, será solicitado que 
ele/ela corrijam o descumprimento imediatamente. Peças de uniforme podem ser 
oferecidas a partir do estoque limitado de itens de uniforme limpos e excedentes. 
As roupas emprestadas serão devolvidas no final do dia. 

 Se não houver roupas disponíveis para empréstimo aos alunos, ou se estes se 
recusarem a usar, os pais/responsáveis serão contatados para trazer uniformes 
adequados à CCSL.  

 Alunos aguardando uniforme adequado permanecerão na Sala de Atendimento e 
estarão sujeitos às consequências da política de frequência. 

 
Violações da política de uniforme/ código de vestimenta resultarão em ação 
disciplinar e consequências. 

 
 

Em chamados dias letivos sem uniforme, os alunos devem usar roupas apropriadas. 
Os alunos devem usar roupas limpas e ajeitadas. Os alunos não devem usar roupas 
decotadas, nem apertadas ou largas demais.  
 

Não é permitido o uso das seguintes roupas e acessórios em dias letivos sem 
uniforme: 

 

 Camisetas de alça 

 Óculos escuros 

 Saias/skorts mais do que 3 polegadas da parte inferior do joelho ou shorts 
3 polegadas acima do joelho. 
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 Bandanas, chapéus, viseiras. 

 Chinelos ou calças estilo pijama. 

 Sandálias de tiras ou de banho. 

 Tintura de cabelo, penteados ou “piercings” que distraiam a aula. 

 Sapatos abertos, de salto alto ou plataforma. 

 Botas 

 Sapatos com rodinhas 

 Calças justas 

 Calças Capri ou cargo; calças “flare” ou boca de sino 

 “Leggings” 

 Joias, exceto brincos, anéis e relógios discretos 

 Cintos coloridos (é permitido somente preto ou marrom) 
 

Política de bicicletas 
Os alunos devem apresentar um documento de permissão por escrito de um 
pai/responsável para ir à escola de bicicleta. Estas autorizações devem ser apresentadas 
na secretaria da CCSL.  
 
Alunos devem estar no mínimo no 4o ano para ir de bicicleta à escola. As bicicletas 
devem ser guardadas no bicicletário da CCSL e presas ao rack com um cadeado. O uso 
de bicicleta para ir à CCSL é por conta e risco dos alunos. A CCSL não é responsável 
por lesões em razão do uso de bicicletas, nem dano ou roubo destas, mesmo em seu 
perímetro. 
 
A não observância do uso responsável de bicicletas pode incorrer na perda do privilégio 
do seu uso para vir à escola. O uso de capacete para ir e vir à escola de bicicleta é 
obrigatório, conforme a lei de Massachusetts. 
 

Emprego estudantil 
O emprego de alunos menores de 18 anos é restrito a período anterior ou posterior ao 
horário de aula e/ou dias não letivos. Alunos entre 12 e 16 anos podem vender ou 
distribuir jornais. Alunos de 14 e 15 anos, com permissão para trabalhar, podem executar 
trabalhos não perigosos, mas não podem trabalhar antes das 6h30 ou depois das 18h. 
Alunos de 16 e 17 anos de idade podem executar trabalhos não perigosos específicos, 
mas não podem trabalhar antes das 6h ou depois das 22h, exceto em restaurantes até 
no máximo meia noite às sextas e sábados e durante períodos de férias escolares. 
 

Livre expressão dos alunos 
Os alunos têm o direito de expressar seus pensamentos e opiniões em horários e locais 
razoáveis. A CCSL reserva-se expressamente o direito de exercer a revisão prévia de 
publicações e discursos patrocinados ou não pela escola, quando tal publicação ou 
discurso for divulgado em ou através deste distrito escolar. A SABIS® também se reserva 
o direito de impor restrições razoáveis quanto ao horário, local e forma de divulgação de 
qualquer tipo de publicação ou discurso que seja divulgado através do distrito escolar. 
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As publicações patrocinadas pela escola incluem, mas não se limitam a, jornais 
estudantis, periódicos, anuários ou produções teatrais, às quais a escola empresta seus 
recursos ou nome, ou publicação ou discurso incluído como parte do currículo outras 
atividades que o público possa perceber como permitidas pela CCSL. 
 

Direitos de privacidade, revista e propriedade escolar 
Aplicação da política 
Os alunos são protegidos pela Quarta Emenda da Constituição dos EUA e estão sujeitos 
a buscas e apreensões da pessoa e/ou propriedade, dentro da razoabilidade, quando 
houver suspeita de que um aluno possa estar na posse de drogas, armas, álcool outros 
materiais que violem a política da escola ou a lei estadual. A propriedade da escola 
permanecerá sob o controle dos funcionários da escola e estará sempre sujeita a busca 
por qualquer motivo. 

 
Revista aos alunos 
A legalidade de uma revista a um aluno, suas roupas e/ou bens depende simplesmente 
da razoabilidade dessa revista, em todas as circunstâncias. A revista por um funcionário 
da escola é “justificada” quando houver motivos razoáveis para suspeitar que esta 
revelará evidências de que um aluno ou alunos violaram a lei ou as regras da escola. Tal 
revista é admissível em seu escopo quando as medidas adotadas estiverem 
razoavelmente relacionadas aos objetivos e não forem excessivamente intrusivas em 
função da idade e sexo do/a(s) aluno/a(s) e da natureza da violação. 
 
Os pertences pessoais de um aluno em particular também estão sujeitos a serem 
revistados por funcionários da escola e estão sujeitos às mesmas regras, podendo incluir 
automóveis localizados no perímetro escolar. 
 
Propriedade escolar 
Os armários, carteiras, computadores, etc. são para uso dos alunos, mas continuam 
sendo propriedade da CCSL. A CCSL exerce controle exclusivo sobre sua propriedade 
e um aluno não deve ter expectativa de privacidade em relação aos itens colocados na 
propriedade da escola.  

 
TODOS OS ALUNOS DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE A ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR PRETENDE REALIZAR INSPEÇÕES PERIÓDICAS, NÃO ANUNCIADAS, 
A ARMÁRIOS, MOCHILAS E CARTEIRAS PARA GARANTIR A LIMPEZA, 
SEGURANÇA E ADESÃO ÀS LEIS E REGULAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 
LOCAIS E ÀS REGRAS ESCOLARES. 
 

Uso de fotografias de alunos 
Fotografias de crianças podem ser tiradas, reproduzidas e usadas para vários propósitos, 
incluindo, mas não limitado a, registros temporários de alunos, publicações escolares, 
anuários, fotos de salas de aula, notícias de televisão, jornais, periódicos e eventos 
escolares, etc. Com exceção de fotografias para registros individuais de alunos, um 
pai/responsável que não deseje que a fotografia e/ou foto de seu filho seja 
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publicada de qualquer maneira pela CCSL deve notificar a Diretora por escrito 
dentro dos primeiros vinte (20) dias letivos do início do ano letivo. 
 

Página do Facebook e redes sociais 
A Collegiate Charter School of Lowell pode estabelecer uma página em rede social 
(Facebook, Twitter, etc.) para divulgar informações da escola dignas de nota, incluindo, 
mas não se limitando a entrevistas com alunos, apresentações escolares, competições 
esportivas, realizações acadêmicas e cerimônias de premiação e de formatura. A página 
da rede social será controlada exclusivamente pela administração da escola. Ninguém 
além dos administradores pode alterar o conteúdo ou publicar comentários. 
 

Conduta estudantil 
Os temas a seguir devem ser levados muito a sério. As regras se aplicam em todo o 
perímetro escolar e em qualquer evento fora deste patrocinado pela escola e enquanto 
os alunos participarem de aulas remotas (on-line). As diretrizes gerais que descrevem as 
possíveis consequências das violações das regras da escola e das leis e políticas 
aplicáveis estão descritas no próximo capítulo, “Código de Conduta”. 
 
 
 
Expectativas da sala de aula: 
1. Espera-se que os alunos sempre respeitem os professores, os colegas e a si 

mesmos. Seguir as regras da sala de aula ajudará a criar um ambiente voltado à 
maximização do aprendizado. Cada professor discutirá as políticas e expectativas da 
sala de aula. 

2. Não serão tolerados atos ou ameaças de violência na CCSL. Atos violentos ou 
destrutivos, ou ameaças de cometer tais atos, podem resultar em consequências 
graves, conforme determinado pela Administração, dependendo da gravidade do ato. 

3. Não serão tolerados insultos discriminatórios, linguagem abusiva ou bullying”. 
4. A desonestidade (como “colar”, plagiar e roubar) será tratada com consequências 

graves.  
Plágio — pegar ideias ou escritos de outra pessoa e apresentar como ideias originais 
não será tolerado. A reincidência de desonestidade acadêmica resultará no escrutínio 
completo de todas as notas dos alunos e pode resultar na aplicação de exames 
anteriores.  

5. Espera-se que os alunos estejam pontualmente na sala de aula. Atrasos repetidos 
terão consequências disciplinares. 

6. Os alunos devem estar plena e pontualmente preparados para todas as aulas. A 
reincidência de despreparo terá consequências disciplinares. 

7. Todos os armários devem permanecer arrumados e fechados para armazenamento 
adequado de materiais escolares e pertences pessoais. Somente mochilas 
dobráveis e sem estrutura rígida serão permitidas. 

8. Lixo deve ser jogado nas lixeiras. 
9. Alimentos e bebidas são restritos ao refeitório. 
10. Espera-se que os alunos mais velhos sejam um modelo de bom comportamento para 

os mais jovens. 
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11. Não são permitidos produtos derivados de tabaco no perímetro escolar. Álcool e 
substâncias químicas são estritamente proibidos. Os alunos em posse de itens ilegais 
estão sujeitos a suspensão ou expulsão de longo prazo. Os alunos sob a influência 
de álcool ou substâncias químicas enquanto estiverem na escola devem ser 
buscados pelos pais ou responsáveis e estão sujeito a suspensão e/ou possível 
expulsão. Autoridades legais também podem ser notificadas acerca de tal conduta. 

 
Comportamento nos corredores  
Como em todas as áreas da Collegiate Charter School de Lowell, espera-se que os 

alunos se comportem nos corredores. Todos na CCSL devem fazer um esforço para 

controlar o barulho. Os alunos não devem gritar ou bater as portas dos armários. Quando 

as aulas estão em andamento, espera-se que alunos, professores e pais passando pelo 

corredor mantenham voz baixa. É proibido correr no corredor. A segurança é importante 

para todos os alunos na escola. Pede-se que os alunos se mantenham à direita quando 

passarem por corredores e escadas. 

Política de armário de aluno 
Todos os armários são propriedade da CCSL, que tem plena posse e controle destes. 
Os armários são disponibilizados apenas para armazenamento de material escolar e 
itens pessoais necessários para uso na escola e não devem ser usados de qualquer 
outra forma que possa causar interferência no propósito educacional da escola. 
 
Os alunos receberão armários designados no início do ano letivo. 
Por motivos de segurança, não é permitido o uso de cadeados externos. Não é 
permitido o compartilhamento ou troca dos armários atribuídos. Cadeados não 
autorizados podem ser removidos sem aviso prévio e destruídos. 
 
NÃO: 

1. Escreva nos ou dentro dos armários 
2. Cole adesivos ou etiquetas nos ou dentro dos armários 
3. Force a abertura de um armário 
4. Deixe comida ou roupa molhada durante a noite, pois podem estragar ou mofar. 

 

A equipe de custódia pode, por orientação da Diretora da CCSL, esvaziar os armários 

(a) conforme seu cronograma de limpeza, (b) se o aluno não estiver mais matriculado na 

escola, ou (c) se houver suspeitas de itens estragados ou apodrecidos, como alimentos, 

roupas molhadas, etc. 

Contudo, a Collegiate Charter School of Lowell não se responsabiliza por bens 
perdidos ou roubados. 
 

Procedimentos disciplinares  
Política de ambiente segura e protegido 
A fim de manter um ambiente seguro e protegido, a Collegiate Charter School of Lowell 
reserva-se o direito de suspender e remover imediatamente um aluno da propriedade da 
CCSL em caráter de emergência quando seu comportamento colocar em risco a 
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segurança dos alunos, professores ou funcionários. Todas essas remoções de 
emergência devem ser implementadas de acordo com os estatutos e regulamentos 
aplicáveis, incluindo, mas não limitado a, 603 CMR 53.07. 
 
Encaminhamento à sala da coordenação 
Um “encaminhamento da direção” é a consequência do comportamento inadequado. 
Tais encaminhamentos documentam o comportamento de violação das regras da escola 
e fornecem informações após o assunto ter sido encaminhado ao Coordenador 
Pedagógico ou assistente da coordenação pedagógica.  

 
Alunos atrapalhando a aula podem ser advertidos ou encaminhados à coordenação 
pelos professores. A reincidência do mau comportamento resultará no encaminhamento 
à coordenação e discussão dos motivos pelo coordenador e o aluno. Os pais serão 
contatadas e notificados da medida disciplinar apropriada. No mínimo, o aluno será 
suspenso pelo restante do período. Ele ou ela permanecerá na sala de coordenação ou 
de espera, usada pelo supervisor. Espera-se que o aluno complete todo o trabalho 
atribuído pela equipe de aula e do IHAP. Os alunos estão sujeitos a política de frequência 
e suas consequências. 

 
Se um aluno cometer uma violação grave (por exemplo, violência física), pode ser 
encaminhado imediatamente para a coordenação sem passar pelo processo de 
advertência. 
 
Os alunos que receberem duas (2) ou mais advertências acadêmicas, disciplinares 
ou de comportamento no ônibus dentro de 20 dias letivos antes da excursão 
podem ser proibidos de participar. No caso de uma excursão educacional, o aluno 
pode ser autorizado a participar se o pai assumir total responsabilidade por transportar 
e acompanhamento de seu filho. Irmãos de crianças em idade escolar não poderão estar 
com os acompanhantes nas excursões da escola. 
 
Detenção após o período da aula 
Alunos do 3º ao 12º ano podem ser detidos por um ano de razões disciplinares. Quando 
um aluno fica detido após o horário escolar, o coordenador pedagógico entra em contato 
com os pais/responsáveis do aluno para informá-los da detenção. Ao receber a 
notificação de detenção, o aluno fica proibido de participar de eventos escolares ou 
atividades extracurriculares que a detenção seja cumprida. O não comparecimento às 
tarefas de detenção após a aula resultará em consequências disciplinares que podem 
incluir a suspensão da escola. 
 
A detenção do 3o ao 12o ano é das 16:00 às 17:00. 
 
É de responsabilidade exclusiva dos pais buscar o filho imediatamente após a detenção. 
Alunos em detenção não devem tomar um ônibus posterior saindo da CCSL, ou 
permanecer sem supervisão na escola ou perímetro do campus.  
 
Academia de Sábado 
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Academia de Sábado é um programa para disciplinar alunos do 3º ao 12º ano que violam 
consistentemente as regras da escola ou não concluem seus trabalhos e tarefas de casa. 
Academia de Sábado acontecem aos sábados das 9h às 12h, conforme necessário. 
Os alunos devem apresentar-se prontamente e vestidos com o uniforme escolar. Espera-
se também que os alunos levem os materiais para o período de estudo.  
 
Os pais são responsáveis por trazer e buscar os alunos na Academia de Sábado. O 
atraso resultará em detenção escolar adicional. Os alunos que se atrasarem mais de 30 
minutos receberão uma tarefa adicional da Academia de Sábado. Se os alunos estiverem 
doentes, ou se surgir uma emergência, os alunos podem reagendar. O aluno deve trazer 
um bilhete do pai ou responsável explicando as circunstâncias quando retornar à escola. 
 
O não comparecimento à Academia de Sábado resultará em uma detenção automática 
de seis horas na detenção regular após a aula. Faltar de forma recorrente à Academia 
de Sábado pode resultar em suspensão. 
 
Alunos com detenção não cumprida e/ou em Academia de Sábado não poderão 
comparecer a eventos escolares ou participar de atividades extracurriculares. A não 
observância da detenção e as obrigações da Academia de Sábado por pais e alunos 
será relatada à Diretora ou representante da escola para conferência administrativa e 
parental. A reincidência de violação das políticas de detenção e da Academia pode levar 
a consequências de notificação de negligência educacional junto à Secretaria da Infância 
e Família. Alunos com detenções pendentes não poderão participar das atividades 
de fim de ano. 

Código de conduta  
A Collegiate Charter School de Lowell espera que todos os alunos se comportem de 
maneira responsável. Medidas disciplinares são usadas para manter um ambiente 
escolar seguro e estável. Incorporamos todas as disposições das Leis Gerais 
Massachusetts, Cap. 71, Seções 37H, 37H1/2 e 37H3/4 a nosso código. 
  
A medida disciplinar contra discriminação de aluno com deficiência está em 
conformidade com os procedimentos prescritos pelas leis estaduais e federais.  

Todas as regras e expectativas relativas à conduta e comportamento do aluno 
estabelecidas neste Manual devem estar em vigor enquanto os alunos estiverem nas 
dependências da escola, em todos os eventos patrocinados pela escola dentro ou fora 
de suas dependências, em todos os ônibus escolares e nas paradas de ônibus escolar. 
Todas as regras relativas à conduta e comportamento do aluno estabelecidas neste 
Manual também estarão em vigor enquanto os alunos estiverem participando de ensino 
à distância ministrado pelo ou através da CCSL.  
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Opções e procedimentos 
Cada caso disciplinar terá seu próprio mérito e será decidido de acordo com os fatos que 
acompanham o caso. Serão envidados esforços para disciplinar os alunos e mantê-los 
em programas escolares regulares. Os pais são incentivados a se envolverem 
ativamente no processo disciplinar. Em muitos casos, no entanto, podem ocorrer os 
seguintes procedimentos disciplinares: 

 

1. Os alunos podem ficar em detenção ou uma das várias outras opções disciplinares, 
incluindo uma advertência. Após detenção escolar, os pais devem providenciar 
transporte seguro do aluno para casa. (O agendamento para detenção pode ser 
solicitados para que o pai ou responsável programe transporte.) 

2. Privilégios de ônibus podem ser revogados por mau comportamento. 
3. Os alunos podem ter os privilégios de dirigir no campus revogados. 
4. Os alunos podem ser excluídos das atividades extracurriculares. 
5. Os alunos podem ser colocados no Programa Alternativo Interno. 
6. Os alunos podem ser obrigados a realizar serviços comunitários. 
7. Os alunos podem ser obrigados a pagar indenização, escrever cartas de desculpas 

ou realizar projetos especiais. 
8. Os alunos podem ser encaminhados para aconselhamento, avaliações de risco ou 

psicopedagógicas. 
9. A escola pode exigir a mudança para um ambiente educacional alternativo provisório 

por até quarenta e cinco (45) dias letivos. 
11. Um aluno pode ser suspenso ou expulso da escola.  
 
Os alunos que demonstrarem um padrão reincidente de má conduta estarão 
sujeitos a todas as consequências disciplinares, incluindo, mas não se limitando 
a detenção, suspensão ou expulsão. As suspensões da escola serão de natureza 
progressiva.  
 
SUSPENSÕES DE CURTO PRAZO/INTERNAS 

Definição:  
A remoção de um aluno de sua sala de aula por dez (10) dias letivos consecutivos ou 
cumulativos ou menos no ano letivo, incluindo um encaminhamento para suspensão 
Interna ou externa. 
 
Suspensão interna: 
Retirada das aulas regulares e restrição de deslocamento dentro da CCSL. Os alunos 
são responsáveis pela conclusão de todos os trabalhos escolares e tarefas e devem 
cumprir a Política de Disciplina e as regras da CCSL. 
 
Suspensão Externa de Curto Prazo: 
A remoção de um aluno de sua sala de aula por dez (10) dias letivos consecutivos ou 
cumulativos ou menos no ano letivo. Os alunos são responsáveis pela conclusão de 
todos os trabalhos escolares. 
 

Os alunos que não cumprirem as regras do Programa Alternativo Interno ou que não 
modificarem seu comportamento serão encaminhados à administração para possível 
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suspensão externa. Durante qualquer período de suspensão externa, o aluno não 
pode comparecer à propriedade da escola ou em atividades ou eventos 
relacionados à escola como espectador ou participante. A violação desta política 
da escola será considerada uma invasão, resultando em notificação imediata do 
Departamento de Polícia de Lowell. Dependendo do motivo da suspensão, um aluno 
pode ser proibido de participar de atividades extracurriculares além do período de 
suspensão. Suspensões que se estendam por um final de semana ou período de férias 
também impedirão a participação do aluno em quaisquer eventos extracurriculares que 
ocorram nesses finais de semana ou períodos de férias. 
 
Os alunos suspensos permanecem responsáveis pela conclusão de todos os trabalhos 
escolares e receberão o crédito correspondente. Os alunos suspensos terão a 
oportunidade de fazer testes e exames realizados durante o período de suspensão após 
a aula ou no retorno à escola. Os professores não têm nenhuma obrigação de fornecer 
ajuda a um aluno enquanto ele estiver suspenso, exceto informar as tarefas. 
 
MOTIVOS PARA SUSPENSÃO DE CURTO PRAZO: 
1. Sair da escola durante o horário escolar sem permissão. 
2. Ausência(s) não autorizada(s) da escola (“matar ou cabular) ou das aulas. 
3. Repetidos atrasos não justificados para a escola, aula e sala de aula. 
4. Ausência não justificada da detenção ou da Academia de Sábado. 
5. Prática de qualquer tipo de jogo de azar. 
6. Uso ou posse de itens de “contrabando” como como fósforos, isqueiros, agulhas 

hipodérmicas não prescritas, cachimbos, maricas, sedas para cigarro, fogos de 
artifício, bombas de fedor, canetas ou ponteiras laser. 

7. Uso ou posse de bipers ou celulares. 
8. Fumar no perímetro, no ônibus ou em eventos escolares. 
9. Exibicionismo, comportamento obsceno, devasso e lascivo, contato sexual, conduta 

inadequada, incluindo, mas não limitado a demonstrações públicas excessivas, 
perturbadoras e/ou inadequadas de afeto entre alunos. (MGLA Ch.272, s.16 & s.53.) 

10. A posse, disseminação ou uso de obscenidade de qualquer forma, especialmente, 
escrita de discursos ou imagens ou desenhos sexuais explícitos. (MGLA Ch.272, s.16 
& s.53.) 

11. Atos intencionais que ameacem a saúde e a segurança de si mesmo e/ou de outros 
na propriedade da escola, em eventos patrocinados ou relacionados à escola e de e 
para a escola. Se justificado, uma determinação para o encaminhamento e aplicação 
da lei pode ser recomendada. 

12. Falta de respeito pelos professores, funcionários e visitantes, incluindo, mas não 
limitado a, insubordinação, desobediência, uso de linguagem ou gestos insultantes 
e/ou profanos, inobservância intencional de instruções expressas ou implícitas de um 
professor, administrador ou membro da equipe , incluindo, mas não se limitando à 
recusa em seguir as instruções de testes, avaliações ou exames obrigatórios, 
desonestidade/fraude acadêmica e/ou a recusa em seguir um programa obrigatório. 

13. Roubo ou vandalismo em propriedade escolar ou de terceiros no ambiente escolar, 
seja durante ou após o horário escolar ou em qualquer atividade escolar. É 
necessária uma prova razoável do infrator. Exige-se a indenização por parte infrator. 
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Se justificado, uma determinação para o encaminhamento e aplicação da lei pode ser 
recomendada. (M.G.L.A. Ch. 266, s. 30, 98,100,127A, etc.) 

14. Delinquente escolar crônico: O aluno que: repetidamente perturba ou interrompe o 
processo educacional, se recusa a trabalhar, falsifica assinaturas em relatórios, se 
recusa a devolver papéis assinados a professores ou administradores, se recusa a 
reportar-se ao pessoal apropriado da escola, exibe comportamento ofensivo 
continuamente e/ou viola repetidamente o código de conduta. 

15. Organizar ou participar de trote ou comportamento de “bullying”. 
16. Violação dos Direitos Civis. 
17. Violação da lei federal ou de Massachusetts. 
18. Assédio moral (bullying). 
19. Qualquer ato relacionado à escola, dentro ou fora dela, que interfira ou restrinja a 

capacidade de outro aluno de desfrutar dos benefícios educacionais concedidos ou 
oferecidos dentro e fora do ambiente escolar. Tais atos incluem, mas não se limitam 
a incidentes que interfiram ou ameacem o bem-estar ou a ordem da CCSL ou de seus 
funcionários, alunos ou do público em geral.  
Ao atribuir suspensões de curto prazo, os administradores estão: 1) visando melhorar 
o comportamento do aluno; 2) manter um ambiente escolar seguro e ordenado; e 3) 
providenciar a comunicação necessária entre os pais/responsáveis e o pessoal da 
CCSL. 
 

Ao atribuir suspensões de curto prazo internas, os administradores estão: 1) visando 
melhorar o comportamento do aluno; 2) manter um ambiente escolar seguro e 
ordenado; e 3) providenciar a comunicação necessária entre os pais/responsáveis e o 
pessoal da CCSL. 

Os alunos suspensos permanecem responsáveis pela conclusão de todos os trabalhos 
escolares e receberão o crédito correspondente. Os alunos suspensos terão a 
oportunidade de fazer testes e exames realizados durante o período de suspensão 
após a aula ou no retorno à escola. Os professores não têm nenhuma obrigação de 
fornecer ajuda a um aluno enquanto ele estiver suspenso, exceto informar as tarefas. 

* A administração da escola se reserva o direito e a autoridade de impor uma 
suspensão de longo prazo por violações graves/notórias de quaisquer regras da 
escola ou leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando às listadas acima. 

 
BASE PARA A SUSPENSÃO DE CURTO PRAZO: 

1. Consulte “Devido Processo”, aqui contido. 
2. O aluno poderá compensar qualquer trabalho escolar perdido. 
3. Os professores, conselheiros e diretor esportivo serão informados pela 

administração quando um de seus alunos for suspenso. 
4. Os pais/responsáveis podem ser obrigados a acompanhar o aluno no seu retorno 

à escola após uma suspensão.  
 
POLÍTICA DE SUSPENSÃO DE LONGO PRAZO E EXPULSÃO 
DEFINIÇÃO DE EXPULSÃO: 
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.  
A remoção de um aluno das instalações da escola, atividades regulares de sala de aula 
e atividades escolares por mais de noventa (90) dias letivos, indefinida ou 
permanentemente, conforme permitido sob a GL c.71, §§ 37H ou 37H1/2 para: a) posse 
de arma perigosa; b) posse de substância controlada; c) agressão a um membro do 
corpo docente; ou d) quando condenado, esteja sendo julgado ou tenha admitido culpa 
em juízo por crime ou delito, se um coordenador pedagógico determinar que a presença 
contínua do aluno na escola teria um efeito deletério substancial no bem-estar geral da 
escola, conforme previsto no GL c.71, §§37H ou 37H 1/2. 

 
DEFINIÇÃO DE SUSPENSÃO DE LONGO PRAZO: 
A remoção de um aluno das instalações da escola e/ou das atividades regulares da sala de 

aula por mais de dez (10) dias letivos consecutivos ou por mais de dez (10) dias letivos 

cumulativamente por múltiplas infrações disciplinares em qualquer ano letivo. O coordenador 

pedagógico pode, a seu critério, permitir que um aluno cumpra uma suspensão de longo 

prazo na escola. Exceto para alunos que são acusados de uma infração disciplinar 

estabelecida nas subseções (a) ou (b) do §37H, ou na seção 37H1/2 do GL c.71, nenhum 

aluno pode ser colocado em suspensão de longo prazo por uma (1) ou mais infrações 

disciplinares por mais de noventa (90) dias letivos em um ano letivo nem ser suspenso além 

do final do ano letivo em que a infração foi cometida. 

 
BASE PARA A SUSPENSÃO DE LONGO PRAZO E EXPULSÃO 
O Supervisor Chefe/Coordenador Pedagógico pode recomendar a expulsão de um aluno 
que violou os parágrafos (A) a (G) e (K), abaixo. Somente o Conselho Administrativo 
pode expulsar um aluno de acordo com os parágrafos (H), (I), (J), (L), (M) e (N). 

 
A. Posse de uma arma de fogo nas dependências da escola, em eventos patrocinados 

pela escola ou relacionados à escola, incluindo excursões e jogos esportivos, e de e 
para a escola;  

B.  Posse de uma arma perigosa nas dependências da escola, em eventos patrocinados 
pela escola ou relacionados à escola, incluindo excursões e jogos esportivos, e de e 
para a escola; 

C. Posse de pistola de pintura, arma BB, rifle de ar comprimido, espingarda de chumbo 
ou simulacro de qualquer tipo; 

D. Posse de uma arma de fogo nas dependências da escola, em eventos patrocinados 
pela escola ou relacionados à escola, incluindo excursões e jogos esportivos, e de e 
para a escola; 

E. Posse, uso e/ou distribuição de substância controlada conforme definido no MGLA 
Ch. 94C incluindo, mas sem se limitar, maconha, cocaína, crack e heroína nas 
dependências da escola, em eventos patrocinados pela escola ou relacionados à 
escola, incluindo excursões e jogos esportivos, e de e para a escola; 

F. Posse ou mal uso de drogas de inalação, cola de sapateiro, drogas sintéticas outras 
substâncias nas dependências da escola, em eventos patrocinados pela escola ou 
relacionados à escola, incluindo excursões e jogos esportivos, e de e para a escola; 
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G. Fazer uma ameaça de bomba por qualquer meio, incluindo, mas não limitado a, 
verbalmente, eletronicamente ou por escrito. 

H. Uso ou posse de bomba ou qualquer outro dispositivo explosivo ou incendiário, 
incluindo um objeto que pareça ser uma bomba outro dispositivo semelhante. 

I. Conforme o Capítulo 71 da MGLA, Seção 37H ½, o aluno acusado de um crime ou 
alvo de denúncia criminal pode ser suspenso, ou um aluno condenado, que esteja 
sendo julgado ou tenha admitido culpa em juízo por crime ou delito pode ser expulso, 
desde que a Diretora determine, após audiência, que a presença contínua do aluno 
representa um efeito deletério substancial no bem-estar geral da CCSL. 

 
BASE PARA A SUSPENSÃO DE LONGO PRAZO E/OU EXPULSÃO 

1. Consulte “Devido Processo”, aqui contido. 
2. O aluno poderá compensar qualquer trabalho escolar perdido. 
3. Os professores, conselheiros e diretor esportivo serão informados pela 

administração quando um de seus alunos for suspenso. 
4. Os pais/responsáveis podem ser obrigados a acompanhar o aluno no seu retorno 

à escola após uma suspensão. 
 

Bases específicas para ação disciplinar e opções 
Um aluno pode ser suspenso ou punido por qualquer incidente relacionado à escola (no 
caminho de ida ou volta da escola), dentro ou fora da escola que interfira na educação 
de outros alunos dentro do ambiente escolar.  
 
Os funcionários da escola devem consultar o Código de Conduta para determinar a 
medida disciplinar a ser imposta. A idade de um aluno, maturidade, histórico disciplinar 
(casos anteriores de má conduta e medida(s) disciplinar(es) imposta(s) por tal má 
conduta) e as circunstâncias que cercam o incidente devem ser considerados ao decidir 
as medidas disciplinares e de intervenção apropriadas. 
 
As infrações enumeradas não são absolutas, nem as opções de respostas disciplinares. 
Embora várias opções estejam listadas para a maioria das infrações abaixo, nem todas 
precisam ser aplicadas e podem ser usadas em qualquer ordem. Circunstâncias 
individuais podem justificar a imposição de medidas disciplinares diferentes das 
diretrizes. 
 
O Código de Conduta da Collegiate Charter School of Lowell prevê penalidades 
graduais para alunos reincidentes em maus comportamentos, apesar da 
imposição de medidas disciplinares apropriadas anteriormente. Sob medida 
disciplinar progressiva, penalidades mais severas serão impostas aos alunos que 
se envolverem em um padrão de má conduta persistente.  
 
Diretrizes: 
INFRAÇÕES MENORES: Enquanto a maioria das infrações menores podem e serão 
tratadas pelo professor da sala de aula, algumas requerem atenção por parte da 
coordenação:    
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INFRAÇÕES:    OPÇÕES: 
 
1 Desafiar a autoridade   Advertência verbal 
(Insubordinação, desrespeito)  Contatar os pais 
      Aconselhamento 
      Detenção 

 Programa Alternativo Interno** 
      Suspensão Externa   
      Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades extracurriculares 
           
2 Má conduta no ônibus  Contatar os pais 
      Indenização/serviço comunitário 
      Detenção 
      Programa Alternativo Interno** 
      Aconselhamento 

 Mudança de ônibus (Outro ônibus e parada dentro 
de 1,6 quilômetros do endereço do aluno). 

      Suspensão Externa 
      Programa Alternativo Externo** 
      Contatar a polícia 
      Perda de privilégios de ônibus 

 
3 Cabular/ atraso   Contatar os pais 
      Aconselhamento 
      Detenção 
      Programa Alternativo Interno** 
      Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades extracurriculares 

 Acionamento da Vara da Infância e Juventude 
/DCF  

 
4 Interrupção da aula/    Advertência verbal 
Violação da política da Internet  Contatar os pais 
       Aconselhamento 
       Detenção 
       Programa Alternativo Interno** 
       Suspensão Externa 
       Programa Alternativo Externo** 

 Perda dos privilégios de uso de computador/ 
atividades extracurriculares 

 
INFRAÇÕES GRAVES: Estas infrações serão sempre encaminhadas à coordenação 
pedagógica para atenção e intervenção imediata: 

 
INFRAÇÕES:   OPÇÕES: 
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1. Linguajar obsceno ou profano,   Contatar os pais                          
posse de material obsceno,  
má conduta sexual, exibicionismo/  
demonstrações públicas de afeto                        Aconselhamento 

        Detenção 
        Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa 
        Programa Alternativo Externo** 

  Perda das atividades extracurriculares 
 

2. Brigas, agressões físicas/ ou verbais  O contato dos pais é obrigatório em 
todos os casos. 

        Aconselhamento e/ou mediação 
        Detenção 
         Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa 
        Programa Alternativo Externo** 

  Perda das atividades extracurriculares 
 
 

3. Violação dos Direitos Civis.    Contatar os pais 
         Indenização/serviço comunitário 
        Aconselhamento 
         Detenção 
        Contatar a polícia  
        Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa 
        Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades extracurriculares 
 
4. Delinquente escolar crônico   Contatar os pais 

        Aconselhamento 
  Detenção ou Programa Alternativo 
Interno  

 Perda das atividades 
extracurriculares 

 Suspensão Externa 
         
 

5. Ameaça para funcionários ou alunos   Contatar os pais  
        Contatar a polícia 
        Aconselhamento 
        Detenção 
        Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa 
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        Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades extracurriculares 

 Expulsão 
 

 
6. Assédio moral (bullying)    Contatar os pais 

        Aconselhamento 

 Detenção/ Perda de atividades 
extracurriculares  

        Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa  
        Contatar a polícia 
 

7. Desonestidade acadêmica/plágio                    Contatar os pais 

 Detenção 

 Reaplicação de qualquer/todos os 
exames 

 Programa Alternativo Interno** 

 Suspensão Externa 
 

8. Uma violação da lei estadual/federal    Contatar os pais 

 Contatar a polícia 

 Suspensão Externa 

 Programa Alternativo Externo** 

 Expulsão 
 

9. Sob efeito de álcool      Contatar os pais  
 ou em posse de álcool (Diretor ou   Aconselhamento  
 designado para determinar se o aluno   Encaminhamento para agência  
 está "alcoolizado")     de aconselhamento 

 Programa Alternativo Interno** 
        Suspensão Externa 
        Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades 
extracurriculares 

 Relatórios MIAA 
 

** O aluno será encaminhado para uma sala de aula alternativa na qual um fiscal estará 
presente para supervisionar e auxiliar o aluno individualmente ou em um pequeno grupo. 

 
 

 

10 Posse / Uso de produtos de tabaco   O contato dos pais é obrigatório em  
(conforme determinado por MGLCh.71,s.2(A) todos casos em que o aluno é 

menor de 18 anos 
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 Aconselhamento/aulas de cessação 
do tabagismo 

        Programa Alternativo Interno**  
        Detenção 

  Perda das atividades extracurriculares 

 Suspensão Externa 

 Relatórios MIAA 
 
 
 
 
    

Crimes: Essas infrações podem/exigirão notificação policial; portanto, apenas o 
Coordenador Pedagógico e/ou a Diretora do CCSL intervirá em tais infrações: 
 

INFRAÇÕES:   OPÇÕES: 
 
1. Assédio e/ou agressão de funcionários • Suspensão externa 

 • Expulsão  
• Será lavrado boletim de ocorrência policial. 
•  Um aluno que agrida um funcionário da 

escola está sujeito a expulsão. 
 

2. Posse, uso ou venda de   • Suspensão externa 
Drogas ilícitas ou • Expulsão externa 
substâncias controladas.    • Será lavrado boletim de ocorrência policial. 

• O aluno flagrado em posse, uso ou venda de 
drogas ou substâncias controladas está 
sujeito a expulsão. 

 
3. Posse de arma perigosa  • Suspensão externa 
causar de incêndio • Expulsão  
      • Será lavrado boletim de ocorrência policial. 

• Um estudante de posse uma arma perigosa, 
ou tente ou cometa um incêndio criminoso, 
está sujeito a expulsão. 

. 
Nota: A Diretora e o corpo docente têm o dever legal de informar polícia sobre 
armas perigosas e/ou drogas. Todos os outros funcionários da escola devem relatar 
incidentes de posse de armas pelos alunos à Diretora ou representante. 

 
 

4. Vandalismo, arrombamento e  O contato dos pais é obrigatório em  
 invasão, roubo,    todos os casos 
 conduta perturbadora    Contatar a polícia 
 ou violenta     Detenção 
       Programa Alternativo Interno** 
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       Aconselhamento 
       Encaminhamento para instâncias apropriadas

       com a anuência dos pais 
       Indenização/serviço comunitário 
       Suspensão Externa 
       Programa Alternativo Externo** 

 Perda das atividades extracurriculares 
 
Devido processo  
 
Afastamento de emergência: 
 
A Diretora da CCSL ou um representante pode afastar um aluno da escola 
temporariamente quando o aluno for acusado de uma infração disciplinar no âmbito da 
MGL c. 71, §37H3/4 e a presença contínua do aluno representa um perigo para pessoas 
ou bens, ou perturba material e substancialmente a ordem da escola e, no julgamento 
da Diretora da CCSL, não há alternativa disponível para aliviar o perigo ou perturbação. 
Nesse caso, a Diretora deverá notificar imediatamente a Diretora por escrito sobre a 
suspensão e o motivo da mesma, e descrever o perigo apresentado pelo aluno.  
 
O afastamento temporário não deve exceder dois (2) dias letivos após o dia do 
afastamento emergencial, período durante o qual a Diretora deverá: (1) envidar esforços 
imediatos e razoáveis para advertir oralmente o aluno e os pais do aluno sobre o 
afastamento emergencial: ( 2) motivo da necessidade de afastamento emergencial; (3) 
infração disciplinar; (4) motivo da acusação; (5) potenciais consequências, incluindo a 
duração potencial da suspensão do aluno; (6) oportunidade para o aluno ter uma 
audiência com a Diretora da CCSL sobre a suspensão proposta, incluindo a oportunidade 
de contestar as acusações e apresentar sua explicação sobre o suposto incidente, e 
oportunidade para o pai comparecer à audiência; (7) data, hora e local da audiência; e 
(8) direito do aluno e seus pais a serviços de interpretação na audiência, se necessário. 
 
Antes de expirar dos dois (2) dias letivos do afastamento emergencial inicial, a menos 
que uma extensão de tempo para audiência seja acordada de outra forma pela Diretora 
da CCSL, aluno e pai, a Diretora da CCSL deve fornecer ao aluno a oportunidade de 
uma audiência que esteja em conformidade com o devido processo legal de curto ou 
longo prazo estabelecido abaixo, conforme aplicável, e os pais tenham a oportunidade 
de comparecer à audiência. 
 
Suspensão interna à escola: 

 
O afastamento de um aluno das instalações da escola e/ou das atividades regulares da 
sala de aula por mais de dez (10) dias letivos consecutivos ou por mais de dez (10) dias 
letivos cumulativamente por múltiplas infrações disciplinares em qualquer ano letivo. O 
afastamento apenas da participação em atividades extracurriculares ou eventos 
patrocinados pela escola, ou ambos, não constituirá uma suspensão interna à escola 
nem estará sujeita aos requisitos do devido processo estabelecidos em 603 CMR 53.00. 



 

 
74 

Além disso, o afastamento de um aluno das atividades regulares da sala de aula por 
menos de ½ do tempo em que a escola está em sessão em um determinado dia escolar, 
não constituirá uma suspensão interna à escola.  

A suspensão interna à escola por dez (10) dias letivos ou menos, consecutiva ou 
cumulativamente durante um ano letivo, não será considerada uma suspensão de curto 
prazo para fins de processo, apelação e relatório. Se o aluno está em suspensão interna 
à escola por dez (10) dias letivos ou menos, consecutiva ou cumulativamente durante 
um ano letivo, não será considerada uma suspensão de curto prazo para fins de 
processo, recurso e relatório. 

 
Suspensão/expulsão externa à escola:  

  
No caso de infrações disciplinares que não envolvam: a) posse de arma perigosa; b) 
posse de substância controlada; c) agressão a um membro do corpo docente; ou d) 
acusação ou condenação por crime ou delito, o aluno e seus pais serão notificados 
verbalmente e por escrito da infração disciplinar pela qual o aluno é acusado e a 
oportunidade de participar de uma audiência antes da aplicação da suspensão externa 
à escola. Uma notificação por escrito com data e hora da audiência será fornecida em 
inglês e no idioma principal da família do estudante e identificará a infração disciplinar da 
qual o aluno é acusado, a base para a acusação, a duração potencial da suspensão e 
informação aos pais e o aluno do direito a serviços de interpretação, se necessário, para 
participar da audiência. Quando um aluno estiver sujeito a uma suspensão ou expulsão 
de longo prazo, a Diretora da CCSL também notificará o aluno e seus pais sobre seu 
direito à representação legal (às suas custas), o direito de apresentar e examinar 
testemunhas, o direito de revisar registro e documentos que possam ser invocados pela 
Diretora da CCSL, e o direito de solicitar que a audiência seja gravada em áudio.  

 
No caso de infrações disciplinares envolvendo: a) posse de arma perigosa; b) posse de 
substância controlada; c) agressão a um membro do corpo docente; ou d) acusação ou 
condenação por crime ou delito, o aluno e seus pais serão notificados verbalmente e por 
escrito da violação pela qual o aluno é acusado e a oportunidade de responder a esta, 
antes da aplicação da suspensão de curto-prazo ou temporária de menos de dez (10) 
dias consecutivos no aguardo do processo formal. Após a aplicação de uma suspensão 
temporária ou de curto prazo ou uma suspensão temporária de dez (10) dias 
consecutivos ou menos pendentes de procedimentos disciplinares adicionais, o aluno e 
os pais receberão uma notificação por escrito da suspensão e a data e hora de qualquer 
processo disciplinar formal . 

Diretor executivo 

O diretor executivo contratado pelo conselho administrativo para administrar a Escola. 
Esse diretor deverá atuar como superintendente para fins de quaisquer notificações 
disciplinares ou recursos que exijam notificação ou a participação do Superintendente 
de acordo com os estatutos e regulamentos aplicáveis. 
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Diretor 

Para fins de processos disciplinares conduzidos de acordo com as políticas da CCSL 
e/ou leis e regulamentos aplicáveis, o Coordenador Pedagógico, ou seu representante, 
atuará como “Diretor”.  

 
Audiência com o Coordenador Pedagógico: 

 
Suspensão de curto prazo: 
a) O objetivo da audiência com o Coordenador ou representante é ouvir e 

considerar as informações sobre o suposto incidente pelo qual o aluno pode ser 
suspenso, fornecer-lhe a oportunidade de contestar as acusações e explicar as 
circunstâncias em torno do suposto incidente, determinar se o aluno cometeu a 
infração disciplinar e, em caso afirmativo, as consequências desta. No mínimo, 
o Coordenador ou representante deve discutir a infração disciplinar, a base da 
acusação e qualquer outra informação pertinente. O aluno também terá a 
oportunidade de apresentar informações, incluindo fatos atenuantes, que o 
Coordenador deve considerar ao determinar se outros recursos e consequências 
podem ser apropriados, conforme estabelecido em 603 CMR 53.05. O 
Coordenador ou representante deve fornecer aos pais, se presentes, uma 
oportunidade de discutir a conduta do aluno e fornecer informações, incluindo 
circunstâncias atenuantes, que o Coordenador ou representante deve 
considerar para determinar se o aluno cometeu a violação alegada e as 
consequências disso. 

b) Com base na preponderância das informações disponíveis, incluindo 
circunstâncias atenuantes, o Coordenador ou representante deve determinar se 
o aluno cometeu a infração disciplinar e, em caso afirmativo, qual remédio ou 
consequência será imposta. 

c) O Coordenador ou representante deverá notificar o aluno e os pais sobre a 
determinação e as razões para isso, e, se o aluno for suspenso, o tipo e a 
duração da suspensão e a oportunidade de fazer as tarefas e outros trabalhos 
escolares conforme necessário para o progresso acadêmico durante o período 
de afastamento. A determinação deve ser feita por escrito e pode ser na forma 
de uma atualização do aviso original por escrito. 

d. Se for um aluno do jardim a 3o ano, o Coordenador ou representante deve enviar 
uma cópia da determinação por escrito à Diretora e explicar as razões para impor 
uma suspensão da escola, antes que a suspensão de curto prazo entre em vigor. 

 
Suspensão de longo prazo: 

a) O objetivo da audiência é o mesmo que o de uma audiência de suspensão de curto 
prazo. 
b) No mínimo, além dos direitos concedidos a um aluno em uma audiência de 
suspensão de curto prazo, o aluno terá os seguintes direitos: 
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1. Antes da audiência, a oportunidade de revisar o registro do aluno e os 
documentos nos quais o Coordenador ou representante pode se basear para 
determinar a suspensão ou não do aluno;  

2. O direito de ser representado por advogado ou representante legal de escolha 
do aluno, às custas do aluno/pais; 

3. O direito de apresentar testemunhas em seu nome e apresentar sua explicação 
sobre o suposto incidente, mas não pode ser obrigado a fazê-lo;  

4. O direito de interrogar as testemunhas apresentadas pela CCSL; 
5. O direito de solicitar que a audiência seja gravada pelo Coordenador ou 

representante e receber uma cópia da gravação de áudio mediante solicitação. 
Se o aluno ou os pais solicitarem uma gravação de áudio, o Coordenador ou 
representante deverá informar a todos os participantes antes da audiência que 
será feita uma gravação de áudio e uma cópia será fornecida ao aluno e aos 
pais mediante solicitação. 

 

 c) O Coordenador ou representante deve fornecer aos pais, se presentes, uma 

oportunidade de discutir a conduta do aluno e fornecer informações, incluindo 

circunstâncias atenuantes, que o Coordenador ou representante deve considerar para 

determinar se o aluno cometeu a violação alegada e as consequências disso.  

d) Com base nas evidências e preponderância destas, o Coordenador e/ou 

representante deve determinar se o aluno cometeu a infração disciplinar e, em caso 

afirmativo, após considerar atenuantes ou alternativas à suspensão, qual remédio ou 

consequência será aplicada em lugar ou além da suspensão de longo-prazo. O 

Coordenador e/ou representante deve enviar a determinação por escrito ao aluno e aos 

pais em mãos, por carta registrada, correio, e-mail para um endereço fornecido pelos 

pais para comunicações da escola ou qualquer outro método de entrega acordado pelo 

Coordenador e os pais. Se o Coordenador ou representante decidir suspender o aluno, 

a determinação por escrito deve: 

1. identificar a infração disciplinar, a data em que a audiência ocorreu e os 

participantes na audiência; 

2. expor os principais fatos e conclusões alcançados pela Diretora Adjunto e/ou 

representante; 

3. identificar a duração e a data de vigência da suspensão, bem como a data de 

retorno às aulas; 

4. incluir aviso da oportunidade do aluno de receber serviços educacionais para 

fazer progresso acadêmico durante o período de afastamento da escola; 

5. informar o aluno do direito de recorrer da decisão da Diretora Assistente e/ou 

representante para a Diretora ou seu representante, mas somente se a 

Diretora Assistente e/ou representante houver aplicado uma suspensão de 

longo prazo: 
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a) o aluno ou pai deve apresentar uma notificação por escrito do recurso à 
Diretora dentro de cinco (5) dias corridos da data efetiva da suspensão de 
longo prazo; desde que dentro de cinco (5) dias corridos, o aluno ou pai 
possa solicitar e receber da Diretora uma prorrogação do prazo para 
apresentação da notificação por escrito por até sete (7) dias corridos 
adicionais; e essa 

b) suspensão de longo prazo permanecerá em vigor a menos e até que a 
Diretora  
  decida reverter ou modificar a determinação do Coordenador na apelação. 
c) Se for um aluno do jardim a 3o ano, o Coordenador ou representante deve 

enviar uma cópia da determinação por escrito à Diretora e explicar as 
razões para impor uma suspensão da escola, antes que a suspensão de 
curto ou longo prazo entre em vigor. 

 
Decisão do Coordenador Pedagógico: 
Com base nas evidências apresentadas na audiência e na preponderância destas o 
Coordenador determinará se o aluno cometeu a infração disciplinar e o remédio ou 
consequências a serem aplicados. O Coordenador deve exercer discrição ao decidir a 
consequência da infração e, em casos que não envolvam posse de substância 
controlada, arma, agressão a funcionários ou acusações criminais, deve evitar o uso de 
suspensão de longo prazo da escola como consequência até esgotar todas as 
alternativas. Se o Coordenador decidir suspender ou expulsar o aluno, uma notificação 
por escrito da sua decisão será enviada ao aluno e aos pais em inglês e no idioma 
principal da família identificando a infração disciplinar, a base factual para a decisão do 
Coordenador, o início e datas de término da suspensão ou expulsão e o processo de 
apelação. O Coordenador também notificará o aluno e os pais sobre a oportunidade do 
aluno de fazer progresso acadêmico durante o período de afastamento da escola de 
acordo com a MGL c. 76, §21.  
 
c) Se for um aluno estiver no programa pré-escolar público do jardim a 3o ano, o 
Coordenador ou representante deve enviar uma cópia da determinação por escrito à 
Diretora e explicar as razões para aplicar a suspensão da escola, antes que a suspensão 
de curto ou longo prazo entre em vigor. 
 

Audiência com a Diretora nos termos da Seção 37H3/4  

Um aluno que seja colocado em suspensão de longo prazo após uma audiência com 
o Coordenador ou representante terá o direito de apelar à Diretora. 

O aluno ou pai deverá apresentar uma notificação de apelação à Diretora dentro do 
prazo estabelecido. Se o recurso não for interposto oportunamente, a Diretora pode 
negar o recurso, ou aceitá-lo, a seu critério, por justa causa. 

A Diretora realizará a audiência dentro de três (3) dias letivos da solicitação do aluno, 
a menos que o aluno ou os pais solicitem uma prorrogação de até sete (7) dias corridos 
adicionais, caso em que a Diretora concederá a prorrogação. 
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A Diretora envidará esforços de boa-fé para incluir o pai na audiência. Considera-se 
que a Diretora envidou esforços em boa fé se ele ou tentar conciliar um dia e hora para 
a audiência que permita que o pai e a Diretora participem. A Diretora deverá enviar uma 
notificação por escrito ao pai sobre a data, hora e local da audiência. 

A Diretora deverá conduzir uma audiência para determinar se o aluno cometeu a 
infração disciplinar da qual o aluno é acusado e, em caso afirmativo, qual será a 
consequência. A Diretora providenciará uma gravação de áudio da audiência, uma 
cópia desta será fornecida ao aluno ou aos pais mediante solicitação. A Diretora deverá 
informar a todos os participantes antes da audiência que será feita uma gravação de 
áudio e uma cópia será fornecida ao aluno e aos pais mediante solicitação. 

O aluno terá todos os  direitos concedidos a um aluno em uma audiência de suspensão 
de longo prazo. 

A Diretora emitirá uma decisão por escrito no prazo de cinco (5) dias corridos da 
audiência. Se a Diretora determinar que o aluno cometeu a infração disciplinar, a 
Diretora pode impor a mesma ou uma consequência menor do que o Coordenador ou 
representante, mas não deve impor uma suspensão maior do que aquela imposta pela 
decisão do Coordenador ou representante. 

A decisão da Diretora será a decisão final do distrito escolar ou da escola charter. 

Progresso acadêmico: 
 
Qualquer aluno que esteja cumprindo uma suspensão na escola, suspensão de curto 
prazo, de longo prazo ou expulsão terá a oportunidade de ganhar créditos, conforme 
aplicável, compensando tarefas, testes, trabalhos e outros atividades escolares 
conforme necessário para continuar progresso acadêmico durante o período de seu 
afastamento da sala de aula ou da escola. Um aluno que for expulso ou suspenso da 
escola por mais de dez (10) dias consecutivos, seja na escola ou fora dela, terá a 
oportunidade de receber serviços educacionais para progresso acadêmico conforme 
requisitos estaduais e locais, em consonância com o Plano de Serviços Educacionais da 
escola. M.G.L. c. 76, § 21. 
 

Disciplinamento e alunos com deficiência 
Os alunos com deficiência têm direito a proteções processuais aumentadas quando 

sujeitos a afastamento ou exclusões disciplinares que resultarão em uma mudança 

disciplinar na alocação. Estes requisitos aplicam-se aos seguintes grupos de alunos: 

1. Alunos que foram considerados elegíveis para educação especial nos termos da 
“Lei de Educação para Indivíduos com Deficiências” e/ou MGL c. 71B; 

2. Alunos atualmente em avaliação de elegibilidade para educação especial nos 
termos da “Lei de Educação para Indivíduos com Deficiências” e/ou MGL c. 71B; 

3. Alunos que foram considerados elegíveis para as proteções estabelecidas na 
Seção 504 da “Lei de Reabilitação” de 1973 
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4. Os alunos que o Distrito tem motivos para acreditar que podem ser elegíveis para 
serviços de educação especial: 

 O pai da criança expressou preocupação por escrito a supervisão ou 
administração do Distrito ou a um professor da criança, que a criança necessita 
de educação especial e serviços relacionados;  
 

 O pai solicitou uma avaliação da elegibilidade da criança para serviços de 
educação especial que ainda não foi concluída; ou  
 

 O professor, outro funcionário do Distrito, expressou preocupações específicas 
sobre um padrão de comportamento demonstrado pela criança diretamente ao 
diretor de educação especial da agência ou a outro supervisor da agência.: 
 

Os procedimentos a seguir se aplicam à suspensão de alunos com deficiência quando 

as suspensões excederem 10 dias letivos consecutivos ou quando um aluno com 

deficiência tiver sido submetido a um padrão de afastamento disciplinar de curto prazo 

superior a 10 dias cumulativos (“mudança disciplinar na alocação”):  

 

 Uma suspensão de mais de dez (10) dias letivos consecutivos em um ano letivo 
ou um padrão de suspensões de curto prazo que excedam dez (10) dias letivos 
em um ano letivo e constituam um padrão de afastamento e sejam considerados 
uma mudança disciplinar na alocação. No prazo de dez (10) dias de qualquer 
decisão de aplicar uma suspensão que resultaria em uma mudança disciplinar na 
alocação de um aluno com deficiência, os administradores do prédio, os pais e 
membros relevantes da equipe IEP/504 do aluno se reunirão para determinar se 
a violação, pela qual o aluno está sujeito a uma mudança disciplinar na alocação, 
foi causada ou está direta e substancialmente relacionada à deficiência do aluno 
ou foi o resultado direto de uma falha na implementação do IEP do aluno ou do 
Plano da Seção 504. 
 

 Se a equipe determinar que o comportamento NÃO é uma manifestação da 
deficiência, o aluno poderá ser disciplinado de acordo com as políticas e 
procedimentos aplicáveis a todos os alunos, exceto que os alunos elegíveis para 
serviços de educação especial terão direito a uma educação pública e gratuita 
adequada a partir de o décimo primeiro (11º) dia de exclusão disciplinar no ano 
letivo. Quando apropriado, a Equipe pode recomendar uma avaliação do 
comportamento funcional do aluno.  
 

 Se a equipe determinar que o comportamento É uma manifestação da deficiência 
do aluno, o aluno não será suspenso ou expulso pela violação. A escola, no 
entanto, convocará o IEP do Aluno ou a Equipe da Seção 504 para desenvolver 
um plano de avaliação comportamental funcional ou revisar qualquer plano de 
intervenção comportamental existente.  
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Independentemente da determinação da manifestação, a CCSL pode colocar o aluno em 

um ambiente alternativo provisório (conforme determinado pela Equipe) até 45 dias 

letivos se o comportamento envolver armas ou drogas ilegais outra substância controlada 

enquanto estiver na escola ou em uma função escolar ou se o aluno causar lesão 

corporal substancial a outrem na escola ou em um evento patrocinado pela escola. A 

CCSL também pode, com autorização de um Auditor do Escritório Especial de Apelações 

de Educação, ou instância legal competente, pedir o afastamento do aluno para um 

ambiente educacional alternativo provisório por quarenta e cinco (45) dias letivos após 

uma demonstração de que o aluno é substancialmente provável de ferir a si mesmo ou 

a outrem, caso permaneça no local atualmente alocado.  

Os pais e o aluno terão o direito de recurso da determinação da Equipe de Manifestação, 

da imposição de uma mudança disciplinar na colocação e da colocação do aluno em um 

ambiente educacional alternativo provisório. O aluno permanecerá na alocação 

disciplinar imposta pelas autoridades escolares até a decisão do recurso ou até o término 

da sanção disciplinar, o que ocorrer primeiro. 

Quando um aluno elegível com deficiência tiver sido submetido a repetidas ações 

disciplinares que não atingem o nível de uma mudança disciplinar na alocação, a equipe 

da seção 504 do aluno ou a equipe do IEP será convocada para considerar a conduta e 

a necessidade de avaliações adicionais ou serviços para o aluno. 

 
DIREITOS DOS PAIS E ALUNOS CONFORME A SEÇÃO 
504, TÍTULOS II, IV, VI, IX E A LEI DOS AMERICANOS 
COM DEFICIÊNCIA: 
 

É política da Collegiate Charter School of Lowell cumprir todas as disposições aplicáveis 
da Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973, bem como aquelas contidas no Título II, 
Título IV, Título VI, Título IX e Lei dos Americanos com Deficiência (ADA, sigla em inglês) 
Essas leis proíbem a discriminação contra pessoas com base em raça, cor, religião, 
nacionalidade, gênero, orientação sexual ou deficiência em qualquer programa que 
receba financiamento federal.  
 
 

Processo de queixa por discriminação/ assédio: 
A CCSL estabeleceu um procedimento interno para fornecer soluções rápidas e 
equitativas de demandas alegando qualquer ação proibida pelo Título II, Título IV, Título 
VI e Título IX, Seção 504, e pela Lei dos Americanos com Deficiência. Denúncias ou 
demandas alegando assédio sexual não devem estar sujeitas a este processo e devem 
ser tratadas através do Processo de Queixa por Assédio Sexual separado do CCSL. 
 
Título II declara, em parte, que “nenhum indivíduo qualificado com deficiência será, 
apenas em razão de tal deficiência, excluído da participação, negado os benefícios ou 
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sujeito a discriminação em programas ou atividades” patrocinados por uma entidade 
pública.  
  
Título IV das Leis de Direitos Civis de 1964 estabelece que nenhuma pessoa em razão 
de raça, cor ou nacionalidade será impedida de participar de qualquer programa que 
receba assistência financeira federal. 
 
Seção 901(a) de Título IX das Emendas de Educação de 1972 proíbe qualquer programa 
ou atividade educacional de discriminar com base no sexo. 
 
Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 protege os direitos das pessoas com 
deficiência dentro do ambiente de trabalho e escola. A seção 504 é um estatuto federal 
de direitos civis. 
 
Seção 601 de Título VI proíbe a discriminação com base na raça, cor ou origem nacional. 
 
(Nota: demandas que não aleguem que a conduta discriminatória deva ser 
dirigidas ao Supervisor Chefe.) 
 
PROCESSO DE QUEIXA POR DIREITOS CIVIS: 
A. Definições:  
Uma "Queixa" é uma reclamação feita de acordo com e decorrente das obrigações da 
Collegiate Charter School of Lowell nos termos da Seção 504 da Lei de Reabilitação, 
Título II, Título IV, VI, Título IX (discriminação), a Lei dos Americanos com Deficiência, e 
os estatutos e regulamentos estaduais aplicáveis que proíbem o assédio e a 
discriminação. Uma “Parte Demandante” é uma pessoa ou pessoas que fazem parte da 
demanda. 
 
B. MÉRITO 
O objetivo deste processo de queixa é garantir soluções rápidas e equitativas para 
queixas, que podem, periodicamente, surgir em conformidade com a Seção 504, Título 
II, Título IV, Título IX e a ADA. 
 
C. GERAL 
A parte demandante não estará sujeita a coerção, intimidação, interferência ou 
discriminação por apresentar uma demanda ou por auxiliar na investigação de qualquer 
demanda alegada no contexto deste processo de queixa. 
 
Todos os documentos, comunicações e registros que tratam da apresentação da 
demanda serão mantidos em sigilo em toda a extensão prevista por lei. 
 
Os formulários para apresentar queixas serão fornecidos mediante solicitação pela 
Seção 504 das CCSLs, Título II, Título IV, Título IX e Coordenador Distrital da ADA cujo 
endereço aparece acima. 
 
D. PROCESSO 
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Quando a parte demandante for um aluno ou pai/responsável do aluno: 
1. A parte demandante deve preencher o Formulário de Queixa e devolvê-lo ao 
respectiva Diretora da CCSL. A demanda deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 
dias após o denunciante? tomar conhecimento da alegada violação. (Alegações de 
discriminação ocorridas antes da instalação deste processo serão consideradas caso a 
caso). A assistência será fornecida mediante solicitação, para permitir que um indivíduo 
conclua a Queixa e prossiga com o processo. 
 
2. Dentro de dez (10) dias letivos após o recebimento da reclamação, o Controlador de 
Qualidade Acadêmica se reunirá com a parte demandante em um esforço para resolver 
a queixa. Esta investigação sobre a denúncia é considerada minuciosa, mas informal, 
por natureza. Todas as pessoas interessadas e seus representantes, se houver, terão a 
oportunidade de serem ouvidos e apresentarem provas relevantes para a demanda. Se 
a queixa não for resolvida, ela será encaminhada ao Coordenador da Seção 504. 
 
3. Dentro de trinta (30) dias letivos do recebimento de uma queixa não resolvida, o 
Coordenador/Supervisor Chefe da Seção 504 realizará uma audiência para determinar 
qual ação, se houver, deve ser tomada em resposta à reclamação. A audiência será 
realizada em horário e local convenientes para todas as partes. O processo de audiência 
seguirá os procedimentos apropriados do devido processo, incluindo: 

 
a. a oportunidade de a parte demandante apresentar a queixa de qualquer 

maneira adequada; 
b. o direito da parte demandante a um auditor imparcial; 
c. o direito da parte demandante de ser representada por advogado ou 

representante legal às custas da parte demandante? (a parte demandante 
deve notificar o Coordenador de Distrito da Seção 504 se for representado 
por advogado); e 

d. o direito da parte demandante a uma decisão imediata. 
  

4. Uma determinação por escrito da validade da queixa e uma descrição da resolução, 
se houver, será emitida pelo Coordenador da Seção 504 e encaminhada à demandante 
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o seu arquivamento. A determinação da 
validade da queixa e a descrição da resolução serão fornecidas em formato alternativo, 
mediante solicitação, se necessário para comunicação efetiva. 
 
5. A demandante pode solicitar um reexame do caso nos casos em que estiver 
insatisfeita com a resolução. O pedido de reexame deve ser feito no prazo de quinze (15) 
dias úteis após o recebimento da determinação por escrito à Diretora da CCSL. 
 
6. O direito de uma pessoa a uma resolução imediata e equitativa para a demanda 
apresentada nos termos deste instrumento não deve ser prejudicado pela busca da 
pessoa por outros recursos, como a apresentação de uma demanda nos termos da ADA 
junto ao departamento ou agência federal responsável. O uso deste processo de queixa 
não é um pré-requisito para a busca de outros remédios. 
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7. Essas regras devem ser interpretadas para proteger os direitos substantivos das 
pessoas interessadas de atender aos padrões de devido processo apropriados e para 
garantir que a CCSL cumpra com a ADA e os regulamentos de implementação. 
 
8. Cópias de todas as resoluções e achados feitas sob este processo devem ser 

arquivadas com o Diretor. 
 
“Lei Nenhuma Criança Deixada Para Trás” 
A Lei “Nenhuma Criança Deixada Para Trás” (NCLB, sigla em inglês), www.nclb.org, 
exige que a Collegiate Charter School of Lowell forneça uma lista de nomes de alunos, 
endereços e números de telefone para recrutadores militares e instituições de ensino 
superior quando solicitarem tais informações, exceto se pais ou alunos solicitarem que 
as informações sejam retidas. No início do ano letivo, será encaminhado aos 
pais/responsáveis e alunos maiores de 14 anos um aviso do direito de solicitar a retenção 
desta informação. Se este aviso não for devolvido à CCSL dentro dos primeiros vinte 
(20) dias letivos do início do ano letivo, a CCSL considerará não haver objeções à 
divulgação desta informação e tal informação será encaminhada a AMBOS recrutadores 
militares e instituições de ensino superior. 

 
Contenção física de alunos 
A Collegiate Charter School of Lowell (CCSL) busca promover um ambiente de trabalho 
e educacional seguro e produtivo para seus funcionários e alunos e garantir que todos 
os alunos estejam sujeitos contenção física que seja inconsistente com os requisitos do 
603 CMR 46.00. A contenção física é uma medida emergencial de último recurso. Pode 
ser usada apenas quando necessário para proteger um aluno e/ou membro da 
comunidade escolar de agressão ou dano físico iminente e grave. Quando, com base 
neste padrão, a contenção física for necessária, a equipe se esforçará para evitar ou 
minimizar qualquer dano ao aluno como resultado do uso de contenção física. A CCSL 
revisará anualmente sua Política e Procedimentos de Prevenção à Contenção e Apoio 
ao Comportamento, que fornecerá a todos os funcionários e a disponibilizará aos pais 
dos alunos matriculados. 

 
A contenção física é considerada uma medida emergencial de último recurso. Isso 
significa que pode ser usada apenas quando o comportamento do aluno representa uma 
ameaça de agressão ou dano físico iminente e grave a si mesmo e/ou a outros; e o aluno 
não responde a instruções verbais outras intervenções de comportamento lícitas e 
menos intrusivas, ou tais intervenções são consideradas inadequadas sob as 
circunstâncias. 
 
A contenção física nunca deve ser usada para punição. A contenção física não pode ser 
usada como resposta a danos à propriedade do aluno, interrupção da ordem escolar, 
recusa em cumprir regras/orientações ou ameaças verbais, a menos que o padrão de 
danos acima também seja atendido.  
A contenção física não deve ser usada como resposta padrão para nenhum aluno. O IEP 
ou plano comportamental escrito não podem incluir contenção física como resposta 
padrão a qualquer comportamento.  
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Os procedimentos de acompanhamento serão implementados após a liberação do aluno 
da contenção física. Isso incluirá revisar o incidente com o aluno para abordar o 
comportamento que o precipitou, revisar o incidente com a equipe que administrou a 
contenção para discutir se os procedimentos de contenção adequados foram seguidos 
e considerar se algum acompanhamento é apropriado para os alunos que 
testemunharam o incidente. 
 

Relatório na CCSL e aos pais 
A equipe informará verbalmente imediatamente ao Diretor Executivo, que fará esforços 

razoáveis para informar verbalmente os pais do aluno dentro de 24 horas da contenção. 

A equipe enviará um relatório escrito detalhado até o próximo dia letivo, e o Diretor 

Executivo enviará por e-mail ou correio o relatório escrito aos pais dentro de três (3) dias 

letivos da restrição. Não há isenções individuais permitidas para esses requisitos de 

relatórios. 

Toda contenção física e lesões dela resultantes serão relatadas ao DESE. 
 
O Diretor Executivo revisa os dados de contenção física regularmente para identificar e 
apoiar as necessidades dos alunos. 
 
Os pais/responsáveis podem entrar em contato com o Diretor Executivo da escola de 
seus filhos a qualquer momento para discutir a Política e Procedimentos de Prevenção 
à Contenção e Apoio ao Comportamento do CCSL. Além disso, qualquer indivíduo com 
uma preocupação ou reclamação em relação ao uso de contenção física pode usar a 
resolução informal e/ou o procedimento formal de reclamação abaixo. 
 

O aluno e/ou seus pais/responsáveis devem encaminhar suas preocupações com 

relação ao uso específico de contenção física ao Diretor Executivo dentro de dez (10) 

dias do recebimento do relatório escrito de contenção pelos pais/responsáveis. A 

Diretora Executivo tentará, dentro de sua autoridade, trabalhar com o indivíduo para 

resolver a reclamação de forma justa e rápida. Se o aluno e/ou seus pais/responsáveis 

não estiverem satisfeitos com a resolução, ou se o aluno e/ou seus pais/responsáveis 

optarem por não usar a resolução informal, então o aluno e/ou seus pais/responsáveis 

podem prosseguir com o processo formal de reclamação. 

Um aluno ou seu pai/responsável que tenha dúvidas sobre o uso específico da contenção 
física pode tentar resolver suas preocupações com relação ao uso específico da 
contenção física enviando uma reclamação por escrito ao Diretor Executivo. O aluno e/ou 
seus pais/responsáveis devem encaminhar suas preocupações com relação ao uso 
específico de contenção física ao Diretor Executivo dentro de dez (10) dias do 
recebimento do relatório escrito de contenção pelos pais/responsáveis. A reclamação 
escrita deve incluir: (a) o nome do aluno; (b) o nome da escola onde a contenção física 
supostamente ocorreu; (c) a data da contenção; (d) a base da reclamação ou 
preocupação; e (e) a ação corretiva solicitada. 
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O Diretora Executivo, por meio de seus representantes, investigará a reclamação. No 
curso de sua investigação, o Diretor Executivo e/ou seus representantes entrarão em 
contato com as pessoas que tenham sido referidas como tendo informações pertinentes 
relacionadas à denúncia. Prazos estritos não podem ser estabelecidos para a condução 
da investigação porque cada conjunto de circunstâncias é diferente, mas a reclamação 
será respondida prontamente. Após concluir a investigação formal, o Diretor Executivo 
entrará em contato com a pessoa que apresentou a reclamação sobre o resultado de 
sua investigação. 

 

Política para tabagismo na CCSL 
A Collegiate Charter School of Lowell está comprometida em manter e melhorar a saúde 
e o bem-estar de todos os funcionários e alunos. A Collegiate Charter School of Lowell 
aceita os princípios educacionais são melhor ensinados pelo exemplo. Pesquisas 
médicas mostram que o tabagismo representa um risco significativo à saúde. Como 
resultado, a Collegiate Charter School of Lowell adota a seguinte política para todos os 
funcionários, alunos e visitantes nas dependências da escola:  

 

1. O uso qualquer derivado de tabaco não é permitido em nenhum edifício sob a 
direção da Collegiate Charter School of Lowell l. 

2. A Política escolar “livre de tabagismo” proíbe o uso de derivados tabaco por 
alunos, funcionários e visitantes em todos os prédios e em todos os terrenos 
da escola, ônibus escolares, em todos os momentos, incluindo eventos 
patrocinados pela escola fora do local. 

 

Uma violação a esta política resultará em uma consequência. As medidas a seguir 
devem ser usadas pela Diretora ou pessoa designada como diretrizes para 
fornecer uma abordagem disciplinar justa, firme e consistente.  
 
VIOLAÇÃO -- O uso de qualquer produto de tabaco (conforme exigido pelo MGL 
Ch. 71, s.2 (A). 

  
 

Alunos—Posse ou uso de um produto de tabaco* na propriedade escolar: 
Infração:     Opção 

 1a Violação:     Suspensão de 1 a 3 dias 
       Notificação dos pais   

           Aconselhamento 
 
 2a Violação:     Suspensão de 3 a 5 dias 
       Notificação dos pais 
       Aconselhamento 
  

3a Violação:     Suspensão de curto ou longo Prazo: 
       Notificação dos pais 
       Aconselhamento 
 Alunos—Posse ou uso de um produto de tabaco* na propriedade da escola: 
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Infração:      Opção 
 1a Violação:     Programa Alternativo Interno** 
       Detenção 
       Notificação dos pais 
       Aconselhamento 
       Suspensão de 1 a 3 dias 
 
 2a Violação:     Suspensão de 1 a 3 dias 
       Notificação dos pais 
       Aconselhamento 

 
Qualquer uma das seguintes opções pode ser combinada com consequências 
disciplinares: Encaminhamento para programas antitabagismo, Programa Alternativo 
Interno e detenção. 
 
* Produtos de tabaco: Cigarros, charutos, vaporizadores, tabaco de mascar, rapé ou 
qualquer outra forma de tabaco   
 

Política/ Protocolo de abuso de substâncias 
A Collegiate Charter School of Lowell dedica-se a proporcionar um ambiente livre de 
drogas e álcool para funcionários, alunos e cidadãos. A CCSL acredita que a educação 
desempenha um papel fundamental no estabelecimento de hábitos de saúde ao longo 
da vida para seus alunos. Componentes de aconselhamento do currículo e de orientação 
enfatizam os perigos associados às drogas e ao álcool. SABIS® também tem um forte 
interesse na saúde de seus funcionários e em seu serviço aos alunos como modelos 
positivos. 
 
Os alunos que participarem de qualquer baile da escola, evento social ou atividade 
escolar deverão observar as regras de comportamento que estão em vigor durante a 
jornada escolar. 
 
Bailes e atividades sociais da Collegiate Charter School of Lowell são planejados para 
os membros de nossa escola; a presença de indivíduos que não são da escola é 
condicionada a convites. Quando forem permitidos convidados, cada aluno tem direito a 
um convidado em um baile ou evento social, e a aprovação deve ser dada com 
antecedência pela administração. 
 
Os alunos não terão permissão para entrar no baile ou atividade trinta minutos após o 
início, exceto pela aprovação da administração. Caso um participante deixe a atividade 
por qualquer motivo sem um acompanhante adulto, ele/ela não poderá retornar. 
 
Pode ser solicitado aos alunos, na entrada a um baile ou atividade patrocinada pela 
escola, submeter-se a um teste Breathalyzer (bafômetro). Este é um teste passivo, 
não invasivo, onde não é necessário bocal. Será solicitado que o aluno fale ou 
expire em um dispositivo “semelhante a um microfone”.  
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Quando possível, e a critério da administração, um policial estará presente nas 
atividades, caso possam surgir problemas de aplicação da lei. O aluno que, segundo 
determinação da administração, tenha violado as políticas de abuso de substâncias e 
código de conduta da escola será enviado para casa com um dos pais ou entregue à 
polícia para custódia protetiva ou detenção. 
 
É da responsabilidade do(s) orientador(es) docentes/ da administração verificar se o 
seguinte é realizado: 

1. A meta de quatro docentes e pelo menos dois casais de pais como 
acompanhantes voluntários. 

2.  Apenas a área do edifício onde se realizará o evento e os banheiros 
imediatamente adjacentes estarão disponíveis. 

3.  Política para alunos que saem do prédio: 
  a. Apenas durante o intervalo os alunos podem sair. 
4.  Qualquer pessoa aparentemente sob efeito de álcool ou drogas não será 

admitida e será submetida ao teste do bafômetro. 
5.  Nenhum convidado abaixo do nono ano pode participar de um baile do ensino 

médio. 
6.  Antes do evento, os nomes dos convidados devem ser aprovados e registrados 

com a administração antes do fechamento da escola. 
 

Parte I: Eventos patrocinados pela escola 
1. A administração determinará em quais eventos patrocinados pela escola será usado 

o bafômetro. Esses eventos incluirão, mas não se limitarão a, bailes de formatura, 
bailes, shows, atividades noturnas, excursões opcionais, eventos esportivos, etc. 

 
2. A administração determinará a maneira pela qual os alunos serão testados: grupo 

inteiro, seleção aleatória pré-determinada ou com base em uma suspeita razoável 
individualizada. O administrador ou membro da equipe presente em tais eventos 
tem autoridade para testar e reexaminar qualquer indivíduo suspeito de estar sob 
efeito de álcool, mesmo que o resultado teste do aluno tenha sido negativo ao 
entrar no evento. 

3. Os alunos que participarem desses eventos podem ser obrigados a fazer um teste 
de bafômetro administrado por um membro da equipe ou administração antes de 
entrar no evento. 

 
a. Será feito um segundo teste, para os alunos cujo resultado seja positivo, 

após um período de espera de  vinte (20) minutos. 
 
b. Se este teste também for positivo, o aluno será impedido de entrar no evento, 

detido por  funcionários da escola até que os pais/responsáveis 
cheguem e uma investigação seja conduzida. 

 
c. O aluno será encaminhado para casa e, conforme procedimentos 

disciplinares, será suspenso. 
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d. Se os funcionários da escola estiverem testando os alunos aleatoriamente ou 
testando todo o grupo, um aluno com resultado positivo ou que se recuse a ser 
testado pode ser impedido de participar de futuras atividades extracurriculares. 

 
4. Um aluno que já esteja participando de um evento patrocinado pela escola e 

suspeitar-se que está sob efeito de álcool ou drogas será testado ou reexaminado. 
 

a. Se resultado deste teste for positivo, o aluno ficará detido até a chegada dos 
pais/responsáveis e, conforme procedimentos disciplinares, será suspenso. 

 
b. Se um aluno, já presente, com suspeita de uso de álcool conforme descrito 

neste documento, recusar-se a fazer o teste, será detido e enviado para casa 
com um dos pais/responsáveis e, submetido a procedimentos disciplinares, 
será suspenso.  

 
5. O Protocolo do Breathalyzer (bafômetro) deve ser aplicado a todos os alunos e 

convidados. 
 
PARTE II: Durante a jornada escolar 
Administradores podem submeter qualquer aluno suspeito de estar sob efeito de álcool, 
de acordo com os regulamentos da política, um teste de bafômetro. 
 

a. Será feito um segundo teste, para os alunos cujo resultado seja positivo, após 
um período de espera de vinte (20) minutos. 

 
b.  Se resultado deste teste for positivo, o aluno ficará detido até a chegada dos 

pais/responsáveis e, submetido a procedimentos disciplinares, será suspenso. 
 
c. O aluno que flagrado sob efeito de álcool ou drogas, conforme aqui descrito, 

se recusar a fazer o teste, ficará detido até a chegada dos pais/responsáveis 
e, conforme procedimentos disciplinares, será suspenso. 

 
Parte III: Treinamento e manutenção 
1. O treinamento sobre o funcionamento do bafômetro será realizado e atualizado 

anualmente, de acordo com as recomendações do fabricante ou represente de 
vendas do bafômetro.  

 
2. Uma lista de pessoal treinado será afixada na secretaria da escola. 

 
Definições:  
 

Contrabando  
Qualquer dispositivo, aparelho ou artigo, usado no uso/abuso de qualquer substância de 
abuso. Inclusive a substância de abuso.  
 
Distribuição 
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Ter em seus pertences pessoais drogas ilícitas ou substâncias controladas em 
quantidade além do uso pessoal razoável, ou medicamentos prescritos em quantidade 
maior que a dose diária recomendada conforme prescrito em um Physician's Desk 
Reference (equivalente a PR Vade mecum). Além disso, fornecer qualquer droga ilegal, 
substância controlada ou medicamento prescrito a outra pessoa, independentemente da 
quantidade, é considerado distribuição para os efeitos desta política. Ser flagrado em 
posse de tais quantidades, evidenciado ou não no ato da distribuição, será considerado 
distribuição para os efeitos desta política. 
 
Parafernália 
Qualquer dispositivo, artefato ou artigo usado no uso/abuso de qualquer substância de 
abuso, incluindo aqueles de natureza ornamental, como maricas ou piteiras, cachimbos 
e sedas para enrolar. 
 
Parafernália para uso de drogas 
Para que não haja insinuação do abuso de substâncias, os alunos que exibam 
parafernália para uso de drogas na propriedade da escola, podem tê-las confiscadas e 
entregues aos pais/responsáveis legais. As consequências disciplinares para tais casos 
serão decididas caso a caso. 
 
Propriedade pessoal 
Isso inclui roupas, mochilas, livros de bolso ou itens de propriedade individual, bem como 
bens fornecidos pela escola.  
 
Posse 
Ter em seus pertences pessoais qualquer substância de abuso em quantidade razoável 
para uso pessoal. 
 
Revista razoável 
Inspeção da pessoa, objetos pessoais ou propriedade de um aluno, excetuando revista 
íntima. 
 
Substância de abuso 
Qualquer produto ou substância química, lícita ou ilícita (incluindo todas as formas de 
inalantes), que altera o estado físico, emocional ou mental de um indivíduo. 
 
Descarte de contrabando confiscado 
Todas as substâncias devem ser lacradas e documentadas pela administração da escola 
e entregues ao Departamento de Polícia de Lowell. A identidade do aluno será fornecida 
ao Departamento de Polícia de Lowell de acordo com esta política. 
 
Emergência médica 
No caso de um aluno ser encontrado sob efeito de uma substância com risco de vida, 
transporte de emergência deve ser providenciado para o hospital mais próximo. Uma 
avaliação pela enfermeira da CCSL ocorrerá sempre que possível para garantir a 
segurança do aluno. 
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Confidencialidade 
Todas as ações administrativas da Collegiate Charter School of Lowell tomadas na 
aplicação dessas políticas serão documentadas no registro cumulativo temporário do 
aluno. A menos que exigido por lei, qualquer divulgação de informações deve ser feita 
com o consentimento individual do aluno e/ou dos pais/responsáveis legais se o aluno 
for menor de quatorze (14) anos.  
 
Todos os esforços serão envidados para proteger a identidade de qualquer indivíduo 
(aluno, funcionário e pais/responsáveis legais) que denunciem violações dessas 
políticas.  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

PRESCRIÇÃO MÉDICA: Deve ser deixada com as enfermeiras para dispensação. É 
necessária a prescrição de um médico e permissão por escrito dos pais/responsáveis 
antes de qualquer medicamento ser dispensado. Qualquer medicamento mantido nos 
pertences pessoais do aluno será respondido de acordo com esta política, com base na 
quantidade de substância. 
 
DESCARTE DE CONTRABANDO CONFISCADO Todas as substâncias devem ser 
lacradas e documentadas pela administração da escola e entregues ao Departamento 
de Polícia de Lowell. A identidade do aluno será fornecida ao Departamento de Polícia 
de Lowell de acordo com esta política. 
 
EMERGÊNCIA MÉDICA: No caso de um aluno ser encontrado sob efeito de uma 
substância em nível de representar risco a vida, deve ser providenciado transporte de 
emergência para o hospital mais próximo. Uma avaliação pela enfermeira da CCSL 
ocorrerá sempre que possível para garantir a segurança do aluno. 
 
APLICAÇÃO DA POLÍTICA: Os alunos são protegidos pela Quarta Emenda da 
Constituição dos EUA e estão sujeitos a buscas e apreensões de um aluno ou 
propriedade da escola, dentro da razoabilidade, quando houver suspeita de que um 
aluno possa estar em posse de drogas, armas, álcool outros materiais que violem a 
política da escola ou a lei estadual. A propriedade da escola permanecerá sob o controle 
dos funcionários da escola e estará sempre sujeita a busca por qualquer motivo. 
 
PROPRIEDADE ESCOLAR: A CCSL possui armários, mesas e outros bens. A CCSL 
exerce controle exclusivo sobre sua propriedade e os alunos não devem ter expectativa 
de privacidade em relação aos itens colocados na propriedade da escola. Se os armários 
da CCSL forem compartilhados por mais de um aluno, ambos serão responsáveis pelo 
contrabando encontrado durante uma busca nos armários (ver Armários, aqui contido). 
 
A PESSOA: Conforme decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, “um aluno pode 
ser revistado quando houver motivos razoáveis para suspeitar que revista revelará 
evidências de que este violou a lei ou as regras da escola”. Os pertences pessoais de 
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um aluno também estão revista por funcionários da escola e estão sujeitos às mesmas 
regras. Os pertences podem incluir automóveis localizados na propriedade da escola. 
 
Parafernália para uso de drogas Para que não haja insinuação do abuso de 
substâncias, os alunos que exibam parafernália para uso de drogas na propriedade da 
escola, podem tê-las confiscadas e sem a tomada de nenhuma ação. Essa parafernália 
pode ser devolvida ao(s) aluno(s), pai(s) ou responsável(is) legal(is). Isso não inclui 
contrabando. 
 
 
 

RESUMO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 
 

A. AÇÃO VOLUNTÁRIA DO ALUNO: 
1. Encaminhamento confidencial ao assistente social/orientador da escola, se 

o aluno concordar. 
2. Informação sobre os serviços e recursos disponíveis. 
3. Possíveis consequências disciplinares. 
4. Envolvimento dos pais incentivado. 
5. Pode ser lavrado um boletim de ocorrência. 

 
A confidencialidade será respeitada, exceto nos casos de potencial: 

 Suicídio 

 Homicídio 

 Abuso físico ou sexual 
 

B. SUSPEITA RAZOÁVEL DE USO DE SUBSTÂNCIA CONTROLADA: 
1. Na entrada, durante e saída da escola. 
2. Na entrada, durante e saída de eventos e atividades patrocinados pela 

escola ou relacionados à escola, inclusive jogos esportivos. 
3. Relatado imediatamente à Diretora ou representante. 
4. Mediante notificação, a Diretora ou representante deve conduzir uma 

investigação apropriada. 
5. Se comprovado, devem ser seguidos os procedimentos na Seção C, 

abaixo. 
 

C. ALUNO ADMITE OU É FLAGRADO USANDO E/OU EM POSSE DE 
SUBSTÂNCIA CONTROLADA: 
1. Entrada, durante e saída da escola. 
2. Na entrada, durante e saída de eventos e atividades patrocinados pela 

escola ou relacionados à escola, inclusive jogos esportivos. 
3. Diretor ou representante notifica imediatamente os pais/responsáveis 

legais para que levem o aluno para casa: 
  a. A polícia será notificada se os pais/responsáveis legais não 

estiverem disponíveis. 
  b. Suspensão imediata de curto prazo (ver Devido Processo). 
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4. Polícia notificada da infração. 
5. A supervisão de um adulto deve ser fornecida até a chegada dos 

pais/responsáveis legais e/ou da polícia. 
6. Em caso de emergência médica, chamar uma ambulância. 
7. Punições: Suspensão/Expulsão de Longo Prazo (conforme as Leis Gerais 

de Massachusetts, Capítulo 71, Seção 37H) 
 

Nos casos de suspensão de longo prazo, a Diretora irá, além da suspensão, exigir: 
I. Primeira Infração - Encaminhamento confidencial ao assistente 

social/orientador da escola após o retorno à escola. 
 a. Não comparecimento: 

1. Reunião com assistente social/orientador, pais/responsáveis 
legais e aluno. 

2. Possível nova suspensão 
II. Reincidência da Infração  

 a. Encaminhamento obrigatório para programa externo de tratamento 
de abuso de substâncias. 

 b. Avaliação obrigatória por programa de tratamento. 
c. O aluno pode estar sujeito a nova suspensão de longo prazo por 

não cumprir as recomendações do programa de tratamento. 
 
D. ESTUDANTE DISTRIBUINDO SUBSTÂNCIA CONTROLADA, INCLUSIVE 
 ÁLCOOL: 

 1. Entrada, durante e saída da escola. 
2. Na entrada, durante e saída de eventos e atividades patrocinados pela 

escola ou relacionados à escola, inclusive jogos esportivos. 
 3. Punições: 

a. Suspensão/Expulsão de Longo Prazo conforme MGL c. 71, §§ 37H e/ou 

suspensão de até 90 (noventa) dias letivos conforme 37H3/4. 
b. O Departamento de Polícia de Lowell deve ser notificado 

imediatamente. 
 

COMUNIDADE DE MASSACHUSETTS 

ZONAS ESCOLARES LIVRES DE DROGAS 

De acordo com as Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 94C, Seção 325, qualquer 
pessoa que viole as disposições da lei relativa à produção, distribuição, dispensação ou 
posse não autorizadas com a intenção de distribuir uma substância controlada enquanto 
estiver dentro ou a menos de mil pés de bens imóveis que componham escola pública 
ou privada de ensino fundamental, profissional ou médio, em funcionamento ou não, 
serão punidos com pena de prisão em estabelecimento prisional estadual não inferior a 
dois anos e meio e não superior a quinze (15) anos ou sistema correcional por no mínimo 
dois e no máximo dois anos e meio. As sentenças impostas de acordo com as 
disposições desta seção não serão inferiores a uma pena mínima obrigatória de dois (2) 
anos de prisão. Uma multa não inferior a mil nem superior a dez mil dólares pode ser 
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imposta, mas não em substituição à pena de prisão mínima obrigatória de dois (2) anos, 
conforme estabelecido neste documento. 
 
A falta de conhecimento dos limites da escola não será atenuante para a violação das 
disposições desta seção.  
 
CRIMES DE ÓDIO E CASOS DE DISCRIMINAÇÃO: 
A Collegiate Charter School of Lowell tem o compromisso de proporcionar um ambiente 
seguro no qual todos os alunos tenham oportunidades iguais de aprender, 
independentemente de sua raça, etnia, nacionalidade, preferência sexual, gênero, 
identidade de gênero, religião ou deficiência. Crimes de ódio e casos de discriminação, 
são por natureza conflituosos; criam tensão e promovem a hostilidade social. Tais 
incidentes não serão tolerados na CCSL porque interferem no direito de todos os alunos 
à educação. Além de comprometer o desempenho acadêmico, crimes de ódio e assédio 
relacionado a preconceitos podem prejudicar o bem-estar físico e emocional de um 
aluno, provocar violência de retaliação, prejudicar a reputação da escola e criar ou 
exacerbar tensões na comunidade em geral. 

  
A CCSL cumprirá todas as leis federais e estaduais aplicáveis que regem os crimes de 
ódio. A lei de Massachusetts define crimes de ódio como “qualquer ato criminoso 
associado a ações manifestas motivadas por intolerância e discriminação, incluindo, mas 
não se limitando a, uma ameaça, tentativa ou ato aberto motivado, pelo menos em parte, 
por motivos raciais, religiosos, étnicos, deficiência, gênero ou discriminação de 
orientação sexual, ou que de outra forma prive outra pessoa de seus direitos 
constitucionais por meio de ameaças, intimidação ou coerção, ou que procure interferir 
ou perturbar o exercício de direitos constitucionais de uma pessoa por meio de assédio 
ou intimidação”. M.G.L. c. 22C, § 33; M.G.L. c. 12, §§ 11H, 11I.  

 
Além disso, os regulamentos federais proíbem o uso intencional de força ou ameaça de 
força contra uma pessoa em razão de raça, religião, etnia, deficiência, gênero ou 
orientação sexual com a finalidade de interferir na matrícula ou frequência de um aluno 
em qualquer escola ou faculdade pública. 18 U.S.C. § 245. Os estatutos e 
regulamentos federais e estaduais contêm penalidades criminais graves para pessoas 
condenadas por crimes de ódio e as violações de direitos civis resultantes. 

 
Esta política se aplica a crimes de ódio, casos de discriminação, violações de direitos 
civis e assédio relacionado a preconceito que ocorrem em prédios escolares ou nas 
dependências da escola, ou durante o curso de toda e qualquer atividade patrocinada 
pela escola, incluindo aquelas que ocorrem fora da escola, ou em qualquer situação em 
que haja um efeito deletério à CCSL ou ao clima educacional. 

 
O Gestor de Direitos Civis designado para a CCSL é: 
 

Nome: Sr. Carl Nystrom    
Endereço: 1857 Middlesex Street, Lowell, MA 01851 

Número de telefone: (978) 458-1399 Fax: (978) 458-1366 
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Alunos, funcionários ou qualquer parte interessada podem relatar incidentes. Os alunos 
devem relatar qualquer incidente a um adulto com quem se sintam mais à vontade – um 
professor, orientador outro membro da equipe. Os membros da equipe devem relatar 
incidentes ao Gestor de Direitos Civis para investigação e encaminhamento. A 
confidencialidade será mantida na medida do possível, mas deve-se entender que, 
quando envolver um crime grave, a polícia e outros órgãos governamentais, como o 
Ministério Público, serão alertados. Quando um aluno se queixa de um caso de 
discriminação, mas não deseja registrar por escrito, os funcionários da escola ou o gestor 
designado conduzirão uma investigação informal sobre as circunstâncias do caso e 
manterão um registro por escrito do inquérito, caso ocorram outros incidentes 
envolvendo o estudante reclamante e o suposto assediador. 
 
Investigação 
Ao receber uma notificação de um crime de ódio ou caso de discriminação, o Gestor de 
Direitos Civis e/ou pessoa designada tomará imediatamente medidas para garantir que 
a vítima ou vítimas estejam seguras e protegidas e notificará a Diretora da alegação. 
Todas as vítimas e testemunhas serão entrevistadas dentro de cinco (5) dias após o 
incidente, seguidas de entrevistas com quaisquer outras pessoas que possam ter 
conhecimento sobre o incidente e as pessoas envolvidas nele. Evidências físicas, se 
houver, serão coletadas. O investigador determinará então se ocorreu um crime de ódio 
ou um incidente de preconceito, levando em consideração as definições contidas acima, 
as circunstâncias, a relação entre as partes envolvidas e o contexto em que o(s) 
incidente(s) ocorreram. Além disso, o investigador determinará se há ou houve incidentes 
relacionados de assédio e avaliará os tipos de dano que podem ter sido causados, tanto 
à(s) vítima(s) quanto ao ambiente escolar. O investigador emitirá seu relatório dentro de 
cinco (5) dias letivos. 

 
Notificação para/ pelos pais/r responsáveis legais 
Após a investigação, se houver motivos razoáveis para acreditar que ocorreu um crime 
de ódio ou caso de discriminação, o Gestor de Direitos Civis e/ou pessoa designada 
notificará os pais/responsáveis legais de um aluno se este for vítima ou acusado de um 
crime de ódio ou caso de discriminação. 
 
Os pais/responsáveis legais são fortemente encorajados a relatar crimes de ódio ou 
casos de discriminação aos conselheiros escolares de seus filhos, ao Gestor de Direitos 
Civis ou ao Diretor. 
 
Procedimento de resolução informal 
É possível resolver uma queixa por meio de uma conversa voluntária entre o aluno 
denunciante e o suposto assediador, facilitada por um funcionário da escola ou pelo 
Gestor de Direitos Civis designado. Uma pessoa de sua escolha para apoio e orientação 
pode acompanhar tanto o denunciante quanto o suposto assediador. Se o denunciante 
e o suposto assediador acharem que uma resolução foi alcançada, a conversa 
permanecerá confidencial e nenhuma ação adicional será tomada.  
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Os resultados da resolução informal serão comunicados, por escrito, ao Diretor. Se 
qualquer uma das partes achar que o processo de conversa informal é inadequado ou 
não foi bem-sucedido, pode prosseguir para o procedimento formal de denúncia. 
Qualquer uma das partes também pode optar por renunciar ao processo informal e 
prosseguir diretamente para o procedimento formal de denúncia. 
 
Procedimento de denúncia formal 
O gestor designado preencherá um formulário de denúncia de assédio com base nas 
alegações escritas ou orais do aluno de que um incidente ou incidentes ocorreram. O 
formulário de denúncia será mantido em local seguro e descreverá em detalhes os fatos 
e circunstâncias do(s) incidente(s).  
 
Se o aluno envolvido for menor de 18 anos, seus pais ou responsável legal serão 
notificados imediatamente após a consulta com o aluno, a menos que seja determinado 
que não é do melhor interesse do aluno. 
 
Uma investigação ocorrerá dentro de cinco (5) dias letivos a partir da data da denúncia 
ou relatório. O investigador pode determinar que são necessárias medidas imediatas 
para proteger o aluno denunciante, o suposto assediador e quaisquer testemunhas em 
potencial, e notificará os administradores da escola sobre tal determinação.  
 
A investigação será concluída o mais rápido possível, mas o mais tardar cinco (5) dias 
letivos após a data da denúncia, e um relatório escrito será feito ao Diretor. O relatório 
determinará se as alegações foram comprovadas e se constituem uma violação desta 
política. O investigador também recomendará à Diretora qual ação, se houver, é 
necessária. O denunciante e o suposto assediador serão informados dos resultados da 
investigação e se serão tomadas medidas disciplinares. 
Tanto o Gestor de Direitos Civis quanto a Diretora manterão todos os relatórios escritos 
das investigações. A CCSL reconhece que tanto o denunciante como o alegado 
assediador têm fortes interesses em manter a confidencialidade deste processo. A 
privacidade de todas as partes, incluindo testemunhas, será respeitada na medida do 
possível, de acordo com as obrigações legais da CCSL de investigar, tomar as medidas 
apropriadas e cumprir quaisquer obrigações de descoberta ou divulgação que possam 
ser necessárias devido à gravidade do incidente(s), o envolvimento potencial do 
departamento de polícia, o Promotor de Justiça, Procurador-geral e o envolvimento 
potencial de um julgamento civil e/ou criminal.  
 
Ação disciplinar 
Ações disciplinares e/ou corretivas serão tomadas o mais rápido possível após a 
conclusão da investigação de um incidente de crime de ódio ou incidente relacionado a 
preconceito, e terão como objetivo a eliminação da conduta ofensiva, a prevenção da 
reincidência, e o restabelecimento de um ambiente escolar saudável, especialmente para 
a(s) vítima(s). Tal ação levará em consideração a gravidade do incidente e a idade e 
identidade da vítima e do assediador, e o efeito sobre a vítima. A ação disciplinar e/ou 
corretiva pode incluir um ou mais dos seguintes:  
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 participação em um programa educacional sobre crimes de ódio e 
incidentes de preconceito para o perpetrador; 

 pedido de desculpas à(s) vítima(s);  

 aconselhamento obrigatório;  

 serviço comunitário;  

 colocação em um ambiente educacional alternativo;  

 detenção;  

 suspensão de curto ou longo prazo; e/ou  

 expulsão (conforme previsto em MGL c. 71, §§37H e/ou 37H1/2.). 
 
Além disso, os perpetradores de crimes de ódio que atingem o nível de atividade 
criminosa podem estar sujeitos a punição criminal conforme exigido pelas leis estaduais 
e federais relativas a tais crimes. A polícia será notificada quando ocorrer um provável 
crime de ódio e, em particular, será notificada em caso de emergência.  
 
 
 
Retaliação 
A CCSL lidará seriamente com toda e qualquer ameaça ou ato de retaliação contra um 
indivíduo que denuncie um crime de ódio ou caso de discriminação. Os funcionários da 
escola manterão contato constante com as vítimas e as pessoas que relatam tais 
incidentes para garantir que não ocorram ameaças ou atos de retaliação.  
 
Interferência, intimidação e/ou retaliação contra qualquer indivíduo, inclusive um aluno, 
pai ou responsável, por apresentar uma denúncia, ou queixa ou se opor à discriminação 
é estritamente proibida e deve ser tratada como um ato acionável e ilícito em si mesmo. 
 
Qualquer pessoa que tenha ameaçado e/ou efetivamente retaliado estará sujeita a 
severas medidas disciplinares, incluindo a possível exclusão da escola. Caso a retaliação 
atinja o nível de atividade criminosa, os funcionários da escola devem denunciá-la às 
autoridades locais. 
 
 

Política de assédio sexual  
Declaração geral: 

Todas as pessoas têm o direito de viver livres de assédio sexual; portanto, qualquer 
forma de assédio sexual é estritamente proibida na escola, nas dependências da 
escola ou em atividades relacionadas à escola. A CCSL não discrimina com base no 
sexo programas ou atividades educacionais da CCSL, admissões ou práticas de 
emprego. A CCSL designou o seguinte indivíduo como Coordenador do Título IX da 
CCSL: 

Nome:  Sr. Carl Nystrom 

Endereço:  1857 Middlesex Street, Lowell, MA 01851 

Número de telefone:  (978) 458-1399 
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Definição:  

De acordo com a lei de Massachusetts, assédio sexual inclui abordagens sexuais 

indesejadas, pedidos de favores sexuais, conduta física sexualmente motivada outra 

conduta verbal ou física ou comunicação de natureza sexual quando 1) a submissão 

ou rejeição de tais avanços, solicitações ou conduta é feita explícita ou 

implicitamente como um termo ou condição do fornecimento dos benefícios, 

privilégios ou serviços de colocação ou como base para a avaliação do desempenho 

acadêmico ou profissional; ou  

(2) tais abordagens, solicitações ou condutas têm o propósito ou efeito de interferir 

injustificadamente na educação de um indivíduo, criando um ambiente 

educacional ou de trabalho intimidador, hostil, humilhante ou sexualmente 

ofensivo. 

 
Sob o Título IX, o termo “assédio sexual” inclui três (3) tipos de má conduta com base 

no sexo:  

(1) qualquer caso de assédio quid pro quo por um funcionário da escola;  

(2) conduta indesejável com base no sexo, incluindo conduta indesejável 

baseada em estereótipos sexuais ou com base em noções tradicionais de 

masculinidade e feminilidade, que seja suficientemente severa e 

generalizada e objetivamente ofensiva, efetivamente negando a uma pessoa 

igual acesso educacional; ou  

(3) qualquer caso de agressão sexual, conforme definido na Lei Cleary, violência 

no namoro, violência doméstica ou perseguição, conforme definido na Lei de 

Violência Contra a Mulher.  

O assédio sexual não se limita, por definição, à conduta proibida de um homem em 
relação a uma mulher. Um homem, assim como uma mulher, pode ser vítima de 
assédio sexual, e uma mulher, assim como um homem, pode ser o assediador. Além 
disso, a vítima não precisa ser do sexo oposto do assediador. Finalmente, qualquer 
adulto pode ser vítima de assédio sexual por parte de um aluno. 

 
Exemplos 
Exemplos de assédio sexual pode, conforme à definição estabelecida acima, incluir, mas 
não se limitar a: exigir favores sexuais acompanhados de ameaças; envolvimento em 
represálias como resultado da recusa de um indivíduo a se envolver em comportamento 
sexual; contato com qualquer parte sexual do corpo de outra pessoa (por exemplo, tocar, 
acariciar ou beliscar); tocar qualquer parte não sexual do corpo (por exemplo, ombro, 
etc.) depois que essa pessoa indicar que tal toque não é desejado; exibir imagens ou 
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objetos sexualmente sugestivos; chamar uma pessoa de um termo degradante e 
sexualizado. 
 
Denúncia 
Qualquer aluno que acredite ser vítima de assédio sexual deve informar um professor, 
orientador outro adulto em posição de autoridade na escola o mais rápido possível. Os 
alunos devem evitar tentar resolver sozinhos o problema do assédio sexual. Os 
funcionários da escola ajudarão o aluno com a apresentação de uma queixa de assédio 
sexual conforme o Procedimento de Queixa de Assédio Sexual da CCSL. 
 
Todas as pessoas devem relatar imediatamente o conhecimento de assédio sexual real 
ou razoavelmente suspeito à Diretora ou representante. Medidas provisórias de apoio 
serão discutidas com a suposta vítima. 
 
Investigação 
Todas as queixas formais de assédio que atendam à definição de assédio sexual sob o 

Título IX das Emendas de Educação de 1972, devem ser encaminhadas de acordo 

com os Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual da CCSL e de acordo com os 

regulamentos federais e estaduais aplicáveis. Uma cópia dos Procedimentos de Queixa 

de Assédio Sexual deve ser disponibilizada aos alunos, funcionários e outras partes 

interessadas no Sala da Diretora e pode ser acessada no site da CCSL no seguinte 

link: https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-

harassment.pdf  

 Todas as queixas formais de assédio que não atendam à definição de assédio sexual 
sob o Título IX das Emendas de Educação de 1972, devem ser encaminhadas e 
investigadas de acordo com os Procedimentos de Queixa de Direitos Civis. 
 
Ação disciplinar 
Após a determinação de que ocorreu assédio sexual em violação a esta Política, os 
indivíduos que se envolveram em tal assédio estarão sujeitos a medidas disciplinares, 
incluindo, mas não se limitando a, possível suspensão de longo prazo, expulsão ou, no 
caso de um funcionário, rescisão de contrato. Em alguns casos, a CCSL também pode 
exercer sua autoridade sob o Título IX aplicável ou regulamentos estaduais, para 
remover imediatamente e em caráter de emergência, um indivíduo identificado como 
autor de assédio sexual, mesmo antes da conclusão de uma investigação e da 
determinação se houve assédio sexual. A CCSL também pode fornecer medidas de 
apoio provisórias para proteger a segurança da suposta vítima e do suposto perpetrador, 
para impedir mais assédio e/ou para garantir acesso educacional igual para a suposta 
vítima e o suposto perpetrador durante e após uma investigação e determinação de 
acordo com os Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual da CCSL. 
 
Não retaliação 
Retaliação, reprimenda, intimidação, interferência e/ou retaliação contra qualquer 
indivíduo, incluindo um aluno, pai ou responsável, por apresentar uma denúncia de 
assédio sexual ou participar da decorrente investigação é estritamente proibida e deve 

https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-harassment.pdf
https://lowell.sabis.net/downloads/public/ccsl-civil-rights-procedures-title-ix-sexual-harassment.pdf
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ser tratada como um ato acionável e ilícito em si mesmo. Tal ato ilícito pode resultar em 
suspensão de longo prazo do aluno de até 90 (noventa) dias letivos ou, no caso de funcionários, 
rescisão do contrato de trabalho.  
 

Denúncia à polícia 
Dependendo da gravidade e frequência dos incidentes, o Departamento de Polícia de 
Lowell ou a Polícia do Estado de Massachusetts podem ser acionados pela 
administração da escola. 
 
Política de violência em namoro de adolescentes 
A CCSL empenha-se em proporcionar uma atmosfera livre de abuso psicológico, físico 
ou sexual factual ou por ameaça, incluindo violência no namoro entre adolescentes. O 
currículo de saúde da SABIS® do 6o ao 10o ano inclui instruções sobre como 
estabelecer relacionamentos seguros e não violentos. É política da CCSL que a 
violência no namoro de adolescentes no âmbito da escola, incluindo atividades 
patrocinadas pela escola, não seja tolerada.  
 
Tipos de violência no namoro 
Um relacionamento sadio é feito de respeito mútuo, igualdade, confiança, 
comunicação e liberdade. Em um relacionamento saudável e não abusivo, os parceiros 
não se machucam. Um relacionamento doentio é caracterizado por desrespeito, medo, 
ciúme, abuso e passividade. 

A violência no namoro entre adolescente é um comportamento abusivo e violento. 
Muitas vezes reflete o desejo do perpetrador de controlar e dominar a vítima. Abrange 
uma ampla gama de comportamentos que incluem abuso verbal e físico, abuso sexual 
e violência física. Isso acontece tanto em relacionamentos heterossexuais quanto entre 
pessoas do mesmo sexo. 

A violência no namoro de adolescentes pode envolver o controle do comportamento, 
como não deixar que o outro sair com seus amigos, entrar em contato com frequência 
para saber onde o outro está, com quem está ou o que está fazendo, dizer o que vestir 
ou ter que estar o tempo todo com o outro. Também pode envolver abuso verbal e 
emocional, incluindo insultos, menosprezo, ameaça de machucar o parceiro outras 
pessoas, ciúme ou abuso físico (bater, esbofetear, beliscar, chutar, puxar o cabelo ou 
estrangular). A violência no namoro entre adolescentes também pode envolver toques 
indesejados, forçar o outro a usar álcool ou drogas, ou a fazer sexo ou realizar atos 
sexuais. Todas as queixas formais de violência no namoro entre adolescentes constitui 
assédio sexual conforme as políticas da CCSL e devem ser relatados em conformidade 
com os Procedimentos de Queixa de Assédio Sexual da CCSL e o Título IX das 
Emendas de Educação de 1972.  

Quando são levadas ao conhecimento da administração queixas de violência no 
namoro entre adolescentes que não estão relacionadas à escola ou atividades 
patrocinadas pela escola, o aluno será informado sobre os serviços disponíveis. Pode 
ser feito um encaminhamento para recursos apropriados dentro e fora da escola. 
Incentiva-se o envolvimento dos pais. 

 120 
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É importante notar que, de acordo com as Leis Gerais de Massachusetts Capítulo 
119, §51A, os funcionários da escola são obrigados por lei a relatar ao Secretaria da 
Infância e Família se tiverem motivos razoáveis para acreditar que uma criança 
menor de 18 anos está sofrendo abuso ou negligência física, emocional ou sexual 
grave, incluindo estupro e atentado ao pudor e espancamento. 
 

Política anti-trote 
Trote é um termo para definir qualquer conduta prejudicial ou método abusivo de 
iniciação em qualquer organização estudantil. Qualquer ocorrência de trote será 
imediatamente comunicada à equipe da coordenadoria pedagógica que determinará as 
consequências a serem emitidas. 

 
Uma lei que proíbe o trote, Capítulo 269, Seções 17 a 19, foi promulgada em 1985 e 
alterada em 1988 pelo Tribunal Geral. As leis determinam que cada aluno seja informado 
sobre o conteúdo e a intenção da lei. 
 

Assédio, “bullying”, discriminação e crimes de ódio 
(Adaptado da iniciativa CCSLs seguras da Procuradoria-geral) 

 
Esta seção do Código de Conduta foi adaptada da Política Abrangente de Direitos Civis 
da Collegiate Charter School of Lowell para promover os direitos civis e proibir assédio, 
intimidação, discriminação, retaliação e crimes de ódio. Cópias da Política Abrangente 
de Direitos Civis do distrito estão disponíveis mediante solicitação e podem ser vistas na 
sede da CCSL.  
 
 
Política disciplinar sobre questões de direitos civis 
A Collegiate Charter School of Lowell proíbe todas as formas de assédio, discriminação 
e crimes de ódio com base nas seguintes categorias protegidas: raça, cor, religião, 
nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, idade ou 
deficiência. 
 
A Collegiate Charter School of Lowell também proíbe o “bullying”, conforme definido 
abaixo. A Collegiate Charter School of Lowell tampouco tolerará retaliação contra 
pessoas que tomem medidas em consonância com esta Política. 
 
A proibição contra assédio, discriminação, crimes de ódio, “bullying” e retaliação se aplica 
a todos os alunos em todos os locais e atividades que a CCSL supervisiona, controla ou 
onde tem jurisdição segundo a lei, inclusive nas dependências da escola e em funções, 
eventos patrocinados pela escola ou atividades, incluindo excursões, atividades 
esportivas e transporte escolar, incluindo paradas de ônibus escolar. 
 

Interferência, intimidação e/ou retaliação contra qualquer indivíduo, inclusive um aluno, 
pai ou responsável, por apresentar uma denúncia, ou queixa ou se opor à discriminação 
é estritamente proibida e deve ser tratada como um ato acionável e ilícito em si mesmo.  
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Sanções disciplinares permitidas e ações corretivas em resposta a crimes de 
“bullying”, discriminação, assédio ou ódio: 
A sanção disciplinar e/ou corretiva pode incluir, sem se limitar, um ou mais dos 
seguintes: 
 

1.) Advertência por escrito; 
2.) Reunião com os pais; 
3.) Transferência de classe; 
4.) Limitação ou proibição do acesso do aluno a uma parte ou área da CCSL; 
5.) Supervisão de adultos nas instalações da escola, incluindo locais de 

programas alternativos internos; 
6.) Exclusão da participação em atividades patrocinadas pela escola, programas 

extracurriculares e/ou atividades extracurriculares; 
7.) suspensão de curto ou longo prazo; e/ou 
8.) Exclusão, expulsão ou dispensa da escola; 
9.) Pedido de desculpas à(s) vítima(s); 
10.) Treinamento de conscientização (para ajudar os alunos a entender o impacto 

de seu comportamento); 
11.) Participação em programas de diversidade cultural, antiassédio, antibullying 

ou relações intergrupais; 
12.) Aconselhamento obrigatório (dentro ou fora da escola); ou  
13.) Qualquer outra ação consistente com o Código de Conduta. 

 
Responsabilidades do aluno: 
Cada aluno é responsável por: 
 

1.) Cumprir com esta Política;  
2.) Não assediar ou discriminar outra pessoa nas dependências da escola ou em 

uma função, evento ou atividade relacionada à escola em função de raça, cor, 
religião, nacionalidade, etnia, sexo, orientação sexual, idade, ou deficiência; 

3.) Não intimidar outra pessoa nas dependências da escola ou em uma função, 
evento ou atividade relacionada à escola; 

4.) Não retaliar qualquer outra pessoa por relatar ou prestar queixas, por ajudar 
ou incentivar a apresentar uma denúncia ou reclamação, ou por cooperar em 
uma investigação de assédio, intimidação, discriminação ou crime de ódio; e 

5.) Cooperar na investigação de denúncias ou queixas de assédio, bullying, 
discriminação, retaliação ou crime de ódio. 

 
Proteção contra retaliação: 
A Collegiate Charter School of Lowell tomará as medidas apropriadas para proteger os 
alunos de retaliação quando eles relatarem, prestarem queixa ou cooperarem em uma 
investigação de uma violação desta Política. Ameaças ou atos de retaliação, seja 
pessoalmente, por meios eletrônicos ou por meio de terceiros, são infrações graves que 
sujeitarão o infrator a medidas disciplinares significativas e outras ações corretivas, 
incluindo suspensão de curto ou longo prazo ou expulsão. 
 
Glossário de termos: 
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BULLYING (ASSÉDIO MORAL) Expressões escritas ou verbais, ou atos ou gestos 
físicos, dirigidos a outra pessoa(s) que intimidem, amedrontem, ridicularizem, humilhem 
ou causem danos a outra pessoa, quando a conduta não estiver relacionada à raça, cor 
real ou percebida de um indivíduo, nacionalidade, etnia, religião, sexo, orientação sexual, 
idade ou deficiência. O bullying, ou assédio moral, pode incluir, mas não se limita a, 
insultos repetidos, ameaças de dano, depreciação, intimidação verbal ou física, 
cyberbullying através de e-mails, mensagens instantâneas ou sites, empurrar, chutar, 
bater, cuspir ou tomar ou danificar propriedade pessoal de outrem. 
 
CYBERBULLYING: Trata-se de bullying por meio do uso de tecnologia ou dispositivos 
eletrônicos, como telefones, celulares, computadores e internet. Inclui, mas não se limita 
a, e-mail, mensagens instantâneas, mensagens de texto e publicações na Internet. Ver 
MGL c. 71, Seção 370 para a definição legal de cyberbullying. 
 
AMBIENTE HOSTIL: Conforme definido em MGL c. 71, Seção 370, é uma situação em 
que o bullying faz com que o ambiente escolar seja permeado de intimidação, 
ridicularização ou insulto que seja suficientemente grave ou abrangente para alterar as 
condições de educação de um aluno. 
 
DISCRIMINAÇÃO: Tratar as pessoas de forma diferente, ou interferir ou impedir uma 
pessoa de desfrutar das vantagens, privilégios ou curso de estudo em uma escola 
pública por causa da raça, cor, nacionalidade, etnia, religião, sexo, orientação sexual, 
identidade de gênero, idade ou deficiência (ou seja, status protegido). Uma pessoa não 
pode ser sujeita a disciplina ou punição mais severa por irregularidades, nem negado os 
mesmos direitos que outros alunos por causa de sua participação em uma classe 
protegida. 
 
ASSÉDIO: O assédio é uma conduta oral, escrita, gráfica, eletrônica ou física na 
propriedade da escola ou em um evento, função ou atividade relacionada à raça, cor, 
nacionalidade, etnia, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade ou 
deficiência, que seja suficientemente grave, abrangente ou persistente de modo a 
interferir ou limitar a capacidade de um aluno de participar ou se beneficiar dos 
programas ou atividades do Distrito, criando um ambiente educacional hostil, humilhante, 
intimidador ou ofensivo . Para os fins desta Política, assédio também significa conduta, 
se persistir, que provavelmente criará um ambiente educacional hostil, humilhante, 
intimidador ou ofensivo. Um único incidente, dependendo de sua gravidade, pode criar 
um ambiente hostil. 
 
RETALIAÇÃO: Qualquer forma de intimidação, represália ou assédio por um aluno (ou 
indivíduo?) contra outro aluno, funcionário ou indivíduo por relatar ou prestar queixa, por 
ajudar ou incentivar a denunciar ou prestar queixa, por cooperar em uma investigação 
sob esta Política, ou para tomar medidas consistentes com esta Política. 
 
PROTEÇÃO CONTRA A RETALIAÇÃO 
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Interferência, intimidação e/ou retaliação contra qualquer indivíduo, inclusive um aluno, 
pai ou responsável, por apresentar uma denúncia, ou queixa ou se opor à discriminação 
é estritamente proibida e deve ser tratada como um ato acionável e ilícito em si mesmo. 
 
A Collegiate Charter School of Lowell tomará as medidas apropriadas para proteger os 
alunos de retaliação quando eles relatarem, prestarem queixa ou cooperarem em uma 
investigação de uma violação desta Política. Ameaças ou atos de retaliação, seja 
pessoalmente, por meios eletrônicos ou por meio de terceiros, são infrações graves que 
sujeitarão o infrator a medidas disciplinares significativas e outras ações corretivas, 
incluindo suspensão de curto ou longo prazo ou expulsão. 
 
CRIME DE ÓDIO: Um crime de ódio é um crime motivado por ódio, discriminação ou 
preconceito, ou quando a vítima é alvo ou selecionada para o crime, pelo menos em 
parte, devido à sua raça, cor, etnia, nacionalidade, religião, sexo orientação, idade, 
deficiência ou sexo. Um crime de ódio pode envolver um ataque físico, ameaça de lesão 
corporal, intimidação física ou danos à propriedade de outra pessoa. 
 
Processo de denúncia e resolução: 
 
A. AGENTES DESIGNADOS PARA PROCEDIMENTOS DE DENÚNCIA 

 
O Coordenador pedagógico ou seu representante é responsável por 
receber denúncias e queixas de violações a esta Política.  

 
B. PROCEDIMENTOS DE DENÚNCIA 

 
1. Qualquer aluno que tenha conhecimento ou tenha uma crença razoável de que 

ocorreu ou pode ter ocorrido assédio, intimidação, discriminação, retaliação ou 
crime de ódio na propriedade escolar ou em uma atividade relacionada à escola 
deve comunicar imediatamente o(s) incidente(s) ao Coordenador ou seu 
representante. Em situações em que um aluno outra pessoa não se sinta à 
vontade para denunciar o incidente a um agente, ele pode denunciá-lo a um 
funcionário da escola de confiança, que deve transmitir imediatamente o relato ao 
Supervisor Chefe ou seu representante.  

 
2. Quando uma denúncia ou queixa envolver lesão física, o coordenador informará 

imediatamente o incidente ao Diretor.  
 
3. Todas as reclamações ou relatórios sobre uma violação desta Política devem ser 

documentados no “Formulário de Denúncia/Queixa de Bullying” da CCSL. O 
formulário está disponível com funcionários designados da escola. Se um 
reclamante ou denunciante não quiser ou não puder preencher o Formulário de 
Denúncia/Queixa do Distrito, o funcionário da escola que receber a queixa oral ou 
denúncia preparará imediatamente um relatório escrito preenchendo o Formulário 
de Denúncia/Queixa do Distrito, usando, na medida do possível, as próprias 
palavras do denunciante ou reclamante para descrever a violação potencial. 
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4. O funcionário da CCSL fornecerá prontamente ao Coordenador ou seu 

representante o Formulário de Denúncia/Reclamação preenchido. 
 
C. PROCESSO DE RESOLUÇÃO: DETERMINANDO A INSTAURAÇÃO 

PROCESSOS FORMAIS OU INFORMAIS 
 
1. Após o Coordenador ou seu representante receber uma denúncia ou queixa, a 

CCSL deve determinar se a resolverá por meio de Processos Formais ou 
Informais. 

 
2. Se o funcionário designado determinar que (1) a alegação é suficientemente séria 

colocando o reclamante ou qualquer outra pessoa em risco físico; (2) o incidente 
resultou em uma acusação criminal; (3) o incidente envolve um encaminhamento 
para o Secretaria de Infância e Família; (4) a alegação envolve uma forma grave 
de assédio, discriminação ou retaliação; (5) a alegação envolve comportamento 
de bullying, onde o Distrito interveio com o suposto aluno infrator sob o Código de 
Conduta para bullying em uma ocasião anterior; (6) há Processo Formal pendente 
contra o objeto da denúncia; (7) o assunto da denúncia foi previamente 
considerado como violação a esta Política; (8) ou que um Processo Formal é 
apropriado de acordo com as circunstâncias, então o funcionário designado deve 
iniciar um Processo Formal. 

 
3. Para alegações ou incidentes que não exigem um Processo Formal, um 

funcionário da escola designado pode, a seu critério, iniciar um Processo Informal. 
 
4. Nada nesta Política limita a CCSL a tomar medidas disciplinares provisórias 

imediatas conforme estabelecido no Código de Conduta.  
 

 
D. PROCESSOS INFORMAIS 
 
 PASSO UM 

Após o início de um Processo Informal, o funcionário designado se reunirá 
separadamente em tempo hábil com a parte reclamante e reclamada para 
informá-las sobre o processo informal, a natureza da queixa, explicar a proibição 
de retaliação e determinar a ação corretiva que a reclamante busca. 

 
PASSO DOIS 
Se apropriado, após investigação adequada, o funcionário designado proporá 
uma resolução. Se reclamante e suposto infrator concordarem com a resolução 
proposta, o funcionário designado escreverá a resolução, e reclamante e 
reclamada a assinarão, e cada parte receberá uma cópia. Na reunião, o 
funcionário designado explicará novamente a proibição de retaliação. 

 
PASSO TRÊS 
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Um funcionário da escola designado monitorará a situação e acompanhará a 
reclamante semanalmente por um (1) mês para determinar se há outros incidentes 
ou preocupações. O funcionário designado manterá um registro escrito do 
acompanhamento. 
 
PASSO QUATRO 
Se reclamante e suposto infrator não concordarem com uma resolução informal, 
ou o funcionário designado determinar que o problema não foi corrigido, a CCSL 
iniciará um Processo Formal. 
 
PASSO CINCO 
Retenção de arquivo: O Coordenador ou seu representante manterá em um 
arquivo confidencial separado o Formulário de Denúncia/Queixa da CCSL, as 
informações obtidas por meio de consulta e investigação e a resolução proposta 
e acordada. 

 
D. PROCESSO FORMAL 
 
 PASSO UM 

O funcionário designado se reunirá separadamente em tempo hábil com 
reclamante e reclamada para informar sobre o processo formal, explicar a 
proibição de retaliação e determinar a ação corretiva que a reclamante busca. 

 
 

PASSO DOIS 
Um funcionário designado conduzirá uma investigação de acordo com os 
procedimentos descritos na Seção F, Investigações. 

 
PASSO TRÊS 
O funcionário designado determinará se as alegações foram fundamentadas e se 
constituem uma violação a esta Política e/ou ao Código de Conduta. Se a queixa 
for fundamentada, o funcionário designado decidirá, com base nas conclusões da 
investigação, o curso de ação apropriado. 
 
O funcionário designado preparará um relatório escrito que inclui as conclusões 
da investigação. 
 
PASSO QUATRO 
O funcionário designado notificará imediatamente reclamante e reclamada por 
escrito para informar se a reclamação foi fundamentada. Se a queixa for 
fundamentada e o infrator ainda é aluno na escola, o funcionário designado se 
reunirá com o infrator para descrever, de acordo com o Código de Conduta, a 
ação disciplinar e/ou corretiva recomendada, as expectativas da escola para o 
comportamento futuro e as consequências potenciais para retaliação ou violação 
futura da Política. 
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Se uma queixa for fundamentada, um relatório do incidente será colocado nos 
histórico escolar do infrator. 
Retenção de arquivo: O Coordenador ou seu representante manterá um arquivo 
confidencial separado contendo o Formulário de Denúncia/Queixa original 
preenchido, notas e relatórios de entrevista de investigação, achados, resultados 
da investigação, incluindo qualquer decisão de ação e outros materiais de 
investigação relevantes.  
 
Qualquer ação disciplinar ou corretiva contra um aluno deve estar em 
conformidade com os requisitos do devido processo da lei federal e estadual. 
 
PASSO CINCO 
Um funcionário designado monitorará a situação e acompanhará a reclamante no 
mínimo semanalmente por dois (2) mês para determinar se há outros incidentes 
ou preocupações e se a ação corretiva e/ou disciplinar imposta foi efetiva. O 
funcionário designado manterá um registro escrito do acompanhamento. 
 
PASSO SEIS 
Qualquer direito de recurso de disciplina imposta é regido pelo Código de 
Conduta.  
 

F. INVESTIGAÇÕES PARA PROCESSOS FORMAIS 
 

Investigações rápidas e completas: Quando o funcionário designado da escola 
determinar que um Processo Formal é apropriado, a escola investigará 
imediatamente todas as denúncias ou queixas de uma suposta violação desta 
Política. O objetivo da investigação é obter um relato preciso e completo de todos 
os incidentes e circunstâncias considerados relevantes para as alegações da 
reclamação. 

 
 

Emergências: O Coordenador Pedagógico, a seu exclusivo critério, ligará 
imediatamente para o 911 (número de emergência) em caso de ameaça de dano 
físico iminente ou dano físico real a um membro da comunidade escolar ou 
quando a polícia, bombeiros, assistência médica outra emergência for necessária. 
 
Procedimento Investigativo: O funcionário designado para investigar o incidente 
reunirá e manterá evidências e identificará todas as partes e testemunhas 
envolvidas. Se o incidente envolver lesão física, destruição de propriedade pública 
ou atos de natureza criminosa grave, o funcionário designado acionará o 
departamento de polícia local antes de coletar ou guardar provas. 
 
Comunicação durante a investigação: Ao longo do processo de investigação e 
resolução de queixas, o funcionário designado envidará esforços para informar 
regularmente a reclamante e o objeto da queixa e seus pais ou responsáveis 
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sobre o status da queixa, o prazo previsto para a conclusão da queixa. 
investigação e determinação da disciplina e/ou ação(ões) corretiva(s). 
Tempo para Investigações: O funcionário designado concluirá sua investigação 
assim que possível, não excedendo mais de dez (10) dias letivos após o 
recebimento da reclamação ou relatório, exceto por justa causa ou com o 
consentimento das partes (conforme documentado em o arquivo de investigação). 
O funcionário designado agilizará a investigação de qualquer reclamação 
envolvendo violência física ou sérias ameaças de dano. 
 
Garantia da segurança durante a investigação: O funcionário designado 
tomará todas as medidas que julgar necessárias e/ou aconselháveis para 
proteger, na medida do possível, reclamante, testemunhas e outros indivíduos de 
outros incidentes ou de retaliação até o resultado da investigação. Essas etapas 
podem incluir, mas não estão limitadas a ordenar ação disciplinar provisória de 
acordo com o Código de Conduta, supervisão apropriada de um adulto, 
realocação na sala de aula, transferir temporariamente a reclamada de sua(s) 
classe(s) com reclamante ou realocação em um ambiente educacional alternativo. 
 
Assistência à vítima: O funcionário designado fará os encaminhamentos 
apropriados para assistência às vítimas, incluindo aconselhamento e intervenção 
em crises, se solicitado ou conforme necessário. 
 
Confidencialidade O Distrito respeitará a privacidade de reclamantes, 
reclamadas e testemunhas na medida do possível consistente com suas 
obrigações sob as leis e regulamentos federais e estaduais e a Política de 
investigar, denunciar e tomar medidas disciplinares e ação corretiva e consistente 
com as leis de confidencialidade aplicáveis e os regulamentos de histórico escolar. 

 
 
 
Imposição de ação disciplinar e corretiva 
Se um funcionário designado concluir que a reclamada violou esta Política, o Distrito 
imporá medidas disciplinares e/ou ações corretivas razoavelmente calculadas para 
encerrar a conduta denunciada, impedir condutas futuras e proteger reclamante(s) e 
outras pessoas em situação semelhante. 
Alegações falsas 
Qualquer aluno que conscientemente fizer acusações falsas ou apresentar uma queixa 
maliciosa estará sujeito a qualquer uma das ações disciplinares e/ou corretivas 
detalhadas acima. 

  

Oportunidades educacionais iguais 
Em reconhecimento às características e necessidades diversificadas de nossos alunos 
e com o desejo de responder a elas, a Collegiate Charter School de Lowell fará todos os 
esforços para proteger a dignidade dos alunos como indivíduos. Também oferecerá 
consideração e compreensão solidária de seus sentimentos pessoais, particularmente 
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com referência à sua raça, credo, sexo, gênero, identidade de gênero, religião, 
nacionalidade e diferenças físicas e intelectuais. 
 
Para tanto, a CCSL e sua equipe farão todos os esforços para cumprir a letra e o espírito 
da lei de Oportunidades Educacionais Iguais de Massachusetts (conhecida como 
Capítulo 622 dos Atos de 1971) que proíbe a discriminação nas admissões e programas 
de escolas públicas. A lei diz o seguinte:  
 

Nenhuma criança será excluída ou discriminada na admissão em uma escola 
pública de qualquer cidade, ou na obtenção de vantagens, privilégios e curso de 
estudo de tal escola pública por causa de raça, cor, sexo, religião, nacionalidade 
ou orientação sexual . 

 
Isso significa que todos os alunos terão oportunidades iguais na admissão à escola, 
admissão em cursos, conteúdo do curso, orientação e atividades extracurriculares e 
esportivas. 
 

Estudantes desabrigados  
Na medida do possível e conforme exigido por lei, a Collegiate Charter School of Lowell 
trabalhará com alunos sem domicílio e suas famílias para fornecer estabilidade na 
frequência escolar e outros serviços. Especial atenção será dada à garantia da matrícula 
e frequência dos alunos sem domicílio que não frequentam a escola atualmente. Os 
estudantes sem domicílio receberão os mesmos serviços distritais nos mesmos termos 
que as famílias que residem no distrito. 
 
O representante da escola para estudantes em situação de rua e suas famílias irá 
coordenar com agências locais de serviço social que prestam serviços a crianças e 
jovens em situação de rua e suas famílias; outros distritos escolares sobre questões de 
transporte e transferências de registros; e agências de habitação estaduais e locais 
responsáveis por estratégias abrangentes de acesso à moradia. Essa coordenação inclui 
a divulgação pública dos direitos educacionais dos alunos em situação de rua nas 
escolas, abrigos familiares e afins.  
 

Direitos e responsabilidades dos alunos 
A Collegiate Charter School of Lowell tem a responsabilidade de garantir aos alunos os 
seus direitos em virtude das garantias oferecidas sob as constituições e estatutos 
federais e estaduais. Em relação aos direitos existem responsabilidades que devem ser 
assumidas pelos alunos. Entre esses direitos e responsabilidades estão os seguintes: 
 
Direitos Civis – incluindo os direitos à igualdade de oportunidades educacionais livres de 
discriminação e a responsabilidade de não discriminar os outros. 
 
O direito de frequentar escolas públicas gratuitas; a responsabilidade de frequentar a 
escola regularmente e observar as regras escolares essenciais para permitir que outros 
aprendam na escola. 
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O direito ao devido processo legal em relação à suspensão, expulsão e decisões que os 
alunos acreditem ferir seus direitos. 
 
O direito à livre investigação e expressão; responsabilidade de observar regras razoáveis 
sobre esses direitos. 
 
O direito à privacidade, que inclui privacidade em relação ao histórico escolar do aluno.  

 
As responsabilidades do aluno incluem frequência escolar regular, pontualidade 
na escola e nas aulas, honestidade acadêmica, esforço consciencioso no trabalho 
em sala de aula e conformidade com as regras da escola. Os alunos compartilham 
com a administração e o corpo docente a responsabilidade de manter um clima 
escolar seguro, protegido e propício ao aprendizado. 
 

Preocupações e queixas dos alunos 
Qualquer aluno da Collegiate Charter School of Lowell que acredite ter sido discriminado, 
ter negado um benefício ou ter sido excluído da participação em qualquer programa ou 
atividade educacional com base em sexo, cor, orientação sexual, identidade de gênero, 
religião, nacionalidade origem ou deficiência em violação desta política, pode prestar 
queixa por escrito ao Coordenador ou representante. O Coordenador ou representante 
deve fazer uma revisão da queixa por escrito no prazo de 10 dias úteis após o 
recebimento desta. Se o reclamante não estiver satisfeito com tal resposta, ele ou ela 
pode apresentar um recurso por escrito ao Conselho Administrativo, indicando com 
particularidade a natureza do desacordo com a resposta e suas razões para tal 
desacordo. 
 
O Presidente do Conselho Administrativo permitirá que o reclamante se dirija ao 
Conselho Administrativo ou seu subcomitê sobre sua reclamação e fornecerá ao 
reclamante uma decisão por escrito sobre o assunto o mais rápido possível após a 
conclusão da audiência. Qualquer indivíduo tem o direito de, a qualquer momento, enviar 
perguntas sobre seus direitos civis ao Escritório de Direitos Civis em Boston, 
Massachusetts. 
 
Interferência, intimidação e/ou retaliação contra qualquer indivíduo, inclusive um aluno, 
pai ou responsável, por apresentar uma denúncia, ou queixa ou se opor à discriminação 
é estritamente proibida e deve ser tratada como um ato acionável e ilícito em si mesmo. 
 

Política de tecnologia 
Por meio das conexões da rede COLLEGIATE à Internet, bem como por meio de dispositivos de 

propriedade da escola emprestados aos alunos, os alunos e funcionários têm uma oportunidade 

incomparável de participar de uma comunidade global de informações e aprendizado. Com tal 

oportunidade vem a responsabilidade. Para um aluno ou funcionário (usuários) da CCSL usar a 

rede ou usar um dispositivo de propriedade da escola fora do campus, ele deve cumprir as regras 

a seguir e assinar o contrato de tecnologia. Um contrato firmado de tecnologia, conhecido como 

Política de Utilização Aceitável faz parte do registro cumulativo temporário do aluno. 
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Os alunos que não assinarem as Políticas de Uso Aceitável em arquivo estarão proibidos 

de usar a internet na escola ou de usar um dispositivo de propriedade da escola. 

Propósito: As conexões de rede da CCSL e todos os dispositivos de propriedade da escola 

destinam-se apenas a fins educacionais. Todos os alunos e funcionários autorizados estão 

proibidos de acessar conscientemente partes da rede e/ou da internet que não promovam a 

missão educacional ou instrucional da CCSL. O acesso à rede é um privilégio, não um direito. 

Uso inadequado não só reflete na CCSL, mas pode levar a penalidades, incluindo revogação 

de privilégios, retirada do dispositivo de propriedade da escola, ação disciplinar e, se 

justificado, ação legal.  

Diretrizes de uso de rede/dispositivo: Todo o uso do serviço de Internet da ESCOLA e/ou 

qualquer dispositivo de propriedade da escola deve ser consistente com o propósito declarado 

acima. 

Espera-se que os usuários cumpram as regras geralmente aceitas de etiqueta de rede e uso de 

dispositivos, que incluem, mas não se limitam a: 

a. Os usuários não devem se envolver em conduta ou linguagem abusiva, assediante ou 

intimidadora. 

b. Os usuários não devem revelar informações pessoais como nomes, endereços, 

números de telefone, fotos, etc. que possam identificar o usuário, alunos ou 

funcionários. 

c. Os usuários devem abster-se de usar o serviço de forma perdulária e perturbadora (ou 

seja, sites de jogos). 

d. Os usuários devem abster-se de fazer comentários difamatórios, sexuais, raciais outros 

insultos, e de usar linguagem profana ou obscena. 

e. Cada usuário é responsável por sua atividade de endereço IP. 

f. Qualquer uso para ou em apoio a propósitos ou atividades ilícitas é proibido. 

g. Qualquer uso para fins comerciais é proibido. 

h. Qualquer uso para fins políticos é proibido, exceto para comunicação com funcionários 

eleitos ou nomeados. 

i. Os usuários devem assumir que todos os materiais disponíveis na internet estão 

protegidos por direitos autorais. A ESCOLA não oferece garantias, implícitas ou não, 

quanto à confiabilidade factual dos dados coletados através da Internet. 

j. Os usuários não buscarão, acessarão ou baixarão material que não seja relevante para 

a finalidade educacional da escola. A SABIS® tomará precauções razoáveis para filtrar 

materiais controversos. 

k. Os usuários não devem fazer download, upload ou instalação de qualquer software 

comercial, shareware ou freeware sem a aprovação da Diretora de Tecnologia da 

Informação. 

l. Os usuários não devem fazer upload, download ou distribuição de material pornográfico, 

obsceno, sexualmente explícito ou ameaçador de qualquer natureza. 

m. Os usuários não devem receber ou transmitir informações relativas a instrumentos 

perigosos, como bombas outros dispositivos explosivos, armas automáticas outras 

armas de fogo, ou qualquer outro armamento. 

n. Os usuários não devem tentar obter acesso não autorizado a nenhum servidor de 

arquivos no SABIS® sistema, servidores de arquivos externos ou ir além do acesso 

autorizado do usuário. 
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o. Os usuários não devem vandalizar a tecnologia da escola causando danos físicos, 

reconfiguração de qualquer sistema de tecnologia, tentando contestar o sistema ou 

destruir dados espalhando vírus de computador e malware por qualquer outro meio 

tecnológico ou não tecnológico. 

As conexões de rede da ESCOLA e todos os dispositivos de propriedade da escola destinam-se 

apenas a fins educacionais. Todos os alunos e funcionários autorizados estão proibidos de 

acessar conscientemente partes da rede e/ou da internet que não promovam a missão 

educacional ou instrucional da CCSL. O acesso à rede e usos de dispositivos da escola é um 

privilégio, não um direito. Uso inadequado não só reflete na SABIS®, mas pode levar a 

penalidades, incluindo revogação de privilégios, retirada do dispositivo de propriedade da escola, 

ação disciplinar e, se justificado, ação legal.  

Entre os usos inaceitáveis da Internet e/ou dispositivos de propriedade da escola estão os 

seguintes: 

• Uso para atividades não relacionadas à escola. 

• Uso em violação de leis federais, estaduais ou locais, incluindo, mas não limitado a: 

conduta proibida pelo Estatuto Antibullying de Massachusetts, MGL c. 71, s 37O; conduta 

proibida pelas leis estaduais e federais antidiscriminação/ assédio; e enviar ou receber 

material protegido por direitos autorais sem permissão. 

• Uso comercial. 

• Enviar linguagem ou material de assédio, intimidação, abusivo ou ofensivo para ou sobre 

outras pessoas, em mensagens públicas ou privadas. Restrições contra linguagem 

imprópria se aplicam a mensagens públicas, mensagens privadas e material postado em 

páginas da internet. Os alunos não usarão linguagem obscena, profana, lasciva, vulgar, 

rude, inflamatória, ameaçadora ou desrespeitosa. 

• Envio de correntes ou esquemas de pirâmide, “disparos em massa” de mensagens 

inapropriadas para listas ou indivíduos e qualquer outro tipo de uso que possa congestionar 

a internet ou interferir no trabalho de terceiros. 

• Enviar ou receber material pornográfico, arquivos de texto impróprios ou arquivos perigosos 

para a integridade da rede. Os alunos estão proibidos de acessar sites impróprios contendo 

materiais obscenos, profanos, lascivos, vulgares, rudes, inflamatórios, ameaçadores ou 

desrespeitosos de qualquer tipo ou maneira. 

• Vandalismo, definida como qualquer tentativa deliberada de alterar arquivos que não lhe 

pertençam, ou prejudicar ou destruir o trabalho, sistemas ou dados de outro usuário, 

incluindo upload ou criação de vírus de computador, e a introdução intencional de qualquer 

forma. 

• Envolver-se na distribuição ilegal de software (“pirataria”). 

• Usar conscientemente a senha de outra pessoa ou deturpar sua identidade ou fornecer sua 

própria senha a outras pessoas. Os alunos devem usar apenas os recursos do computador 

para os quais foram autorizados a usar. Além disso, os alunos não tentarão obter o uso não 

autorizado de recursos de computador para obter acesso não autorizado a instalações de 

computação de outras instituições, organizações e/ou indivíduos. Essas ações são ilegais, 

mesmo que apenas para fins de “navegação”. 

• Deixar de cumprir, ao baixar informações permitidas, quaisquer termos ou condições 

associados especificados pelo fornecedor dessas informações permitidas. 
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• Expressar pontos de vista ou opiniões não claramente identificadas como suas e não da 

escola. 

• Contornar as medidas de segurança na escola ou em computadores ou redes remotas. 

E-MAIL 

Todos os itens anteriores também se aplicam ao uso de e-mail. 

E-mail não é como uma carta em um envelope. O e-mail é como um cartão postal. O conteúdo 

da sua mensagem está em aberto. Não há uma maneira fácil de marcar uma mensagem como 

"confidencial". Sua mensagem pode ser visualizada durante o processo de envio. Sua 

mensagem, se endereçada inadequadamente, pode ser lida por um “postmaster” tentando 

redirecioná-la corretamente. Sua mensagem pode ser encaminhada ou impressa. Pode ser 

armazenada, talvez nos cadastros da pessoa que recebe a mensagem, indefinidamente. 

As pessoas que talvez nunca o conheçam estarão formando impressões sobre você com base 

na maneira como você escreve suas mensagens de e-mail. 

ACORDO 

A ESCOLA não é responsável pelas ações de qualquer pessoa que se conecte à Internet ou use 

um dispositivo de propriedade da escola. Todos os alunos devem assumir total responsabilidade, 

legal, financeira outra, por suas ações. A ESCOLA não se responsabiliza por danos, perda ou 

roubo de qualquer equipamento de computador pessoal dos alunos ou de um dispositivo de 

propriedade da escola. O equipamento pessoal é trazido à ESCOLA por conta e risco do aluno. 

Os dispositivos de propriedade da escola são usados por conta e risco do aluno. Todos os alunos 

devem assumir total responsabilidade, legal, financeira outra, por suas ações. 

A ESCOLA não se responsabiliza por quaisquer informações ou materiais transferidos através 

da internet. 

A ESCOLA não garante, implícita ou não, a confiabilidade da conexão de dados e não é 

responsável por qualquer perda ou corrupção de dados resultante do uso da internet ou de um 

dispositivo de propriedade da escola. 

A ESCOLA reserva-se o direito de examinar todos os dados armazenados nos dispositivos ou 

envolvidos no link da Internet para garantir que todos os alunos estejam em conformidade com 

esses regulamentos. A ESCOLA se isenta de responsabilidade por perda de dados ou 

interferência com arquivos resultantes de seus esforços para manter a privacidade e a segurança 

dessas instalações de computação. 

Embora cada aluno tenha uma senha individual para acessar o sistema, ela pertence à ESCOLA, 

e todas as mensagens de e-mail são registros escolares. Nenhum aluno deve ter qualquer 

expectativa de privacidade quanto ao uso da Internet ou do e-mail. Todo o acesso à Internet será 

registrado e a ESCOLA se reserva o direito, para fins legítimos, de acessar e divulgar o conteúdo 

das comunicações eletrônicas dos alunos independentemente do conteúdo. Os alunos são 

incentivados a relatar imediatamente à administração da escola qualquer possível problema de 

segurança e/ou violação das diretrizes acima por outro indivíduo. Os alunos não devem procurar 

problemas de segurança, pois isso pode ser interpretado como uma tentativa ilegal de obter 

acesso. 
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Ao assinar a Política de Uso Aceitável da ESCOLA e usar a Rede/Internet/Dispositivo de 

Propriedade da CCSL, o usuário concorda em aderir aos termos e condições das políticas de 

Tecnologia. 

Os usuários do sistema ou dispositivo de propriedade da escola e o acesso total à Internet que 

ele[ fornece devem ser apenas para fins educacionais ou de pesquisa. 

Os usuários devem cumprir todas as leis de Massachusetts e dos Estados Unidos da América, 

que tratam do uso de computadores e da Internet. 

Como esse acesso é apenas para uso de usuários individuais, qualquer usuário será 

responsabilizado por todo e qualquer uso dele por qualquer terceiro (ou seja, amigos de alunos) 

que o usuário permita usá-lo. A ESCOLA não é responsável pelas ações de qualquer pessoa 

que se conecte à Internet ou use um dispositivo de propriedade da escola. Todos os alunos 

devem assumir total responsabilidade, legal, financeira outra, por suas ações. A ESCOLA não 

se responsabiliza por quaisquer informações ou materiais transferidos através da rede/internet 

ou dispositivo de propriedade da escola. 

A ESCOLA não garante, implícita ou não, a confiabilidade da conexão de dados e não é 

responsável por qualquer perda ou corrupção de dados resultante do uso da internet ou de um 

dispositivo de propriedade da escola. A ESCOLA não é responsável pelas ações de qualquer 

perda ou corrupção de dados enquanto estiverem usando à Internet ou use um dispositivo de 

propriedade da escola. A ESCOLA reserva-se o direito de examinar todos os dados 

armazenados nos dispositivos ou máquinas conectados à rede ou utilizando link de internet para 

garantir que todos os usuários estejam em conformidade com esses regulamentos. A ESCOLA 

se isenta de responsabilidade por perda de dados ou interferência com arquivos resultantes de 

seus esforços para manter a privacidade e a segurança dessas instalações/dispositivos de 

computação. 

O acesso à rede e usos de dispositivos da escola é um privilégio, não um direito. Os 

pais/responsáveis devem revisar e discutir essas políticas com seus filhos. 

Alunos, pais ou responsáveis legais devem relatar imediatamente aos administradores 

qualquer incidente de confraternização imprópria ou postagens ou contatos eletrônicos 

impróprios de funcionários para estudantes ou estudantes para funcionários. 

Leis relacionadas à tecnologia 

Leis de direitos autorais de software de computador 

É política da ESCOLA aderir a todas as leis de direitos autorais de software de computador. O 

software deve ser adquirido com uma licença apropriada para o número de computadores a 

serem usados. Os alunos não estão autorizados a trazer software de casa a menos que tenham 

uma licença legal para o software e desejem doar a licença, o disco original e os manuais para 

o ESCOLA. 

Data _____________________  
 
Nome do aluno:__________________________ 
 
Assinatura do estudante:____________________________ 



 

 
114 

 
Nome dos pais/responsáveis: _______________________________ 
 
Assinatura do pai ou responsável_______________________________________ 
 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DA COLLEGIATE CHARTER 
SCHOOL OF LOWELL COM O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE 
LOWELL 
 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DA COLLEGIATE CHARTER SCHOOL OF 
LOWELL COM O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DE LOWELL 
 
Este documento reconhece as relações de trabalho formais acordadas pelas agências 
participantes com o objetivo de promover um ambiente educacional seguro e livre de 
violência. 
 
I. POLÍTICAS GERAIS 
A. A Collegiate Charter School de Lowell, o Departamento de Polícia de Lowell e o 
Gabinete do Procurador Distrital concordam em desenvolver e coordenar sua resposta 
a atos violentos, delinquentes ou criminosos por parte dos alunos, incluindo posse ou 
uso de armas e uso de álcool e outras drogas, que ocorram nas instalações da escola 
instalações, ônibus escolares ou em eventos relacionados à escola. (Além disso, as 
políticas e procedimentos desenvolvidos se referem a não alunos e outros visitantes nas 
dependências da escola ou em eventos relacionados à escola.) Para promover um 
ambiente educacional seguro, este esforço cooperativo entre a administração escolar e 
as agências de aplicação da lei apoia a “tolerância zero” para violência, armas, drogas, 
assédio e violações de direitos civis, de acordo com a Lei de CCSLs e Comunidades 
Seguras e Livres de Drogas. 
 
MGL Capítulo 71, Seção 37H, exige que cada distrito escolar tenha um Código de 
Conduta contido nos manuais do aluno, estabelecendo, entre outras coisas, padrões e 
procedimentos para garantir a segurança do prédio escolar e a segurança dos alunos e 
funcionários da escola. O Código de Conduta deve incluir padrões e procedimentos para 
garantir a segurança do prédio escolar e a segurança dos alunos e funcionários da 
escola. O Código de Conduta deve incluir padrões e procedimentos para suspensão e 
expulsão de alunos referentes a medidas disciplinares e direitos de devido processo em 
casos envolvendo posse ou uso de substâncias ou armas ilegais, violações de leis 
criminais e do código disciplinar da escola. Além disso, a referência a este Memorando 
deve ser feita nestes manuais. 
B. As agências participantes concordam, dentro da autoridade estatutária de sua 
agência, que todos os esforços serão feitos para compartilhar informações, de modo a 
propiciar um ambiente educacional seguro e livre de violência. 
 
II. PROCESSO DE DENÚNCIA ENTRE O DEPARTAMENTO ESCOLAR E O 
SECRETARIA DA INFÂNCIA E DA FAMÍLIA (DCF) 
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De acordo com o MGL Ch.119, Seção 51A, o pessoal da escola (denunciante 
obrigatórios) que, em sua capacidade profissional, tem motivos razoáveis para acreditar 
que uma criança com idade inferior a dezoito anos esteja sofrendo lesão física ou 
emocional resultante de abuso, infligido a ela que causar dano ou risco substancial de 
dano à saúde ou bem-estar da criança (incluindo abuso sexual) ou por negligência, deve 
relatar tal condição ao Secretaria da Infância e da Família. “Causa razoável para 
acreditar” significa casos conhecidos ou suspeitos de abuso ou negligência infantil, 
independentemente de a pessoa ou pessoas responsáveis pelo abuso ou negligência 
estarem na posição de zelador. 
 
Incluídos nesta definição estão os incidentes de abuso por parte de outros alunos, bem 
como do pessoal da escola. Se o incidente envolver conduta criminosa, incluindo abuso 
físico, violação de ordem de restrição, agressão e espancamento, agressão sexual e 
física, estupro, estupro forçado de uma criança menor de 16 anos ou estupro e abuso de 
uma criança menor de 16 anos (o chamado “ estupro consentido”), os funcionários da 
escola também devem relatar o incidente à polícia. 
 
Durante a investigação 51A (Seção 51B), os funcionários da escola são obrigados a 
divulgar à Secretaria da Infância e Família qualquer informação que tal pessoal 
determine ser relevante para a investigação, incluindo informações de registro do aluno. 
Espera-se que a equipe da escola coopere com a Secretaria durante esta investigação, 
especialmente quando as circunstâncias do caso exigirem entrevistar a criança na 
escola. Sugere-se que tais entrevistas sejam realizadas na presença de um professor 
outro funcionário da escola, sem notificação prévia aos pais ou responsáveis, caso o 
aviso possa colocar a criança em maior risco. 
 
III. PROCESSO DE DENÚNCIA ENTRE O DEPARTAMENTO ESCOLAR E POLÍCIA 
Fica entendido pelas partes que os funcionários da escola não são agentes da polícia ou 
do Ministério Público e que o Ministério Público e a polícia não são agentes dos 
funcionários da escola. 
 
Os funcionários da escola mantêm sua prerrogativa exclusiva de impor quaisquer 
sanções disciplinares por infrações das regras e políticas da escola, além de qualquer 
envolvimento policial ou investigação que possa ser justificada. 
 
Os funcionários da escola ou seu representante são responsáveis por relatar atividades 
criminosas ao departamento de polícia para garantir uma resposta coordenada. Para 
qualquer situação de risco de vida ou emergência, as chamadas devem ser feitas para 
o 911. Outras chamadas que precisam de uma resposta imediata (mas não emergencial) 
devem ser encaminhadas ao departamento de polícia principal. Será fornecido 
acompanhamento e comunicação contínua. 
 
Quando a escola relata um incidente à polícia, a polícia será responsável por tomar a 
decisão quanto ao curso da investigação criminal ou de delinquência.  
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A. em prol dos objetivos do Capítulo 71 da MGL, Seção 370(d), o Coordenador 
pedagógico ou seu representante deve notificar imediatamente a agência de aplicação 
da lei local se houver uma base razoável para acreditar que acusações criminais podem 
ser feitas contra um perpetrador. O Coordenador ou representante da escola deve 
informar ao aluno e seus pais ou responsável que, mediante denúncia, a polícia pode 
conduzir uma investigação independente da disciplina escolar. O Coordenador ou 
pessoa designada também deve relatar à polícia a existência de qualquer evidência física 
relacionada ao incidente. Todo contrabando (por exemplo, drogas, álcool, armas de fogo, 
armas perigosas e bens roubados) ou qualquer outra evidência física ou documental 
encontrada pela escola deve ser imediatamente apresentada e disponibilizada ao 
departamento de polícia responsável. 
 
B. Qualquer professor outro funcionário da escola que testemunhar ou tomar 
conhecimento de que um aluno cometeu uma violação do código de disciplina da escola 
ou um ato em que acusações criminais podem ser feitas contra um aluno que foi 
cometido nas dependências da escola, ônibus escolares ou na escola eventos 
relacionados devem relatar tal incidente aos funcionários da escola ou representantes 
de acordo com os procedimentos de relatório de disciplina da escola. 
 
 
A. Além disso, o Coordenador ou representante deve cumprir o MGL Capítulo 71,  
Seção 37L, referente a qualquer incidente envolvendo a posse ou uso de uma arma 
perigosa por um aluno nas dependências da escola, independentemente de ter ocorrido 
durante o horário escolar e se o aluno foi ou não excluído da escola. De acordo com a 
lei, a Diretora ou pessoa designada deverá arquivar cópias do relatório de “armas” com 
o chefe de polícia, o Secretaria da Infância e Família e o Conselho Administrativo. 
 
Busca e apreensão 
É política da Collegiate Charter School of Lowell submeter um aluno a uma revista 
pessoal e/ou bens pessoais, incluindo roupas, bolsa de ginástica, bolsa, mochila ou 
veículo motorizado, se o pessoal autorizado da escola tiver, independentemente de 
informações fornecidas pela polícia, uma suspeita razoável para acreditar que tal aluno 
está carregando ou ocultando material, cuja posse é proibida por lei federal, estadual ou 
local, ou pelas disposições do código de disciplina escolar (por exemplo, álcool, drogas, 
substâncias ilegais ou armas, ou qualquer outro objeto que possa resultar em lesão física 
ou dano aos alunos nas dependências da escola ou no prédio da escola). Os armários e 
carteiras usados pelos alunos permanecem propriedade da escola e podem ser abertos 
sem aviso prévio a qualquer momento como parte de práticas escolares não 
investigativas. O conteúdo de objetos pessoais encontrados em mesas e armários 
poderá ser revistado, conforme previsto em lei. O Coordenador ou representante deve 
incluir esta prática no manual do aluno ou informar os alunos por escrito no início de cada 
ano letivo. Se o material cuja posse é proibida por lei federal, estadual ou local, ou pelas 
disposições do código de disciplina escolar for descoberto e/ou apreendido, os 
funcionários da escola ou seu representante devem manter um registro de tal busca e 
apreensão, que deve incluir o data, o(s) motivo(s) da busca, as testemunhas da busca, 
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o que ou quem foi buscado e o que foi encontrado. Se forem encontrados contrabando 
ou indícios de crime, a polícia será imediatamente notificada. 
 
B. A Polícia se comunicará regularmente com a administração da escola para 

compartilhar informações com a escola sobre apreensões criminais e outras 
preocupações da comunidade que afetam a segurança e o bem-estar geral de todos 
os alunos. Quando solicitado, a polícia fornecerá à administração da escola uma 
cópia do diário policial. O contato designado do departamento de polícia apropriado 
informará o contato designado da escola apropriada, sujeito aos estatutos e 
regulamentos aplicáveis que regem a confidencialidade, incluindo especificamente 
MGL Capítulo 12, Seção 32, Capítulos 71, Seções 37H e 27H1/2. 

 
A polícia e/ou o Ministério Público devem notificar a escola quando um aluno: 
  

1) For acusado ou condenado por um crime doloso; 
2) For acusado ou condenado como menor infrator; ou 
3) Foi acusado ou julgado por uma delinquência quando o delito subjacente é um 

crime. 
 
Se solicitado pelo Diretor, a polícia pode fornecer notificação sobre crimes de um 
estudante transferido para avaliar e avaliar o histórico do aluno transferido. 
 
O Coordenador ou representante que receber informações confidenciais de delinquência 
ou crime, devem ser certificados pelo CORI ou ter assinado um Acordo de Não 
Divulgação. 
 
A escola concorda em notificar o departamento de polícia ao suspender um aluno de 
acordo com as disposições do MGL Capítulo 71, Seção 37H1/2, se a suspensão for 
baseada em informações recebidas pela escola de uma acusação criminal pendente ou 
disposição criminal. 

 
Políticas e procedimentos de saúde e bem-estar 
A Collegiate Charter School of Lowell segue as leis estaduais sobre imunizações e exige 
que os registros de imunização sejam apresentados antes que um aluno possa 
frequentar a escola. Todos os alunos devem apresentar, antes da admissão, um atestado 
médico com as vacinas exigidas: Hepatite B, catapora, difteria, coqueluche, tétano, 
sarampo, caxumba, rubéola e poliomielite. Esses registros devem ser atualizados 
quando necessário.  
 
Exames físicos completos são necessários ao entrar no jardim da infância (ou 
primeiro ano, se um aluno está entrando na escola pela primeira vez) e para todos os 
alunos do quarto, sétimo e transferidos. Os alunos transferidos que ingressam na 
escola dentro do ano calendário terão seus registros médicos revisados e atualizados 
conforme necessário. 
 
Exames de saúde 
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Os exames de saúde nas escolas são obrigatórios pelo MGL Capítulo 71, Seção 57, e 
pelo Departamento de Saúde Pública. Eles são conduzidos para detectar questões que 
podem demandar uma consulta médica adicional. Os exames são conduzidos pela 
enfermeira da escola ou por um funcionário treinado. São realizados exames de triagem 
para visão, audição, escoliose e índice de massa corporal durante o ano letivo, 
dependendo do ano do aluno. Os pais serão notificados de qualquer questão por escrito, 
com recomendação para avaliação médica. 
 
Triagens do jardim de infância devem incluir um exame de visão conduzido por um 
médico. 
 
Política de doença e isolamento 
Se um aluno apresentar sintomas de doença como febre, diarreia, vômito ou dor de 
garganta severa, o aluno não deve ir à escola até que a gravidade da condição seja 
determinada ou os sintomas tenham desaparecido. 
 
Se um aluno apresentar tais sintomas na escola, o aluno será encaminhado à enfermaria 
para avaliação. Os pais serão contatados para buscar o aluno na escola. 
 
DOENÇAS COMUNICÁVEIS 
Os pais devem notificar a CCSL imediatamente se um aluno tiver contraído uma doença 
transmissível. Seguindo o conselho do Departamento de Saúde de Lowell, a CCSL pode 
notificar os pais de outros alunos do ano e da sala de aula. No caso de uma epidemia, 
precauções especiais ou políticas de isolamento podem ser necessárias. 
 
A SABIS® segue os regulamentos de isolamento e quarentena prescritos pela Secretaria 
de Saúde Pública de Massachusetts. Existem diretrizes específicas para 
doenças/transtornos que se aplicam a quanto tempo um aluno precisa ficar fora da 
escola caso ocorra uma doença/transtorno transmissível. Uma lista abrangente com 
orientações está disponível no consultório da enfermeira. Para mais informações, contate 
o seu médico ou a enfermeira da escola. 
 
Consultas de médico/dentista 
Os pais devem comparecer à secretaria da escola para buscar um aluno da escola para 
uma consulta médica ou odontológica. Os alunos não podem ser liberados da aula a 
menos que um pai ou responsável esteja presente. 
 

Administração de medicamentos 
A dispensação de medicamentos de prescrição na escola é feita apenas com a 
apresentação de uma receita escrita por um médico e o consentimento por escrito de um 
dos pais. O medicamento é dispensado na enfermaria. Um adulto deve entregar o 
medicamento na escola no frasco original da farmácia com o nome do aluno. Narcóticos 
não serão dispensados no ambiente escolar. Os alunos que necessitam deste nível de 
analgesia devem permanecer em casa. A única exceção são crianças com doença 
crônica documentada cujo médico informou que a associação de paracetamol e codeína 
é indicada no período escolar. Isso será discutido e aprovado individualmente com a 
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enfermeira da escola. Os medicamentos deixados na enfermaria no final do ano letivo 
serão devidamente destruídos.  
 

Medicamentos de sem necessidade de prescrição (OTC): 
Apenas para alunos do 6º ao 12º ano, o médico da escola autoriza o uso periódico de 
paracetamol, antiácidos, pastilhas para tosse, pomada cicatrizante (Neosporin, 
neomicina) e loção de calamina. A enfermaria da escola, a seu critério, dispensa esses 
medicamentos de venda livre. O formulário OTC será enviado para casa no início do ano 
letivo e deve ser devolvido, assinado pelos pais, para que tal medicamento possa ser 
dispensado. Quaisquer outros medicamentos sem prescrição não podem ser 
dispensados sem a receita médica e o consentimento dos pais. 
Para os alunos do jardim a 5o ano, a enfermeira da escola só pode dispensar 
medicamentos de venda livre (paracetamol, pastilhas para tosse, medicamentos para 
resfriado/alergia, etc.) com prescrição médica e consentimento por escrito dos pais. 
Esses medicamentos devem ser dispensados na enfermaria. 

 
Diretrizes para crianças doentes 
A Collegiate Charter School de Lowell percebe que há momentos em que é do melhor 
interesse criança ficar em casa longe da escola devido a doença. A Collegiate Charter 
School of Lowell também deve proporcionar um ambiente saudável para todos os 
alunos da escola. É de notório conhecimento a facilidade de contágio infeccioso entre 
crianças pequenas. Os pais conhecem melhor seus filhos e podem ajudar a determinar 
se a criança está bem o suficiente para permanecer na escola por uma jornada de 7 
horas e meia. Portanto, o objetivo das diretrizes para crianças doentes é ajudar os 
pais/responsáveis na decisão de manter seu filho em casa, longe da escola, devido a 
doença ou infecção. 
 
Os alunos não devem frequentar a escola se: 

 Apresentar febre de 38oC. O aluno pode retornar à escola após ter temperatura 
normal (37OC) por 24 horas enquanto não estiver tomando nenhum 
medicamento para controle da febre (ex. paracetamol, ibuprofeno). 

 Forem prescritos antibióticos O aluno pode retornar à escola depois de tomar 
os antibióticos por um mínimo de 24 horas e sem febre acima de 38oC por 24 
horas, sem tomar nenhum medicamento para controlar a febre. 

 Apresentar cansaço, palidez, inapetência e “não parecer ser ele mesmo”. 

 Apresentar vômito O aluno pode retornar à escola 24 horas depois que os 
sintomas desaparecem e for capaz de tolerar uma dieta normal. 

 Apresentar diarreia. O aluno pode retornar à escola 24 horas depois que os 
sintomas desaparecem e for capaz de tolerar uma dieta normal. 

 Apresentar erupção cutânea não diagnosticada. Uma erupção cutânea pode 
ser indicativa de muitas coisas, frequentemente de doenças contagiosas. 
Portanto, um aluno será afastado da escola até que um médico avalie e 
determine a natureza e o potencial de contágio da erupção cutânea. É 
necessário um atestado médico no retorno à escola. 
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 O aluno com sintomas graves de resfriado (tosse persistente, um nariz 
escorrendo que não consegue controlar sozinhos e/ou conter com lenços de 
papel, ou com outros sintomas que interfiram na participação efetiva da escola. 

 Tiver o diagnóstico de doença transmissível. (Por exemplo, piolhos, catapora 
(varicela), impetigo, sarna e coqueluche). Entre em contato com a enfermaria da 
escola antes de enviar seu filho de volta à aula. 

O médico do seu filho pode ajudá-lo a determinar se este pode voltar à escola, no 
entanto, é importante certificar-se de que eles estão realmente se sentindo 
melhor e capazes de suportar por 7 horas e meia do dia escolar.  
Se eles ainda parecerem cansados, pálidos, com pouco apetite, não tolerando 
alimentos sólidos e “não parecerem eles mesmos”, por favor, não os mande para a 
escola. Com doenças virais, podem levar mais tempo até que seu filho esteja 
bem o suficiente para retornar à escola. 
Um atestado médico pode ser necessário antes de retornar à escola com base no 
diagnóstico de uma doença transmissível, hospitalização ou doença. Entre em 
contato com a enfermaria da escola se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o 
estado de saúde de seu filho.  

 

Política de bem-estar 
Intenção da política 
A Collegiate Charter School of Lowell acredita firmemente que os alunos e funcionários 
precisam de acesso a escolhas alimentares saudáveis e oportunidades para serem 
fisicamente ativos para crescer, aprender e prosperar. Há uma preocupação crescente 
com a obesidade infantil e doenças relacionadas. A Regulamentação para Nutrição 
escolar para Alimentos e Bebidas Competitivos, 105 CMR 225.000, que entrará em vigor 
em agosto de 2012, é uma iniciativa que visa combater a obesidade infantil, oferecendo 
aos alunos/funcionários escolhas de alimentos e bebidas que aumentem o aprendizado, 
contribuam para um crescimento e desenvolvimento saudáveis e cultivem 
comportamentos alimentares saudáveis ao longo da vida.  
 
Em conformidade com a Seção 204 da Lei Pública 108-265 da “Lei de Reautorização de 
Mães, Bebês e Crianças”, acreditamos que a participação da comunidade é essencial 
para o desenvolvimento e implementação de uma política de bem-estar bem-sucedida. 
A melhoria da saúde otimiza o potencial de desempenho do aluno e garante que 
nenhuma criança seja deixada para trás. 

 
I. Oportunidades de atividade física e educação física 

 
A. Educação física (EF) K-6: Todos os alunos do jardim a 6o receberão 

educação física e serão ensinados por professores de educação física 

certificados. 

 
B. Recreio Diário: Todos os alunos do ensino fundamental terão pelo menos 20 

minutos por dia de recreio supervisionado, de preferência ao ar livre, se o 
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tempo permitir, durante o qual a atividade física moderada a vigorosa é 

incentivada. 

 
Procedimentos de emergência 
 
Formulários de Emergência 
Os pais ou responsáveis de todos os alunos são obrigados a preencher um formulário 
de emergência, que é enviado para casa no primeiro dia de aula. Em emergências, a 
CCSL liga para os números listados no cartão do escritório. É essencial que os pais 
atualizem esses cartões se o endereço, os números de telefone residencial e 
comercial ou a pessoa de contato de emergência mudarem. 
Acidentes Menores 
Qualquer acidente que exija uma visita à enfermaria é documentada no prontuário do 
aluno. Os enfermeiros da escola usarão seu critério para determinar se um telefonema 
para casa é justificado. 
 
Acidentes Menores 
Se um acidente parecer mais grave, os seguintes procedimentos são seguidos:  

 O enfermeiro da escola ou um membro da equipe realiza os primeiros socorros 
imediatos. 

 Um membro da equipe entra em contato com os pais para buscar o aluno para 
atendimento médico. 

 Nos casos em que os pais ou as pessoas designadas para emergência não puderem 
ser contatadas, ou for necessária atenção médica imediata, a CCSL liga para 911 
para tratamento e/ou transporte para um hospital. Um membro da equipe 
acompanhará o aluno e ficará até a chegada dos pais.  

 Em caso de emergência extrema, a equipe pode entrar em contato com a unidade de 
emergência local antes de ligar para os pais. 

 

 

 

Para a sua informação 
 

Fechamento ou início tardio da escola 
A Collegiate Charter School of Lowell fechará quando as Lowell Public Schools fecharem 
e as estações de rádio e televisão locais anunciarão as informações de fechamento. 
Procure informações sobre as CCSLs Públicas de Lowell. Somente em circunstâncias 
extremas a escola será fechada depois dos alunos chegarem. Fechamento durante o dia 
também será anunciados nas estações de rádio e televisão locais.  
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Programa de café da manhã / almoço escolar 
O programa de café da manhã e almoço de 2022-2023 da Collegiate Charter School of 
Lowell será gerenciado pela Preferred Meals. Os pais/responsáveis serão notificados no 
início do ano letivo sobre os preços da merenda escolar e do programa de leite. Os 
alunos podem continuar a trazer a refeição de casa. 
 
NÃO há fornos de microondas disponíveis para uso dos alunos. 
 

Anúncios, solicitações e vendas de itens para arrecadação de fundos 
Embora as empresas e agências serviços tenham um papel legítimo e colaborativo com 
a Collegiate Charter School of Lowell, uma distinção deve ser feita no caso de promoção 
de negócios para ganhos privados por meio de anúncios e solicitações escolares.  
Aplicam-se as seguintes diretrizes: 

1. A permissão para publicar boletins deve ser pré-aprovada pelo 
Diretor/representante se um programa ou serviço para jovens por uma agência 
local sem fins lucrativos for anunciado. 

2. O Diretor/representante determina quais materiais podem ser distribuídos aos 
alunos. 

3. As vendas diretas de fornecedores externos aos alunos são proibidas. Os 
administradores da escola podem fornecer listas de fornecedores de certos itens 
para vendas pré-autorizadas e/ou permitir que organizações estudantis vendam 
produtos de forma controlada. (por exemplo, loja da escola, vendas da classe). 

4. Anúncios através do escritório da Diretora podem ser feitas para qualquer coisa 
relacionada a organizações beneficentes que sejam reconhecidas nacionalmente. 

5. Nenhuma organização (exceto Parent Connection, Booster Club, Student Life® e 
grupos escolares reconhecidos) pode usar as instalações da escola para fins de 
comunicação, propaganda ou vendas comerciais sem a aprovação da 
Diretora/representante. 

 
Os alunos Colegial Charter School of Lowell NÃO estão autorizados a vender itens 
para angariar fundos na CCSL em benefício de organizações externas. A venda 
desses itens pode atrapalhar o tempo de aula e, portanto, não é permitida.   

 

Números de Seguridade Social 
Solicita-se que todos os alunos informem voluntariamente à CCSL o seu número de 
Seguridade Social para fins de registro uniformizado. A inclusão dessas informações no 
registro cumulativo não altera a privacidade dos registros dos alunos. 
 

Parent Connection 
A Collegiate Charter School of Lowell incentiva uma atmosfera na qual os pais, a 
administração e o corpo docente se unem em uma parceria para garantir o sucesso de 
cada criança. A organização “Parent Connection” (conexão com os pai) da CCSL foi 
formada para “criar um ambiente ideal para os pais e facilitar a comunicação entre a 
CCSL e os pais”. 
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Os objetivos da organização são os seguintes: 

 Aumentar a comunicação entre pais, funcionários e alunos; 

 Proporcionar mais interação entre os pais; e 

 Fornecer uma estrutura para atividades voluntárias dos pais. 
 
Todos os pais são automaticamente membros do “Parent Connection” e podem participar 
livremente de quaisquer comitês ou atividades. 
 
Para obter informações adicionais sobre a Conexão dos Pais, entre em contato com: 
parentconnection@lowell.sabis.net. 
 

Programa Dia Estendido: 
O programa Dia Estendido é oferecido no local por uma taxa razoável para a SABIS® 

pais e responsáveis para ajudar no cuidado antes e depois das aulas de seus alunos. O 
programa foi desenvolvido para alunos de K a 8o ano. O programa 2022-2023 (por 
aluno) será anunciado assim que as aulas começarem. 
 
Os pais podem usar este programa regularmente ou de acordo com a necessidade ou 
emergência.  
 
Para os pais que utilizam o programa regularmente, a taxa para este deve ser PRÉ-
PAGA; ou seja, os pagamentos devem ser feitos antecipadamente para a semana 
seguinte. Em caso de emergência ou conforme necessário, o pagamento é esperado 
quando o pai busca e anota a saída de seu filho. SE OS PAGAMENTOS NÃO FOREM 
RECEBIDOS NO PRAZO DESCRITO NOS PACOTES INFORMATIVOS, SEU FILHO 
NÃO SERÁ QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DIA 
ESTENDIDO; A RESCISÃO DO PROGRAMA SERÁ AUTOMÁTICA. Além disso, 
qualquer aluno com pagamentos pendente é inelegível para o programa para o próximo 
ano letivo se este não for compensado até o último dia de junho. 
 
Para garantir a segurança de todas as crianças participantes do programa, um 
adulto/responsável DEVE entrar no prédio para apanhar o aluno e rubricar a folha de 
saída. Seu filho não será liberado a menos que este procedimento seja seguido.   
 
Espera-se que todos os alunos sigam o Código de Conduta SABIS® ao longo de sua 
inscrição de dia estendido. As infrações disciplinares serão levadas ao conhecimento do 
diretor do programa. Infrações repetidas resultarão na rescisão do programa Dia 
Estendido. 
 
Oferecemos o programa em todos os dias regulares de aula, com as seguintes exceções: 

 Dias de Dispensa Antecipada – Programa estendido matutino somente; nenhum 
programa da tarde. 

 Atraso matinal devido ao clima - O programa de dia estendido será atrasado na 
mesma quantidade de tempo. Por favor, não deixe seu filho até o momento 
apropriado, pois a supervisão não estará disponível ou será avaliada uma penalidade 
para cada incremento de cinco minutos. 

file:///C:/Users/Vanessa%20Pileggi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P4RW1S2V/parentconnection@lowell.sabis.net
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 Dispensa antecipada devido ao clima - O programa da tarde será realizado como de 
costume. No entanto, buscar seu filho antecipadamente será apreciada.  

 Dias de neve, férias, feriados – Sem programa. 
 
Informações específicas sobre o local, taxas e horários do programa Dia Estendido 2022-
2023 estarão disponíveis nos escritórios administrativos. Entre em contato com o 
escritório central para obter mais informações sobre o programa Dia Estendido. 
 

REFERÊNCIAS LEGAIS: 
A Collegiate Charter School of Lowell pretende seguir todos os mandatos da lei estadual 
e federal e todas as disposições definidas pelo Conselho de Educação. As seguintes 
referências legais se aplicam:  
 

 Título II, do Lei dos Americanos com Deficiências de 1990 

 Título VI, Lei dos Direitos Civis de 1964 

 Título VII, Lei de Direitos Civis de 1964, alterada pela Lei de Igualdade de 
Oportunidades de Emprego de 1972 

 Decreto Presidencial 11246, alterado pelo Decreto Presidencial 11375 

 Título IX, Emendas de Educação de 1972 

 MGL c. 76:5; 76:16 (Capítulo 622 dos Atos de 1971) 

 MGL c. 71; Seg. 37H (manuais do aluno necessários para indicar medidas 
disciplinares aplicáveis a “violações dos direitos civis de outros alunos”) 

 MGL c. 76; Seção 5 (proibição de discriminação “por raça, cor, sexo, religião, 
nacionalidade ou orientação sexual”, no acesso a “vantagens, privilégios e cursos 
de escola pública [local]”.) 

 MGL c. 151C (Lei de Práticas de Educação Justa, inclui a proibição de assédio 
sexual) 

 MGL c. 214; Seção 1B (direito à privacidade) 

 MGL c. 214; Sec 1C (direito à ambiente livre de assédio sexual) 

 MGL c. 12; Seção 11H e 11I (proibição de ameaças, intimidação ou coerção que 
interfiram nos direitos legais de alguém) 

 MGL c. 265; Sec 37 (penalidades criminais pelo uso da força ou ameaças para 
interferir nos direitos legais de alguém) 

 MGL c. 265; Seção 39 (aumento das penalidades por agressões, espancamento e 
danos materiais motivados por discriminação com base em raça, religião, etnia, 
deficiência e orientação sexual) 

 MGL c. 266; Sec 127A (penalidades criminais por vandalismo de uma escola) 

 Conselho de Educação Capítulo 622 Regulamentos Pertinentes ao Acesso à 
Igualdade de Oportunidades Educacionais, adotado em 24/06/75, alterado em 
24/10/78 

 603 CMR 28,00 

 Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 

 20 U.S.C. Sec 4071-74  
 20 U.S.C. Sec 1415 

 MGL c. 71, Sec 37H 

 MGL c. 71, Sec 37H ½ 

 MGL c. 71, Sec 37H ½  
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 603 CMR 53.00 

 MGL c. 71, Sec 37O 
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Apêndices 
 

APÊNDICE A 

MGLA, Capítulo 71; Seção 37H: Políticas relativas à conduta de 
professores ou alunos; manuais do aluno 

 
O superintendente de cada distrito escolar deve publicar as políticas do distrito relativas 

à conduta de professores e alunos. Tais políticas devem proibir o uso de produtos de 

tabaco dentro dos prédios da CCSL, nas instalações da CCSL ou nas dependências da 

CCSL ou nos ônibus escolares por qualquer indivíduo, incluindo funcionários da escola. 

As políticas também devem proibir o bullying conforme definido na seção 37O e devem 

incluir as seções relacionadas ao aluno do plano de prevenção e intervenção de bullying 

exigido pela referida seção 37O. Cópias destas políticas devem ser fornecidas a qualquer 

pessoa mediante solicitação e sem custo pelo diretor de cada escola dentro do distrito. 

As políticas de cada distrito escolar relativas à conduta dos alunos devem incluir o 

seguinte: procedimentos disciplinares, incluindo procedimentos que assegurem o devido 

processo; normas e procedimentos para suspensão e expulsão de alunos; 

procedimentos pertinentes à disciplina de alunos com necessidades especiais; padrões 

e procedimentos para garantir a segurança do prédio escolar, dos alunos e dos 

funcionários da escola; e as medidas disciplinares a serem tomadas em casos 

envolvendo posse ou uso de substâncias controladas ou armas ilegais, uso de força, 

vandalismo ou violação dos direitos civis de outros alunos. Os códigos de disciplina, bem 

como os procedimentos usados para desenvolver tais códigos, devem ser arquivados no 

departamento de educação apenas para fins informativos. 

Em cada edifício escolar contendo do 9o a 12o ano, inclusive, o diretor, em consulta com 

o Conselho escolar, deve preparar e distribuir a cada aluno um manual do aluno com as 

regras relativas à conduta dos alunos. O manual aluno deve incluir um resumo adequado 

das seções relativas ao aluno com plano de prevenção e intervenção de bullying exigido 

pela seção 37O. O conselho escolar deve revisar o manual do aluno a cada primavera 

para considerar as mudanças na política disciplinar para entrar em vigor em setembro 

do ano letivo seguinte, mas pode considerar mudanças nas políticas a qualquer 

momento. A revisão anual deve cobrir todas as áreas de conduta do aluno, incluindo, 

mas não se limitando às descritas nesta seção. 

Não obstante qualquer lei geral ou especial em contrário, todos os manuais do aluno 

devem conter as seguintes disposições: 

Qualquer aluno encontrado nas dependências da escola ou em eventos 

patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, em 

posse de uma arma perigosa, incluindo, entre outros, uma arma de fogo ou arma 

branca; ou uma substância controlada conforme definido no capítulo noventa e 



 

 
127 

quatro C, incluindo, mas não se limitando a maconha, cocaína e heroína, pode 

estar sujeito a expulsão da CCSL ou distrito escolar pelo diretor. 

Qualquer aluno que agredir um diretor, diretor assistente, professor, auxiliar de 

professor outro funcionário educacional nas dependências da escola ou em 

eventos patrocinados pela escola ou relacionados à escola, incluindo jogos 

esportivos, pode estar sujeito a expulsão da escola ou do distrito escolar pelo 

diretor . 

Qualquer aluno acusado de violação de qualquer dos parágrafos (a) ou (b) deve 

ser notificado por escrito de uma oportunidade para uma audiência; desde que, 

no entanto, o aluno tenha representação, bem como a oportunidade de apresentar 

provas e testemunhas na referida audiência. Após essa audiência, um diretor 

pode, a seu critério, decidir suspender em vez de expulsar um aluno, que 

determinado ter violado os parágrafos (a) ou (b). 

Qualquer aluno que tenha sido expulso de um distrito escolar de acordo com estas 

disposições terá direito de apelar ao superintendente. O estudante expulso terá 

dez dias a partir da data da expulsão para notificar o superintendente de sua 

apelação. O estudante tem o direito a um advogado em uma audiência perante o 

superintendente. A matéria do recurso não deve ser limitada apenas a uma 

determinação factual de se o aluno violou quaisquer disposições desta seção. 

Quando um aluno é expulso de acordo com as disposições desta seção, nenhuma 

escola ou distrito escolar dentro da comunidade será obrigado a admitir tal aluno 

ou fornecer serviços educacionais a tal aluno. Se o referido aluno solicitar 

admissão em outra escola ou distrito escolar, o superintendente do distrito escolar 

para o qual o pedido é feito pode solicitar e receberá do superintendente da CCSL 

que o expulsou uma declaração por escrito dos motivos da referida expulsão. 
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APÊNDICE B 

Prevenção e intervenção do bullying 
MGL c. 71, §37O 

 
O Plano de Intervenção e Prevenção de Bullying da Collegiate Charter School of Lowell é um 
requisito do M.G.L. c. 71, § 37O. O Plano de Prevenção e Intervenção de Bullying (“Plano”) é uma 
abordagem abrangente para lidar com o bullying e o cyberbullying, e o distrito está 
comprometido em trabalhar com estudantes, funcionários, famílias, agências de aplicação da lei 
e a comunidade para prevenir problemas de violência. 

 
Em consulta com esses grupos, estabelecemos este Plano para prevenir, intervir e responder a 
incidentes de bullying, cyberbullying e retaliação. Nosso diretor é responsável pela 
implementação geral e supervisão do Plano. O Plano deve ser revisto e atualizado 
bienalmente. 
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I. LIDERANÇA 
 
A liderança em todos os níveis da nossa comunidade educacional desempenha um papel 
crítico na implementação e apoio do Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying no 
contexto de outros esforços da escola e da comunidade para promover um clima escolar 
positivo. Os membros adultos da comunidade educacional têm um papel primordial em 
ensinar os alunos a serem civis uns com os outros e promover a compreensão e o 
respeito pela diversidade e diferença.3 
 

A. Envolvimento público no desenvolvimento do Plano. Conforme exigido por M.G.L. c. 
71, § 37O, o Plano foi desenvolvido em consulta com professores, funcionários da 
escola, pessoal de apoio profissional, voluntários da escola, administradores, 
representantes da comunidade, agências policiais locais, alunos, pais e responsáveis. A 
consulta incluiu discussões em várias reuniões públicas, e um período de comentários 
públicos antes da adoção do Plano é feito pelo Conselho Colegiado. 
 

B. Avaliando necessidades e recursos. O Plano é o modelo do distrito para aumentar a 
capacidade de prevenir e responder a questões de bullying no contexto de outras 
iniciativas de clima escolar saudável. Como parte do processo de planejamento, os 
líderes escolares, com contribuições de vários grupos e funcionários, avaliaram a 
adequação dos programas atuais; revisou as políticas e procedimentos atuais; revisou 
os dados disponíveis sobre bullying e incidentes comportamentais; e avaliou os recursos 
disponíveis, incluindo programas curriculares, programas de treinamento e serviços de 
saúde comportamental. Por meio desse processo de “mapeamento”, identificamos a 
necessidade de revisar e desenvolver políticas e procedimentos; e renovar parcerias com 
agências comunitárias, incluindo a aplicação da lei. 
 

C. Planejamento e supervisão. A liderança da Collegiate Charter School of Lowell é 
responsável pelas seguintes tarefas no âmbito do Plano: 
 

1. Receber denúncias de bullying; 
2. Coletar e analisar dados de todo o prédio e/ou escola sobre bullying para avaliar o 

problema atual e medir melhores resultados; 
3. Criar um processo para registrar e rastrear relatórios de incidentes e acessar 

informações relacionadas a alvos/vítimas e 
4. agressores/autores; 
5. Planejamento para o desenvolvimento profissional contínuo que é exigido por lei; 
6. Apoios de planeamento que respondam às necessidades dos alvos/vítimas e 

agressores/autores; 
7. Escolher e implementar os programas curriculares que a Collegiate Charter School irá 

utilizar; 
8. Desenvolver novas ou revisar políticas e protocolos atuais de acordo com o Plano, 

incluindo uma política de segurança na Internet, e designar funcionários-chave para 
serem responsáveis por sua implementação; 

9. Alterar os manuais e códigos de conduta de alunos e funcionários para, entre outras 
coisas, deixar claro que o bullying de alunos por funcionários da escola ou outros alunos 
não será tolerado; 
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10. Liderar os esforços de envolvimento dos pais ou familiares e redigir materiais 
informativos para os pais; 

11. Revisar e atualizar o Plano a cada ano, ou com mais frequência. 
 

 

Os seguintes líderes escolares são responsáveis pelas tarefas listadas no Plano: 
1) Os diretores ou seus designados receberão relatórios sobre bullying; 2) Os diretores 
ou seus designados coletarão e analisarão dados de construção sobre bullying para 
avaliar o problema atual e medir melhores resultados; 3) Os diretores criarão um 
processo para registrar e rastrear relatórios de incidentes e para acessar informações 
relacionadas a alvos e agressores; 4) A Equipe de Liderança (Diretor Executivo, Diretor 
de Serviços de Pessoal do Aluno, Diretores e Diretor Financeiro) planejará o 
desenvolvimento profissional contínuo exigido por lei; 5) Os Controladores da Qualidade 
Académica em colaboração com o Diretor dos Serviços de Pessoal do Aluno planejarão 
apoios que respondam às necessidades dos alvos e agressores; 6) Os membros do 
Conselho Consultivo (Diretor dos Serviços de Pessoal do Aluno, Diretores, Diretores 
Adjuntos e Chefes de Departamento) escolherão e implementarão os programas 
curriculares que a escola ou distrito usará; 7) O Diretor Executivo, em conjunto com o 
pessoal apropriado, desenvolverá políticas e protocolos novos ou revisados no âmbito 
do Plano, incluindo uma política de segurança na Internet, e designará funcionários-
chave para serem responsáveis pela implementação dos mesmos; 8) Os diretores irão 
alterar os manuais e códigos de conduta dos alunos e funcionários quando apropriado; 
9) Os diretores, em colaboração com o Diretor de Serviços de Pessoal do Aluno, liderarão 
os esforços de envolvimento dos pais ou familiares e a elaboração de materiais 
informativos para os pais; e 10) A Equipe de Liderança revisará e atualizará o Plano a 
cada ano, ou com mais frequência, conforme necessário.  
 

D.  Nosso compromisso. 
 

A Collegiate Charter School of Lowell espera que todos os membros da comunidade 
escolar tratem uns aos outros de maneira civilizada e com respeito pelas diferenças. 
Temos o compromisso de fornecer a todos os alunos um ambiente de aprendizado 
seguro, livre de bullying e cyberbullying. Esse compromisso é parte integrante de nossos 
esforços abrangentes para promover o aprendizado e prevenir e eliminar todas as formas 
de bullying e outros comportamentos prejudiciais e perturbadores que possam impedir o 
processo de aprendizado e/ou isolar os alunos. 

 
Entendemos que membros de determinados grupos, como jovens com deficiência, 
jovens gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros, incluindo raça, cor, religião, 
ascendência, nacionalidade, sexo, status socioeconômico, status acadêmico, identidade 
de gênero ou expressão, aparência física, estado de gravidez ou parentalidade, 
orientação sexual, sem-abrigo ou por associação com uma pessoa que tenha ou seja 
percebida como tendo uma ou mais destas características pode ser mais vulnerável a se 
tornar alvo de bullying, assédio ou provocação. O distrito tomará medidas específicas 
para criar um ambiente seguro e de apoio para as populações vulneráveis na 
comunidade escolar e fornecerá a todos os alunos oportunidades de aprender as 
habilidades, conhecimentos e estratégias para prevenir ou responder ao bullying, 
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assédio ou provocação. . O diretor é responsável pela implementação e supervisão do 
Plano, exceto quando um incidente de bullying relatado envolve o diretor ou o AQC como 
suposto agressor/perpetrador. Nesses casos, o Diretor ou pessoa designada será 
responsável por investigar o relatório e outras etapas necessárias para implementar o 
Plano, incluindo abordar a segurança do suposto alvo/vítima. Se o Diretor for o suposto 
agressor/autor, o Conselho Colegiado, ou seu representante, será responsável pela 
investigação da denúncia e demais providências necessárias à implementação do Plano, 
inclusive abordando a segurança da suposta vítima. 
 

Não toleraremos nenhum comportamento ilegal ou perturbador, incluindo qualquer forma de 
bullying, cyberbullying ou retaliação, em nossos prédios escolares, nas dependências da escola 
ou em atividades, funções ou programas relacionados à escola, dentro ou fora da escola, em um 
ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar ou outro veículo de propriedade, alugado ou 
usado pelo Collegiate, ou através do uso de tecnologia ou um dispositivo eletrônico de 
propriedade, alugado ou usado pelo Collegiate e em um local, atividade, função ou programa que 
seja não relacionado com a escola que crie um ambiente hostil na escola para a vítima, infrinja 
os direitos da vítima na escola ou perturbe o processo educativo ou o funcionamento ordenado 
da escola. Investigaremos prontamente todas as denúncias e reclamações de bullying, 
cyberbullying e retaliação, e tomaremos medidas imediatas para acabar com esse 
comportamento e restaurar a sensação de segurança do alvo. Apoiaremos esse compromisso 

em todos os aspectos de nossa comunidade escolar, incluindo programas curriculares, 
programas de instrução, desenvolvimento de funcionários, atividades extracurriculares e 
envolvimento dos pais ou responsáveis. 

 
II.        FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 
M.G.L. c. 71, § 37O exige que o distrito forneça desenvolvimento profissional contínuo 
para todos os funcionários, incluindo, mas não limitado a, educadores, administradores, 
conselheiros, enfermeiras escolares, funcionários do refeitório, zeladores, motoristas de 
ônibus, treinadores esportivos, conselheiros para atividades extracurriculares e 
paraprofissionais. 
 

A. Treinamento anual da equipe sobre o Plano. O treinamento anual para todos os 
funcionários da escola no Plano incluirá os deveres dos funcionários no Plano, uma visão 
geral das etapas que o diretor ou designado seguirá após o recebimento de um relatório 
de bullying ou retaliação e uma visão geral das estratégias de prevenção de bullying a 
serem oferecidas em todas as séries em todo o distrito. Os membros da equipe contratados 
após o início do ano letivo deverão participar do treinamento escolar durante o ano letivo em 
que foram contratados.  As seções relevantes do plano relacionadas aos deveres dos 

professores e funcionários devem ser incluídas no manual do funcionário da escola. 
 
B. Desenvolvimento profissional contínuo. O objetivo do desenvolvimento profissional é 

estabelecer um entendimento comum das ferramentas necessárias para que os 
funcionários criem um clima escolar que promova a segurança, a comunicação civil e o 
respeito às diferenças. O desenvolvimento profissional desenvolverá as habilidades dos 
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membros da equipe para prevenir, identificar e responder ao bullying. Conforme exigido 
por M.G.L. c. 71, § 37O, o conteúdo do desenvolvimento profissional amplo do distrito será 
informado por pesquisa e incluirá informações sobre: 
 
(i) estratégias apropriadas para o desenvolvimento (ou idade) para prevenir o bullying; 
(ii) estratégias apropriadas para o desenvolvimento (ou idade) para intervenções imediatas e 
eficazes para parar os incidentes de bullying; 
(iii) informações sobre a complexa interação e diferencial de poder que pode ocorrer 
entre agressor, alvo e testemunhas do bullying; 
(iv) resultados de pesquisas sobre bullying, incluindo informações sobre categorias 
específicas de alunos que 
mostraram-se particularmente em risco de bullying no ambiente escolar; 
(v) informação sobre a incidência e natureza do cyberbullying; e 
(vi) questões de segurança na Internet relacionadas ao cyberbullying. 
O desenvolvimento profissional também abordará maneiras de prevenir e responder ao 
bullying ou retaliação para alunos com deficiências que devem ser consideradas ao 
desenvolver Programas de Educação Individualizada (IEPs) para os alunos. Isso incluirá 
um foco particular nas necessidades de alunos com autismo ou alunos cuja deficiência 
afeta o desenvolvimento de habilidades sociais. 
 
As áreas adicionais identificadas pela escola ou distrito para desenvolvimento 
profissional incluem: 
 
 promover e modelar o uso de uma linguagem respeitosa; 
 promover a compreensão e o respeito pela diversidade e pela diferença; 
 construir relacionamentos e comunicar-se com as famílias; 
 gestão construtiva de comportamentos em sala de aula; 
 usar estratégias de intervenção comportamental positiva; 
 aplicar práticas disciplinares construtivas; 
 ensinar habilidades aos alunos, incluindo comunicação positiva, controle da raiva e 

empatia pelos outros; 
 envolver os alunos no planejamento e na tomada de decisões da escola ou da sala 

de aula; e 
 manter uma sala de aula segura e atenciosa para todos os alunos. 
 

C.  Aviso por escrito à equipe. O distrito fornecerá a todos os funcionários um aviso anual 
por escrito do Plano, publicando informações sobre ele, incluindo seções relacionadas 
aos deveres dos funcionários, e incorporará os tópicos relacionados apropriados nas 
reuniões dos funcionários. 
 
 

III. ACESSO A RECURSOS E SERVIÇOS  
 

A.   Identificação de recursos: 
 
Atualmente o Colegiado oferece funcionários e programas que apoiam um ambiente 
escolar positivo, concentrando-se na intervenção precoce e serviços intensivos. A equipe 
atual inclui o seguinte: 
o Administração 
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o Conselheiros de Orientação 
o Conselheiros de Ajuste 
o Psicólogos Escolares  
o Especialistas em Comportamento 
o Especialistas em Comportamento e Autismo  
o Enfermeira Escolar 
o Professores 
o Coordenador de Segurança Escolar 
o Coordenador do Título IX 
 

Os programas atuais incluem o seguinte: 
o Organização da Vida Estudantil 
o O Distrito se inscreveu na The Safe School Hotline “The Power of One”. 
o Emparelhamento com o Lowell Council para resolver este problema de maneiras 

como: 
o distribuindo o YRBS e incorporando questões como: bullying e segurança escolar 

no YRBS 
o Contratando palestrantes externos e oferecer programas para pais sobre bullying. 

o Oferecendo grupos de habilidades sociais dentro do ambiente escolar por meio de 
Conselheiros de Ajustamento e Especialistas em Comportamento 

o O Programa Curricular de Saúde no nível do ensino médio aborda o Padrão 11: 
Prevenção da Violência das Estruturas Abrangentes de Saúde de Massachusetts. 
Como parte do cumprimento deste padrão, os alunos são instruídos sobre os 
seguintes tópicos: 
 Cyberbullying 
Resolução de Conflitos de Habilidades de Comunicação de Segurança na Internet 
Intolerância, Tolerância, Preconceito e Discriminação 

Assédio Sexual 
Relacionamentos Abusivos 
 

Embora o Colegiado tenha serviços atuais, o Distrito se dedica a desenvolver instruções 
e serviços mais amplos e abrangentes, baseados em pesquisa, para nossos alunos. A 
instrução e os serviços se concentrarão na prevenção do bullying e na resposta a 
incidentes identificados de bullying. Estes são descritos mais detalhadamente na próxima 
seção. 

 
B. Aconselhamento e outros serviços:   
Existem muitos recursos no Colegiado que promovem um clima escolar positivo. Sempre 
que houver qualquer incidente de bullying no Colegiado, os incidentes são levados a 
sério e os agressores, espectadores e alvos são todos oferecidos serviços. 
o Orientação da Sétima Série 
o Serviços de Orientação Escolar no Ensino Médio e no Ensino Médio 
o Programa anual “Cultura da Bondade” do Ensino Médio sobre respeito e aceitação 

das diferenças 
o A equipe do School Health Advisory Council (SHAC) K-12 se reúne mensalmente 
o Oficiais de Recursos Escolares estão no campus 
o Coordenador de Segurança (no campus em tempo integral) 
o Orientação para calouros - Programa anual de "Envolvimento" 
o Workshop de Alfabetização Emocional 
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o Sistema de equipe no ensino médio 
o Alunos do ensino médio e alunos do ensino médio são educados separadamente 
o SISTEMA DA CASA* – seu objetivo é promover a segurança emocional e física, pois 

os alunos são agrupados por séries e estágios de desenvolvimento apropriados para 
a idade 

o Escola inferior (séries 9 e 10) e ensino superior (séries 11 e 12) Almoço: minimiza o 
contato entre os alunos do ensino fundamental e médio, proporcionando um ambiente 
emocional seguro para os alunos 

o Acesso ao Programa de Suspensão na Escola para ambos os agressores e, quando 
apropriado, para espectadores 

o Participação em um “Grupo de Construção de Caráter”, facilitado pelo Especialista 
em Comportamento, para agressores e, quando apropriado, para espectadores. 

o Acesso a Conselheiros de Ajuste para agressores, observadores e alvos. 
o Um local seguro identificado para ir se os incidentes continuarem a ocorrer 
o Grupos de habilidades sociais oferecidos a alunos que foram agressores, 

espectadores ou alvos 
o O Programa Sinais de Suicídio é incorporado em todas as aulas de saúde no ensino 

médio 
nível e no 8º ano 

o Programa R.A.I.S.E. no currículo da 7ª série (Respeito, Realização, Inclusão, Serviço, 
Empatia) 

o Parcerias com Organizações Comunitárias: 
 Centro de Redução de Agressão de Massachusetts (MARC) 
 Colaboração Comunitária do Condado de Essex 
 Oficiais de Recursos Escolares 

 
A Collegiate Charter School of Lowell está em processo de implementação ou 
planejamento para o seguinte:  

Prevenção do bullying: 
o Fazer com que os Líderes de Pares desempenhem um papel mais amplo na 

prevenção, educação e mediação. 
o Desenvolvimento profissional para professores e funcionários sobre questões de 

bullying, cyberbullying, identificação, intervenção precoce, estratégias de 
prevenção e resposta a incidentes de bullying, para professores e funcionários. 

o Desenvolvimento de apresentações para alunos sobre prevenção ao bullying. 
o Pesquisando e implementando instrução baseada em pesquisa nas aulas 

existentes sobre prevenção de bullying na comunidade escolar. 
 
Resposta a incidentes identificados de bullying: 

o Permitir que os Líderes de Pares tenham um papel mais amplo na abordagem de 
agressores e espectadores. 

o Pesquisando e implementando instruções baseadas em pesquisas nas classes 
existentes sobre respostas a incidentes de bullying ou assédio percebidos de 
alunos dentro da comunidade escolar. 

o Desenvolvimento profissional para funcionários identificados, como conselheiros 
de orientação, especialistas em comportamento, conselheiros de saúde mental, 
diretor de orientação e professores e outros funcionários para aprender mais 
sobre intervenções baseadas em pesquisas e eficazes para todos os envolvidos: 
agressores, espectadores e alvos. 
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C. Alunos com deficiência. Conforme exigido por M.G.L. c. 71, § 37O, durante as reuniões 

do IEP, uma vez que a Equipe do IEP tenha determinado que: o aluno tem uma 
deficiência que afeta o desenvolvimento de habilidades sociais, ou o aluno pode 
participar ou é vulnerável a bullying, assédio ou provocação por causa de sua deficiência, 
a Equipe considerará o que deve ser incluído no IEP para desenvolver as habilidades e 
proficiências do aluno para evitar e responder a bullying, assédio ou provocação. 

 Os serviços sociais/emocionais estarão disponíveis com o objetivo de 
desenvolver habilidades para evitar e responder ao bullying, assédio, raiva e/ou 
provocação. 

 Serão abordadas as necessidades dos alunos com Perturbações do Espectro 
Autista e deficiências emocionais, bem como de todos os alunos com 
deficiência, que possam ser potenciais alvos/vítimas ou agressores/autores. 

 Educação sobre habilidades específicas de competência social e aprender a ler 
dicas sociais serão enfatizados com alunos com necessidades especiais. 

 
D. Referência para serviços externos: 

 

  Atualmente, o distrito escolar está ciente dos serviços de aconselhamento local que os 
alunos e os pais podem usar como recursos quando surgirem problemas. O distrito 
escolar criará uma lista mais extensa de recursos locais e fornecerá uma lista de recursos 
para pais e alunos sempre que surgirem problemas de bullying. Esses recursos serão 
fornecidos aos agressores, espectadores e alvos; alunos e pais receberão informações 
sobre recursos externos, além dos recursos dentro da escola. 

IV. ATIVIDADES ACADÊMICAS E NÃO ACADÊMICAS 
 
A lei exige que cada escola ou distrito forneça instrução apropriada para idade sobre prevenção 
de bullying em cada série incorporada ao programa curricular da escola ou do distrito. Os 
programas curriculares devem ser baseados em evidências. A instrução eficaz incluirá 
abordagens em sala de aula, iniciativas de toda a escola e estratégias focadas na prevenção do 
bullying e no desenvolvimento de habilidades sociais. 
 

A. Abordagens específicas de prevenção de bullying. Nossas estratégias de prevenção 
ao bullying serão informadas por pesquisas atuais que, entre outras coisas, enfatizam as 
seguintes abordagens: 

 usar roteiros e dramatizações para desenvolver habilidades; 
 capacitar os alunos a agir sabendo o que fazer quando testemunharem outros 

alunos envolvidos em atos de bullying ou retaliação, incluindo a busca de 
assistência de um adulto; 

 ajudar os alunos a entender a dinâmica do bullying e do cyberbullying, incluindo 
o desequilíbrio de poder subjacente; 

 enfatizar a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e apropriado de 
tecnologias de comunicação eletrônica; 

 melhorar as habilidades dos alunos para se envolver em relacionamentos 
saudáveis e comunicações respeitosas; e 

 envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e solidário, que respeite a 
diversidade e a diferença. 
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As iniciativas também ensinarão os alunos sobre as seções relacionadas ao aluno do Plano de 
Prevenção e Intervenção de Bullying. O distrito revisará anualmente o Plano com os alunos 

no outono do ano letivo. 
 

B. Abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços de prevenção do bullying. 
As seguintes abordagens são essenciais para estabelecer um ambiente escolar seguro 
e de apoio. Estes ressaltam a importância de nossas iniciativas de prevenção e 
intervenção contra o bullying: 
 

 estabelecer expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas escolares e de 
sala de aula; 

 criar ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os alunos, inclusive 
para alunos com deficiência, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e alunos sem-
teto; 

 usar respostas e reforços apropriados e positivos, mesmo quando os alunos exigem 
disciplina; 

 usar suportes comportamentais positivos; 
 encorajar os adultos a desenvolver relacionamentos positivos com os alunos; 
 modelar, ensinar e recompensar comportamentos pró-sociais, saudáveis e 

respeitosos; 
 usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo resolução 

colaborativa de problemas, 

 treinamento de resolução de conflitos, trabalho em equipe e suportes 
comportamentais positivos que auxiliam no desenvolvimento social e emocional; 

 usar a Internet com segurança; e apoiar o interesse e a participação dos alunos em 
atividades não acadêmicas e extracurriculares, particularmente em suas áreas de 
força. 

V. PROCEDIMENTOS PARA DENUNCIAR E RESPONDER AO BULLYING E 
RETALIAÇÃO 
 
A. Denunciar bullying ou retaliação. Denúncias de bullying ou retaliação podem ser 
feitas por funcionários, alunos, pais ou responsáveis, ou outros, e podem ser verbais ou 
escritas. As denúncias orais feitas por ou para um membro da equipe devem ser 
registradas por escrito. Um funcionário do distrito é obrigado a relatar imediatamente ao 
diretor ou designado qualquer caso de bullying ou retaliação que o funcionário tome 
conhecimento ou testemunhe ao diretor. Denúncias feitas por alunos, pais ou 
responsáveis, ou outras pessoas que não sejam funcionários da escola ou do distrito, 
podem ser feitas anonimamente. A escola ou distrito disponibilizará uma variedade de 
recursos para denúncias para a comunidade escolar, incluindo, mas não limitado a, um 
Formulário de Denúncia de Incidentes,1 uma caixa de correio de voz, um endereço de 
correspondência dedicado e um endereço de e-mail. 
 
1 Consulte o Apêndice A para obter um modelo de Formulário de Denúncia de Incidentes. 
 
O uso de um Formulário de Denúncia de Incidentes não é necessário como condição 
para fazer uma denúncia. A escola ou distrito irá: 1) incluir uma cópia do Formulário de 
Denúncia de Incidentes nos pacotes de início de ano para alunos e pais ou responsáveis; 
2) disponibilizá-lo na sede da escola, no escritório de aconselhamento, na enfermaria da 
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escola e em outros locais determinados pelo diretor ou designado; e 3) postá-lo no site 
da escola. O Formulário de Denúncia de Incidentes será disponibilizado no(s) idioma(s) 
de origem mais prevalente dos alunos e pais ou responsáveis. 
 
No início de cada ano letivo, a escola ou distrito fornecerá à comunidade escolar, 
incluindo administradores, funcionários, alunos e pais ou responsáveis, um aviso por 
escrito de suas políticas para relatar atos de bullying e retaliação. Uma descrição dos 
procedimentos e recursos de denúncia, incluindo o nome e informações de contato do 
diretor ou representante, será incorporada aos manuais do aluno e da equipe, no site da 
escola ou do distrito e nas informações sobre o Plano que são disponibilizadas aos pais 
ou responsáveis. 
 
1. Denúncias da equipe 
 
Um membro da equipe informará imediatamente ao diretor ou designado quando 
testemunhar ou tomar conhecimento de conduta que possa ser intimidação ou retaliação. 
A exigência de relatar ao diretor ou designado não limita a autoridade do membro da 
equipe para responder a incidentes comportamentais ou disciplinares consistentes com 
as políticas e procedimentos da escola ou do distrito para gerenciamento de 
comportamento e disciplina. 
 
2. Denúncias de alunos, pais ou responsáveis e outros 
 
A escola ou distrito espera que os alunos, pais ou responsáveis e outras pessoas que 
presenciem ou tomem conhecimento de um caso de bullying ou retaliação envolvendo 
um aluno denunciem o fato ao diretor ou pessoa designada. As denúncias podem ser 
feitas anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um suposto 
agressor apenas com base em uma denúncia anônima. Alunos, pais ou responsáveis e 
outros podem solicitar assistência de um membro da equipe para preencher um relatório 
escrito. Os alunos receberão maneiras práticas, seguras, particulares e apropriadas à 
idade de denunciar e discutir um incidente de bullying com um membro da equipe, ou 
com o diretor ou pessoa designada. 
 
B. Responder a uma denúncia de bullying ou retaliação. 

1. Segurança 
 
Antes de investigar completamente as alegações de bullying ou retaliação, o diretor ou 
designado tomará medidas para avaliar a necessidade de restaurar a sensação de 
segurança ao suposto alvo e/ou proteger o suposto alvo de possíveis incidentes 
adicionais. As respostas para promover a segurança podem incluir, mas não se limitar a, criar 
um plano de segurança pessoal; pré-determinação de assentos para o alvo e/ou agressor na sala 
de aula, no almoço ou no ônibus; identificar um membro da equipe que atuará como uma 
“pessoa segura” para o alvo; e alterando a agenda do agressor e o acesso ao alvo. O diretor ou 

designado tomará medidas adicionais para promover a segurança durante e após a 
investigação, conforme necessário. 
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O diretor ou designado implementará estratégias apropriadas para proteger contra 
bullying ou retaliação um aluno que denunciou bullying ou retaliação, um aluno que 
testemunhou bullying ou retaliação, um aluno que forneça informações durante uma 
investigação ou um aluno que tenha informações confiáveis sobre um ato relatado de 
bullying ou retaliação. (Inclua aqui políticas e procedimentos de planejamento de 
segurança do aluno estabelecidos localmente.) 
 

2. Obrigações de notificar outros 
 
a. Aviso aos pais ou responsáveis. Ao determinar que ocorreu bullying ou retaliação, o 
diretor ou designado notificará imediatamente os pais ou responsáveis sobre o alvo e o 
agressor, e sobre os procedimentos para responder a isso. Pode haver circunstâncias 
em que o diretor ou designado contate os pais ou responsáveis antes de qualquer 
investigação. O aviso será consistente com os regulamentos estaduais em 603 CMR 
49.00. Os pais/responsáveis das vítimas podem procurar assistência ou registrar uma 
reclamação no sistema de resolução de problemas do Departamento de Educação 
Elementar e Secundária de Massachusetts  http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/, 781‐338‐
3000. 
 

b. Aviso para outra escola ou distrito. Se o incidente denunciado envolver alunos de mais de 
um distrito escolar, escola charter, escola não pública, dia de educação especial privada aprovada 
ou escola residencial, ou escola colaborativa, o diretor ou pessoa designada pela primeira vez 
informado do incidente notificará imediatamente por telefone o diretor ou representante da(s) 
outra(s) escola(s) do incidente para que cada escola possa tomar as medidas apropriadas. Todas 

as comunicações estarão de acordo com as leis e regulamentos de privacidade 
estaduais e federais e 603 CMR 49.00. 
 
c. Aviso à aplicação da lei. A qualquer momento após receber uma denúncia de 
intimidação ou retaliação, inclusive após uma investigação, se o diretor ou designado 
tiver uma base razoável para acreditar que acusações criminais podem ser feitas contra 
o agressor, o diretor notificará a agência de aplicação da lei local. A notificação será 
consistente com os requisitos do 603 CMR 49.00 e acordos estabelecidos localmente 
com a agência de aplicação da lei local. Além disso, se um incidente ocorrer nas 
dependências da escola e envolver um ex-aluno com menos de 21 anos que não está 
mais matriculado na escola, o diretor ou pessoa designada deverá entrar em contato com 
a agência de aplicação da lei local se ele ou ela tiver uma base razoável para acreditar 
que o crime podem ser feitas acusações contra o agressor. 
Ao fazer esta determinação, o diretor irá, de acordo com o Plano e com as políticas e 
procedimentos aplicáveis da escola ou do distrito, consultar o oficial de recursos da 
escola e outros indivíduos que o diretor ou designado considerar apropriado. 
 
C. Investigação. O diretor ou designado investigará prontamente todas as denúncias de 
bullying ou retaliação e, ao fazê-lo, considerará todas as informações disponíveis 
conhecidas, incluindo a natureza da(s) alegação(ões) e as idades dos alunos envolvidos. 
 
Durante a investigação, o diretor ou designado irá, entre outras coisas, entrevistar 
alunos, funcionários, testemunhas, pais ou responsáveis e outros, conforme necessário. 

http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/
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O diretor ou designado (ou quem estiver conduzindo a investigação) lembrará ao suposto 
agressor, alvo e testemunhas que a retaliação é estritamente proibida e resultará em 
ação disciplinar. 
 
As entrevistas podem ser conduzidas pelo diretor ou pessoa designada, outros membros 
da equipe conforme determinado pelo diretor ou pessoa designada, e em consulta com 
o conselheiro escolar, conforme apropriado. Na medida do possível, e dada a sua 
obrigação de investigar e resolver o assunto, o diretor ou pessoa designada manterá a 
confidencialidade durante o processo de investigação. O diretor ou designado manterá 
um registro escrito da investigação. 
 
Os procedimentos para investigar denúncias de bullying e retaliação serão consistentes 
com as políticas e procedimentos da escola ou do distrito para investigações. Se 
necessário, o diretor ou designado consultará o Superintendente e o advogado sobre a 
investigação. 

 

D. Determinações. O diretor ou designado fará uma determinação com base em todos 
os fatos e circunstâncias. Se, após a investigação, o bullying ou a retaliação forem 
comprovados, o diretor ou designado tomará medidas razoavelmente calculadas para 
evitar a reincidência e para garantir que o alvo não seja restrito a participar da escola ou 
se beneficiar das atividades escolares. O diretor ou designado irá: 1) determinar qual 
ação corretiva é necessária, se houver, e 2) determinar quais ações de resposta e/ou 
ação disciplinar são necessárias. 
 
Dependendo das circunstâncias, o diretor ou designado pode optar por consultar o(s) 
professor(es) dos alunos e/ou conselheiro escolar, e os pais ou responsáveis do alvo ou 
agressor, para identificar quaisquer problemas sociais ou emocionais subjacentes que 
possam ter contribuído para o comportamento de bullying e avaliar o nível de 
necessidade de desenvolvimento adicional de habilidades sociais. 
 
O diretor ou designado notificará imediatamente os pais ou responsáveis do alvo e do 
agressor sobre os resultados da investigação e, se for encontrado bullying ou retaliação, 
qual ação está sendo tomada para evitar novos atos de bullying ou retaliação. Todos os 
avisos aos pais devem estar em conformidade com as leis e regulamentos de privacidade 
estaduais e federais aplicáveis. Por causa dos requisitos legais em relação à 
confidencialidade dos registros do aluno, o diretor ou designado não pode relatar 
informações específicas aos pais ou responsáveis do alvo sobre a ação disciplinar 
tomada, a menos que envolva uma ordem de “fique afastado” ou outra diretiva que o alvo 
deva estar ciente para denunciar violações. 
 
E. Respostas ao bullying. 
 

1. Ensinando comportamento apropriado através da construção de habilidades 
 
Após o diretor ou designado determinar que ocorreu bullying ou retaliação, a lei exige 
que a escola ou distrito use uma série de respostas que equilibrem a necessidade de 
responsabilidade com a necessidade de ensinar o comportamento apropriado. M.G.L. c. 
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71, § 37O(d)(v). As abordagens de desenvolvimento de habilidades que o diretor ou designado 
pode considerar incluem: 

 

 oferecer sessões de desenvolvimento de habilidades individualizadas 
com base nos currículos antibullying da escola/distrito; 

 fornecer atividades educacionais relevantes para alunos individuais 
ou grupos de alunos, em consulta com conselheiros de orientação e 
outros funcionários apropriados da escola; 

 implementar uma série de apoios comportamentais positivos 
acadêmicos e não acadêmicos para ajudar os alunos 

 compreender formas pró-sociais de atingir seus objetivos; 
 reunião com os pais e responsáveis para engajar o apoio dos pais e 

reforçar a estratégia antibullying 
 currículos e atividades de construção de habilidades sociais em casa; 
 adotar planos comportamentais que incluam foco no desenvolvimento 

de habilidades sociais específicas; e 
 encaminhar para avaliação. 

 
2. Ação disciplinar 

 
Se o diretor ou designado decidir que a ação disciplinar é apropriada, a ação disciplinar 
será determinada com base nos fatos encontrados pelo diretor ou designado, incluindo 
a natureza da conduta, a idade do(s) aluno(s) envolvido(s) e a necessidade equilibrar a 
responsabilidade com o ensino do comportamento apropriado. A disciplina será 
consistente com o Plano e com o código de conduta. 
 
Os procedimentos disciplinares para alunos com deficiências são regidos pela Lei federal 
de Melhoria da Educação para Indivíduos com Deficiências (IDEA), que deve ser lida em 
cooperação com as leis estaduais relativas à disciplina estudantil. 
 
Se o diretor ou designado determinar que um aluno conscientemente fez uma alegação 
falsa de bullying ou retaliação, esse aluno pode estar sujeito a ação disciplinar. 
 
 
3. Promovendo a segurança para o alvo e outros 
O diretor ou designado irá considerar quais ajustes, se houver, são necessários no 
ambiente escolar para aumentar a sensação de segurança do alvo e dos outros também. 
Uma estratégia que o diretor ou designado pode usar é aumentar a supervisão de adultos 
em momentos de transição e em locais onde o bullying é conhecido por 
ter ocorrido ou é provável que ocorra. 
 
Dentro de um período de tempo razoável após a determinação e a ordem de ação 
corretiva e/ou disciplinar, o diretor ou pessoa designada entrará em contato com o alvo 
para determinar se houve uma recorrência da conduta proibida e se medidas de suporte 
adicionais são necessárias. Nesse caso, o diretor ou pessoa designada trabalhará com 
a equipe escolar apropriada para implementá-los imediatamente. 
 

 
VI. COLABORAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 
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A. Educação e recursos dos pais. O distrito, em colaboração com o Tri-Town Council, 
oferecerá programas educacionais para pais e responsáveis que estão focados nos componentes 
parentais das estratégias antibullying e quaisquer estratégias de competência social usadas pelo 
distrito. Além disso, os programas podem ser oferecidos em colaboração com o PTA, 

Conselhos Escolares, Conselho Consultivo de Pais de Educação Especial e/ou 
organizações semelhantes. 
 
B.  Requisitos de notificação. A cada ano, o distrito informará os pais ou responsáveis dos 
alunos matriculados sobre as estratégias antibullying que estão sendo usadas. Este aviso incluirá 
informações sobre a dinâmica do bullying, incluindo cyberbullying e segurança online. A escola 

ou distrito enviará um aviso aos pais a cada 
ano sobre as seções do Plano relacionadas ao aluno e a política de segurança da Internet do 
distrito. Todos os avisos e informações disponibilizados aos pais ou responsáveis serão 
em cópia impressa e em formato eletrônico e estarão disponíveis no(s) idioma(s) mais 
predominante(is) entre os pais ou responsáveis. O distrito publicará o Plano e 
informações relacionadas em nosso site. 
 
C. Resolução de problemas. Sistema de resolução de problemas do sistema: 
Independentemente do resultado da determinação do bullying, o Diretor ou 
Representante deverá informar o pai ou responsável do alvo/vítima sobre o sistema de 
resolução de problemas do Departamento de Educação Elementar e Secundária de 
Massachusetts e o processo de acesso a esse sistema. Qualquer pai/mãe que deseje 
fazer uma reclamação/preocupação ou buscar assistência fora do distrito escolar pode 
fazê-lo com o Departamento de Monitoramento de Resolução de Problemas (PSM) do 
Departamento de Educação Elementar e Secundária de MA. As informações sobre o 
PSM podem ser encontradas em http://www.doe.mass.edu/psm/enviando e-mail para  
compliance@doe.mass.edu ou podem ligar para 781-338-3700. Além disso, o Gabinete 
do Diretor possui cópias impressas de informações sobre o PSM. 
 
 
VII. PROIBIÇÃO DE BULLYING E RETALIAÇÃO 
 
A ollegiate Charter School of Lowell proíbe bullying, cyberbullying e retaliação. Esta declaração, 
juntamente com a elaboração listada abaixo, será incluída no código de conduta do 
aluno, no manual do aluno e no manual do pessoal. 
 
Atos de bullying, que incluem cyberbullying, são proibidos: 
(i) nas dependências da escola e propriedades imediatamente adjacentes às dependências da 
escola, em uma atividade, função ou programa patrocinado pela escola ou relacionado à escola, 
dentro ou fora da escola, em um ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar ou outro veículo 
de propriedade, alugado ou usado por um distrito escolar ou escola; ou através do uso de 
tecnologia ou um dispositivo eletrônico de propriedade, alugado ou usado por um distrito escolar 
ou escola, e 
(ii) em um local, atividade, função ou programa que não seja relacionado à escola por meio do 
uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrônico que não seja de propriedade, alugado ou usado 
por um distrito escolar ou escola, se os atos criarem um ambiente hostil ambiente na escola para 
o alvo ou testemunhas, infringir seus direitos na escola, ou perturbar material e substancialmente 
o processo educacional ou o funcionamento ordenado de uma escola. 

http://www.doe.mass.edu/psm/
mailto:compliance@doe.mass.edu
mailto:compliance@doe.mass.edu
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A retaliação contra uma pessoa que denuncia bullying, fornece informações durante uma 
investigação de bullying, ou testemunha ou tem informações confiáveis sobre bullying 
também é proibida. 
 

Como afirmado em M.G.L. c. 71, § 37O, nada neste Plano exige que o distrito ou escola 
forneça funcionários para atividades, funções ou programas não relacionados à escola. 

 
Todos os alunos recebem a mesma proteção, independentemente de seu status 
perante a lei. 
 

VIII.  DEFINIÇÕES 
 
Agressor/perpetrador: Um aluno ou um membro da equipe da escola, incluindo, mas não 

limitado a, um educador, administrador, enfermeira da escola, funcionário do refeitório, zelador, 

motorista de ônibus, treinador esportivo, conselheiro de uma atividade extracurricular ou 

paraprofissional que se envolva, individualmente ou como parte de um grupo, em bullying, 

cyberbullying ou retaliação. As vítimas são classificadas como estudantes; portanto, 

reclamações de bullying envolvendo funcionários devem ser investigadas de acordo com 

a política de assédio do Distrito. 
 
Bullying: O uso repetido por um ou mais alunos ou por um membro da equipe da escola, 

incluindo, mas não limitado a, um educador, administrador, enfermeira da escola, 

funcionário do refeitório, zelador, motorista de ônibus, treinador esportivo, conselheiro de 

uma atividade extracurricular ou paraprofissional de um expressão escrita, verbal ou 

eletrônica ou um ato ou gesto físico ou qualquer combinação destes, dirigido a uma 

vítima que: (i) causedanos físicos ou emocionais à vítima ou danos à propriedade da 

vítima; (ii) coloque a vítima em medo razoável de causar danos a si mesma ou à sua 

propriedade; (iii) crie m ambiente hostil na escola para a vítima; (iv) infrinja os direitos da 

vítima na escola; ou (v) perturbe material e substancialmente o processo educacional ou 

o funcionamento ordenado de uma escola. Para os fins desta política, o bullying deve incluir 

cyberbullying. 
 
Cyberbullying: Bullying através do uso de tecnologia ou qualquer comunicação 

eletrônica, que deve incluir, mas não se limitar a, qualquer transferência de sinais, 

escrita, imagens, sons, dados ou inteligência de qualquer natureza transmitidos no todo 

ou em parte por um fio, sistema de rádio, eletromagnético, foto-eletrônico ou foto-óptico, 

incluindo, mas não limitado a, correio eletrônico, comunicações pela Internet, mensagens 

instantâneas ou comunicações por fax. O cyberbullying também incluirá (i) a criação de uma 

página da web ou blog em que o criador assuma a identidade de outra pessoa ou (ii) a 

representação consciente de outra pessoa como autor de conteúdo ou mensagens postadas, se 

a criação ou personificação criar 

qualquer uma das condições enumeradas nas cláusulas (i) a (v), inclusive, da definição 
de bullying. O cyberbullying também incluirá a distribuição por meio eletrônico de comunicação 
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a mais de uma pessoa ou a postagem de material em meio eletrônico que possa ser acessado por 
uma ou mais pessoas, se a distribuição ou postagem criar alguma das condições enumeradas em 
incisos (i) a (v), inclusive, da definição de bullying. 
 
Ambiente hostil: Uma situação em que o bullying faz com que o ambiente escolar seja 

permeado de intimidação, ridicularização ou insulto que seja suficientemente grave ou 

abrangente para alterar as condições de educação do alvo. 
 
Agência local de aplicação da lei: delegacia de polícia local 
 
Diretor: O líder administrativo da Collegiate Charter School of Lowell ou seu 
representante para fins de 

investigar e responder a denúncias de bullying, cyberbullying ou retaliação. 
 
Retaliação: Intimidação, represália ou assédio dirigido contra uma pessoa que denuncia 
bullying, fornece informações durante uma investigação de bullying ou testemunha ou 
tem informações confiáveis sobre bullying. 
 
Equipe: Inclui, mas não se limita a, educadores, administradores, conselheiros, 

enfermeiros escolares, funcionários do refeitório, zeladores, motoristas de ônibus, 

treinadores esportivos, conselheiros para atividades extracurriculares, equipe de apoio 

ou paraprofissionais. 
 
Alvo/vítima: Um aluno que foi sujeito à bullying ou retaliação. 
 
I. RELAÇÃO COM OUTRAS LEIS 
 
De acordo com as leis estaduais e federais e as políticas do distrito, nenhuma pessoa 
será discriminada na admissão em uma escola pública de qualquer cidade ou na 
obtenção de vantagens, privilégios e cursos de estudo de tal escola pública por causa 
de raça, cor , sexo, religião, nacionalidade ou orientação sexual. Nada no Plano impede 
que a escola ou distrito tome medidas para remediar discriminação ou assédio com base 
na associação de uma pessoa em uma categoria legalmente protegida de acordo com 
as leis locais, estaduais ou federais, ou políticas da escola ou do distrito. 
 
Além disso, nada no Plano é projetado ou destinado a limitar a autoridade da escola ou 
distrito para tomar medidas disciplinares ou outras ações sob M.G.L. c. 71, §§ 37H ou 
37H½, outras leis aplicáveis ou políticas da escola ou distrito local em resposta a 
comportamento violento, prejudicial ou perturbador, independentemente de o Plano 
cobrir o comportamento. 
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APÊNDICE A  
          PREVENÇÃO DE BULLYING E FORMULÁRIO DE DENÚNCIA DE INCIDENTES DE INTERVENÇÃO 

 

 
1. Nome do denunciante/pessoa que apresenta a denúncia: 
__________________________________________________________________ 

(Observação: Denúncias podem ser feitas anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um suposto agressor apenas com base em 
uma denúncia anônima.) 

 
2. Assinale se você é o:  Alvo do comportamento Denunciante (não o alvo)  

3. Assinale se você é um:  ☐   Aluno  ☐   Membro da equipe (especifique o cargo) 
______________________________________ 

 

    ☐   Pai/mãe                                 ☐   Administrador      ☐  Outro (especifique) 
___________________________ 
 
    Suas informações de contato/telefone: ______________________________________________________________________ 
 

4. Se aluno, indique sua escola: ____________________________________________Série: __________________________________ 

5. Se for membro da equipe, indique sua escola ou local de trabalho: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
6. Informações sobre o incidente:  

Nome do alvo (do comportamento): 
_____________________________________________________________________________ 

Nome do agressor (pessoa que se envolveu no comportamento): 
______________________________________________________ 

Data(s) do(s) incidente(s): 
__________________________________________________________________________________________ 

Hora em que o(s) incidente(s) ocorreu(ram): 
__________________________________________________________________________ 

Local do(s) incidente(s) (seja o mais específico possível): 
_____________________________________________________________ 

 

7. Testemunhas (liste as pessoas que viram o incidente ou têm informações sobre ele): 

       Nome: ______________________________________________        Aluno    Equipe          Outro______________ 

       Nome: ______________________________________________        Aluno    Equipe          Outro______________ 

       Nome: ______________________________________________        Aluno    Equipe          Outro______________ 

 

8. Descreva os detalhes do incidente (incluindo os nomes das pessoas envolvidas, o que ocorre e o que cada pessoa fez e disse, incluindo 
palavras específicas usadas). Por favor, use espaço adicional na parte de trás, se necessário.  
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APENAS PARA USO ADMINISTRATIVO 
9. Assinatura da pessoa que apresenta esta denúncia: ______________________________________________       
Data:______________________ 

(Observação: As denúncias podem ser feitas anonimamente.)  
 
10: Formulário entregue a: _____________________________________ Posição: ____________________     
Data:_______________________ 

 

      Assinatura: _________________________________________________  Data de recebimento: _______________________  
II. INVESTIGAÇÃO  

 
1. Investigador(es):______________________________________________________ Posição(s): 
________________________________ 

2. Entrevistas:  

□ Agressor entrevistado  Nome: ____________________________________ Data:________________________ 

□ Alvo entrevistado  Nome: ____________________________________   Data:________________________ 

□ Testemunhas entrevistadas   Nome: ____________________________________ Data: 

_______________________ 
 

Nome: ____________________________________ Data:________________________ 
 

3. Algum incidente anterior documentado pelo agressor?   □ Sim   □ Não  

 

Se sim, os incidentes envolveram o alvo ou grupo alvo anteriormente?  □ Sim   □ Não 

 

Quaisquer incidentes anteriores com descobertas de BULLYING, RETALIAÇÃO  □ Sim   □ Não 

 
Resumo da investigação:  
 
 
 

(Use papel adicional e anexe a este documento conforme necessário) 
III. CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO  
 
1. Constatação de bullying ou retaliação:   

□ SIM                        □ NÃO 

□ Bullying    □ Incidente documentado 

como__________________________________ 

□ Retaliação    □ Apenas encaminhamento 

disciplinar___________________________________ 
 

2. Contatos:  

□ Pai/responsável do alvo    Data: _______________     □ Pai/responsável do agressor Data: __________________      
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□ Coordenador de Igualdade Distrital (DEC)   Data: _______________     □ Autoridade de aplicação da lei    Data: 

__________________      
 

3. Medida tomada:  

□ Perda de privilégios   □ Detenção  □ Encaminhamento STEP  □ Suspensão  

□ Serviço comunitário  □ Educação  □ Outro: _________________________ 

 
4. Descreva o planejamento de segurança: 
_____________________________________________________________________________________________  
  
       Acompanhamento com alvo: agendado para ____________________________   Rubrica e data de preenchimento: 
_________________ 
 
       Acompanhamento com o agressor: agendado para ____________________________   Rubrica e data de preenchimento: 
_________________ 
 

Denúncia encaminhada ao diretor: Data_______________________     Denúncia encaminhada ao Diretor Executivo: 
Data_________________ 

(Se o diretor não era o investigador) 

Assinatura e cargo:_______________________________ ______________________    Data: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


