
	
	

	
	
	

	

Introdução	

Esta	brochura	foi	preparada	a	fim	de	familiarizar	os	estudantes	e	pais	com	as	regras,	os	
regulamentos	e	a	informação	geral	em	relação	a	escola	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth	.		Um	estudo	cuidadoso	de	seu	conteúdo	ajudará	estudantes	a	fazer	suas	
experiências	nesta	escola	mais	positivas.	
	
O	programa	de	instrução	é	projectado	para	preparar	estudantes	para	tomar	seu	lugar	na	
indústria	como	indivíduos	especializados	e	bem-ajustados.	Aqueles	que	desejam	ir	ao	
ensino	superior	terão	a	oportunidade	participando	nos	estudos	académicos	
apropriados.	
	
O	programa	da	escola	inclui	os	assuntos	técnicos	e	académicos	projetados	a	desenvolver	
os	trabalhadores	qualificados	que	serão	membros	activos	de	suas	comunidades	
respectivas.	
	
O	conhecimento	do	assunto	e	de	habilidades	técnicas	é	somente	uma	parte	do	
desenvolvimento	educacional	de	um	indivíduo.	É	igualmente	importante	ser	respeitado	
por	estudantes	e	por	pessoais	companheiros	da	escola.	Bristol-Plymouth	fornecerá	uma	
oportunidade	de	adquirir	o	bom	trabalho	e	hábitos	sociais.	Isto	será	realizado	melhor	
pela	participação	em	actividades	de	escola.	
	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		não	discrimina	com	base	na	raça,	na	cor,	
no	sexo,	na	idade,	na	identidade	do	género,	na	religião,	na	origem	nacional,	na	
orientação	sexual,	na	inabilidade,	ou	na	pobreza	na	admissão	a,	o	tratamento	ou	no	
emprego	em	seus	programas	e	actividades.		Todos	os	estudantes	têm	a	igualdade	de	
acesso	ao	programa	de	ensino	geral	e	à	série	completa	de	todos	os	programas	
ocupacionais/ensino	profissional	oferecidos	pelo	distrito.		A	seguinte	pessoa	foi	
designada	para	segurar	inquéritos	em	relação	às	políticas	da	não-discriminação:		
Melanie	Shaw,	Administrador	de	serviços	dos	alunos,	Bristol-Plymouth	Regional	
Technical	School,	207	Hart	Street,	Taunton,	MA	02780;	(508)	823-5151.	
	
	
Inquéritos	respeitantes	à	aplicação	das	políticas	de	não	discriminação	também	podem	
ser	referidos	ao	escritório	para	direitos	civis:	Office	for	Civil	Rights,	Boston	Office,	U.	S.	
Department	of	Education,	8th	Floor,	5	Post	Office	Square,	Boston,	MA		02109-3921.			
	
Se	você	tiver	qualquer	dúvida	sobre	os	seus	direitos	e	/	ou	privilégios	declarados	neste	
manual,	por	favor	não	hesite	em	contactar	o	centro	local	de	serviço	estudantil:	Student	
Service	Center,	Massachusetts	Department	of	Elementary	and	Secondary	Education,	350	
Main	Street,	Malden,	MA		02148,	781-338-3000.		Other	numbers	for	information:		MA	
Commission	Against	Discrimination—Boston	617-994-6000;	Equal	Opportunity	
Commission—Boston	(800)	669-4000.	
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Indicação	da	filosofia	

A	missão	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		é	para	permitir	que	todos	os	
estudantes	se	tornarem	membros	qualificados	produtivos	de	uma	força	de	trabalho	
global,	cidadãos	responsáveis	e	criativos,	pronto	e	capaz	de	exercer	as	actividades	do	
nosso	mundo	tecnologicamente	complexo	e	diversificado.	
	
Enriquecido	pela	diversidade	cultural	e	sócio-económica	da	comunidade	de	Bristol-
Plymouth,	nós	somos	cometidos	a	criar	um	ambiente	de	aprendizagem	que	promove	a	
cooperação	e	o	respeito	mútuo	e	que	avalie	as	diferenças	individuais	e	a	diversidade	de	
seus	membros.	Nós	esforçamo-nos	para	criar	um	ambiente	de	aprendizagem	que	
procure	estabelecer	grandes	expectativas	para	todos	seus	estudantes	utilizando	a	
diversidade	rica	de	habilidades	profissionais	de	nosso	pessoal.	Este	ambiente	permitirá	
estudantes	de	fazer	decisões	informadas	e	de	tomar	a	responsabilidade	para	seu	próprio	
comportamento	ao	desenvolver	relacionamentos	cooperativos	com	seus	pares	e	o	
pessoal	da	escola.	Nós	reconhecemos	nossa	responsabilidade	de	ser	sensíveis	aos	estilos	
de	aprendizagem	variados	e	às	necessidades	individuais.	Em	resposta	a	aquelas	
necessidades	nós	ajustaremos	métodos,	materiais	e	programas	inovativos	como	nós	nos	
esforçamos	para	instilar	em	cada	estudante	o	amor-próprio	positivo,		autoconfiança,	
autodisciplina	e	habilidades	necessárias	que	permitirão	cada	estudante	de	alcançar	sua	
capacidade	plena.	
	
O	currículo	de	nossa	escola	fornecerá	uma	educação	dinâmica,	da	qualidade	que	
encontrará	as	necessidades	de	todos	os	estudantes	fornecendo	as	habilidades	
académicas	e	técnicas	necessárias	para	ganhar	a	entrada	na	força	de	trabalho	do	século	
XXI.	Nosso	foco	é	desenvolver	as	habilidades	intelectuais,	físicas	e	sociais	de	cada	
estudante,	proporcionando-lhes	a	capacidade	de	se	adaptar	e	enfrentar	os	desafios	de	
uma	sociedade	global	competitiva	e	em	constante	mudança.	Os	alunos	irão	ver-se	como	
alunos	da	vida	longa	capazes	de	obter,	processar	e	transmitir	informações	em	uma	
variedade	de	formatos.	
A	parceria	de	nosso	currículo	técnico,	do	currículo	académico,	de	tecnologias	modernas	
e	de	programas	extra-curricular	prevê	o	sucesso	aumentado	de	todos	os	estudantes.	
Todos	os	estudantes	podem	produzir	o	trabalho	da	qualidade	quando	aprendem	usar	a	
tecnologia,	especialmente	nas	áreas	de	uma	comunicação	e	da	pesquisa.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	

Pessoal	administrativo	

Superintendente	 		
Principal	 	
Administradora	de	negócio	da	escola	
Administrador	do	programa		
Administradora	de	serviços	dos	alunos	
Crdndra.	de	programa	de	enfermagem	
Coordenadora	do	ensino	especial		
Crdndra.	de	orientação/centro	da	carreira	
Coordenador	académico	 	
Coordenador	técnico	

																		Alexandre	Magalhaes	
										 				Elizabeth	Sullivan	

				Nadine	Rose	
				Glenn	Lopes	
				Melanie	Shaw	
				Lynne	Sullivan	
				Amy	Cohen	
				Naomi	Hall	
				Kenneth	Sutcliffe	
				James	Aldoupolis

	

O	Conselho	da	escola	

O	Conselho	da	escola	é	composto	dos	estudantes,	dos	pais,	dos	professores	e	dos	
administradores.	A	finalidade	do	Conselho	da	escola	de	Bristol-Plymouth	é	ajudar	na	
identificação	das	necessidades	educacionais	de	estudantes	que	atendem	à	escola.	O	
Conselho	revê	o	orçamento	anual	da	escola,	o	manual	de	estudante	e	auxilia	na	melhoria	
contínua	da	escola	para	melhor	servir	os	alunos	e	maximizar	o	sucesso	do	aluno..	

	

O	conselho	estudantil	&	o	conselho	assessor		
	

O	conselho	estudantil	
Presidente	
Vice-presidente	
Secretário	
Tesoureiro		
Recurso	dos	meios	

Emma	Johnson	
Maya	Ruzzano	
Heather	Adam	
Bella	Sousa	
Malakai	Souto

O	conselho	assessor	do	estudante	
Carrissa	Cabral	-	Biotechnology	
Emma	Johnson	-	cosmetologia	

	
	
	
	



	
	

	

Programações	do	sino	

Programação	normal	
	

Hora	 Segunda-feira	-	sexta-feira	
7:35	 Professores	em	suas	estações	
7:40	 Sino	de	advertência	de	Homeroom	
7:45	 Homeroom	começa	
7:50	 Ao	período	1	
7:53	 Período	1 
8:35	 Ao	período	2	
8:38	 Período	2	
9:20	 Ao	período	3	
9:23	 Período	3 
10:05	 Ao	período	4	
10:08	 Período	4	
10:27	 Passe	ao	primeiro	almoço	
10:30	 Comece	o	primeiro	almoço 
10:49	 Ao	período	5A,	comece	o	segundo	almoço	
10:53	 Período	5A 
11:14	 Ao	período	5B,	comece	o	terceiro	almoço	
11:18	 Período	5B	
11:35	 Comece	o	quarto	almoço	
11:39	 Sino	atrasado	para	os	estudantes	que	retornam	do	terceiro	

almoço	
11:59	 Ao	período	6	
12:03	 Período	6	
12:45	 Ao	período	7	
12:48	 Período	7	
1:30	 Ao	período	8	
1:33	 Período	8	
2:15	 Destituição	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

Programação	de	um	começo	atrasado	de	duas	horas		
	

Hora	 Segunda-
feira	e	
quinta-feira	

Quarta-feira	 Terça-feira	e	
sexta-feira	

9:35	 Professores	
em	suas	
estações	

Professores	em	
suas	estações	

Professores	em	
suas	estações	

9:40	 Sino	de	
advertência	
de	
Homeroom	

Sino	de	
advertência	de	
Homeroom	

Sino	de	
advertência	de	
Homeroom	

9:45	-	9:50	 Homeroom				 Homeroom		 Homeroom		

9:53	-	10:10	 Período	1	 Período	3	 Período	7	

10:13	-	10:27	 Período	2	 Período	4	 Período	8	

10:30	-	10:49	 Primeiros	
almoço/perío
do	6	

Primeiros	
almoço/período	
6	

Primeiros	
almoço/período	
6	

-11:14	do	
10:53	

Segundo	
almoço/perío
do	5A	

Segundo	
almoço/período	
5A	

Segundo	
almoço/período	
5A	

11:18	-	11:35	 Terceiros	
almoço/perío
do	5B	

Terceiros	
almoço/período	
5B	

Terceiros	
almoço/período	
5B	

11:39	-	12:00	 Quartos	
almoço/perío
do	5B	

Quartos	
almoço/período	
5B	

Quartos	
almoço/período	
5B	

12:03	-	12:34	 Período	3	 Período	7	 Período	1	

12:37	-	1:08	 Período	4	 Período	8	 Período	2	

1:11	-	1:42	 Período	7	 Período	1	 Período	3	

1:45	-	2:15	 Período	8	 Período	2	 Período	4	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

Comparecimento	

O	comparecimento	regular	do	estudante	é	essencial	para	que	um	estudante	maximize	
seu	sucesso.		Bristol-Plymouth	espera	que	os	estudantes	mantêm	o	bom	
comparecimento	e	ser	ausentes	da	escola	somente	quando	absolutamente	necessário.		
As	férias	não	são	desculpadas	durante	o	tempo	da	escola	e	todas	as	férias	tomadas	
durante	o	tempo	da	escola	serão	sujeitas	à	política	do	comparecimento	de	escola.	
(Veja	abaixo)	Os	pais	devem	chamar	o	escritório	principal	em	extensão	100	na	manhã	
para	notificar	a	escola	que	seu	estudante	será	ausente.		Um	estudante	que	seja	ausente	
para	cinco	dias	consecutivos	ou	mais	não	pode	retornar	à	escola	sem	nota	de	um	
doutor.	Um	estudante	que	não	forneça	uma	nota	será	enviado	para	casa.	
	
Par	estar	em	conformidade	com	qualificações	das	apelações	dos	MCAS,	um	registro	do	
comparecimento	de	95%	deve	ser	mantido.		Além	de	receber	uma	nota	de	passagem,	
para	que	um	estudante	receba	o	crédito	apropriado	para	classes	cada	semestre,	esta	
taxa	de	comparecimento	de	95%	deve	ser	mantida.	A	política	do	comparecimento	inclui	
a	loja	e	classes	académicas.		No	evento	em	que	um	estudante	esteja	ausente	mais	de	5%	
do	tempo	durante	um	semestre,	o	estudante	não	receberá	nenhum	crédito	para	esse	
semestre.		Serão	consideradas	acomodações	razoáveis	de	acordo	com	a	Seção	504	e	
modificações	segundo	IDEA	2004.	O	tempo	perdido	devido	a	atrasos	e	demissões	afetará	
a	taxa	de	atendimento.	As	exceções	a	esta	política	serão	consideradas	por	uma	equipe	de	
revisão	administrativa	presidida	pelo	diretor	/	pessoa	designada	do	ensino	médio	após	
o	recebimento	de	uma	solicitação	por	escrito	feita	ao	Administrador	de	Serviços	de	
Alunos.	

Comparecimento	académico	
O	estudante	será	obrigado	a	repor	cada	dia	ausente	além	dos	4	dias	permitidos	pelo	
semestre.		Após	a	conclusão	dos	dias	repostosos	um	grau	será	emitido.	As	oportunidades	
para	compensar	o	tempo	serão	fornecidas.	
	
Embora	os	professores	e	os	conselheiros	tentem	notificar	os	estudantes	que	estão	no	
perigo	de	não	poder	qualificar	para	o	crédito	devido	ao	absentismo	além	do	limite	de	
5%,	é	a	responsabilidade	de	cada	estudante	manter	um	registro	de	seu	
comparecimento	de	classe.		Todo	o	estudante	que	violar	a	política	do	comparecimento	
é	sujeito	a	não	receber	nenhum	crédito	para	quaisquer	cursos	esse	semestre	em	que	
excedeu	a	directriz	de	5%.		Exceção	a	esta	política	só	será	concedida	por	uma	equipe	de	
revisão	administrativa	presidido	pelo	diretor	/	pessoa	designada	da	escola	secundária.	

Comparecimento	técnico	
Os	créditos	são	concedidos	terminando	250	horas	técnicas	no	grrau	9	e	500	horas	
técnicas	nos	graus	10,	11	e	12.		As	horas	devem	ser	ganhadas	dentro	de	uma	área	técnica	
para	ganhar	um	certificado	técnico.	
	
As	horas	de	loja	são	concedidas	aos	estudantes	que	terminaram	com	sucesso	todas	as	
exigências	da	graduação.	As	horas	parciais	não	são	concedidas	aos	estudantes	que	não	
se	graduaram.	
	



	
	

	

Para	receber	um	certificado	técnico	/profissional	e	um	diploma	de	ensino	secundário,	o	
aluno	deve	ganhar	20	créditos	/	ano	nos	graus	10,	11	e	12.		Conseqüentemente,	
nenhuma	mudança	da	loja	será	permitida	após	o	termo	um	do	segundo	ano	do	estudante		
(a	menos	que	seja	aprovado	pelo	principal,	devido	às	circunstâncias	extremas,	ou	no	
caso	das	dificuldades	severas).	
• Um	estudante	que	esteja	ausente	(por	qualquer	razão)	não	receberá	nenhuma	hora	

de	loja	para	o	dia.	
• Um	estudante	que	seja	suspendido	em	um	dia	técnico	não	receberá	nenhum	crédito	

para	o	dia.	
 
Estudantes	que	não	mantêm	o	número	mínimo	de	horas	de	loja	pelo	ano	correm	o	risco	
de	não	ser	promovido.	Como	um	lembrete,	as	ausências	da	loja	e	as	ausências	
académicas	da	semana	são	combinadas	ao	calcular	a	taxa	de	comparecimento	exigida	do	
mínimo	95%.	Aqueles	estudantes	que	acumulam	mais	de	sete	(7)	ausências	da	loja	pelo	
ano	em	ausências	nos	graus	10,	11,	12	ou	quatro	(4)	no	grau	9	depois	que	a	colocação	
final	serão	obrigados	para	atender	a	um	programa	da	composição	da	loja	(que	pode	
ocorrer	no	verão)	para	poder	qualificar	para	a	promoção	ao	nível	académico	seguinte.	
Os	diplomas	não	serão	apresentados	até	que	todas	as	horas	estejam	compostas	em	um	
programa	aprovado	pelo	director	e/ou	por	seu	designado.	Os	estudantes	que	desejam	
participar	em	cerimónias	de	graduação	devem	ter	cumprido	exigências	da	hora	de	loja	
antes	da	cerimónia	de	graduação.	
• Os	estudantes	que	foram	ausentes	da	loja	são	autorizados	a	compor	o	trabalho	para	

uma	categoria;	contudo,	isto	não	afecta	a	necessidade	de	compor	as	horas	de	loja	
faltadas.	

• Os	alunos	serão	enviados	para	casa,	se	a	escola	determina	que	representam	um	
perigo	para	si	ou	para	outros.		Uma	nota	de	um	profissional	de	saúde	(médico,	
psicólogo,	psiquiatra,	etc.)	pode	ser	necessária	antes	que	o	estudante	possa	voltar	à	
escola.	

Tardiness	
Todo	o	estudante	que	não	estiver	em	seu	homeroom,	em	seu	lugar	designado	quando	o	
sino	soa	às	7:45	da	manhã,	será	considerado	tarde.			
	
A	disciplina	para	o	atraso	à	escola	ou	à	classe	é:			
• Três	vezes	atrasados	irá	resultar	em	uma	detenção.	
• Para	cada	vez	subseqüente	que	esteja	atrasado	durante	um	termo	da	marcação	um	

estudante	será	atribuído	uma	detenção.	
• Em	sete	atrasos:	o	privilégio	do	estacionamento	de	um	estudante	será	revogado	por	

um	período	de	duas	semanas.	Se	o	problema	de	chegar	tarde	persiste,	um	estudante	
pode	perder	privilégios	do	estacionamento	para	o	restante	do	ano	escolar.	

• Se	um	estudante	traz	um	veículo	nos	locais	da	escola	em	seguida	que	têm	um	
privilégio	do	estacionamento	revogado,	o	estudante	estará	suspendido.	

• Qualquer	estudante	com	dez	(10)	atrasos	será	emitido	um	dia	na	prevenção	de	
abandono	escolar.	

• 	O	atraso,	que	excede	quinze	ocorrências	em	um	termo	dado,	conduzirá	em	um	dia	
de	suspensão.	



	
	

	

Destituição	da	escola	
Quando	a	enfermeira	determina	que	um	estudante	está	demasiado	doente	para	
permanecer	na	escola,	os	pais/guardiães	serão	contactados.			Os	pais	devem	entrar	no	
prédio	e	assinar	os	estudantes	para	fora	do	escritório	do	disciplinador.		Se	um	estudante	
se	conduz	a	si	mesmo	à	escola,	o	estudante	deve	assinar	para	fora	no	escritório	do	
disciplinador	antes	de	sair	de	o	edifício.	
	
Espera-se	que	um	estudante	que	esteja	sendo	demitido	devido	às	edições	da	doença	ou	
da	disciplina	será	apanhado	dentro	de	uma	hora.	Os	pais	que	são	incapazes	de	chegar	na	
escola	dentro	de	uma	hora	são	responsáveis	para	arranjar	o	transporte	alternativo	com	
um	adulto	responsável.	
	
Se	você	precisa	de	ter	sua	criança	demitida	cedo	da	escola,	notifique	por	favor	o	
secretário	do	escritório	do	disciplinador	na	manhã	na	escrita	com	a	data,	hora,	e	razão	
para	a	destituição,	assim	como	um	número	de	telefone	para	a	verificação.		Ao	pegar	um	
estudante,	relate	ao	escritório	do	disciplinador	onde	os	estudantes	serão	demitidos	
somente	depois	que	os	pais	ou	os	guardiães	se	introduziram	ao	secretário	e	se	
assinaram	o	estudante	para	fora.			
• A	administração	do	ensino	secundário	reserva	o	direito	de	determinar	a	legalidade	

de	um	pedido	da	destituição,	e	de	aprovar	ou	negar	o	pedido.				
• Em	uns	casos	de	emergência,	chame	por	favor	a	secretaria	da	escola	assim	que	os	

arranjos	apropriados	para	ter	sua	criança	pronta	para	a	destituição	podem	ser	
feitos.		

• Nenhum	estudante	será	liberado	da	escola	com	base	em	um	telefonema,	a	menos	
que	a	chamada	da	pessoa	puder	ser	identificada.			

• As	crianças	não	serão	demitidas	a	um	outro	adulto,	incluindo	um	pai	sem	custódia,	
sem	a	permissão	por	escrito	do	pai	custodial	ou	guardião.		

• Os	documentos	judiciais	tais	como	injunções	e	acordos	de	custódia	devem	
igualmente	estar	no	ficheiro	na	secretaria	da	escola.				

• Todo	o	adulto,	incluindo	pais,	será	pedido	para	apresentar	a	prova	da	identificação	
ao	pegar	um	estudante.	

Ociosidade	
Sucesso	na	escola	é	dependente	de	uma	parceria	entre	a	casa	e	a	escola.	Os	pais	de	um	
aluno	com	problemas	de	atendimento	será	contactado	pelas	autoridades	escolares.	Este	
contacto	pode	ser	sob	a	forma	de	uma	carta	ou	de	um	telefonema.	É	a	responsabilidade	
do	estudante/pais	manter-se	a	par	de	ausências.	Todos	os	esforços	serão	feitos	para	
ajudar	o	estudante	a	atender	numa	base	regular	à	escola.	
	
Se	as	ausências	continuam,	as	autoridades	de	escola	arquivarão	CRA	(criança	que	exige	o	
auxílio)	com	a	corte	juvenil	e/ou	um	51A	em	colaboração	com	DCF.	Todas	as	exigências	
do	comparecimento	que	se	referem	a	criança	do	gazeteiro	e	todas	as	ausências	deverão	
ser	compostas	pela	política	do	comparecimento.	



	
	

	

Gestão	do	comportamento		

Vista	geral	do	sistema	da	disciplina	
A	introdução	da	disciplina	do	estudante	é	primordial	em	criar	uma	atmosfera	para	a	
ordem	de	aprendizagem	e	de	manutenção	e	segurança	na	escola.	A	corte	judicial	
suprema	indicou	claramente	sua	intenção	para	confirmar	a	latitude	necessária	e	
apropriada	dada	o	comitê	da	escola	nas	matérias	da	disciplina	do	estudante.	Nas	
seguintes	páginas	são	as	regras	escritas	e	a	filosofia	disciplinar	da	escola	regional	técnica	
de	Bristol-Plymouth		segundo	as	exigências	das	leis	gerais	de	Massachusetts,	capítulo	71.	
Onde	uma	regra	escrita	não	cobre	a	conduta	específica	que	é	claramente	errónea	e	
deletèria	afecta	a	comunidade	da	escola,	a	administração	escolar	como	designada	pelo	
comitê	regional	do	distrito	escolar	de	Bristol-Plymouth	tomará	a	acção.	
	
O	papel	preliminar	desta	escola	é	educar	seus	estudantes.	Má	conduta	por	parte	de	um	
aluno	não	só	afeta	a	educação	de	esse	aluno,	mas	na	maioria	dos	casos	afeta	
adversamente	o	processo	educativo	para	outros	estudantes.	
	
Todos	os	estudantes	são	esperados	para	atender	às	exigências	para	o	comportamento	
conforme	definido	neste	manual,	enquanto	nas	instalações	da	escola,	em	eventos	
relacionados	patrocinados	pela	escola	ou	da	escola,	incluindo	eventos	esportivos	e	
enquanto	ser	transportado	em	ônibus	escolares.	
	
O	diretor	/	pessoa	designada,	tem	sempre	o	direito	de	remover	um	aluno	de	privilégios	
tais	como	atividades	extracurriculares	e	participação	em	eventos	patrocinados	pela	
escola	com	base	na	má	conduta	de	um	estudante.	Tal	remoção	não	é	sujeita	aos	
procedimentos	em	G.L.C.	71,	em	secção	37	H3/4	ou	em	603	CMR	53,00.	

Suspensão	do	estudante	e	política	da	expulsão	
O	comitê	da	escola	de	Bristol-Plymouth	adotou	uma	política	da	prevenção	da	saída	e	da	
expulsão.	A	suspensão	pode	tomar	o	formulário	da	suspensão	da	em-escola	ou	da	
suspensão	extra-escolar.		Os	estudantes	serão	dados	uma	audição	antes	da	acção	
disciplinar.		Qualquer	forma	de	ação	disciplinar	seguirá	o	correspondente	processo.	

Procedimento	para	a	suspensão	e/ou	a	expulsão	

Suspensão	da	Em-Escola	
Um	estudante	pode	ser	dado	uma	suspensão	da	em-escola	para	uma	ofensa	disciplinar	
após	ter	revisto	a	ofensa	carregada,	a	base	para	a	carga,	e	a	indicação	do	estudante.	Os	
esforços	serão	feitos	para	contactar	o	pai	pelo	telefone.	Se	depois	que	duas	tentativas	
não	houve	nenhum	contacto	feito	com	o	pai,	uma	notificação	escrita	será	enviada	
incluindo	a	razão	e	o	comprimento	da	suspensão	da	em-escola.			

Suspensão	a	curto	prazo	(1-10	dias	consecutivos)		
Se	o	principal/designado,	acredita	que	a	infracção	da	disciplina	conduzirá	a	uma	
suspensão	um	esforço	ajustado	será	feito	para	contactar	o	pai.		O	pai	será	oferecido	a	
oportunidade	de	estar	presente	para	discutir	a	infração	e	ser	notificado	de	qualquer	
suspensão	imposta.		Pela	secção	regulamentar	37H3/4	um	esforço	ajustado	é	duas	



	
	

	

tentativas	de	contactar	o	pai	pelo	telefone.	Uma	notificação	escrita	no	idioma	principal	
da	família	será	fornecida	ao	pai	que	inclui	a	ofensa	disciplinar,	a	base	para	a	carga,	o	
comprimento	potencial	da	suspensão	do	estudante,	a	oportunidade	(data,	tempo,	e	
lugar)	para	que	o	estudante	seja	ouvido.			

Suspensão	a	longo	prazo	(mais	de	10	dias	consecutivos)	
Se	o	principal/designado,	acredita	que	a	infracção	da	disciplina	conduzirá	a	uma	
suspensão	um	esforço	ajustado	será	feito	para	contactar	o	pai.		O	pai	será	oferecido	a	
oportunidade	de	estar	presente	para	discutir	a	infração	e	ser	notificado	de	qualquer	
suspensão	imposta.		Pela	secção	regulamentar	37H3/4	um	esforço	ajustado	é	duas	
tentativas	de	contactar	o	pai	pelo	telefone.		Uma	notificação	escrita	no	idioma	principal	
da	família	será	fornecida	ao	pai	que	inclui	a	ofensa	disciplinar,	a	base	para	a	carga,	o	
comprimento	potencial	da	suspensão	do	estudante,	a	oportunidade	(data,	tempo,	e	
lugar)	para	que	o	estudante	seja	ouvido.		
		
O	estudante	e	a	família	serão	notificados	por	escrito	da	audição	de	um	principal.		Esta	
audição	incluirá	a	ofensa	disciplinar,	a	base	para	a	carga,	o	comprimento	potencial	da	
suspensão	do	estudante,	e	a	oportunidade	(data,	tempo,	e	lugar)	do	estudante	ser	
ouvido.	Além,	o	estudante	e	seu/sua	família	serão	dados	a	oportunidade	de	rever	o	
registro	do	estudante	e	os	documentos	em	que	o	principal	pode	confiar	em	fazer	uma	
determinação	para	suspender	o	estudante	ou	não,	o	direito	de	ser	representado	pelo	
conselho	ou	uma	pessoa	da	configuração	da	escolha	do	estudante,	na	despesa	do	
estudante,	e	no	direito	de	produzir	testemunhas	em	seu	nome	e	apresentar	a	explicação	
do	estudante	do	incidente	alegado.		Todos	os	detalhes	a	respeito	dos	direitos	do	
estudante	serão	incluídos	na	notificação	escrita.			

Remoção	da	emergência	
Um	estudante	pode	ser	removido	da	escola	temporariamente	quando	um	estudante	está	
carregado	com	uma	ofensa	disciplinar	e	a	presença	continuada	do	estudante	levanta	um	
perigo	às	pessoas	ou	à	propriedade,	ou	interrompe	materialmente	a	ordem	da	escola.	A	
remoção	provisória	não	excederá	cinco	(5)	dias	escolares,	que	incluirão	o	dia	da	
remoção	da	emergência.	

Serviços	educacionais	
Todo	o	estudante	que	serve	uma	suspensão	da	em-escola,	a	suspensão	a	curto	prazo,	ou	
a	suspensão	a	longo	prazo	terão	a	oportunidade	de	compor	atribuições,	testes,	papéis,	e	
o	outro	trabalho	da	escola	como	necessário	para	fazer	o	progresso	académico	durante	o	
período	de	sua	remoção	da	sala	de	aula	ou	da	escola.	
	
Se	um	estudante	é	suspendido	por	mais	de	10	dias	consecutivos,	os	serviços	
educacionais	estarão	proporcionados	pela	escola.		Estes	serviços	educacionais	podem	
tomar	a	forma	do	ensino	à	distância	usando	o	programa	educativo	comercial,	o	apoio	
tutorial	pode	ser	fornecido	pelo	telefone	ou	pela	voz	sobre	o	serviço	IP,	ou	em	casa	pelos	
serviços	de	tutoria.	O	serviço	apropriado	será	decidido	pelo	administrador	do	programa	
e	o	administrador	de	serviços	do	aluno	conjuntamente	com	o	director	que	considera	o	
comprimento	da	suspensão	e	que	necessidades	de	aprendizagem	do	estudante.	



	
	

	

Procedimento	para	suspensão	de	estudantes	de	educação	especial/de	
504		
Os	pessoais	da	escola	podem	remover	todo	o	estudante	elegível	com	uma	inabilidade	
(sob	a	IDEIA	ou	a	secção	504	do	acto	da	reabilitação)	que	viole	um	código	da	conduta	do	
estudante	de	seu	/	sua	colocação	atual	para	uma	configuração	alternativa	provisória	
adequada,	a	um	outro	ajuste,	ou	a	uma	suspensão	por	não	mais	de	10	dias	escolares.	Os	
pessoais	da	escola	podem	considerar	todas	as	circunstâncias	originais	numa	base	
casuística	ao	determinar	se	pedir	uma	mudança	na	colocação	para	uma	criança	com	uma	
inabilidade	que	viole	um	código	da	conduta	do	estudante.	
	
Após	que	um	estudante	recebendo	o	ensino	especial	ou	os	serviços	504		foi	suspendido	
por	10	dias	em	qualquer	ano	escolar,	durante	toda	a	remoção	subseqüente	da	escola,	
Bristol-Plymouth	proporcionará	serviços	suficientes	para	que	o	estudante	continue	a	
receber	um	ensino	público	livre	e	apropriado.	
	
Uma	suspensão	de	10	dias	consecutivos	ou	uma	série	de	suspensões	mais	curtos	que	se	
acumulam	 a	 10	 ou	 mais	 dias	 que	 constituem	 um	 padrão	 são	 consideradas	 como	
representando	 uma	 mudança	 na	 colocação.	 Quando	 uma	 suspensão	 constitui	 uma	
mudança	na	colocação	de	um	estudante	com	inabilidades,	pessoais	do	distrito,	o	pai,	e	
outros	membros	relevantes	da	equipe,	como	determinado	pelo	pai	e	pelo	distrito,	reuna-
se	 no	 prazo	 de	 10	 dias	 da	 decisão	 para	 suspender	 para	 rever	 toda	 a	 informação	
relevante	no	ficheiro	do	estudante,	incluindo	o	IEP,	todas	as	observações	do	professor,	e	
qualquer	 informação	 relevante	 dos	 pais,	 para	 determinar	 se	 o	 comportamento	 foi	
causado	ou	teve	relação	direta	e	substancial	com	a	deficiência	ou	foi	o	resultado	direto	
da	 falha	 do	 distrito	 para	 implementar	 o	 IEP.	 Esta	 reunião	 é	 conhecida	 como	 uma	
determinação	da	manifestação.	
	
Se	os	pessoais	do	distrito,	o	pai,	e	outros	membros	relevantes	da	equipe	determinam	que	
o	 comportamento	 não	 é	 uma	manifestação	 da	 inabilidade,	 a	 seguir	 a	 suspensão	 ou	 a	
expulsão	 podem	 ir	 para	 a	 frente	 consistente	 com	 as	 políticas	 aplicadas	 a	 todo	 o	
estudante	sem	inabilidades,	salvo	que	o	distrito	deve	ainda	oferecer:		
• serviços	para	permitir	o	estudante,	embora	em	um	outro	ajuste,	a	continuar	a	

participar	no	currículo	do	ensino	geral	e	a	progredir	para	objetivos	do	IEP;	e	
• conforme	apropriado,	uma	avaliação	comportamental	funcional	e	serviços	de	

intervenção	comportamental	e	mudanças,	para	abordar	o	comportamento	para	que	
ele	não	retorna.		

	
Ajuste	educacional	alternativo	provisório	
	
Apesar	da	determinação	da	manifestação,	o	distrito	pode	colocar	o	estudante	em	um	
ajuste	educacional	alternativo	provisório	(como	determinado	pela	equipe)	por	até	45	
dias	escolares	em	sua	própria	autoridade	se	o	comportamento	envolver	armas	ou	
drogas	ou	uma	outra	substância	controlada	ou	a	inflição	da	lesão	corporal	séria	em	uma	
outra	pessoa	quando	na	escola	ou	em	umas	circunstâncias	do	função	da	escola	ou,	
considerada	caso	por	caso,	circunstâncias	únicas;	ou	sob	a	autoridade	de	um	oficial	de	
audição	se	o	oficial	pede	a	colocação	alternativa	depois	que	o	distrito	fornece	a	evidência	
que	o	estudante	é	“substancialmente	provável”	ferir	a	ele/ela	mesma	ou	outro.		



	
	

	

	
Em	qualquer	dos	casos,	o	ajuste	alternativo	provisório	da	educação	permite	o	estudante	
de	continuar	no	currículo	geral	e	de	continuar	a	receber	os	serviços	identificados	no	IEP,	
e	proporciona	serviços	para	endereçar	o	o	comportamento	problemático.			
	
Se	os	pessoais	do	distrito,	o	pai,	e	outros	membros	relevantes	da	equipe	determinam	que	
o	comportamento	É	uma	manifestação	da	inabilidade,	em	seguida,	a	equipe	completa	
uma	avaliação	de	comportamento	funcional	e	plano	de	intervenção	comportamental,	se	
ainda	não	tivesse	feito	isso.	Se	um	plano	de	intervenção	comportamental	já	estiver	
estabelecido,	a	equipe	analisa-lo	e	modifica-lo,	se	necessário,	para	resolver	o	
comportamento.	Exceto	quando	ele	ou	ela	tenha	sido	colocado	em	um	ambiente	
educacional	alternativo	provisório,	o	aluno	retorna	à	colocação	original,	a	menos	que	os	
pais	e	distrito	acordarem	o	contrário	ou	o	auditor	pede	uma	nova	colocação.	Não	mais	
tarde	do	que	a	data	da	decisão	para	tomar	a	acção	disciplinar,	Bristol-Plymouth	
notificará	os	pais	dessa	decisão	e	fornece	a	observação	escrita	de	protecções	
processuais.		Se	o	pai	escolhe	a	apelação	ou	Bristol-Plymouth	pede	uma	audiência	
porque	ele	acredita	que	manter	a	colocação	atual	do	aluno	é	substancialmente	provável	
que	resulte	em	prejuízo	para	o	aluno	ou	outros,	o	aluno	permanece	na	colocação	
disciplinar,	se	alguma,	até	a	decisão	de	o	auditor	ou	o	fim	do	período	de	tempo	para	a	
ação	disciplinar,	o	que	ocorrer	primeiro,	a	menos	que	o	pai	e	Bristol-Plymouth	acordem	
de	outro	modo.		

Procedimentos	para	os	estudantes	determinados	a	não	ainda	ser	
elegíveis	para	o	ensino	especial	
Se,	antes	da	acção	disciplinar,	um	distrito	teve	o	conhecimento	que	o	estudante	pode	ser	
um	 estudante	 com	 uma	 inabilidade,	 a	 seguir	 o	 distrito	 faz	 todas	 as	 protecções	
disponíveis	 ao	 estudante	 até	 e	 a	 menos	 que	 o	 estudante	 estiver	 determinado	
subseqüentemente	 não	 ser	 elegível.	 O	 distrito	 pode	 ser	 considerado	 para	 ter	 o	
conhecimento	prévio	se:	
• O	pai	tinha	expressado	o	interesse	na	escrita;	ou	
• O	pai	tinha	pedido	uma	avaliação	antes	do	incidente	disciplinar;	ou	
• O	pessoal	do	distrito	tinha	expressado	diretamente	ao	diretor	de	educação	especial	

ou	outro	pessoal	de	supervisão	preocupações	específicas	sobre	um	padrão	de	
comportamento	demonstrado	pelo	aluno.	

O	distrito	não	pode	ser	considerado	para	ter	tido	o	conhecimento	prévio	se:	
• O	pai	não	consentiu	na	avaliação	do	estudante;	ou		
• Recusou	serviços	do	ensino	especial;	ou		
• Uma	avaliação	do	estudante	foi	conduzida	e	conduzida	a	uma	determinação	da	

inelegibilidade.	
	
Se	Bristol-Plymouth	não	teve	nenhuma	razão	para	considerar	o	aluno	com	deficiência,	e	
o	pai	pede	uma	avaliação	no	seguimento	da	acção	disciplinar,	Bristol-Plymouth	
conduzirá	uma	avaliação	expedida	para	determinar	a	aptidão.	Se	o	estudante	é	
encontrado	elegível,	a	seguir	recebe	todas	as	protecções	processuais	no	seguimento	de	
encontrar	a	elegibilidade.	
	



	
	

	

Acção	disciplinar	
Ofensa	 Acção	mínima	 Acção	máxima	
Desonestidade	académica/técnica	 Detenção	 Suspensão	
Assalto	e/ou	bateria	 Suspensão	 Expulsão	
Ameaça	da	bomba	 Suspensão	 Expulsão	
Tiranizar	 Detenção	 Expulsão	
Distúrbio	do	bar	 Detenção	 Suspensão	
Telemóveis	 	 	
1ª	ofensa	 Detenção	 Suspensão	
2º	e	ofensas	subseqüentes	 Detenção	 Suspensão	
Distúrbio	da	escola	 Detenção	 Suspensão	
Desrespeito	ao	Professor	/	Pessoal	/	
Estudante	

Detenção	 Suspensão	

Comer	ou	beber	fora	do	bar	 	 Detenção	
Extorsão/coerção	 Suspensão	 Expulsão	
A	falha	de	identificar-se	a	uma	faculdade	
ou	a	um	membro	do	pessoal		

Detenção	 Suspensão	

Falha	de	obedecer	regulamentos	de	
condução	e	de	estacionamento	

Perda de 
privilégios do 
estacionamento 

Suspensão	

Falha	de	retornar	o	material	
desportivo/uniformes	

Detenção	 Restituição	

Luta	 Suspensão	 Expulsão	
Jogo	de	azar	 	 Suspensão	
Perseguição	 Suspensão	 Expulsão	
Vestido	impróprio	da	escola	 Mudança	 da	

roupa	
Detenção	

Álcool ou abuso	inhalant	 Suspensão		 Expulsão	
Uso	impróprio	das	passagens	 Detenção	 Suspensão	
Insubordinação	 	 Suspensão	
Emitindo	ameaças	 Suspensão	 Expulsão	
Saindo	da	classe/escola	sem	a	permissão	 Detenção	 Suspensão	
Comportamento	indecente	ou	lascivo	 Suspensão	 Expulsão		
Desarrumando	o	deixar	lixo	 	 Detenção	
Possessão	de	substância	controlada	 Suspensão	 Expulsão	
Possessão	dos	foguetes	(fogos-de-
artifício) /explosivos	

Suspensão Expulsão	

Possessão	de	dispositivos	electrónicos	
de	fazer	ruído	

Detenção	 Suspensão	

Possessão	de	materiais	pornográficos	 Suspensão	 Expulsão	
Possessão	e/ou	venda	da	propriedade	
roubada	em	terras	de	escola	

Suspensão	 Expulsão	

Possessão	de	arma	ou	de	fac-símiles	da	
arma	

Suspensão	 Expulsão	

Segurança	na	loja	e	/	ou	violação	de	 Detenção	 Suspensão	



	
	

	

roupa	
Faltar	a	detenção		 	 	
1a	ofensa	 	 2	detenções	
2da	ofensa	e	ofensas	subseqüentes	 	 Suspensão	
Fumando	ou	possessão	dos	materiais	de	
fumar	(que	incluem	o	tabaco	sem	
fumaça)		

	 	

1a	ofensa		 Detenção	 Suspensão	
2da	ofensa	e	ofensas	subseqüentes	 	 Suspensão	
Soando	o	alarme	falso/alteração	os	
alarmes	

Suspensão	 Expulsão	

Roubando	o	roubo	 	 Suspensão	
Ociosidade	 	 Suspensão	
Língua	inaceitável	 Detenção	 Suspensão	
Violações	da	política	de	gravar	e/ou	de	
comunicações	orais	

Detenção	 Expulsão	

Violação	da	política	do	uso	do	
computador	

Perda	 de	
privilégio	

Expulsão	

	
As	edições	rotineiras	da	disciplina	da	sala	de	aula	serão	resolvidas	pelo	instrutor	e	pelo	
estudante.	Se	uma	ofensa	menor	continua,	o	instrutor	fará	uma	referência	ao	
disciplinador.	Os	estudantes	que	são	atribuídos	a	Prevenção	da	saida	devem	sair	
imediatamente	o	prédio	no	fim	da	escola	e	não	estão	a	participar	em	qualquer	função	
depois	de	escola	ou	atividades	no	dia	ou	dias	de	suspensão.	
Os	estudantes	que	estão	na	suspensão	da	escola	devem	permanecer	em	casa	durante	
horas	de	escola	e	não	devem	participar	por	qualquer	razão	em	nenhuma	função	da	
escola	ou	estar	em	terras	de	escola,	a	menos	que	autorizado	pelo	principal.	
O	ato	federal	de	direitos	educacionais	da	familia	e	de	a	privacidade	(FERPA)	exige	que	
as	escolas	proteger	a	privacidade	dos	registros	do	estudante.	As	políticas	dos	
regulamentos	do	registro	do	estudante	de	Massachusetts	e	de	Bristol-Plymouth	são	
consistentes	com	o	estatuto	e	os	regulamentos	de	FERPA.																																																	

Por	estes	regulamentos,	as	decisões	a	respeito	da	disciplina	serão	compartilhadas	
somente	com	o	estudante	que	foi	disciplinado	e	seus	pais	e/ou	guardiães.	

Protocolo	do	comportamento	criminoso	
Se	um	estudante	se	envolve	em	comportamento	criminoso	na	propriedade	escolar	ou	
em	um	evento	patrocinado	ou	relacionado	a	escola,	incluindo	jogos	atléticos,	o	pessoal	
da	escola	pode	solicitar	a	polícia	para	responder,	após	o	que	a	emissão	de	uma	queixa	
criminal	pode	ocorrer.	No	prazo	de	cinco	dias	do	incidente	relatado	um	relatório	será	
submetido	pelo	agente	da	polícia	de	investigação	ao	principal	da	escola.	
	
Os	pais	ou	o	guardião	do	estudante	serão	exigidos	a	confer	com	a	administração	a	
respeito	da	violação	acima	e	informados	dos	seus	direitos	legais.	



	
	

	

Armas,	substâncias	controladas,	assaltos	
(As	respostas	legalmente	encarregadas	de	acordo	com	o	ato	da	reforma	da	educação:	
Capítulo	71	de	MGL,	secção	37H)	
• Algum	estudante	a	que	for	encontrado	na	propriedade	escolar	ou	em	um	evento	

patrocinado	ou	relacionado	a	escola,	incluindo	jogos	atléticos,	em	possessão	de	uma	
arma	perigosa,	incluindo,	mas	nao	limitada,	de	uma	arma	ou	de	uma	faca;	de	uma	
substância	controlada	como	definido	no	capítulo	noventa	e	quatro	C,	incluindo,	mas	
nao	limitado	a,	marijuana,	cocaína,	e	a	heroína,	pode	ser	sujeito	à	expulsão	da	escola	
ou	do	distrito	escolar	pelo	principal.	

• Qualquer	estudante	que	assaltar	um	director,	o	administrador,	o	professor,	o	
assistente	do	professor	ou	qualquer	pessoal	na	propriedade	escolar	ou	em	um	
evento	patrocinado	ou	relacionado	a	escola,	incluindo	jogos	atléticos,	pode	ser	
sujeito	à	expulsão	da	escola	ou	do	distrito	escolar	pelo	principal.	

• Todo	o	estudante	que	for	carregado	com	uma	violação	do	parágrafo	(a)	ou	(b)	será	
notificado	por	escrito	de	uma	oportunidade	para	uma	audição;	desde	que,	contudo,	
isso	o	estudante	pode	ter	a	representação,	junto	com	a	oportunidade	de	apresentar	
a	evidência	e	as	testemunhas	em	audição	dita	antes	do	principal.	Após	audição	dita,	
um	principal	pode,	em	sua	discreção,	decidir	suspender	em	vez	de	expulsar	um	
aluno	que	seja	determinado	pelo	director	ter	violado	o	parágrafo	(a)	ou	(b).	

• Todo	o	estudante	que	for	expelido	de	um	distrito	escolar	conforme	a	estas	
disposições	terá	o	direito	de	apelar	ao	superintendente.	O	estudante	expelido	terá	
dez	(10)	dias	da	data	da	expulsão	para	notificar	o	superintendente	de	sua	apelação.	
O	estudante	tem	o	direito	a	um	advogado	em	uma	audição	antes	do	
superintendente.	O	assunto	da	apelação	não	será	limitada	unicamente	a	uma	
determinação	factual	de	se	o	estudante	violou	quaisquer	disposições	desta	secção.	

• Quando	um	estudante	é	expelido	sob	as	disposições	desta	secção,	nenhuma	escola	
ou	distrito	escolar	dentro	da	comunidade	estarão	exigidos	para	admitir	tal	
estudante	ou	para	proporcionar	serviços	educacionais	a	estudante	dito.		Se	o	
estudante	se	aplica	para	a	admissão	a	uma	outra	escola	ou	distrito	escolar,	o	
superintendente	do	distrito	escolar	a	que	a	aplicação	é	feita	pode	pedir	e	receberá	
do	superintendente	da	escola	que	expele	o	estudante	dito	uma	indicação	redigida	
das	razões	para	expulsão	dita.	

Queixa	da	felonia	ou	convicção	do	estudante		
Suspensão;	Expulsão;	Direito	para	apelar	
(De	acordo	com	o	capítulo	71,	a	secção	37H-1/2	das	leis	gerais	de	Massachusetts)	
	
Contudo	das	disposições	da	secção	oitenta	e	quatro	e	das	secções	dezesseis	e	dezessete	
do	capítulo	seventy-six.	
	

• Após	a	emissão	de	uma	queixa	crime	que	carrega	um	estudante	com	uma	felonia	ou	
mediante	a	emissão	de	uma	queixa	da	delinquência	da	felonia	contra	um	estudante,	
o	director	ou	o	director	de	uma	escola	em	que	o	estudante	é	registrado	podem	
suspender	tal	estudante	por	um	período	de	tempo	determinado	apropriado	por	
director	ou	por	o	principal	ou	por	director	dito	se	determinam	que	a	presença	
continuada	do	estudante	na	escola	teria	um	efeito	prejudicial	substancial	no	bem-
estar	geral	da	escola.	O	estudante	receberá	a	notificação	escrita	das	cargas	e	das	



	
	

	

razões	para	tal	suspensão	antes	de	tal	suspensão	tomar	o	efeito.	O	estudante	
igualmente	receberá	a	notificação	escrita	deste	direito	de	apelar	e	o	processo	para	
apelar	tal	suspensão;	desde	que,	contudo,	essa	tal	suspensão	permanecerá	de	facto	
antes	de	toda	a	audição	da	apelação	conduzida	pelo	superintendente.	O	estudante	
terá	o	direito	de	apelar	a	suspensão	ao	superintendente.	O	estudante	notificará	o	
superintendente	por	escrito	de	seu	pedido	para	uma	apelação	não	mais	tarde	de	
cinco	dias	de	calendário	que	seguem	a	data	efectiva	da	suspensão.	O	
superintendente	guardarará	uma	audição	com	o	estudante	e	o	pai	ou	o	guardião	do	
estudante	dentro	de	três	dias	de	calendário	do	pedido	do	estudante	para	uma	
apelação.	Na	audição,	o	estudante	terá	o	direito	de	apresentar	o	testemunho	oral	e	
escrito	em	seu	nome,	e	terá	o	direito	a	um	advogado.	O	superintendente	terá	a	
autoridade	para	virar	ou	alterar	a	decisão	do	director	ou	do	principal,	incluindo	
recomendando	um	programa	educativo	alternativo	para	o	estudante.	O	
superintendente	renderá	uma	resolução	sobre	a	apelação	dentro	de	cinco	dias	de	
calendário	da	audição.	Tal	decisão	será	a	decisão	final	da	cidade,	da	vila	ou	do	
distrito	escolar	regional	no	que	diz	respeito	à	suspensão.	

• Após	um	estudante	ser	condenado	de	uma	felonia	ou	em	após	uma	adjudicação	ou	
de	uma	admissão	no	tribunal	da	culpa	no	que	diz	respeito	a	tal	felonia	ou	
delinquência	da	alta	traição,	o	director	ou	o	principal	de	uma	escola	em	que	o	
estudante	é	registrado	podem	expulsar	o	estudante	dito	se	tal	director	ou	principal	
determina	que	a	presença	continuada	do	estudante	na	escola	teria	um	efeito	
prejudicial	substancial	no	bem-estar	geral	da	escola.	O	estudante	receberá	a	
notificação	escrita	das	cargas	e	das	razões	para	tal	expulsão	antes	de	tal	expulsão		
tomar	o	efeito.	O	estudante	igualmente	receberá	a	notificação	escrita	de	seu	direito	
de	apelar	e	o	processo	para	apelar	tal	expulsão;	desde	que,	contudo	isso,	a	expulsão	
permanecerá	de	facto	antes	de	qulaquer	audição	da	apelação	ser	conduzida	pelo	
superintendente.	

	

O	estudante	terá	o	direito	de	apelar	a	expulsão	ao	superintendente.		O	estudante	
notificará	o	superintendente,	por	escrito,	de	seu	pedido	para	uma	apelação	não	mais	
tarde	de	cinco	dias	de	calendário	que	seguem	a	data	efectiva	da	expulsão.		O	
superintendente	guardarará	uma	audição	com	o	estudante	e	o	pai	ou	o	guardião	do	
estudante	dentro	de	três	dias	de	calendário	da	expulsão.		Na	audição,	o	estudante	terá	o	
direito	de	apresentar	o	testemunho	oral	e	escrito	em	seu	nome,	e	terá	o	direito	para	ter	
um	advogado.		O	superintendente	terá	a	autoridade	para	virar	ou	alterar	a	decisão	do	
director	ou	do	principal,	incluindo	recomendando	um	programa	educativo	alternativo	
para	o	estudante.		O	superintendente	renderá	uma	resolução	sobre	a	apelação	dentro	de	
cinco	dias	de	calendário	da	audição.		Tal	decisão	será	a	decisão	final	da	cidade,	da	vila,	ou	
do	distrito	escolar	regional	no	que	diz	respeito	à	expulsão.			
	
Após	a	expulsão	de	tal	estudante,	nenhuma	escola	ou	distrito	escolar	serão	exigidos	para	
proporcionar	serviços	educacionais	ao	estudante.		

Busca	pessoal	dos	estudantes	e	dos	armários	
“A	legalidade	de	uma	busca	de	um	estudante	deve	depender	simplesmente	do	carácter	
razoável,	sob	todas	as	circunstâncias,	da	busca.	Sob	circunstâncias	ordinárias,	uma	busca	
de	um	estudante	por	um	professor	ou	o	outro	oficial	da	escola	seá	`	justificada	em	seu	



	
	

	

início'	quando	existem	motivos	razoáveis	para	suspeitar	que	a	busca	irá	transformar-se	
evidências	de	que	o	aluno	tenha	violado	ou	está	violando	a	lei	ou	as	regras	da	escola.	Tal	
busca	será	permissível	em	seu	espaço	quando	as	medidas	adotadas	são	relacionadas	
razoavelmente	aos	objetivos	da	busca	e	não	excessivamente	intrusivo	à	luz	da	idade	e	do	
sexo	do	estudante	e	da	natureza	da	infracção.	New-jersey	v.	T.L.O.	52	U.S.L.W.	4083,	
4087-4088.”	
	
Os	armários	são	propriedade	da	escola.	Os	alunos	não	devem	ter	qualquer	expectativa	
de	privacidade	em	relação	ao	seu	armário	ou	em	relação	a	eles.	Nenhum	aluno	pode	usar	
um	armário	para	armazenar	uma	substância	ou	objeto	que	é	proibido	por	lei	ou	
regulamentos	do	distrito	ou	que	ameaça	a	saúde,	segurança	ou	bem-estar	do	prédio	e	
seus	ocupantes.	Os	funcionários	da	escola	têm	o	direito	de	inspecionar	um	armário	do	
distrito	escolar	e	/	ou	um	estudante	quando	há	uma	suspeita	razoável	de	que	o	armário	
está	sendo	usado	de	forma	inadequada	ou	se	o	aluno	tem	em	sua	posse	um	objeto	como	
definido	acima.	É	desejável,	mas	nem	sempre	é	necessário	que	o	aluno	seja	notificado	e	
autorizado	a	estar	presente	antes	de	uma	pesquisa	de	armário.	

Objetos	físicos	em	propriedades	da	escola	
(ORDENANÇA	DA	CIDADE	DE	TAUNTON)	

	
Nenhuma	pessoa	trará	sobre	qualquer	propriedade	da	escola	pública	situada	dentro	da	
cidade	de	Taunton	ou	terá	em	sua	possessão	ou	sob	sua	custódia	e	controle	em	uma	
propriedade,	qualquer	objeto	físico	que	puder	ser	usado	como	uma	arma	perigosa.	O	
termo	“arma	perigosa”	incluirá,	além	do	que	aqueles	objetos	definidos	pelo	estatuto	
como	armas	perigosas,	todo	o	objeto	físico	que	não	for	autorizado	pela	administração	de	
escola	esta	presente	em	tal	propriedade	da	escola	da	possessão,	da	custódia	ou	do	
controle	de	que	é	proibido	especificamente	pelo	código	da	disciplina	estabelecido	pela	
escola.	
	
A	violação	desta	ordenação	será	punida	por	uma	multa	de	não	menos	de	cem	dólares	
($100,00)	nem	de	mais	de	duzentas	dólares	($200,00)	para	a	primeira	ofensa.	Toda	a	
segunda	ofensa	será	punível	por	uma	multa	de	duzentas	dólares	($200,00).	
	
AUTORIDADE	PARA	PRENDER	
Um	agente	da	polícia	terá	a	autoridade	para	prender	sem	mandado	qualquer	pessoa	que	
ele	tem	causa	provável	para	acreditar	que		tiver	violado	qualquer	disposição	do	presente	
artigo.	

Armas	de	fogo	
Capítulo	269,	secção	10:	
	
Aquele	que	não	é	um	agente	da	autoridade	e	que	não	suporta	nenhuma	licença	obtida	
por	ele/ela	sob	a	disposição	do	capítulo	cento	e	cinqüênta,	carrega	em	seu/sua	pessoa	
uma	arma	de	fogo	definido	em	seguida,	carregado	ou	descarregado,	em	qualquer	
construção	ou	na	propriedade	qualquer	escola	secundária,	a	faculdade	ou	universidade	
sem	a	autorização	escrita	do	conselho	ou	o	oficial	responsável	de	tal	escola	secundária,	
faculdade	ou	universidade,	serão	punidos	por	uma	multa	de	não	mais	de	mil	dólares	



	
	

	

($1.000)	ou	pelo	aprisionamento	por	não	mais	de	um	(1)	ano,	ou	por	ambos.	Com	a	
finalidade	deste	parágrafo,	a	“arma	de	fogo”	significará	toda	a	pistola,	revólver,	rifle	ou	
arma	de	fogo	smoothbore	de	que	um	tiro,	uma	bala	ou	uma	pelota	puderem	ser	
descarregados	por	qualquer	meio.	

Comportamento	agressivo	
Os	estudantes	no	acto	de	lutar	quem	não	respondem	às	tentativas	verbais	de	serem	
separados	e	de	cessar,	serão	disciplinados	para	o	comportamento	assaultive	agressivo.	
Além	das	penalidades	de	combate	descritas	no	Código	de	Disciplina,	os	alunos	que	
apresentam	comportamento	agressivo	estarão	sujeitos	a	uma	suspensão	de	pelo	menos	
cinco	(5)	dias	para	a	primeira	ofensa.	Uma	segunda	ofensa	pode	conduzir	à	expulsão.	

Política	do	abuso	de	drogas	
O	uso,	a	venda,	a	possessão	ou	a	distribuição	da	parafernália	das	drogas,	da	marijuana	
e/ou	da	droga	no	prédio	da	escola	ou	nas	propriedades	da	escola	são	estritamente	
proibidos	e	são	sujeitos	à	punição	pela	lei.	Na	discreção	da	administração,	os	agentes	
policiais	com	unidades	caninas	podem	entrar	na	escola	para	procurarar	por	substâncias	
ilegais.	
	
Os	estudantes	capturarados	e	encontrados	culpados	por	autoridades	de	escola	do	uso	ou	
da	possessão	de	uma	substância	controlada	(drogas),	e	parafernália	das	drogas	ou	os	
narcóticos	como	mencionado	acima	serão	sujeitos	a	uma	suspensão	imediata	para	um	
mínimo	de	cinco	(5)	dias.		O	estudante	pode	igualmente	ser	sujeito	à	expulsão	da	escola.		
O	incidente	será	referido	a	agência	policial	apropriada.			
	
As	seguintes	etapas	serão	tomadas:	

a. Notificar	pais.	
b. Notificar	autoridades	competentes.	
c. Ofensa	de	seguimento	da	reentrada	a	primeira	é	condicional		após	contacto	com	

um	do	seguinte:	
1. Escritório	da	orientação.	
2. Psicólogo.	
3. Agência	do	Outreach.	

	
Segunda	ofensa	
Os	estudantes	serão	sujeitos	a	uma	suspensão	imediata	por	um	período	de	dez	(10)	dias	
a	uma	punição	máxima	da	expulsão.	
	
As	seguintes	etapas	serão	tomadas:	

a. Notificar	pais.	
b. Notificar	autoridades	competentes.	

	
Se,	depois	de	uma	investigação	pela	administração	há	evidência	que	o	estudante	vendia	
drogas,	o	director	enviará	um	aviso	escrito	aos	pais	ou	ao	guardião	do	estudante	dentro	
de	vinte	e	quatro	(24)	horas	da	determinação	para	recomendar	a	expulsão	sob	esta	
política.	
	



	
	

	

Tal	observação	conterá:	

a. Uma	cópia	da	política	da	droga	alegadamente	violada	pelo	estudante.	
b. Uma	declaração	dos	factos	que	conduzem	à	recomendação	para	a	expulsão.	

Política	do	abuso	de	álcool	
O	uso,	a	venda,	a	possessão	ou	a	distribuição	de	bebidas	alcoólicas	(isto	é,	alguma	bebida	
que	contem	uma	qualquer	quantidade	de	álcool)	por	estudantes	nos	prédios	da	escola,	
em	terras	de	escola,	ou	em	qualquer	evento	patriconado	pela	escol,	são	estritamente	
proibidos.	
	
Os	estudantes	encontrarados	culpados	por	autoridades	de	escola	do	uso,	da	venda,	da	
possessão	ou	da	distribuição	de	bebidas	alcoólicas	serão	sujeitos	a	uma	suspensão	
imediata	de	não	menos	de	cinco	(5)	dias.	
	
Os	estudantes	encontrarados	culpados	por	autoridades	de	escola	de	uma	segunda	
ofensa	para	o	uso,	a	venda,	a	possessão	ou	a	distribuição	de	bebidas	alcoólicas	serão	
sujeitos	a	uma	suspensão	imediata	de	dez	(10)	dias	a	uma	punição	máxima	da	expulsão.	
	
Os	delinquentes	que	são	considerados	uma	influência	prejudicial	ao	bem	estar	
moral	do	corpo	estudantil	podem	ser	expelidos	da	escola.	

Fumo	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		é	sem	fumo.	Isto	aplica-se	ao	edifício	
escolar,	os	terrenos	escolares	e	aos	autocarros	escolares.	O	uso	do	tabaco	sem	fumaça	é	
proibido	igualmente	como	é	o	uso	de	cigarros	eletrônicos.		Esta	limitação	aplica-se	a	
TODOS	OS	materiais	de	fumo	que	incluem	mas	não	são	limitados	aos	cigarros,	aos	
charutos,	ao	tabaco	sem	fumaça	e	aos	cigarros	eletrônicos.	

	

Política	de	abuso	de	inalantes	
LEIS	GERAIS	DE	MASSACHUSETTS,	CAPÍTULO	270,	

Crimes	contra	a	saúde	pública	
	

Secção	18.	Substância	que	tem	a	propriedade	de	liberar	vapores	tóxicos.	
	
Nenhuma	pessoa	intencionalmente	cheirará	ou	inalará	as	emanações	de	toda	a	
substância	que	tem	a	propriedade	de	liberar	vapores	tóxicos	com	a	finalidade	de	causar	
uma	condição	da	intoxicação,	a	euforia,	o	excitamento,	a	alegria,	o	estupefação,	ou	
sentidos	ou	sistema	nervoso	tornado	mais	fraco,	nem	possuirá,	comprará	ou	venderá	
uma	substância	com	a	finalidade	de	violar	ou	de	ajudar	outra	para	violar	esta	secção.		
Esta	secção	não	se	aplicará	à	inalação	da	anestesia	para	finalidades	médicas	ou	dentais.		
Quem	quer	que	viola	as	disposições	desta	secção	será	punido	por	uma	multa	de	não	
mais	de	duzentas	dólares	($200)	ou	pelo	aprisionamento	por	não	mais	de	seis	(6)	meses,	
ou	por	ambos.		Qualquer	que	seja	descoberto	por	um	agente	da	polícia	ou	o	agente	da	
polícia	especial	em	pleno	acto	de	violar	esta	secção	pode	ser	prendido	sem	uma	
autorização	por	tal	agente	da	polícia	ou	pelo	agente	da	polícia	especial,	e	ser	realizado	na	
custódia,	na	cadeia,	ou	de	outra	maneira,	até	que	uma	queixa	estiver	feita	contra	ele	para	



	
	

	

tal	ofensa	que	a	queixa	estará	feita	assim	que	praticável	e	em	todo	caso	dentro	de	vinte	e	
quatro	(24)	horas,	de	domingos	e	dos	feriados	legais	excetuados.			
	
Os	estudantes	encontrarados	culpados	de	violar	a	política	de	abuso	de	inalantes	serão	
sujeitos	a	uma	suspensão	imediata	de	cinco	(5)	dias	a	um	máximo	de	dez	(10)	dias.	A	
segunda	ofensa	será	sujeita	a	uma	suspensão	de	10	dias	a	uma	punição	máxima	da	
expulsão.	
	
Exibições	públicas	de	afeto	
	
São	proibidas	exibições	inapropriadas	de	carinho.	Tais	apresentações	incluem	acariciar,	
beijar	e	abraçar,	ou	acariciar	de	forma	ilícita	outro	enquanto	estiver	na	escola	ou	na	área	
da	escola.	As	exibições	de	carinho	devem	ser	limitadas	a	de	mãos	dadas	ou	a	tomar	um	
braço	enquanto	caminham	para	a	aula.	

Vestido	apropriado		
No	interesse	da	saúde,	da	segurança,	da	limpeza	e	de	promover	um	ambiente	escolar	
positivo,	o	seguinte	código	de	vestimenta	deve	ser	observado:	
• Os	chapéus,	as	capuzes,	os	bonés,	as	faixas	na	cabeça,	os	bandannas,	os	óculos	de	sol	

e	os	auscultadores	devem	ser	removidos	em	cima	de	entrar	no	prédio	da	escola.	
Junto	com	trouxas,	sacos	de	corda,	sacos	de	livro,	e	todos	os	sacos	
desproporcionados	(que	incluem	bolsas)	devem	ser	colocados	imediatamente	em	
uns	armários	de	estudante.	Um	saco	será	considerado	desproporcionado	se	é	maior	
de	9"	x	11".	Os	sacos	do	material	desportivo	e	do	equipamento	de	esporte	devem	
ser	armazenados	em	uns	armários	ou	em	espaços	de	armazenamento	como	
designados	por	treinadores.	Casacos,	jaquetas,	camisetas	que	são	alinhadas	e	mais	
pesados	do	que	são	considerados	desgaste	interior	leve	devem	ser	colocados	em	
uns	armários	do	estudante	e	permanecer	lá	até	o	final	da	escola	(2:15	P.m.).	

• As	roupas	de	baixo	devem	estar	cobertas	em	todos	os	momentos..	
• Toda	a	roupa	que	for	disruptiva	ou	que	seja	uma	distracção	ao	processo	

educacional	são	proibidas.	A	roupa	disruptiva	ou	que	seja	uma	distracção	incluem,	
mas	não	são	limitadas	às	roupas	que	são	cortadas	ou	rasgadas,	roupa	apropriada	
apertada,	a	roupa	transparente	ou	a	roupa	que	revelam	clivagem,	a	parte	superior	e	
inferior	das	costas,	barriga	e	coxa.	superior.	Tops	devem	ser	longas	o	suficiente	para	
cobrir	a	secção	média	quando	os	braços	são	levantados	acima	da	cabeça.	

• A	largura	da	alça	deve	ser	um	mínimo	de	2"	(isto	é	as	camisolas	de	alças,	as	camisas	
sem	mangas	do	músculo,	e	os	estilos	do	fora--ombro	não	são	permitidos).	

• As	saias,	os	skorts	e	o	comprimento	curto	ou	as	aberturas	nas	saias	não	devem	ser	
mais	altas	de	3	polegadas	da	curvatura	na	parte	de	trás	do	joelho	toda	a	volta.		O	
qualquer	que	veste	uma	saia	(com	ou	sem	uma	abertura)	mais	alta	de	3	polegadas	é	
exigido	para	vestir	caneleiras.			

• Nenhuma	saia,	camisa	ou	túnica	vestida	com	caneleiras	serão	mais	de	seis	
polegadas	acima	do	joelho.	

• Os	elásticos	de	cabelo	não	devem	ser	mais	de	½”	na	largura	e	devem	ser	colocados	
acima	da	linha	do	cabelo.	Os	elásticos	de	cabelo	da	largura	correcta	colocados	
abaixo	da	linha	do	cabelo	serão	considerados	as	faixas	que	violam	o	código	de	
vestimenta.	

• Nenhuma	chapelaria	acessórios	da	da	novidade.	



	
	

	

• Nenhums	óculos	da	novidade	que	incluem	mas	não	são	limitados	a	lentes	de	
contacto	com	uma	tonalidade	não	natural;	por	exemplo	vermelho.	

• Não	haverá	nenhuma	obscenidade,	vulgaridades,	ou	nenhuma	outra	referência	
desagradável	às	drogas,	ao	álcool,	às	armas,	ao	sexo,	à	raça,	ao	tabaco	ou	à	violência	
visíveis	em	nenhum	estudante	que	inclui	mas	não	limitado	à	roupa,	à	jóia,	às	partes	
do	corpo	visíveis	ou	às	possessões.	

• A	carteira,	a	cinto	e	outras	correntes	ou	toda	a	ornamentação	que	poderiam	ser	
usadas	como	uma	arma	potencial	ou	um	perigo	de	segurança	são	proibidas.	

• Alguma	roupa	que	for	ou	se	assemelhar	a	pijamas	(partes	superiores	ou	partes	
inferiores)	ou	a	chinelos	de	quarto.	

• Os	calçados	com	rodas	são	proibidos.	
• Os	calçados	protectores	(isto	é	sapatas	ou	botas	de	trabalho)	serão	vestidos	por	

todos	os	estudantes	em	todas	as	lojas	onde	há	um	perigo	dos	ferimentos	do	pé.		
• Nenhuma	jóia	para	perfurações	é	permitida	que	seja	apontada,	irregulares	ou	de	

outra	forma	considerada	perigosa	ou	potencialmente	perigosa.		
• As	luvas	de	qualquer	tipo	não	são	permitidas	e	devem	ser	removidas	ao	entrar	na	

construção.	
• Nenhuma	ornamentação	será	que	são	afiada,	aguçada,	irregular	ou	poderiam	de	

qualquer	maneira	ser	um	perigo	de	segurança,	por	exemplo	pinos	de	segurança	
vestidos	

• Os	decotes	das	camisas	devem	estar	dentro	de	quatro	dedos	de	largura	do	nível	da	
clavícula.	
	

Os	professores	que	acreditam	que	estudantes	estão	vestidos	de	um	modo	que	viola	a	
política	acima	ou	que	distrai	e/ou	que	seja	disruptivo	ao	processo	educacional	vão	
encaminhá-los	para	o	escritório	da	disciplina.	Se	a	administração	determina	que	o	
estudante	violou	o	código	de	vestimenta,	as	conseqüências	são:	

 
1a	ofensa:	roupa	correcta	e/ou	uma	(1)	detenção.	
2da	ofensa:	roupa	correcta,	chamada	a	casa	e	duas	(2)	detenções.	
3a	ofensa:	mesmos	que	acima	com	suspensão	do	um	(1)	dia	a	três	(3)	possíveis.	

 
As	lojas	individuais	determinam	seus	códigos	de	vestimenta	e/ou	uniformes	específicos	
baseados	em	padrões	do	sector.		Calções	e	qualquer	roupa	que	é	considerada	um	risco	
de	segurança	não	são	permitidos	em	nenhuma	loja.	
		
Para	a	saúde	e	a	segurança	de	todos	os	estudantes,	Bristol-Plymouth	recomenda	que	os	
estudantes	se	vestem	apropriadamente	numa	base	diária	com	interesse	para	condições	
meteorológicas	exteriores.		A	possibilidade	de	evacuações	da	emergência	da	construção	
podia	ocorrer	todo	o	dia	do	ano	escolar.	O	vestido	apropriado	fará	estas	situações	de	
emergência	tão	seguras	como	possível	para	todos	os	estudantes	de	Bristol-Plymouth.	

Honestidade	académica/técnica	
A	faculdade	e	a	administração	incitam	todos	os	estudantes	de	Bristol-Plymouth	
comprometer-se	a	um	padrão	elevado	da	honestidade	académica	e	da	integridade.	Os	
estudantes	devem	se	esforçar	para	evitar	pessoalmente	o	engano,	permitindo	que	outro	
enganem-se	deles,	participando	nos	actos	do	plágio	e	dos	todos	os	outros	
comportamentos	que	poderiam	ser	interpretados	como	desonestos.	



	
	

	

	
Um	estudante	não	receberá	nenhum	crédito	se	determinamos	que	o	trabalho	do	
estudante	não	é	seu	próprio	(enganando).	

Computadores/telefones/eletrônica	

Telefones	e	o	outro	equipamento	eletrônico	
Os	dispositivos	electrónicos	como,	mas	não	limitado	a,	relógios	espertos,	iPod,	leitores	
de	MP3,	câmaras	digitais,	rádios,	telefones	celulares,	ponteiros	do	laser	e	outros	
dispositivos	de	comunicação	não	são	permitidos	durante	horas	de	escola.		Os	telefones	
celulares	e	outros	dispositivos	de	comunicações	devem	ser	desligados	ao	entrar	na	
escola	e	os	auscultadores	devem	ser	removidos.		A	falha	de	aderir	a	esta	directriz	pode	
conduzir	à	confiscação	do	dispositivo,	e/ou	à	acção	disciplinar.	Se	um	estudante	tem	
incidentes	repetitivos	da	não-conformidade	com	esta	directriz,	seu	pai	pode	ser	exigido	
vir	à	escola	reivindicar	o	dispositivo	electrónico.		Bristol-Plymouth	não	aceita	nenhuma	
responsabilidade	para	nenhuns	dispositivos	electrónicos	trazidos	para	a	escola.			
	
O	uso	do	celular	após	as	2:15	da	tarde	é	limitado	às	áreas	comuns	tais	como	a	entrada	e	
os	corredores.	Nenhum	estudante	deve	usar	telemóveis	ao	participar	nas	classes	ou	nas	
actividades.	
	
Para	minimizar	geralmente	as	interrupções	das	classes	na	sessão	e	no	dia	escolar,	nós	
pedimos	sua	cooperação	em	pedir	que	mensagens	sejam	encaminhadas	aos	estudantes	
somente	nos	casos	de	EMERGÊNCIAS	EXTREMAS.		Sob	nenhuma	circunstância	são	
estudantes	para	fazer	ou	receber	telefonemas	ou	mensagens	de	texto	durante	horas	de	
escola.	Os	estudantes	serão	disciplinados	de	acordo	com	a	política	da	disciplina	para	
todo	o	uso	de	seu	telemóvel	durante	o	dia	apesar	de	com	quem	estão	em	contacto.	
	
As	chamadas	telefónicas	feitas	por	estudantes	serão	limitadas	antes	das	7:45	da	manhã,	
durante	o	almoço,	e	após	as	2:15	da	tarde	no	departamento	de	serviços	do	estudante.		As	
mensagens	de	emergência	serão	aceitadas	somente	para	estudantes	pelo	
departamento	de	serviços	do	estudante.		Algumas	e	todas	as	chamadas	de	emergência	a	
ser	feitas	durante	horas	de	escola	por	estudantes	serão	feitas	através	do	escritório	da	
orientação.	Todas	as	comunicações	do	pai/estudante	devem	ser	feitas	através	do	
escritório	da	orientação.	Todo	o	estudante	que	usa	um	telemóvel	para	chamar	um	pai	
durante	o	dia	escolar	é	sujeito	à	acção	disciplinar.	

Política	do	filme	e	do	vídeo	
Nenhum	estudante	gravará	o	áudio,	uma	imagem	ou	o	vídeo	usando	qualquer	
dispositivo	electrónico,	incluindo	telemóveis,	de	qualquer	administrador,	membro	da	
faculdade,	pessoal	ou	empregado	sem	a	permissão	sua,	do	director	ou	de	seu	designado.	
	
Violações	da	lei	de	vigilância	eletrônica	de	Massachusetts	“M.G.L.	Capítulo	272;	Secção	
99.	A	intercepção	do	fio	e	de	comunicações	orais”	pode	ser	relatada	à	autoridade	que	
tem	a	jurisdição,	na	discreção	do	principal	de	seu	designado.	 



	
	

	

Política	do	uso	do	computador	e	do	Internet	
Termos	do	uso	

		
O	termo	“finalidades	educacionais”	neste	original	será	definido	como	actividades	da	sala	
de	aula,	do	desenvolvimento		da	carreira	e	actividades	profissionais	e	as	da	descoberta	
auto	de	alta	qualidade	de	uma	natureza	educacional.	
		
O	Internet	

		
O	Internet	é	uma	coleção	de	redes	informáticas	interconectadas	em	todo	o	mundo	que	
expanda	recursos	dos	meios	da	sala	de	aula	e	da	biblioteca	fornecendo	o	acesso	à	
informação,	às	imagens,	e	mesmo	ao	software	informático	dos	lugares	de	outra	maneira	
impossíveis	alcançar.	Estes	recursos	podem	render	projectos	do	indivíduo	e	do	grupo,	
colaboração,	materiais	do	currículo	e	partilha	da	ideia.	O	acesso	à	internet	torna	
possível,	o	contacto	com	povos	pelo	mundo	inteiro,	trazendo	na	escola,	especificamente	
a	sala	de	aula,	peritos	em	cada	área	satisfeita	e	estudantes	e	adultos	de	outras	nações	e	
culturas.	
		
É	imperativo	que	os	estudantes	e	os	convidados	de	Bristol-Plymouth	compreendem	e	
aderem	à	política	do	uso	“aceitável”	do	computador	e	do	Internet	de	Bristol	Plymouth.	
	
Bristol-Plymouth	fará	cada	esforço	razoável	para	assegurar-se	de	que	o	Internet	seja	
usado	responsàvelmente	fazendo	cada	esforço	razoável	para	controlar	o	acesso	ao	
material	impróprio.	Bristol	Plymouth	limita	o	acesso	aos	recursos	específicos	que	foram	
julgados	desagradáveis	usando	um	processo	“de	filtração”.	Contudo,	dado	que	o	Internet	
é	uma	rede	em	constante	mudança,	sem	um	único	árbitro	ou	autoridade;	não	é	possível	
para	a	tecnologia	de	filtração	evitar	que	todo	o	material	duvidoso	apareça	em	qualquer	
sistema	particular	em	nossa	rede.	O	valor	educacional	dos	recursos	alcançados	através	
do	Internet	é	a	responsabilidade	comum	dos	estudantes,	dos	pais	e	dos	empregados	de	
Bristol-Plymouth.	Se	vem	à	atenção	da	administração	de	Bristol	Plymouth	que	um	
estudante	de	Bristol	Plymouth	está	postando	comentários	provocantes,	derrogatórios	
ou	difamatórios	da	afixação	sobre	Bristol	Plymouth,	seus	empregados	ou	outros	
estudantes,	afixação	ou	visto	em	imagens	impróprias	em	linha,	ou	cyberbullying,	Bristol	
Plymouth	irá,	a	discreção	do	principal	ou	de	seu	designado,	fazer	cada	esforço	razoável	
para	contactar	o	pai	do	estudante	e	pode	notificar	a	autoridade	que	tem	a	jurisdição	
apesar	de	se	estêve	feita	no	equipamento	de	Bristol	Plymouth	ou	durante	o	dia	escolar.	
As	imagens	impróprias	incluiriam,	mas	não	seriam	limitadas	a,	as	imagens	que	
descrevem	a	pornografia,	a	possessão	do	álcool,	as	drogas,	as	armas	ou	a	qualquer	outra	
actividade	que	for	julgada	ilegal.	
		
Tome	por	favor	o	momento	de	discutir	esta	problema	com	seu	filho	ou	filha.		Há	diversos	
locais	informativos	disponíveis	aos	pais	que	oferecem	sugestões	em	como	você	pôde	
melhor	proteger	suas	crianças.		Três	locais	que	nós	vemos	frequentemente	provido	são:		
http://www.wiredsafety.org/;			 	
http://www.wiredkids.org/;	e	http://stopcyberbullying.org/.	
		
Direitos	e	privilégios	



	
	

	

	
O	estudante	usuário	tem	direitos	completos	(dentro	dos	limites	destas	directrizes,	
responsabilidades	e	proibições)	aos	recursos	instrutivo-conectados	fornecidos	por	
Bristol-Plymouth.	A	conta	da	rede	do	estudante	pode	prever	o	espaço	de	
armazenamento	pessoal	na	rede	de	Bristol-Plymouth,	que	deve	ser	tratada	como	um	
cacifo	do	estudante	e	deve	ser	cancelada	periòdicamente.	É	importante	que	os	
estudantes	mantêm	senhas	seguras	e	privadas.	
		
Mostra-se	especificamente	nesta	política	que	não	há	NENHUM	direito	de	privacidade	no	
que	diz	respeito	ao	uso	de	computadores	da	escola	ou	a	nenhum	trabalho	produzido	por	
tal	uso,	descrito	de	qualquer	modo.	As	áreas	de	armazenamento	da	rede	e	do	
computador	que	podem	estar	disponíveis	para	que	os	estudantes	armazenem	a	
informação	automatizada	não	são	áreas	privadas.	A	fim	de	manter	a	integridade	de	
sistemas	de	Bristol	Plymouth	e	assegurar-se	de	que	os	usuários	do	estudante	usassem	o	
sistema	responsàvelmente	e	correctamente	e	dentro	dos	limites	indicados,	os	ficheiros	
armazenaram	em	áreas	de	armazenamento	da	rede	de	Bristol-Plymouth	e	os	
computadores	podem	ser	revistos	a	qualquer	hora	pelo	principal	ou	por	seu	designado	
(administradores	de	rede).	O	principal	ou	seu	designado	(administradores	de	rede)	
podem	rever	toda	a	comunicação	da	rede	através	da	rede	informática	de	Bristol-
Plymouth.	Os	computadores,	ficheiros,	discos,	outros	tipos	de	suportes	de	memória	e	
informação,	incluindo	o	uso,	são	sujeitos	à	inspecção	a	qualquer	hora.	
		
A	escola	retem	o	direito	de	alcançar,	rever,	editar,	suprimir,	e	confiscar	todos	os	
ficheiros	de	usuário	e	de	todo	o	material	armazenado	em	qualquer	sistema	fornecido	
pelo	distrito	ou	conectado	ao	equipamento	que	pertence	ao	distrito.	Este	direito	do	
acesso,	da	revisão,	do	supressão,	e	da	confiscação	inclui	mas	não	é	limitado	ao	email.	Os	
oficiais	da	escola	reservam	o	direito	de	monitorar	todos	os	usos	do	outro	equipamento	
do	distrito	dos	recursos	e	conectados	aos	recursos	do	computador	do	distrito	enquanto	
estão	ocorrendo	no	tempo	real;	assim	como	alcançar	todos	os	dados	armazenados	
usando	a	propriedade	do	distrito,	ou	transportados	usando	a	propriedade	do	distrito,	ou	
armazenados	em	registros	de	actividade.	
		
O	email	é	considerado	ser	a	propriedade	do	distrito	e	é	conseqüentemente	assunto	à	
monitoração	e	à	revisão	periódicas.	Recorde	sempre	que	o	email,	porém	confidencial	ou	
prejudicial,	pode	ser	exigido	para	ser	divulgado	ou	usado	em	instâncias	jurídicas.	
	
Renúncias		
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		não	faz	nenhuma	garantia	de	qualquer	
tipo,	expressado	ou	implicado,	para	o	acesso	fornecido.	A	administração,	o	pessoal,	e	a	
escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		não	são	responsáveis	para	nenhuns	danos	
incorridos,	incluindo,	mas	não	limitado	a,	a	perda	de	dados	resultando	dos	atrasos	ou	a	
interrupção	do	serviço,	perda	de	dados	armazenados	nos	recursos	de	Bristol-Plymouth,	
ou	para	as	propriedades	pessoais	usadas	para	alcançar	recursos	da	escola	regional	
técnica	de	Bristol-Plymouth;	para	a	precisão,	a	natureza,	ou	a	qualidade	da	informação	
armazenada	nos	recursos	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	ou	recolhida	
através	o	acesso	fornecido	pela	corporação;	para	as	obrigações	financeiras	
desautorizadas	incorridas	com	o	acesso	fornecido	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth.	Mais,	mesmo	que	a	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	possa	usar	



	
	

	

meios	técnicos	ou	manuais	para	limitar	o	acesso	do	estudante,	estes	limites	não	
fornecem	meios	à	prova	de	falhas	reforçando	as	disposições	desta	política.	Todas	as	
disposições	deste	acordo	são	subordinadas	as	leis	e	regulamentos	locais,	do	estado	e	
federais.	

Uso	do	computador	e	do	Internet	da	escola	
Não	toda	a	informação	livremente	disponível	no	Internet	é	segura	ou	útil.	Os	estudantes	
devem	avaliar	a	fonte	da	informação,	assim	como	a	informação	própria,	para	determinar	
sua	conveniência	e	utilidade.	Além	do	que	o	fornecimento	da	informação,	o	Internet	é	
capaz	de	fornecer	os	meios	de	comunicar-se	directamente	com	os	outro	através	
“mensagens	instantâneas	ou	privadas”,	dos	programas	da	videoconferência,	e	dos	outros	
meios.	Também,	há	muitos	lugares	e	tecnologias	de	software	que	permitirão	a	troca	livre	
dos	ficheiros	entre	computadores	sobre	o	Internet,	tal	como	o	email.	Não	todas	estas	
metodologias	são	apropriadas	para	um	ambiente	educacional	de	acordo	com	este	
original.	
		
A	transferência	ou	a	carga	do	software	nos	computadores	de	Bristol-Plymouth	são	
proibidas.		Há	uma	quantidade	e	uma	variedade	enorme	de	software	livre	disponíveis	no	
Internet.	Contudo,	a	transferência	difundida	de	tal	software	nos	computadores	da	escola	
tem	um	efeito	negativo	cumulativo,	e	pode	conduzir	à	degradação	substancial	do	
desempenho,	do	tempo	de	manutenção	adicional,	e	da	ameaça	aumentada	da	infestação	
do	vírus.	
		
Os	estudantes	não	podem	usar	os	computadores	da	escola	para	alcançar	nenhuma	
página	de	internet	ou	locais	que	contêm	a	informação	que	é	imprópria	para	as	
finalidades	educacionais	ou	os	locais	que	os	professores,	o	pessoal	ou	a	administração	
julgam	impróprios	para	o	programa	instrutivo.	Os	exemplos	da	informação/índice	
impróprios	incluem,	mas	não	são	limitados	a,	o	seguinte:	
		
Os	estudantes	não	podem	acessar,	upload,	download,	transmitir,	exibir	ou	distribuir:	
		
• Material	 ofensivo	 -	 conteúdo	 que	 é	 de	 mau	 gosto	 ou	 poderia	 ser	 considerado	

obsceno,	 abusivo,	 ou	 sexualmente	 linguagem	 explícita,	 racista,	 ilegal,	 ofensivo	 ou	
inflamatória.	

• O	material	perigoso	-	conteúdo	que	fornece	o	sentido	na	construção	dos	explosivos	
ou	 os	 dispositivos	 ou	 a	 instrução	 ou	 as	 práticas	 similares	 que	 poderiam	 ferir	 os	
estudantes	a	si	mesmos	ou	outros.	

• Contactos	 impróprios	 -	 materiais	 que	 podem	 conduzir	 para	 contactar	 com	
desconhecido	 que	 poderiam	 potencialmente	 ameaçar	 a	 saúde	 ou	 a	 segurança	 do	
estudante.	

		
Se	um	estudante	esteja	incerto	se	ou	não	o	material	de	um	local	pôde	ser	considerado	
impróprio,	o	estudante	deve	consultar	seu	professor	ou	um	membro	do	pessoal	
administrativo	para	o	esclarecimento.	
	
Identificações	de	usuário	e	senhas	de	contas		
	



	
	

	

Cada	usuário	será	atribuído	uma	identificação	de	usuário	original	e	uma	senha.	Mesmo	a	
rede	de	computadores	mais	segura	pode	ser	comprometida	pela	divulgação	acidental	de	
um	usuário	de	uma	senha	ou	endereço	IP.	Muito	mais	problemas	de	segurança	são	
causados	por	descuido	e	desatenção	que	por	hackers	mal-intencionados.	Nenhuma	
conta,	nome	de	usuário	ou	senha	podem	ser	transferidas	ou	compartilhadas	com	
qualquer	outro.	Cada	usuário	é	responsável	para	toda	a	actividade	conduzida	sob	essa	
conta	ou	nome	de	usuário.	Nenhum	usuário	pode	tentar	alcançar	uma	outra	conta	de	
usuário.	As	senhas	devem	ser	protegidas	em	todas	as	vezes.	As	tentativas	de	entrar	
como	um	administrador	de	sistema	conduzirão	ao	cancelamento	de	privilégios	do	
usuário.	Qualquer	usuário	identificado	como	um	risco	para	a	segurança	ou	ter	uma	
história	de	problemas	com	outros	sistemas	informáticos	pode	ser	negado	o	acesso	ao	
Internet.	

Portal	da	informação	do	estudante/pai:	X2	Aspen	
Para	ajudar	a	pais	e/ou	a	guardiães	em	monitorar	o	progresso	das	suas	crianças,	
aumentar	uma	comunicação,	e	promover	mais	a	excelência	educacional,	a	escola	
regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	fornece	o	acesso	a	alguns	registros	do	estudante	
através	do	portal	do	estudante/pai	de	X2	Aspen.		Com	este	portal,	os	pais/guardiães	têm	
o	acesso	às	categorias	do	estudante	ganhadas	nas	classes	em	que	o	professor	participa	
no	programa.		Os	pais/guardiães	podem	entrar	a	qualquer	momento	em	qualquer	lugar	
dos	que	têm	uma	conexão	a	internet	segura	e	considerar	a	informação	actual	sobre	suas	
crianças.		Os	pais	precisam	de	estar	cientes	que	as	categorias	não	estão	incorporadas	no	
sistema	imediatamente	depois	de	uma	avaliação.		Mais	importante	ainda,	o	portal	da	
família	de	X2	Aspen	faz	pais/guardiães	sócios	na	educação	das	suas	crianças.	
	
O	acesso	online	a	esta	informação	é	um	privilégio,	não	um	direito,	e	o	uso	impróprio	
conduzirá	a	um	cancelamento	do	acesso	ao	portal	da	família	de	X2	Aspen.		Os	pais,	os	
guardiães,	e	os	estudantes	serão	esperados	actuar	em	uma	maneira	responsável,	ética.		A	
administração,	o	pessoal	ou	a	faculdade	podem	pedir	que	o	administrador	de	sistema	
nega,	revoga	ou	suspende	um	usuário	específico	por	qualquer	o	uso	julgado	impróprio.		
Os	pais/estudantes	não	devem	compartilhar	de	sua	senha	ou	de	número	de	PIN	com	
ninguém.	

Hardware		
Os	computadores	de	Bristol-Plymouth	são	geridos	a	fim	de	permitir	que	estudantes	
usam	os	sistemas	somente	para	finalidades	educacionais.	É	sob	nenhuma	circunstância	
que	um	estudante	tentará	alterar	a	configuração	de	hardware	existente	de	um	
computador	de	Bristol-Plymouth,	abrindo	o	caso	ou	mudando	o	BIOS	e	ou	outros	ajustes	
do	hardware.	Uma	exceção	seria	estudantes	do	programa	do	computador	e	da	tecnologia	
dos	trabalhos	em	rede,	onde,	sob	a	direcção	de	um	instrutor	e	especificamente	no	
“designado	como	uma	estação	de	trabalho	do	treinamento”	pode	alterar	a	configuração	
de	hardware	existente	como	parte	de	seu	trabalho	do	curso.	Os	estudantes	são	
responsáveis	para	relatar	todo	o	dano	descoberto	em	computadores	da	escola	a	seu	
professor	imediatamente.	
		
É	mostrada	especificamente	nesta	política	que	sob	nenhuma	circunstância	serão	os	
estudantes,	pessoal	ou	visitantes	permitidos	conectar	seus	próprios	computadores	



	
	

	

pessoais,	portátil	ou	computadores	portáteis,	assistentes	digitais	pessoais	(PDA)	ou	todo	
o	outro	dispositivo	electrónico	a	alguns	dos	computadores	de	Bristol-Plymouth	ou	à	
rede	interna	de	Bristol-Plymouth,	sem	o	conhecimento	expressado	e	o	acordo	escrito	do	
principal	ou	seu	designado.	

Plágio		
A	informação	obtida	do	Internet	como	parte	de	um	projecto	de	investigação	deve	ser	
atribuída	a	sua	fonte,	usando	uma	notação	padrão	da	bibliografia.		Os	estudantes	não	
podem	violar	uma	fonte	com	direitos	de	autor,	ou	usar	de	outra	maneira	a	propriedade	
intelectual	de	uma	outra	pessoa	sem	sua	aprovação	prévia	ou	citação	apropriada.		

Informações	de	contacto		
Cada	estudante	é	responsável	para	toda	a	actividade	que	ocorre	sob	sua	conta	de	
utilizador.	Os	estudantes	não	podem	colocar	a	informação	no	Internet	que	cairia	sob	a	
categoria	“de	locais	inaceitáveis”	alistados	acima.	
		
Os	estudantes	não	podem	dar	nenhuma	informação	pessoal	(por	exemplo	endereço,	
número	de	telefone,	nome	de	usuário,	senhas,	etc.)	sobre	si	mesmo	ou	sobre	outros	
povos.	Os	estudantes	não	podem	usar	computadores	da	escola	para	finalidades	
comerciais	ou	a	incitação	política.		

Sumário	
Esta	é	uma	lista	das	coisas	que	mais	comuns	os	estudantes	não	são	permitidos	
especificamente	fazer.	
• Usar	a	língua	obscena,	profana,	lasciva,	vulgar,	grosseira,	inflamatória,	que	ameaça,	

ou	que	seja	irreverente.	
• Usar,	alterar,	criar	ou	distribuir	uma	senha	não	especificamente	emitido	para	eles.		
• Usar	os	recursos	da	escola	para	se	envolver	em	"hacking",	outras	actividades	

ilícitas,	ou	quaisquer	tentativas	de	segurança	do	sistema	de	outra	forma	de	
compromisso.		

• Usar	recursos	da	escola	para	contratar,	planear,	ou	encorajar	qualquer	actividade	
ilegal	ou	maliciosa.	

• Usar	recursos	do	computador	da	escola	para	exercer	uma	actividade	comercial	
destinada	a	gerar	ganhos	financeiros	pessoais.		

• Envolver-se	em	ataques	pessoais,	incluindo	ataques	prejudiciais	ou	
discriminatórios.	

• Conscientemente	ou	inconscientemente	postar	informações	falsas	ou	difamatórias	
sobre	uma	pessoa	ou	organização,	ou	postar	informações	que	possam	causar	danos	
ou	interrupção.	Isto	inclui,	mas	não	está	limitado	a,	a	publicação	de	mensagens	de	
difusão	ou	outras	ações	que	causam	o	congestionamento	da	rede	ou	interferir	com	
o	trabalho	dos	outros.	

• Tentar	ir	além	de	seu	acesso	autorizado,	para	fazer	tentativas	deliberadas	de	
interromper	o	desempenho	do	sistema	ou	destruir	dados	(espalhando	vírus	de	
computador	ou	por	alguns	outros	meios),	ou	de	contratá-los	em	outras	actividades	
ilegais.	



	
	

	

• Usar	a	rede	para	alcançar	o	material	que	seja	profano	ou	obsceno	(por	exemplo,	
pornografia),	que	defende	actos	ilegais,	ou	que	defende	a	violência	ou	a	
discriminação	para	outros	povos	(por	exemplo,	literatura	do	ódio).	

• Visitar	as	páginas	de	internet	que	contêm	materiais	obscenos,	detestáveis	ou	outros	
materiais	desagradáveis.	

• Fazer	ou	afixar	observações,	propostas,	ou	materiais	indecentes	no	Internet	ou	na	
rede	do	distrito	escolar.	

• Armazenar	dados	ou	programas	em	lugar	da	rede	ou	discos	rígidos	locais	exceto	
aquelas	áreas	designadas	para	seu	armazenamento	individual.	

• Solicitar	os	email	que	não	são	relacionados	às	actividades	de	escola	ou	para	o	ganho	
pessoal.	

• Enviar	ou	receber	todo	o	material	que	seja	obsceno	ou	difamatório	ou	que	for	
pretendido	para	irritar,	molestar	ou	intimidar	uma	outra	pessoa.	

• Carregar,	descarregar,	ou	transmitir	software	comercial	ou	quaisquer	materiais	
com	direitos	autorais	que	pertencem	a	partidos	fora	do	distrito	escolar,	ou	o	
próprio	distrito	escolar.		

• Descarregar	qualquer	arquivo,	especialmente	música	e	vídeos,	através	da	Internet,	
a	não	ser	direcionado	por	um	instrutor	para	fins	educacionais.		

• Descarregar	qualquer	software	ou	arquivos	eletrônicos,	sem	a	aplicação	de	medidas	
de	proteção	contra	vírus	que	tenham	sido	aprovados	pelo	distrito.		

• Infrinja	em	dobradores,	trabalhos	ou	ficheiros	de	Infrinjir	em	pastas,	o	trabalho	de	
outros	ou	arquivos	ou	usar	a	senha	de	outros	ou	usar	a	senha	de	uma	outra	pessoa.	

• Revelar	ou	publicar	a	informação	confidencial,	que	inclui,	mas	não	é	limitada	ao	
estudante,	ou	aos	dados	do	empregado.	

• Usar	qualquer	forma	de	software	"de	mensagens	instantâneas	ou	privadas".		
• Instalar	qualquer	aplicações	ou	software	em	computadores	de	Bristol-Plymouth.	
• Desabilitar	ou	alterar	qualquer	execução	de	tarefas	ou	serviços	ou	interferir	

intencionalmente	com	a	operação	normal	da	rede,	incluindo	a	propagação	de	vírus	
de	computador	e	do	tráfego	de	rede	sustentado	do	volume	alto	que	impede	
substancialmente	outro	em	seu	uso	da	rede.	

• Transferir	e/ou	armazenar	ficheiros	da	canção	do	Internet	e/ou	todos	os	
dispositivos	pessoais	aos	sistemas	de	Bristol-Plymouth.	

• Jogar	jogos,	a	menos	que	dirigido	por	um	instrutor	para	finalidades	educacionais,	a	
qualquer	hora	nos	computadores	de	Bristol-Plymouth,	incluindo	jogos	baseados	no	
Internet.	

• Usar	proxys	ou	outros	meios	de	contornear	os	sistemas	de	filtração	do	índice	no	
lugar	e	ou	derrotar	quaisquer	ajustes	que	impedirem	o	acesso	do	material	julgado	e	
embandeirou-os	como	impróprio	pelos	dispositivos	de	obstrução.	

• Usar	o	software	do	acesso	remoto,	o	hardware	ou	os	serviços	baseados	na	Web	para	
tomar	o	controle	de	qualquer	dispositivo	ou	estação	de	trabalho	unida	a	rede	
localizaradas	dentro	ou	fora	da	rede	da	escola.	

• Usar	computadores,	Internet,	ou	outra	tecnologia	para	toda	a	finalidade	que	for	
incompatível	com	a	finalidade	educacional	pretendida.	

• Remover	todos	os	decalques	da	licença	ou	etiquetas	do	controle	de	inventário	
unidos	aos	sistemas.	

	
Esta	é	uma	lista	das	coisas	mais	comuns	que	os	estudantes	não	são	permitidos	
especificamente	para	fazer	na	rede	informática	de	Bristol-Plymouth:	



	
	

	

• Interromper	seu	uso	para	outros	indivíduos	conectando	a	outras	redes	de	Bristol-
Plymouth.	

• Para	executar	algum	acto	ilegal	ou	impróprio,	tal	como	uma	tentativa	de	ganhar	o	
acesso	não	autorizado	a	outros	sistemas	na	rede.	

• Os	estudantes	devem	honrar	direitos	reservados	e	licenças,	assim	como	os	direitos	
legais	dos	produtores	do	software	e	qualquer	fornecedores	de	rede.	

• Todo	o	estudante	que	alcançar	inadvertidamente	um	local	impróprio	deve	
imediatamente	sair	do	local	e	relatá-lo	a	seu	instrutor.	

• Tentativas	de	registrar	na	rede	como	um	administrador	de	sistema	

Procedimentos	&	expectativas	
1. Uso	apropriado	-	o	uso	do	Internet	deve	ser	a	favor	da	educação	e	da	pesquisa,	e	

consistente	com	os	objetivos	educacionais	do	distrito	escolar	regional	técnico	de	
Bristol-Plymouth.	Os	usuários	não	alcançarão	o	material	impróprio.	A	transmissão	
do	material	em	violação	de	todo	o	estado	ou	regulamento	federal	é	proibida.	O	uso	
para	actividades	comerciais,	propaganda	de	produto	ou	a	incitação	política	é	
proibido.	

2. Privilégios	-	o	USO	do	INTERNET	É	um	PRIVILÉGIO,	NÃO	um	DIREITO,	E	o	USO	
IMPRÓPRIO	CONDUZIRÁ	a	um	CANCELAMENTO	DAQUELES	PRIVILÉGIOS.	O	
director-adjunto/principal	ou	o	seu	designado	julgarão	o	que	é	uso	impróprio	e	sua	
decisão	é	final.	O	director-adjunto/principal	ou	o	seu	designado	podem	negar	ou	
suspender	privilégios	de	acesso	a	qualquer	hora.	O	director	da	tecnologia	pode	
temporariamente	suspender	o	acesso	do	utilizador	específico	a	qualquer	hora	
durante	a	revisão	das	circunstâncias	pelo	director-adjunto/principal	ou	pelo	seu	
designado.	

3. Qualquer	violação	de	directrizes	e	de	regras	da	escola	pode	conduzir	à	perda	de	o	
acesso	ao	Internet	fornecido	pela	escola.	A	acção	disciplinar	adicional	pode	ser	
determinada	de	acordo	com	procedimentos	e	práticas	existentes	em	relação	à	língua	
ou	ao	comportamento	impróprio.	Quando	e	onde	aplicáveis,	as	agências	policiais	
pudem	ser	involvidas.	

4. Precauções	-	não	divulgue	a	informação	pessoal	sobre	si	mesmo	ou	a	outros	com	o	
uso	dos	chat	rooms	do	Internet,	da	mensagem	imediata,	ou	do	email.	Tal	informação	
inclui	mas	não	é	limitada	a	seu	nome,	escola,	endereço	domiciliário,	número	de	
telefone,	cartão	de	crédito,	e	números	de	conta	corrente.	

5. Os	chat	rooms,	a	mensagem	imediata,	os	jornais	em	linha,	e	os	blogues	(registros)	da	
Web	-	estudantes	não	usarão	chats	roons,	e	outros	formulários	de	comunicações	
eletrônicas	directas	(isto	é	serviços	de	mensagens	imediatos)	exceto	sob	a	
supervisão	directa	de	um	professor	actual	durante	a	sessão	inteira.	Estas	formas	da	
comunicação	serão	usadas	somente	para	as	atribuições	relacionadas	pela	escola	
aprovadas	por	um	professor.		

6. Qualquer	usuário	identificado	como	um	risco	para	a	segurança	pelo	principal	ou	por	
seu	designado	pode	ser	negado	o	acesso	à	rede.	Dano	causado	pelo	emprego	errado	
ou	pelo	vandalismo	intencional	do	equipamento	será	carregado	à	pessoa	que	
cometeu	o	acto.	



	
	

	

Conseqüências		
O	uso	de	computadores	da	escola	e	do	Internet	é	um	privilégio.	A	falha	de	habitar	pelos	
termos	desta	política	conduzirá	às	seguintes	acções	disciplinares:	
		
Dano	intencional	do	material	informático,	do	software	informático	(incluindo	a	
supressão	dos	programas	e/ou	dos	ficheiros)	e	das	redes	informáticas	conduzirá	ao	
estudante	que	é	responsável	para	o	custo	actual	do	reparo	e	de	substituição	do	software	
e/ou	do	equipamento	danificado.		Todo	o	estudante	que	viola	os	termos	deste	original	
receberá	a	acção	disciplinar	apropriada.		Como	definido	no	manual	de	estudante,	sob	“a	
política	de	violar	o	uso	do	computador”	estudantes	podem	perder	privilégios	do	
computador/rede,	e/ou	receber	a	detenção,	a	suspensão	ou	a	expulsão.		A	acção	
disciplinar	pode	incluir	as	acusações	penais	apropriadas	incorporadas	contra	o	
estudante	com	a	autoridade	que	tem	a	jurisdição.		
		
O	principal	ou	seu	designado	pode	fechar	uma	conta	a	qualquer	hora	como	necessário.		
A	administração,	a	faculdade	e	o	pessoal	de	Bristol-Plymouth	podem	fazer	um	pedido	ao	
principal	ou	a	seu	designado	para	negar,	revogar	ou	suspender	as	contas	de	utilizador	
específicas	baseadas	em	violações	desta	política.	

Tiranizar,	Cyber-Tiranizar,	intimidação,	perseguição	e	retaliação	

É	a	política	do	comitê	regional	da	escola	de	Bristol-Plymouth	para	promover	um	
ambiente	e	um	local	de	trabalho	de	aprendizagem	que	sejam	profissional	e	que	trate	
todos	aqueles	que	aprendem	e	trabalham	aqui	com	dignidade	e	respeito.	Bristol-
Plymouth	fornecerá	um	ambiente	que	esteja	seguro,	confortável,	e	livre	da	hostilidade	
para	todos	que	trabalham	ou	aprendem	dentro	desta	comunidade	da	escola	e	todos	que	
inscrevem	serão	tratados	com	o	respeito	e	a	cortesia	mútuos.	
	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	não	tolerará	nenhuma	forma	de	tiranizar	e	
responderá	a	todos	os	relatórios	de	tiranizar	em	uma	forma	muito	oportuna.	Todos	os	
relatórios,	sem	exceções,	serão	investigados	e	a	acção	disciplinar	será	tomada	como	
descrito	abaixo.	Se	o	relatório	envolve	pessoais	da	escola	como	sendo	o	agressor,	a	acção	
estará	tomada	dentro	das	directrizes	de	acordos	da	negociação	colectiva	como	
necessário.	Se	o	agressor	alegado	é	o	director	então	a	investigação	estará	conduzida	pelo	
superintendente/designado,	e	se	o	agressor	alegado	é	o	superintendente	então	a	
investigação	será	conduzida	pelo	comitê	da	escola	ou	por	seu	designado.	Esta	corrente	
da	investigação	é	usada	durante	toda	esta	política.	Não	haverá	tolerância	ao	tiranizar	
por	qualquer	aluno	contra	a	outro.	
	
Todas	as	formas	de	tiranizar	(que	incluem	cyber-tiranizar),	da	perseguição,	da	
intimidação,	e	da	retaliação,	como	definidos	abaixo,	são	ilegais	e	não	serão	tolerados	na	
escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth.		Porque	o	comitê	escolar	de	Bristol-
Plymouth	leva	alegações	de	qualquer	tipo	de	tiranizar,	intimidação,	assédio	e	retaliação	
muito	a	sério,	todas	as	reclamações	serão	respondidas	prontamente.			Isto	aplica-se	aos	
estudantes	e	aos	membros	do	pessoal	da	escola,	incluindo	mas	não	limitados	aos	
professores,	aos	administradores,	às	enfermeiras	da	escola,	aos	trabalhadores	do	bar,	



	
	

	

aos	guardas,	aos	condutores	de	autocarro,	aos	treinadores	atléticos,	aos	conselheiros	a	
uma	actividade	extracurricular	e	aos	paraprofessionals.		
	
A.	Definições	
	
Tiranizar	
Tiranizar	é	a	conduta	que	é	repetida	por	umas	ou	várias	pessoas	e	visa	uma	outra	
pessoa,	causando	uns	ou	vários	do	seguinte:	
• Dano	físico	ou	emocional	à	pessoa	visada	ou	dano	a	sua	propriedade	
• Colocação	da	pessoa	visada	no	medo	razoável	do	dano	a	ele/a	ela	mesma	ou	de	

dano	a	sua	propriedade	
• Um	ambiente	hostil	na	escola	para	as	pessoas	visadas	
• Infracção	aos	direitos	da	pessoa	visada	na	escola		
• Rompimento	material	e	substancial	ao	processo	educacional	ou	à	operação	em	

ordem	da	escola	
	
Tiranizar	relativo	a	do	ambiente	hostil	
Um	ambiente	hostil	é	uma	circunstância	em	que	tiranizar	faz	com	que	o	ambiente	
escolar	seja	permeado	com	intimidação,	ridículo	ou	insulto	que	são	suficientemente	
severos	ou	patentes	para	alterar	a	condição	da	educação	ou	da	função	de	um	indivíduo.	
O	indivíduo	visado	torna-se	tão	preocupado	sobre	o	tiranizar	quee	ele	é	incapaz	de	
participar	em,	e	concentra-se	sobre,	académico,	trabalho	e/ou	outras	actividades	de	
escola.	
	
Cyber-tiranizar		
Cyber-tiranizar	é	tiranizar	com	o	uso	dos	telemóveis,	os	computadores	ou	a	outra	
tecnologia	e	inclui	mas	não	é	limitado	a	conduta	como	a	emissão	derrogatória,	o	
molestamento,	ou	mensagens	de	correio	electrónico	de	ameaça,	mensagens	imediatas,	
mensagens	de	texto,	ou	blogues;	criando	os	Web	sites	ou	os	blogues	de	que	faça	o	
divertimento,	humilhe,	ou	intimide	outro;	e	afixando	ou	enviando	imagens	ou	imagens	
embaraçosas	ou	impróprias	de	outro.	Pode	igualmente	incluir	mas	não	é	limitado	a	criar	
um	Web	site,	um	blogue	ou	uma	afixação	por	qual	o	criador/autor	encarna	uma	outra	
pessoa.	

	
	

Intimidação		
A	intimidação	é	o	comportamento	intencional	“que	causaria	uma	pessoa	medo	das	
sensibilidades	ordinárias”	de	ferimento	ou	do	dano.	Não	é	necessário	mostrar	que	o	
comportamento	era	tão	violento	a	respeito	do	terror	da	causa	ou	que	o	alvo	estava	
realmente	assustada.	A	intimidação	pode	ser	manifestada	em	tal	maneira	como	
contactos	físicos,	atitude	antipática,	manipulação	emocional,	abuso	verbal,	fazendo	
alguém	sentir	mais	baixo	do	que	você,	o	embaraço	de	prepósito	e/ou	o	assalto	físico	real.	
O	comportamento	pode	incluir,	mas	não	ser	limitado	a,	epítetos,	comentários	
derrogatórios	ou	injúrias	e	proposições	lascivos,	assalto,	impedindo	ou	obstruindo	o	
movimento,	o	toque	da	ofensiva	ou	toda	a	interferência	física	com	trabalho	ou	
movimento	normal,	e	insultos	visuais,	tais	como	cartazes	ou	desenhos	animados	
derrogatórios.	

	



	
	

	

Perseguição			
A	perseguição	na	escola	ocorre	quando	o	comportamento	das	pessoas	ou	uma	língua	
imprópria	são	tão	severo	e	patente	que	cria	um	ambiente	da	escola	ou	do	trabalho	hostil,	
ofensivo	ou	intimidativo	que	a	participação	de	uma	pessoa	em	actividades	de	escola	
esteja	afectada	adversamente	ou	razoavelmente	temida	para	ser	afectada	adversamente.	
A	perseguição	pode	incluir	a	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	física	que	ofende,	
denegre	ou	deprecia	o	indivíduo	devido	ao	estado	da	raça,	da	cor,	da	religião,	da	origem	
nacional,	do	estado	civil,	do	sexo,	da	orientação	sexual,	da	identidade	do	género,	da	
inabilidade,	o	estado	econômico	ou	do	alojamento.	Tal	conduta	inclui,	mas	não	é	limitada	
a,	observações	derrogatórias	espontâneas,	ou	pedidos	para	o	sexo,	as	piadas,	
comentários	ou	comportamento	degradantes,	injúrias,	imitação,	insultos,	grafittis,	
sugestão,	gestos,	contacto	físico,	desengaço,	ameaça,	tiranizar,	extorsão	ou	exibição	ou	
circulação	por	qualquer	meio	de	materiais	escritos	com	conotação	sexual,	formas	da	
correspondência	ou	imagens.	
	
A	perseguição	pode	mais	especificamente	ser	definida	como:	
	
Perseguição	racial	e	da	cor		
A	perseguição	racial	ou	da	cor	inclui	conduta	indesejada,	verbal	,escrita	ou	física	dirigida	
nas	características	da	raça	ou	cor	de	uma	pessoa,	tal	como	as	alcunhas	que	sublinham	
estereótipos,	injúrias	raciais,	comentários	na	maneira	de	discurso,	e	referências	
negativas	aos	costumes	raciais.	
	
Perseguição	religiosa	(do	credo)		
A	perseguição	com	base	na	religião	ou	o	credo	é	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	
física	dirigida	nas	características	da	religião	ou	o	credo	de	uma	pessoa,	tal	como	
comentários	derrogatórios	em	relação	aos	sobrenomes,	tradição	religiosa	ou	roupa	ou	
grafittis	religiosos.	
	
Perseguição	da	origem	nacional	
A	perseguição	com	base	na	origem	nacional	é	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	física	
indesejada,	dirigida	nas	características	da	origem	nacional	de	uma	pessoa,	tais	como	
comentários	negativos	em	relação	aos	sobrenomes,	maneira	de	discurso,	costumes	ou	
língua.	
	
Perseguição	do	estado	civil	
A	perseguição	com	base	no	estado	civil	é	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	física	
dirigida	nas	características	do	estado	civil	de	uma	pessoa,	tais	como	comentários	em	
relação	à	gravidez	ou	a	ser	uma	mãe	solteira	ou	um	pai	solteiro.	
	
Perseguição	da	orientação	sexual	
A	perseguição	com	base	na	orientação	sexual	é	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	
física	dirigida	nas	características	da	orientação	sexual	de	uma	pessoa,	tais	como	o	
insulto	negativo	e	maneirismos	da	imitação.	
	
Perseguição	da	inabilidade	
Inclui	a	perseguição	baseada	em	uma	pessoa	que	desabilita	a	condição	mental	ou	física	e	
inclui	a	conduta	indesejada	verbal,	escrita	ou	física	dirigida	nas	características	da	



	
	

	

condição	de	desabilitação	de	uma	pessoa,	tais	como	a	maneira	da	imitação	do	discurso	
ou	do	movimento,	ou	a	interferência	com	o	equipamento	necessário.	
	
Acosso	sexual	
Consiste	em	avanços	sexuais	indesejados	ou	espontâneos,	em	pedidos	para	favores	
sexuais	e	na	outra	conduta	verbal	e	física	de	uma	natureza	sexual,	quando	tal	conduta	
ilògica	interfere	com	a	escola	ou	cria	um	ambiente	educacional	intimidativo,	hostil,	
ofensivo,	ou	incômodo	para	o	estudante.	É	acosso	sexual	se	a	submissão	a	tal	conduta	é	
feita	explicitamente	ou	implicitamente	um	termo	ou	uma	condição	do	avanço	académico	
de	um	indivíduo,	ou	a	submissão	a	ou	a	rejeção	de	tal	conduta	por	um	indivíduo	é	usada	
como	a	base	para	as	decisões	académicas	que	afetam	tal	indivíduo.	Tal	conduta,	mesmo	
se	ocorre	fora	das	terras	de	escola,	pode	justificar	a	disciplina,	segundo	as	
circunstâncias.	
	
Há	duas	categorias	principais	de	acosso	sexual	reconhecidas	pelas	cortes:	
	
Quid	pro	quo		
O	assédio	quid	pro	quo	ocorre	quando	um	empregado	com	autoridade	ou	controle	sobre	
estudantes	oferece	o	benefício	educacional	ou	uma	vantagem	educacional	em	troca	dos	
favores	ou	da	gratificação	sexual.	Assim,	a	submissão,	ou	a	rejeção,	dos	avanços	sexuais	
indesejados	podem	conduzir	à	perseguição	da	compensação	se	os	termos	ou	as	
condições	de	sua	educação	são	impactados.	Os	exemplos	de	tal	impacto	podem	incluir	
mas	não	serão	limitados	a:	manipulação	de	grados,	a	punição	académica	ou	a	limitação	
do	acesso	aos	programas	ou	às	oportunidades	da	escola.	
	
O	ambiente	hostil	em	relação	ao	assédio	
Os	avanços	sexuais,	os	pedidos	para	favores	sexuais,	e	a	outra	conduta	verbal	ou	física	
de	uma	natureza	sexual	quando	tal	avança,	de	pedidos	ou	de	conduta	têm	a	finalidade	ou	
o	efeito	de	interferir	injustificadamente	com	a	participação	de	um	indivíduo	em	
atividades	acadêmicas	ou	patrocinadas	pela	escola.		À	exceção	dos	casos	extremos,	tais	
como	o	agarramento	em	uma	maneira	sexual,	um	único	incidente	não	constitui	o	acosso	
sexual.		Os	casos	geralmente	do	ambiente	hostil	envolvem	os	incidentes	repetidos,	
patentes,	e	prejudiciais	que	são	prejudiciais	ao	bem	estar	emocional	da	vítima.			
	
Retaliação		
A	retaliação	é	todas	as	formas	da	intimidação,	da	represália,	ou	da	perseguição	dirigida	
contra	uma	pessoa	que	relate	o	tiranizar,	forneça	a	informação	durante	uma	
investigação	de	tiranizar,	ou	as	testemunhas	que	observam	e	possuem	a	informação	
segura	sobre	tiranizar.	Envolve	um	indivíduo	“vingando-se”	de	um	outro	indivíduo	
devido	a	uma	opinião	que	o	indivíduo	relatou	tiranizar	ou	forneceu	informação	sobre	ele	
a	um	indivíduo	ou	a	outro	que	possam	ajudar	a	pessoa	visada.	Um	agressor	alegado	pode	
ser	encontrado	para	ter	violado	esta	disposição	da	anti-retaliação	mesmo	se	a	queixa	
subjacente	da	perseguição	ou	de	tiranizar	(que	incluem	cyber-tiranizar)	não	é	
encontrada	para	estar	na	violação	com	esta	política.	
	
Querelante	-	pessoa	que	faz	a	queixa	ou	a	carga	
	
Alvo	-	pessoa	que	foi	tiranizada	alegada,	cyber-tiranizado,	molestado,	ou	intimidado			



	
	

	

	
Agressor	-	pessoa	que	supostamente	tiranizou,	cyber-tiranizado,	molestado,	ou	
intimidou		
	
B.	Os	actos	de	tiranizar	(que	incluem	Cyber-tiranizar)	e	da	retaliação	são	
proibidos	
	
O	distrito	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	proibe	tiranizar	(que	incluem	
cyber-tiranizar),	intimidação,	perseguição	e/ou	retaliação	como	definida	acima	na	escola	
e	sob	as	seguintes	circunstâncias:	
• Em	terras	de	escola	ou	em	alguma	propriedade	junto	às	terras	de	escola	
• Na	paragem	do	autocarro	ou	em	autocarros	escolares	ou	em	algum	outro	veículo	da	

escola	
• Em	actividades,	em	funções	ou	em	programas	patrocinados	pela	escola,	ou	

relacionados	a	escola;	
• •	Através	do	uso	de	qualquer	computadores	da	escola,	ligação	à	Internet	ou	outra	

tecnologia	baseada	na	escola	
• Em	um	lugar	ou	durante	as	actividades	que	não	são	relacionadas	a	escola,	ou	

usando	um	computador	privado	ou	o	telemóvel,	se	tiranizar	cria	um	ambiente	hostil	
na	escola	para	o	indivíduo	visado,	transgride	nos	direitos	do	indivíduo	visado	no	
prédio	da	escola,	nas	terras	de	escola	ou	interrompe	de	outra	maneira	a	operação	
em	ordem	da	escola	

	
C.	Obrigações	do	relatório	
	
Relatório	pelo	pessoal		
Um	membro	do	pessoal	da	escola,	incluindo,	mas	não	limitado	a,	um	professor,	
administrador,	enfermeira	da	escola,	trabalhador	do	bar,	guarda,	condutor	de	autocarro,	
treinador	atlético,	consultivo,	para	uma	atividade	extracurricular	ou	paraprofessional,	
deverá	comunicar	imediatamente	qualquer	ocorrência	de	bullying,	intimidação,	assédio	
ou	retaliação	que	ele	/	ela	tem	testemunhado	ou	de	que	se	tornou	consciente		ao	diretor	
da	escola	/	pessoa	designada.	
	
Relatando	por	estudantes,	por	pais/guardiães,	e	por	outro			
O	distrito	espera	que	os	estudantes,	pais/guardiães,	e	outros	que	testemunham	ou	se	
tornam	cientes	de	um	exemplo	da	conduta	que	viola	esta	política	que	envolve	um	
estudante	para		relatar	ao	director	de	escola/designado	a	não	ser	que	quando	um	
incidente	de	tiranizar	relatado	envolve	o	principal	ou	o	assistente	do	diretor,	como	o	
alegado	agressor.	Nesses	casos,	o	superintendente	ou	o	designado	serão	responsáveis	
para	investigar	o	relatório,	e	outras	medidas	necessárias	para	executar	o	plano,	
incluindo	endereçando	a	segurança	da	vítima	alegada.	Se	o	superintendente	é	o	agressor	
alegado,	o	comitê	da	escola,	ou	seu	designado	serão	responsáveis	para	investigar	o	
relatório,	e	outras	medidas	necessárias	para	executar	o	plano,	incluindo	endereçando	a	
segurança	da	vítima	alegada.	Em	todos	os	casos,	os	relatórios	devem	ser	feitos	ao	
principal/designado.	Se	o	agressor	alegado	é	o	director	então	a	investigação	estará	
conduzida	pelo	superintendente/designado,	e	se	o	agressor	alegado	é	o	superintendente	
então	a	investigação	será	conduzida	pelo	comitê	da	escola	ou	por	seu	designado.	Não	
haverá	nenhuma	tolerância	para	tiranizar	pelo	qualquer	contra	outro.	



	
	

	

	
Relatório	aos	pais/guardiães		
O	principal/designado	deve	prontamente	notificar	o	pai/guardião	do	alvo	alegado	e	o	
agressor	alegado	de	um	relatório	de	tiranizar,	de	intimidação,	de	perseguição,	e/ou	de	
retaliação	e	dos	procedimentos	da	escola	de	investigar	o	relatório.	
	
Relatório	à	aplicação	da	lei	local			
Em	qualquer	momento	após	o	recibo	de	um	relatório	da	conduta	que	é	suspeitada	de	
violar	esta	política,	ou	durante	ou	depois	de	uma	investigação,	se	o	director	de	escola	ou	
o	designado	têm	uma	base	razoável	para	acreditar	que	o	incidente	pode	envolver	a	
conduta	criminosa,	o	director	de	escola/designado	notificará	a	agência	policial	local.	
Além,	se	um	incidente	deste	tipo	envolve	um	estudante	anterior	sob	a	idade	de	21	quem	
já	não	está	registrado	em	um	distrito	escolar	local,	em	uma	escola	autónoma,	em	uma	
escola	do	não-pública,	em	uma	escola	aprovada	de	dia	privada	ou	em	uma	escola	
residencial	ou	escola	colaboradora,	o	superintendente	da	escola	regional	técnica	de	
Bristol-Plymouth	ou	os	designados	notificarão	a	aplicação	da	lei	local	se	acredita	que	as	
acusações	penais	podem	ser	levadas	a	cabo.	
	
Relatório	à	administração	de	um	outro	distrito	escolar	ou	escola			
Se	um	incidente	do	comportamento	que	viola	esta	política	envolve	estudantes	de	mais	
de	um	distrito	escolar,	a	escola	autónoma,	a	escola	não-pública,	o	escola	aprovada	de	dia	
privada,	residencial	ou	colaboradora	e	se	o	distrito	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth	é	o	primeiro	a	ser	informado	da	conduta	então	o	superintendente	de	o	distrito	
da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth,	consistente	com	o	estado	e	a	lei	federal,	
notificará	prontamente	ao	administrador	apropriado	do	outro	distrito	escolar	ou	escola	
de	modo	que	ambos	possam	tomar	a	acção	apropriada.	
	
D.	Directrizes	para	relatar	tiranizar,	Cyber-tiranizar,	intimidação,	ou		
Retaliação	
	
O	indivíduo	que	acredita	que	foi	tiranizado,	cyber-tiranizado,	intimidado,	molestado	ou	é	
o	alvo	da	retaliação	deve	relatar	o	incidente	ao	principal,	ao	departamento	de	serviços	
do	estudante	ou	a	qualquer	membro	do	pessoal.	Um	membro	do	pessoal	que	recebe	tal	
relatório	ajudará	ao	estudante	em	relatar	a	queixa	ao	principal,	e/ou	a	um	membro	do	
departamento	de	serviços	do	estudante.	Se	o	agressor	alegado	é	o	director	então	a	
investigação	estará	conduzida	pelo	superintendente/designado,	e	se	o	agressor	alegado	
é	o	superintendente	então	a	investigação	será	conduzida	pelo	comitê	da	escola	ou	por	
seu	designado.		Não	haverá	nenhuma	tolerância	para	tiranizar	pelo	qualquer	contra	
outro.		O	director	ou	o	pessoal	de	serviços	do	estudante	fornecerão	o	indivíduo	um	
Formulário	para	relatar	incidentes.	

	
Quando	uma	queixa	de	tiranizar,	de	cyber-tiranizar,	de	intimidação,	ou	de	retaliação	é	
feita	as	seguintes	etapas	serão	tomadas	prontamente:	
	
Incidentes	de	tiranizar,	de	intimidação,	ou	de	retaliação			
Este	formulário	está	disponível	no	escritório	do	principal	e	no	escritório	dos	serviços	do	
estudante.	Relatórios	anónimos	podem	ser	feitos	ao	principal	na	escrita	ou	pelo	telefone	
em	(508)	823-5151,	por	extensão	101	ou	pelo	departamento	de	serviços	do	estudante	



	
	

	

em	(508)	823-5151,	por	extensão	115.	Um	indivíduo	que	faça	sabiamente	uma	acusação	
falsa	de	tiranizar	ou	de	retaliação	será	sujeito	à	acção	disciplinar.	(A	disciplina	não	será	
emitida	com	base	em	um	relatório	anónimo	no	isolamento).	
	
Etapa	1	
O	querelante,	ou	a	testemunha,	ou	o	indivíduo	ciente	da	conduta	violando	esta	política	
completará	um	formulário	para	relatar	incidentes	de	tiranizar,	de	intimidação,	ou	
de	retaliação.		O	querelante	ou	o	outro	indivíduo	serão	ajudados	com	completar	o	
formulário	em	caso	necessário.	O	formulário	da	queixa	estará	mantido	em	um	lugar	
centralizado	e	seguro	no	escritório	do	administrador	dos	serviços	do	estudante	se	o	
querelante	é	um	estudante.	Um	empregado	adulto	queixando-se	de	ser	alvo	irá	
preencher	o	formulário	e	submetê-lo-á	o	administrador	de	negócio	da	escola.	O	
formulário	da	queixa	detalhará	os	factos	e	as	circunstâncias	do	incidente	ou	do	teste	
padrão	de	comportamento.	Se	um	estudante	sob	18	anos	de	idade	é	involvido,	seus	pais	
serão	notificados	imediatamente	a	menos	que,	após	a	consulta	com	o	estudante,	se	
determinar	não	ser	no	melhor	interesse	do	estudante.	Os	específicos	da	queixa,	a	saber	
alvo,	agressor	alegado,	dia	da	semana	do	incidente,	lugar,	hora	do	incidente,	e	repórter	
serão	adicionados	imediatamente	ao	registro	de	seguimento	pelo	membro	do	pessoal	
que	recebe	o	formulário	peenchido.	
	
Etapa	2	
Uma	investigação	rápida,	imparcial	deve	ser	completada	pelo	diretor	/	designado,	
excepto	nos	casos	em	que	o	principal	é	o	agressor.	O	investigador	recomendará	o	
partido	de	queixa	e	os	agressores	alegados	que	a	investigação	será	tão	confidencial	
quanto	praticável,	a	importância	da	necessidade	para	a	honestidade	completa	e	que	
nenhuma	acção	de	represália	será	tolerada.	A	investigação	pode	consistir	em	entrevistas	
pessoais	com	o	estudante	de	queixa,	o	agressor	alegado	e	todos	os	outros	indivíduos	que	
puderem	ter	o	conhecimento	dos	incidentes	ou	das	circunstâncias	alegadas	que	causam	
a	queixa.	Em	determinar	se	a	conduta	alegada	constitui	uma	violação	desta	política,	o	
oficial	da	queixa	deve	considerar	as	circunstâncias	circunvizinhas,	todos	os	originais	
relevantes,	a	natureza	do	comportamento,	incidentes	passados	ou	padrões	de	
comportamento	passados	o	contínuos,	os	relacionamentos	entre	os	partidos	envolvidos,	
e	o	contexto	em	que	os	incidentes	alegados	ocorreram.	Se	uma	acção	ou	um	incidente	
particular	constituem	uma	violação	desta	política	exige	uma	determinação	baseada	em	
todos	os	factos	e	circunstâncias	circunvizinhas.	
	
Além,	a	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		pode	tomar	etapas	imediatas,	em	
sua	discreção,	para	proteger	o	querelante,	agressor	alegado,	testemunhas,	ou	outros	
indivíduos,	conclusão	pendente	de	uma	investigação	da	agressão	alegada	e	pode	fazer	
todas	as	referências	apropriadas	para	o	auxílio,	incluindo	mas	não	limitadas	à	
assistência,	à	intervenção	em	crise	da	violação,	à	aplicação	da	lei	local,	etc.	Tais	etapas	
podem	incluir,	mas	não	serão	limitadas	a	separar	os	partidos	no	ambiente	escolar.		A	
investigação	será	terminada	assim	que	seja	praticável.	O	principal/designado	fará	um	
relatório	escrito	após	a	conclusão	da	investigação	e	uma	cópia	deste	relatório	será	
arquivada	no	escritório	dos	serviços	do	estudante.		O	relatório	incluirão	uma	indicação	
das	etapas	de	investigação	tomadas	e	a	determinação	se	as	alegações	estiveram	
substanciadas	como	efectivas	e	se	parecem	ser	violações	desta	política.	
	



	
	

	

	
	
Etapa	3	
Depois	da	investigação,	o	investigador	recomendará	que	acção,	eventualmente,	é	
exigida.	Bristol-Plymouth	tomará	a	acção	apropriada	em	todos	os	casos	onde	o	
investigador	conclui	que	esta	política	estêve	violada.	Os	indivíduos	que	se	envolvem	em	
conduta	que	é	encontrado	para	estar	em	violação	desta	política	estarão	sujeitos	a	
disciplina,	contudo,	acção	disciplinar	tomada	deve	equilibrar	a	necessidade	para	a	
responsabilidade	com	a	necessidade	de	ensinar	o	comportamento	apropriado.		Qualquer	
pessoa	que	está	determinada	a	ter	violado	esta	política	estará	sujeita	à	ação,	incluindo,	
mas	não	ser’alimitada	a,	aviso	verbal,	aviso	escrito,	reprimenda,	detenção,	suspensão,	
expulsão,	ou	toda	a	outra	acção	correctiva	que	incluem,	mas	não	será	limitada	a,	
formação,	educação,	ou	assistência.	A	política	do	comitê	da	escola	de	políticas,	leis	
estaduais	e	federais,	incluindo,	mas	não	limitada	a,	as	proteções	do	devido	processo	legal	
para	estudantes	com	deficiência	serão	aplicadas.			
	
Além	do	que	a	tomada	da	acção	disciplinar	como	descrito	acima,	o	principal/designado	
relatará	a	conduta	encontrada	a	estar	em	violação	desta	política	à	aplicação	da	lei	local	
se	se	acredita	que	uma	acção	mais	adicional	sob	a	forma	das	acusações	penais	pode	ser	
levada	a	cabo.	Nada	nesta	política	é	pretendido	impedir	que	o	pessoal	da	escola	
enderece	e	tome	a	acção	disciplinar	contra	um	indivíduo	para	a	conduta	que	não	
encontram	a	definição	de	tiranizar,	de	intimidação	cyber-tiranizando,	de	perseguição,	ou	
de	retaliação,	como	definida	acima,	mas	que	é	no	entanto,	impróprio	para	o	ambiente	
escolar.	
	
D.	Fechando	uma	queixa		
No	caso	em	que	é	determinado	que	esta	política	foi	violada,	o	diretor	/	pessoa	
designada	irá,	além	de	tomar	medidas	disciplinares:		
• Notifique	o	pai	ou	o	guardião	do	agressor	
• Informe	o	querelante	e	os	pais	do	querelante	das	etapas	que	foram	tomadas	para	

impedir	uns	actos	de	agressão	mais	adicionais	à	extensão	permitida	por	limitações	
legais	

• Notifique	a	aplicação	da	lei	local,	se	se	acredita	que	as	acusações	penais	contra	o	
agressor	podem	ser	levadas	a	cabo	

	
E.	Segredo	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		reconhece	que	o	estudante	de	queixa	e	o	
agressor	alegado	têm	grandes	interesses	em	manter	o	segredo	das	alegações	e	da	
informação	relacionada.	A	privacidade	do	querelante,	dos	indivíduos	contra	quem	a	
queixa	é	arquivada,	e	das	testemunhas	será	respeitada	tanto	quanto	é	prático,	
consistente	com	as	obrigações	legais	para	investigar,	para	tomar	a	acção	apropriada,	e	
para	cumprir	com	toda	a	obrigação	da	descoberta	ou	da	divulgação.	
	
F.	Desenvolvimento	profissional	
Bristol-Plymouth	fornecerá	o	desenvolvimento	profissional	a	todo	o	pessoal	numa	base	
anual.		O	pessoal	inclui,	mas	não	é	limitado	a,	professores,	administradores,	
conselheiros,	enfermeiras	da	escola,	trabalhadores	do	bar,	guardas,	condutores	de	



	
	

	

autocarro,	treinadores	atléticos,	conselheiros	às	actividades	de	extracurricular,	e	
paraprofessionals.			
	
Todos	os	anos	o	pessoal	inteiro,	como	alistado	acima,	receberá	o	treinamento	nos	
específicos	desta	política	inteira.	O	treinamento	consistirá	em	uma	vista	geral	das	etapas	
que	o	principal/designado	ou	o	superintendente	quando	o	director	é	o	agressor	ou	
comitê	da	escola	quando	o	superintendente	é	o	agressor	seguirá	após	recepção	de	um	
relatório	de	tiranizar,	intimidação,	a	perseguição	ou	a	retaliação,	os	deveres	de	todos	os	
membros	do	pessoal	que	pertencem	a	uma	queixa	sobre	a	conduta	em	violação	desta	
política,	uma	visão	geral	dos	currículos	de	prevenção	do	bullying,	e	as	estratégias	
adequadas	à	idade,	tanto	para	prevenir	o	bullying	e	intervenções	para	impedir	
incidentes	de	tiranizar.	Todas	as	ofertas	do	desenvolvimento	profissional	fornecerão	a	
informação	baseada	em	evidência	de	todos	os	aspectos	de	tiranizar,	de	cyber-tiranizar,	
de	intimidação,	de	perseguição,	de	retaliação	e	de	comportamentos	que	puderam	ser	
observados	nos	incidentes	deste	tipo.	Além,	o	desenvolvimento	profissional	endereçará	
métodos	para	impedir	e	responder	à	conduta	em	violação	desta	política	que	envolve	
estudantes	com	as	inabilidades	e	os	métodos	apropriados	para	endereçar	esta	
necessidade	em	programas	educativos	particularizados.	Todos	os	anos	haverá	o	
desenvolvimento	profissional	em	curso	que	equipará	o	pessoal	para	criar	um	clima	da	
escola	que	promova	a	segurança,	uma	comunicação	civil,	e	o	respeito	para	a	diversidade.	
Além	disso,	o	pessoal	responsável	pela	aplicação	e	supervisão	do	Plano	para	distinguir	
entre	os	comportamentos	administrativos	aceitáveis	projetados	para	corrigir	a	falta,	
instilar	a	responsabilidade	no	ajuste	da	escola,	etc.	e	os	comportamentos	de	tiranizar	e	
tiranizando	dos	estudantes	pelo	pessoal	da	escola.	Finalmente,	o	pessoal	receberá	a	
observação	escrita	desta	política	no	manual	da	faculdade/pessoal.	
	
G.	Instrução	do	estudante	em	tiranizar,	em	cyber-tiranizar,	em	intimidação,	e		
retaliação	
	
É	a	opinião	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		que	a	educação	é	a	missão	
desta	escola	e	uma	prioridade	ao	endereçar	o	assunto	de	tiranizar,	de	cyber-tiranizar,	de	
intimidação,	e	de	retaliação.	Todos	os	estudantes	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth	receberão	a	instrução	apropriada	para	a	idade	todos	os	anos.	A	informação	
instrutiva	sobre	as	secções	específicas	do	estudante	desta	política	será	revista	no	início	
de	cada	ano	escolar	na	reunião	de	primeira	classe.	A	instrução	apropriada	para	a	idade	
será	fornecida	em	um	conjunto	da	classe	programado	para	o	primeiro	semestre	do	ano.	
A	instrução	individual	será	fornecida	durante	o	segundo	semestre	pela	faculdade	do	
departamento	da	saúde/educação	física.	Toda	a	instrução	será	baseada	em	evidências	e	
usará	uma	variedade	de	técnicas	de	instrução	adequadas	à	idade,	incluindo	mas	não	
limitadas	a,	do	convidado,	modelagem	do	papel	de	relacionamentos	apropriados	e	
saudáveis,	treinando	em	uma	comunicação	respeitosa,	e	no	uso	apropriado	da	
tecnologia.	
	
A	instrução	adicional	será	fornecida	em	uma	base	como	necessária	se	os	exemplos	dos	
comportamentos	que	violam	esta	política	são	identificados.	Esta	instrução	adicional	será	
fornecida	aos	estudantes	que	demonstraram	uma	necessidade	e	dada	aos	indivíduos,	
aos	grupos	identificados,	às	classes,	ou	ao	corpo	estudantil	inteiro	como	ditada	pela	
situação.	



	
	

	

	
H.	Recursos	e	serviços	de	assistência	
	
O	bem	estar	e	a	segurança	de	nossos	estudantes	são	o	aspecto	mais	importante	da	vida	
do	estudante	na	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth.	Todo	o	estudante	ou	
família	do	estudante,	que	for	envolvida	em	qualquer	maneira,	como	um	alvo	ou	como	
um	agressor,	serão	informados	de	todos	os	recursos	disponíveis	a	eles.	Os	conselheiros	
do	ajuste	da	escola	e	os	conselheiros	da	orientação	trabalharão	com	estudantes	e	
famílias	durante	todo	o	processo	da	queixa.	As	referências	ao	psicólogo	da	escola	e	ao	
grupo	das	habilidades	sociais	serão	feitas	como	necessário.	Os	conselheiros	igualmente	
referirão	a	estudantes	o	departamento	de	ELL	ou	o	Enlace	para	os	sem	casa	conforme	
apropriado.	Se	a	assistência	adicional	é	necessária,	ou	pedida,	uma	referência	para	os	
serviços	de	base	comunitária	será	feita	em	uma	agência	com	experiência	com	
este		problema	e	grupo	de	idade	
	
I.	Conclusão	
	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		fornecerá	um	ambiente	conducente	à	
educação	e	ao	desenvolvimento	social.	O	comportamento	irreverente	não	será	tolerado.	
O	distrito	espera	que	todos	os	membros	da	comunidade	da	escola	se	tratarão	em	uma	
maneira	civil	e	com	respeito	para	diferenças.	O	ambiente	permitirá	que	cada	um	
individual	sinta	seguro,	protegido,	e	socialmente	confortável	de	modo	que	se	concentre	
no	negócio	da	aprendizagem.	Entendemos	que	certos	grupos	de	estudantes	podem	ser	
mais	vulneráveis	a	tornar-se	alvos	do	tiranizar,	cyber-tiranizar,	e	intimidação.		Este	
distrito	tomará	etapas	específicas	para	criar	um	ambiente	seguro,	de	suporte	para	
populações	vulneráveis	na	comunidade	da	escola,	e	fornece	todos	os	estudantes	as	
habilidades,	o	conhecimento,	e	as	estratégias	para	impedir	ou	responder	à	conduta	em	
violação	desta	política.	
	
Às	vezes,	há	as	alegações	de	tiranizar	que,	depois	da	investigação,	não	encontram	os	
critérios	para	ser	o	tiranizar.	Se	a	ofensa	não	é	julgada	tiranizar,	a	seguir	o	disciplinador	
e	o	administrador	dos	serviços	do	aluno	avaliarão	o	incidente	para	determinar	se	os	
critérios	para	a	perseguição	estão	encontrados,	e	em	caso	afirmativo,	a	política	da	
perseguição	será	utilizada.	
	
J.	Diretrizes	para	relatórios	e	investigando	a	perseguição	
	
Nos	sistemas	escolares,	a	perseguição	pode	tomar	muitos	formulários	e	cruzar	muitas	
linhas.	A	situação	pode	ser	um	exemplo	do	membro	do	pessoal	ao	membro	do	pessoal,	
do	membro	do	pessoal	ao	estudante,	do	estudante	ao	membro	do	pessoal,	ou	do	
estudante	ao	estudante.	As	diretrizes	para	tratar	toda	a	carga	da	perseguição	são	como	
segue:	
	

1. Pela	lei,	a	perseguição	é	definida	pela	percepção	da	vítima	em	combinação	com	
padrões	ou	expectativas	objetivas.	O	que	uma	pessoa	pode	considerar	o	
comportamento	aceitável	pode	ser	visto	como	a	perseguição	por	uma	outra	
pessoa.	Conseqüentemente,	a	fim	de	proteger	o	direito	de	ambos	os	partidos,	é	



	
	

	

importante	que	a	vítima	faz	claro	ao	perturbador	que	o	comportamento	é	
desagradável.	

	
2. Em	todas	as	cargas	da	perseguição,	a	vítima	deve	relatar	os	específicos	da	queixa	

para	assegurar-se	de	que	a	investigação	subseqüente	esteja	centrada	sobre	os	
factos	relevantes.			

	
• Todo	o	estudante	que	acreditar	que	estêve	molestado	por	um	outro	estudante	deve	

relatar	o	incidente	ao	disciplinador,	ao	principal,	ao	departamento	de	serviços	do	
estudante	ou	ao	qualquer	membro	do	pessoal.	No	caso	da	perseguição	do	
estudante-à-estudante,	é	a	opinião	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		
que	a	educação	é	a	primeira	etapa	em	resolver	queixas	da	perseguição.	

• Todo	o	estudante	que	acreditar	que	foi	uma	vítima	da	perseguição	por	um	membro	
do	pessoal	da	escola	deve	fazer	um	relatório	ao	administrador	dos	serviços	do	
aluno,	em	508-823-5151	extensão	137	,	ou	o	conselheiro	apropriado	da	orientação,	
508-823-5151	extensão	115.		Os	formulários	da	queixa	da	perseguição	estão	
disponíveis	no	departamento	de	serviços	do	estudante.			

• Todo	o	empregado	que	acreditar	que	foi	uma	vítima	da	perseguição	por	um	
membro	do	pessoal	da	escola	deve	fazer	um	relatório	à	administração	de	empresas	
da	escola	em	508-	823-5151	extensão	112.			

• As	queixas	orais	e	anónimas	serão	revistas	mas	são	inerente	difíceis	de	investigar	e	
não	podem	ser	processualmente	justas;	em	conseqüência	nenhuma	acção	
disciplinar	será	tomada	em	queixas	anónimas	a	menos	que	seja	verificado	pela	
evidência	clara	e	de	forma	convincente.		Todas	queixas	restantes	serão	revistas	
baseadas	em	uma	preponderância	do	padrão	da	evidência.			

	
3. Todo	o	empregado	da	escola	que	tiver	a	informação	segura	que	conduziria	uma	

pessoa	razoável	a	suspeitar	que	uma	pessoa	é	um	alvo	da	perseguição,	tiranizar,	
ou	intimidação	deve	imediatamente	relatá-lo	ao	disciplinador	e/ou	ao	
administrador	dos	serviços	do	aluno.	O	administrador	documentará	todo	o	
incidente	proibido	que	for	relatado	e	confirmado,	e	relatará	todos	os	incidentes	
da	discriminação,	da	perseguição,	da	intimidação,	de	tiranizar	ou	de	cyber-
tiranizar	e	as	conseqüências	resultantes,	incluindo	a	disciplina	e	as	referências,	
de	acordo	com	leis	e	regulamentos	estaduais.			

	
4. O	pessoal	da	escola	é	indemnizado	de	toda	a	causa	da	acção	que	decorrente	de	

um	relatório	de	boa	fé	da	perseguição.	
	
5. Se	um	exemplo	da	perseguição	do	estudante-à-estudante	é	relatado	a	um	

membro	do	pessoal	a	não	ser	um	administrador,	o	membro	do	pessoal	deve	
informar	o	disciplinador	e/ou		o	administrador	dos	serviços	do	aluno.	

	
6. Se	uma	situação	que	envolve	uma	carga	do	membro	do	pessoal	à	perseguição	do	

estudante	é	trazida	à	atenção	de	qualquer	membro	do	pessoal,	o	membro	do	
pessoal	deve	notificar	o	disciplinador	e/ou		o	administrador	dos	serviços	do	
aluno	imediatamente.	

	



	
	

	

7. Em	uma	situação	que	envolve	uma	carga	da	perseguição	do	estudante	à	um	
membro	do	pessoal	o	membro	do	pessoal	deve	notificar	o	disciplinador	e/ou	o	
administrador	dos	serviços	do	aluno.	

	
8. Em	uma	situação	que	envolve	uma	carga	da	perseguição	do	membro	do	pessoal	à	

um	membro	do	pessoal,	o	membro	do	pessoal	deve	notificar	o	administrador	de	
negócio	da	escola.	

	
Uma	vez	que	uma	carga	da	perseguição	foi	feita	uma	vez,	o	seguinte	plano	de	acção	será	
tomada:	
	
Dependente	do	querelante,	o	disciplinador,	administrador	de	serviços	dos	alunos,	e/ou	o	
administrador	de	negócio	da	escola	investigará	a	carga	com	as	discussões	com	os	
indivíduos	envolvidos.	Nas	situações	que	envolvem	alegações	contra	um	membro	do	
pessoal,	deve	ser	informado	de	seus	direitos	de	ter	um	terceiro	actual	na	altura	da	
discussão.	Nas	situações	que	envolvem	estudantes,	o	autoritário	contratará	os	
indivíduos	apropriados	em	entrevistas	confidenciais.	Os	pais	podem	ser	informados	da	
situação.	É	importante	que	a	situação	esteja	resolvida	tão	confidencial	e	tão	rapidamente	
como	as	circunstâncias	permitem.	
	
Nos	casos	onde	a	perseguição	é	determinada	de	ser	severa,	persistente,	quando	há	um	
comportamento	de	represália	ou	quando	não	é	resolvido	com	o	procedimento	acima,	a	
situação	será	referida	a	administração	(director,	disciplinador)	para	a	acção	disciplinar.	
	
Nos	casos	onde	o	querelante	não	está	satisfeito	com	o	resultado,	o	estudante	tem	a	
opção	de	arquivar	um	formulário	da	queixa	da	perseguição	com	o	administrador	dos	
serviços	do	aluno.	
	
K.	Procedimento	de	queixa	
	
Quando	os	relatórios	da	perseguição	do	estudante	são	arquivados	com	o	disciplinador	
e/ou	o	administrador	dos	serviços	do	aluno,	as	seguintes	etapas	serão	tomadas:	
	
Etapa	1	
O	querelante	completará	um	formulário	da	queixa	da	perseguição	(veja	o	apêndice	C).	
Este	formulário	da	queixa	será	mantido	em	um	lugar	centralizado	e	seguro	no	escritório	
do	administrador	dos	serviços	do	aluno.	O	formulário	da	queixa	detalhará	os	factos	e	as	
circunstâncias	do	incidente	ou	do	teste	padrão	de	comportamento.	Todas	as	queixas	
orais	serão	investigadas	e	o	escritório	que	recebe	a	queixa	enviará	prontamente	ao	
querelante	um	sumário	escrito	da	queixa	para	assegurar	a	precisão.	Se	um	estudante	sob	
18	anos	de	idade	é	involvido,	seus	pais	serão	notificados	imediatamente	a	menos	que,	
após	a	consulta	com	o	estudante,	se	determinar	não	ser	nos	melhores	interesses	do	
estudante.	
	
Etapa	2	
Uma	investigação	rápida,	imparcial	deve	ser	completada	pelo	administrador	dos	
serviços	do	aluno	ou	pelo	conselheiro	da	orientação	dentro	de	14	dias	de	calendário	da	
data	da	queixa	ou	do	relatório.	O	oficial	da	perseguição	recomendará	o	partido	de	queixa	



	
	

	

e	os	autores	alegados	que	a	investigação	será	tão	confidencial	quanto	praticável	e	que	
nenhuma	acção	de	represália	será	tolerada.		A	investigação	pode	consistir	em	
entrevistas	pessoais	com	o	estudante	de	queixa,	o	perturbador	alegado	e	todos	os	outros	
indivíduos	que	puderem	ter	o	conhecimento	dos	incidentes	ou	das	circunstâncias	
alegadas	que	causam	a	queixa.		Em	determinar	se	a	conduta	alegada	constitui	uma	
violação	desta	política,	o	oficial	da	queixa	da	perseguição	deve	considerar	as	
circunstâncias	circunvizinhas,	todos	os	originais	relevantes,	a	natureza	do	
comportamento,	incidentes	passados	ou	padrões	de	comportamento	passados	ou	
contínuous,	os	relacionamentos	entre	os	partidos	envolvidos,	e	o	contexto	em	que	os	
incidentes	alegados	ocorreram.		
	
Se	uma	acção	ou	um	incidente	particular	constituem	uma	violação	desta	política	exige	
uma	determinação	baseada	em	todos	os	factos	e	circunstâncias	circunvizinhas.	
	
Além	disso,	a	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		pode	tomar	etapas	imediatas,	
em	sua	discreção,	para	proteger	o	estudante	de	queixa,	perturbador	alegado,	
testemunhas,	ou	outros	estudantes,	conclusão	pendente	de	uma	investigação	de	
perseguição	alegada	e	pode	fazer	todas	as	referências	apropriadas	para	o	auxílio,	
incluindo	mas	não	limitadas	à	assistência,	à	intervenção	em	crise	da	violação,	etc.	Tais	
etapas	podem	incluir,	mas	não	serão	limitadas	a	separar	os	partidos	no	ambiente	
escolar.	
	
A	investigação	será	terminada	assim	que	praticável,	mas	não	mais	tarde	de	quatorze	
(14)	dias	de	calendário	da	queixa	ou	do	relatório.		O	administrador	dos	serviços	do	
aluno	fará	um	relatório	escrito	ao	director	de	escola	após	a	conclusão	da	investigação.		O	
relatório	incluirão	uma	indicação	das	etapas	de	investigação	tomadas	e	a	determinação	
se	as	alegações	estiveram	substanciadas	como	efectivas	e	se	parecem	ser	violações	desta	
política.		
	
Etapa	3	
Depois	da	investigação,	o	administrador	dos	serviços	do	aluno	recomendará	ao	director	
de	escola	que	acção,	eventualmente,	é	exigida.		Bristol-Plymouth	tomará	a	acção	
apropriada	em	todos	os	casos	onde	o	administrador	dos	serviços	do	aluno	conclui	que	
esta	política	estêve	violada.			
	
O	qualquer	que	é	determinado	a	ter	violado	esta	política	será	sujeito	à	acção	que	
incluem,	mas	não	limitado	a,	a	advertência,	a	exclusão,	a	suspensão,	a	expulsão,	ou	toda	a	
outra	acção	correctiva	que	inclui,	mas	não	seja	limitado	a,	formação,	educação,	ou	
assistência.	A	política	do	comitê	escolar,	leis	estaduais	e	federais,	incluindo,	mas	não	
limitadas	a,	as	proteções	do	devido	processo	legal	para	estudantes	com	deficiência	será	
aplicada.	
	
Etapa	4	
O	estudante	de	queixa	e	o	perturbador	alegado	serão	informados	dos	resultados	da	
investigação,	incluindo	se	as	alegações	estiveram	encontradas	para	ser	efectivas,	se	
havia	uma	violação	da	política,	e	se	a	acção	disciplinar	foi	ou	será	tomada.		
	
L.	Segredo	



	
	

	

	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		reconhece	que	o	estudante	de	queixa	e	o	
perturbador	alegado	têm	grandes	interesses	em	manter	o	segredo	das	alegações	e	da	
informação	relacionada.	A	privacidade	do	estudante	de	queixa,	dos	indivíduos	contra	
quem	a	queixa	é	arquivada,	e	das	testemunhas	será	respeitada	tanto	quanto	praticável,	
consistente	com	as	obrigações	legais	para	investigar,	para	tomar	a	acção	apropriada,	e	
para	cumprir	com	toda	a	obrigação	da	descoberta	ou	da	divulgação.	

Não-Discriminação	

O	comitê	da	escola	de	Bristol-Plymouth	é	cometido	a	fornecer	todos	os	estudantes	um	
ambiente	escolar	seguro	e	de	suporte.		Os	membros	da	comunidade	da	escola	são	
esperados	tratar-se	com	o	respeito	mútuo.	
	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		não	discrimina	com	base	na	raça,	na	cor,	
no	sexo,	na	idade,	na	identidade	do	género,	na	religião,	na	origem	nacional,	na	
orientação	sexual,	na	inabilidade,	ou	na	pobreza	na	admissão	a,	no	tratamento	ou	no	
emprego	em	seus	programas	e	actividades.	Todos	os	estudantes	têm	a	igualdade	de	
acesso	ao	programa	de	ensino	geral	e	à	série	completa	de	todos	os	programas	
ocupacionais/ensino	profissional	oferecidos	pelo	distrito.	A	seguinte	pessoa	foi	
designada	para	segurar	inquéritos	em	relação	às	políticas	da	não-discriminação:		
Melanie	Shaw,	administradora	de	serviços	dos	alunos,	escola	de	regional	técnica	de	
Bristol-Plymouth	,	Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School,	207	Hart	Street,	
Taunton,	MA	02780;	(508)	823-5151.	

Discriminação	

A	discriminação	consiste	nas	acções	tomadas	contra	outras	que	as	tratam	desigual	
devido	à	polarização	da	raça,	da	religião,	de	origem	nacional,	de	inabilidade,	de	
orientação	sexual,	econômica	ou	de	alojamento	do	estado	ou	de	género.	Cada	aluno	tem	
direito	a	igualdade	de	oportunidades	educacionais.	Um	estudante	não	pode	ser	negado	
os	mesmos	direitos	que	outro	ou	ser	sujeitado	à	disciplina	devido	a	seu	raça,	religião,	
origem	nacional,	inabilidade,	orientação	sexual	ou	género.	
	
Estudantes	
Para	os	estudantes,	a	discriminação	inclui,	mas	não	é	limitada	a,	tratamento	desigual	no	
que	diz	respeito	ao	registo	do	curso,	aconselhamento	de	orientação,	a	instrução	de	
curso,	e	programas	de	actividades	extra-curricular	e	os	atléticos.	
	
Os	estudantes	com	inabilidades	são	protegidos	sob	a	lei	federal	e	estadual	da	
discriminação.	Tais	estudantes	são	autorizados	a:	(1)	ter	seus	programas	e	actividades	
em	um	lugar	fisicamente	acessível;	(2)	ser	assegurados	“uma	comunicação	eficaz,”	
incluindo,	se	necessário,	a	disposição	de	auxílios	adicionais	e	serviços;	e	(3)	alteração	
razoável	das	políticas	e	das	práticas	de	uma	escola,	se	necessário,	receber	uma	educação	
das	oportunidades	iguais.	Os	estudantes	com	necessidades	educacionais	especiais	
podem	ser	autorizados	a	um	programa	educativo	particularizado.	



	
	

	

Procedimento	de	queixa	para	a	discriminação	
Todo	o	estudante	ou	membro	do	pessoal	que	sentir	que	foram	uma	vítima	da	
discriminação	devido	à	raça,	religião,	origem	nacional,	inabilidade,	orientação	sexual,	
polarização	econômica	ou	do	alojamento	do	estado	ou	de	género,	devem	fazer	um	
relatório	ao	administrador	dos	serviços	do	aluno,	a	508-823-5151	115	exteriores	ou	ao	
conselheiro	apropriado	da	orientação,	508-823-5151	ext.115.	

Procedimentos	de	queixa	alternativos	
Além	do	que,	ou	em	vez	de	arquivar	uma	queixa	da	discriminação	com	esta	política,	uma	
pessoa	pode	 escolher	 exercitar	 outras	 opções,	 incluindo	mas	não	 limitadas	 a	 arquivar	
uma	queixa	com	agências	exteriores	ou	acção	jurídica.	

Regulamentos	para	o	título	IX	e	o	capítulo	622	

Os	regulamentos	em	relação	ao	título	IX	das	alterações	da	educação	de	1972	(legislação	
federal)	e	do	capítulo	622	dos	actos	de	1971	(legislação	do	estado)	estão	actualmente	de	
facto	na	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	.	
	
Ambas	as	leis	se	preocupam	com	a	discriminação.	O	título	IX	proibe	a	discriminação	com	
base	no	sexo	em	todas	as	actividades	educacionais	e	programas	operados	pelas	escolas	
públicas,	quando	o	capítulo	622	proibe	a	discriminação	com	base	na	raça,	a	cor,	origem	
nacional,	e	religião	assim	como	sexo.	
	
Os	inquéritos	em	relação	à	conformidade	com	título	IX	ou	capítulo	622	podem	ser	
dirigidos	a:	
Coordenadora	do	Título	IX	e	do	capítulo	622,	Melanie	Shaw	
Administradora	de	serviços	dos	alunos		
Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	
207	Hart	Street	
Taunton,	Massachusetts	02780	
Phone:	508-823-5151	ext.	137	or	115	
	
Além,	o	seguinte	procedimento	da	queixa	foi	estabelecido	para	discriminações	alegadas	
em	relação	ao	título	IX	e	ao	capítulo	622:	
	
Nível	I	
O	estudante	supostamente	discriminado	se	reunirá	com	o	administrador		de	serviços	
dos	alunos	para	discutir	a	discriminação	alegada.			
	
Nível	II	
Se	a	discriminação	alegada	não	é	resolvida	satisfatoriamente,	a	matéria	mover-se-á	para	
o	nível	II,	uma	reunião	com	o	director	de	escola,	que	tentará	fornecer	uma	solução	ao	
problema.	
	
Nível	III	



	
	

	

Se	a	discriminação	alegada	não	é	resolvida	satisfatoriamente,	a	matéria	mover-se-á	para	
o	nível	II,	uma	reunião	com	o	superintendente	das	escolas	que	tentará	fornecer	uma	
solução	ao	problema	
	
Se	a	resolução	não	pode	ser	alcançado	localmente,	ou	se	o	reclamante	deseja	evitar	o	
procedimento	local,	o	Bureau	de	igualdade	de	oportunidades	educacionais	(capítulo	
622)	ou	o	escritório	de	direitos	civis	(título	IX)	podem	tornar-se	involvido.	

Trote	(Hazing)	

LEIS	GERAIS	DE	MASSSACHUSETTS,	CAPÍTULO	269	
	

SECÇÕES	17	E	18:	
	
Secção	17.	Aquele	que	é	um	organizador	ou	um	participante	principal	no	crime	do	
trote/hazing	como	definido	nisto	será	punido	por	uma	multa	de	não	mais	de	três	mil	
dólares	($3.000)	ou	pelo	aprisionamento	em	uma	casa	de	correcção	por	não	mais	de	um	
(1)	ano,	ou	tal	multa	e	aprisionamento.	
	
O	termo	“hazing”	como	usado	nesta	secção	e	nas	secções	17	e	18,	significará	toda	a	
conduta	ou	método	da	iniciação	em	qualquer	organização	do	estudante	se	no	público	ou	
na	propriedade	privada,	de	forma	imprudente	põe	em	perigo	a	saúde	física	ou	mental	de	
qualquer	estudante	ou	da	outra	pessoa.	Tal	conduta	incluirá	o	chicoteamento,	bater,	
marcar,	ginástica	forçada,	exposição	ao	tempo,	consumo	forçado	de	todo	o	alimento,	
licor,	bebida,	droga	ou	a	outra	substância	ou	qualquer	outro	tratamento	brutal	ou	
atividade	física	forçada	que	seja	provável	afectar	adversamente	a	saúde	física	ou	a	
segurança	de	um	estudante	ou	a	outra	pessoa,	ou	que	sujeita	cada	estudante	ou	a	outra	
pessoa	ao	esforço	mental	extremo,	incluindo	privação	prolongada	de	sono	ou	descanso	
ou	isolamento	prolongado.	
	
Secção	18.	Qualquer	pessoa	que	sabe	que	uma	outra	pessoa	é	a	vítima	do	hazing	como	
definido	na	secção	17	e	está	na	cena	de	tal	crime,	até	ao	ponto	em	que	tal	pessoa	pode	
fazer	assim	sem	perigo	ou	perigo	a	si	mesmo	ou	a	outro,	deve	relatar	tal	crime	a	um	
agente	policial	apropriado	assim	que	seja	razoavelmente	praticável.	Qualquer	pessoa	
que	não	relata	tal	crime	estará	punido	por	uma	multa.	

Segurança	&	segurança	da	escola	

Segurança	
A	segurança	é	hábito	que	forma	e	é	sempre	visível	nos	hábitos	do	trabalho	do	
trabalhador	realizado.	Os	bons	hábitos	da	segurança	são	pretendidos	como	o	seguro	
contra	a	perda	de	tempo	supérflua	e	de	dinheiro,	assim	como	a	protecção	contra	
acidentes	sérios.	Cada	loja	afixou	seu	próprio	grupo	de	regras	da	segurança.	É	a	
responsabilidade	de	cada	estudante	saber	completamente	e	observar	as	regras	da	
segurança	do	departamento.	Faça	o	uso	apropriado	de	todas	as	protecções	que	são	
fornecidas	para	a	protecção	do	estudante.	Os	estudantes	que	se	põem	em	perigo	ou	seus	



	
	

	

colegas	propositadamente	violando	nosso	código	da	segurança	serão	sujeitos	à	
destituição	imediata.	
	
OS	ÓCULOS	DE	SEGURANÇA	DEVEM	SER	USADOS	EM	TODAS	AS	LOJAS	SEGUNDO	
AS	EXIGÊNCIAS	DA	LEI	ESTADUAL	DE	MASSACHUSETTS.	OS	ÓCULOS	DE	
SEGURANÇA	SOMBREADOS	OU	ESCUROS	NÃO	SÃO	PERMITIDOS.	SOMENTE	AS	
LENTES	CLARAS	SÃO	PERMITIDAS.		TODOS	OS	ÓCULOS	DE	SEGURANÇA	DEVEM	
ENCONTRAR	O	PADRÃO	DO	ANSI.	

Todos	os	alunos	do	9º	ano	de	entrada	serão	emitidos	óculos	de	segurança	para	ser	
usados	por	eles	ao	longo	de	seus	anos	em	Bristol-Plymouth.		Nenhum	outros	óculos	de	
segurança	serão	emitidos	na	despesa	da	escola.		Se	um	aluno	deseja	um	par	de	óculos	de	
segurança	de	substituição,	os	óculos	estão	disponíveis	para	compra	na	loja	da	escola.	
	
O	vestido	da	loja	(uniformes,	sapatos,	comprimento	do	cabelo,	etc.)	deve	conformar-se	
às	normas	de	segurança	dessa	loja.	Os	estudantes	devem	relatar	imediatamente	todos	os	
ferimentos	a	seu	professor,	e	um	relatório	de	acidente	deve	ser	preenchido	pelo	
professor.	Os	sapatos	da	loja	são	para	o	uso	da	loja	somente	e	devem	ser	fornecidos	pelo	
estudante.	
	
Todos	os	estudantes	devem	poder	participar	no	programa	técnico	a	fim	de	atender	à	
escola	e	ganhar	o	crédito	em	dias	da	loja.		A	doença	ou	ferimento	podem	impactar	a	
capacidade	de	um	estudante	para	participar	em	seu	programa	técnico.		Se	a	segurança	
ou	a	capacidade	de	um	estudante	participar	são	questionadas,	estará	removido	da	loja	
até	que	seja	autorizado	pela	enfermeira	da	escola.		A	enfermeira	pode	exigir	o	estudante	
obter	as	instruções	específicas,	referindo-se	a	participação	de	um	médico.		Um	
formulário,	esboçando	limitações	da	loja,	será	fornecido	ao	estudante	para	a	conclusão	
do	médico.			
	
Os	alunos	serão	enviados	para	casa,	se	a	escola	determina	que	representam	um	perigo	
para	si	ou	para	outros.	Uma	nota	de	um	profissional	de	saúde	(do	médico,	do	psicólogo,	
do	psiquiatra,	etc.)	pode	ser	exigida	antes	que	o	estudante	possa	retornar	à	escola.	Os	
estudantes	que	retornam	à	escola	após	uma	ausência	longa	para	as	razões	que	incluem	
mas	não	limitadas	aos	interesses	da	doença,	da	suspensão	ou	da	segurança	serão	
obrigados	a	ser	acompanhados	por	um	dos	pais	ou	por	um	guardião	em	uma	reunião	da	
reentrada.	
	
Você	é	protegido	do	uso	da	força	por	empregados	da	escola	exceto	sob	estas	quatro	
circunstâncias	quando	tal	força	é	considerada	“(1)	razoável	e	necessária	para	conter	um	
distúrbio,	(2)	ao	obter	a	possessão	de	armas	ou	de	outros	objetos	perigosos,	(3)	com	a	
finalidade	da	autodefesa,	e	(4)	para	a	protecção	das	pessoas	e	da	propriedade”.	
	
Políticas	e	procedimentos	de	restrição	física		
	
A	restrição	física,	incluindo	restrição	propensa	onde	for	permitido,	será	considerada	um	
procedimento	de	emergência	de	último	recurso	e	serão	proibidos	em	programas	de	
educação	pública,	exceto	quando	o	comportamento	de	um	aluno	representa	uma	ameaça	
de	agressão,	ou,	dano	iminente,	físico,	ou	grave	para	si	ou	para	os	outros	e	o	aluno	não	é	



	
	

	

sensível	às	directivas	verbais	ou	outras	intervenções	de	comportamento	legais	e	menos	
intrusivas,	ou	tais	intervenções	estão	consideradas	inapropriadas	para	as	circunstâncias.	
Todas	as	restrições	físicas,	incluindo	a	limitação	propensa	onde	permitida,	serão	
administradas	em	conformidade	com	603	CMR	46,05.		
 
A	limitação	física	não	será	usada:	 
• Como	meio	da	disciplina	ou	da	punição 
• Quando	o	aluno	não	pode	ser	contido	com	segurança	porque	é	medicamente	contra-

indicado	 
• Como	uma	resposta	à	destruição	de	propriedade,	perturbação	da	ordem	escolar,	a	

recusa	de	um	aluno	para	cumprir	com	uma	regra	ou	directiva	pela	equipe,	ou	
ameaças	verbais	quando	essas	ações	não	constituem	uma	ameaça	de	agressão,	ou	
dano	iminente,	sério,	físico 

• Como	uma	resposta	padrão	para	algum	estudante	individual 
• A	restrição	física	será	limitada	ao	uso	de	tal	força	razoável	como	se	necessário	

proteger	um	estudante	ou	um	outro	membro	da	comunidade	da	escola	do	assalto	
ou	do	dano	iminente,	sério,	físico. 

	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		desenvolverá	e	executará	a	prevenção	
escrita	da	limitação	e	política	e	os	procedimentos	do	apoio	do	comportamento	
consistentes	com	603	CMR	46,00	em	relação	às	respostas	apropriadas	ao	
comportamento	do	estudante	que	pode	exigir	a	intervenção	imediata.	Tais	políticas	e	
procedimentos	anualmente	serão	revistos	e	fornecidos	ao	pessoal	do	programa	e	feitos	
disponíveis	aos	pais	de	estudantes	registrados.	A	escola	regional	técnica	de	Bristol-
Plymouth	determinará	um	momento	e	um	método	de	fornecer	todo	o	pessoal	do	
programa	o	treinamento	em	relação	à	política	e	às	exigências	do	apoio	da	prevenção	e	
do	comportamento	da	limitação	do	programa	quando	a	limitação	é	usada.	Tal	
treinamento	ocorrerá	dentro	do	primeiro	mês	de	cada	ano	escolar	e,	porque	os	
empregados	contratados	após	o	ano	escolar	começam,	dentro	de	um	mês	de	seu	
emprego.		No	início	de	cada	ano	escolar,	o	director	ou	seu	designado	identificará	o	
pessoal	do	programa	que	estão	autorizados	a	servir	como	um	recurso	para	toda	a	escola	
para	ajudar	a	garantir	a	boa	administração	da	restrição	física.		Tal	pessoal	participará	no	
treinamento	detalhado	no	uso	da	restrição	física.	Somente	os	pessoais	que	receberam	o	
treinamento	conforme	a	603	CMR	46.04(2)	ou	a	603	CMR	46.04(3)	administrarão	a	
restrição	física	aos	estudantes.	Sempre	que	seja	possível,	a	administração	de	uma	
restrição	será	testemunhada	pelo	menos	por	um	adulto	que	não	participa	na	restrição.	
As	exigências	de	treinamento	contidas	em	603	CMR	46,00	não	impossibilitarão	um	
professor,	empregado	ou	agente	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		de	usar	
a	força	razoável	para	proteger	estudantes,	outras	pessoas	ou	elas	mesmas	do	assalto	ou	
do	dano	iminente,	sério,	físico.	 A	que	administra	uma	restrição	física	usará	somente	a	
força	necessária	para	proteger	o	estudante	ou	outro	de	ferimento	físico	ou	do	dano.	Uma	
pessoa	que	administra	a	restrição	física	usará	o	método	o	mais	seguro	disponível	e	
apropriado	ao	assunto	da	situação	às	exigências	de	segurança	mostradas	em	603	CMR	
46.05(5).	A	restrições	de	chão,	incluindo	restrições	propensas	de	forma	permitida	pelo	
603	CMR	46.03	(1)	(b),	é	proibida	a	menos	que	os	funcionários	que	administram	o	
sistema	de	retenção	receberam	treinamento	em	profundidade	e,	no	julgamento	dos	
membros	da	equipe	treinados,	tal	método	for	necessário	para	fornecer	segurança	para	o	
aluno	ou	outros	presentes.	Toda	a	limitação	física	deve	ser	terminada	assim	que	o	



	
	

	

estudante	já	não	seja	um	perigo	imediato	a	si	mesmo	ou	a	outro,	ou	o	estudante	indicar	
que	não	podem	respirar,	ou	se	o	estudante	é	observado	para	estar	na	aflição	severa,	tal	
como	ter	a	dificuldade	de	respirar,	ou	no	grito	ou	em	tossir	sustentado	ou	prolongado.	� 
Depois	de	a	liberação	de	um	estudante	de	uma	restrição,	a	escola	regional	técnica	de	
Bristol-Plymouth		executará	procedimentos	de	acompanhamento.	Estes	procedimentos	
incluirão	a	revisão	do	incidente	com	o	estudante	para	endereçar	o	comportamento	que	
precipitou	a	restrição,	revendo	o	incidente	com	as	pessoas	do	pessoal	de	que	
administraram	a	restrição	para	discutir	se	os	procedimentos	apropriados	da	restrição	
foram	seguidos,	e	a	consideração	se	qualquer	continuação	é	apropriada	para	os	
estudantes	que	testemunharam	o	incidente.	Referência	legal:	603 CMR	46,00 

Cartões	de	identidade	do	estudante	
Cada	aluno	será	emitido	um	cartão	de	identificação	de	estudante	ao	entrar	como	um	
novo	aluno.	O	estudante	deve	ter	seu	cartão	da	identificação	com	eles	durante	o	dia	
escolar.	Este	cartão	da	identificação	do	estudante	é	usado	para	obter/comprar	um	
almoço	ao	preço	máximo,	preço	reduzido	ou	almoço	gratis	cada	dia.	O	estudante	deve	
apresentar	seu	cartão	da	identificação	mediante	solicitação	pela	administração,	pelo	
corpo	docente	ou	pelo	outro	pessoal	apropriado	à	assistência	com	a	segurança	da	
facilidade.	
	
Se	o	estudante	perde	seu	cartão	de	identidade,	relatarão	ao	escritório	principal	onde	
serão	emitidos	um	cartão	adicional	da	identificação	sem	custo.	Uma	taxa	de	$3,00	será	
carregada	por	cada	hora	onde	subseqüente	um	cartão	novo	da	identificação	é	pedido.	

Visitantes		
Não	são	permitidos	aos	estudantes	trazer	visitantes	à	escola.	Os	visitantes	da	escola	
colocam	dificuldades	tanto	nos	professores	como	nos	alunos.	Os	pais	são	sempre	bem-
vindos,	mas	devem	marcar	uma	consulta	para	ver	um	professor	ou	um	administrador.		
	
Os	visitantes	serão	admitidos	após	ter	soado	a	campainha	para	aceder.		Todos	os	
visitantes	à	escola	devem	verificar	dentro	na	recepção	e	fornecer	uma	foto	ID.	
	
Os	visitantes	que	viajam	dentro	da	edifício	serão	acompanhados	por	um	guia.	

Procedimento	do	fogo/emergência	
Nosso	objetivo	é	conseguir	uma	evacuação	muito	rápida	e	segura	do	edifício.	As	brocas	
de	evacuação	são	para	sua	protecção.	Os	seguintes	regulamentos	serão	reforçados	
restritamente.	
• Todo	o	pessoal	e	estudantes	devem	deixar	a	construção	durante	brocas	de	

evacuação.	
• Mantenha	o	silêncio	absoluto	de	modo	que	os	sentidos	dos	bombeiros	e/ou	dos	

professores	possam	claramente	ser	compreendidos.	
• Quando	estiver	fora,	permaneça	com	seu	grupo	para	expedir	o	comparecimento	e	

esperar	quietamente	pela	re-entrada	de	acordo	com	as	instruções	de	seu	professor.	
• Em	nenhum	momento	os	estudantes	devem	ir	aos	veículos.	



	
	

	

Lockdown/Abrigo	em	Lugar		
Quando	se	torna	necessário	para	que	todo	o	pessoal	e	estudantes	permaneçam	fechados	
nas	salas	de	aula	e	nos	escritórios	devido	a	uma	situação	na	comunidade	ou	em	terras	de	
escola,	o	principal/designado	pode	iniciar	um	lockdown.	Os	procedimentos	para	um	
lockdown	serão	desenvolvidos	pela	equipe	da	crise	da	escola	e	disseminados	pelo	
pessoal	da	escola.	

Plano	de	gestão	do	asbesto	
Esta	notificação	é	exigida	pelo	acto	da	resposta	de	emergencia	do	perigo	do	asbesto	
(parte	763	de	AHERA,	de	40	CFR	do	título	II	do	acto	de	controle	de	substâncias	tóxicas).	
	
Os	planos	de	gestão	do	asbesto	foram	desenvolvidos	para	a	escola	regional	técnica	de	
Bristol-Plymouth	.	Estes	planos	são	disponíveis	e	acessíveis	ao	público	no	escritório	da	
escola.	

Requisitos	do	curso	

Requisitos	académicos	do	curso	
Cada	estudante	em	na	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	é	exigido	registrar-se	
em	4	anos	de	inglês,	de	matemática,	de	ciência,	de	estudos	sociais,	e	de	enriquecimentos.	
Durante	o	ano	escolar,	uma	programação	de	blocos	modificados	de	uma	semana	de	
duração	/	uma	semana	de	fora	é	utilizada.	Isto	permite	que	os	estudantes	registrem-se	
em	uma	variedade	de	eletivas	que	suplementam	seus	estudos	académicos	e	técnicos.	

Horas	de	loja	
As	horas	de	loja	são	concedidas	aos	estudantes	que	terminaram	com	sucesso	todas	as	
exigências	da	graduação.	As	horas	parciais	não	são	concedidas	aos	estudantes	que	não	se	
graduaram.	Os	estudantes	nos	graus	10,	11,	&	12	devem	cumprir	estas	exigências	e	
devem	receber	uma	categoria	de	passagem	final	a	fim	receber	o	crédito	para	a	loja.	
	
Boletins	de	notas		
	
Os	boletins	de	notas	são	emitidos	quatro	vezes	por	ano	durante	os	meses	de	novembro,	
fevereiro,	abril	e	junho.	Os	relatórios	de	progresso	serão	emitidos	a	meio	prazo	para	
estudantes	que	estejam	em	risco	de	falhar.	
	
Os	boletins	de	notas	indicam	a	realização	e	o	progresso	do	aluno	na	escola.		Sempre	que	
a	realização	ou	o	progresso	de	um	estudante	são	insatisfatória,	uma	conferência	com	o	
professor	é	aconselhável.			

Sistema	de	classificação	
O	cálculo	do	GPA	usando	notas	ponderadas	correlacionadas	com	a	dificuldade	do	curso:	
	

Categoria	 Honors/AP	 Avançado	 Padrão	
A+	 5,3	 4,8	 4,3	



	
	

	

A	 5,0	 4,5	 4,0	
A	 4,7	 4,2	 3,7	
B+	 4,3	 3,8	 3,3	
B	 4,0	 3,5	 3,0	
B	 3,7	 3,2	 2,7	
C+	 3,3	 2,8	 2,3	
C	 3,0	 2,5	 2,0	
C	 2,7	 2,2	 1,7	
D+	 2,3	 1,8	 1,3	
D	 2,0	 1,5	 1,0	
F	 0	 0	 0	
NC	 0	 0	 0	
NCA	 0	 0	 0	

Notas/Categorias	incompletas	
No	fim	de	um	termo	de	classificação,	os	estudantes	que	têm	incompleto	as	atribuições	
que	podem	ser	terminadas	para	o	crédito	receberão	uma	categoria	actual	e	“um	
comentário	da	CATEGORIA	INCOMPLETA”	em	suas	notas.	Os	alunos	terão	até	dez	dias	a	
contar	da	data	de	vencimento	original	da	atribuição	(por	discreção	do	instrutor),	a	
menos	que	seja	dispensado	pelo	Administrador	do	Programa	e	pelo	Administrador	dos	
Serviços	aos	Alunos	

Política	da	composição	para	atribuições	faltadas		
Quando	um	estudante	é	ausente	da	escola	por	qualquer	razão,	é	a	responsabilidade	do	
estudante	adquirir	atribuições	faltadas	após	sua/seu	retorno	à	escola.		Os	estudantes	
devem	encontrar	seus	professores	após	o	retorno	à	escola	para	determinar	
políticas	e	exigências	dos	professores	para	a	composição.		Neste	tempo,	os	
professores	igualmente	informarão	o	estudante	de	que	dias	estão	disponíveis	para	o	
auxílio	ao	estudante	e	a	composição	do	trabalho.			
	
As	atribuições	incompletas	ou	faltadas	não	compo	dentro	da	quantidade	de	tempo	
reservada	pelo	professor	podem	conduzir	a	nenhum	crédito	exceto	em	circunstâncias	
atenuando	como	aprovadas	pelo	administrador	do	programa	e	pelo	administrador	dos	
serviços	do	aluno.	

Quadro	de	honra	
Para	qualificar	para	o	quadro	de	honra	um	estudante	deve:	

• Ganhar	um	“B”	ou	acima	na	loja.	
• Ganhar	um	“B”	ou	acima	em	cada	classe	académica.		
• Manter	a	conduta	e	o	esforço	satisfatórios.	

Exigências	da	promoção	
A	seguinte	tabela	indica	as	exigências	do	crédito	para	a	promoção	a	cada	categoria.	

	
Para	informações	mais	detalhadas	sobre	as	seqüências	do	curso,	os	créditos	e	as	
descrições	de	curso,	consultam	por	favor	o	programa	da	escola	dos	estudos	



	
	

	

	
Grau	 Créditos	
9	 40	
10	 80	
11	 120	
12	 160	

	
Os	créditos	académicos	são	concedidos	no	semestre.	Os	créditos	da	loja	são	concedidos	
com	sucesso	terminando	o	ano	escolar	completo.	
	
Classes	programadas	de	bloco	=	2,5	créditos/semestre	
Classes	programadas	de	período	=	1,25	créditos/semestre	
Loja	=	20	créditos/ano	

Requisitos	da	graduação	
Um	estudante	deve	acumular	o	número	exigido	de	créditos	todos	os	anos.	Todas	as	
falhas	e/ou	créditos	faltados	devem	ser	compostos	em	um	programa	aprovado	pelo	
director	precedente	à	promoção	ao	nível	académico	seguinte.	Os	estudantes	devem	
passar	todas	as	classes	a	ser	promovidas	ao	grau	seguinte.	
	
Os	créditos	para	a	loja	serão	emitidos	numa	base	anual.	As	horas	de	loja	são	concedidas	
aos	estudantes	que	terminaram	com	sucesso	todas	as	exigências	da	graduação.	As	horas	
parciais	não	são	concedidas	aos	estudantes	que	não	se	graduaram.	Os	estudantes	nos	
graus	10,	11	&	12	devem	cumprir	estas	exigências	e	devem	receber	uma	categoria	de	
passagem	em	três	períodos	de	marcação	a	fim	receber	o	crédito	para	a	loja.	Os	créditos	
para	todos	cursos	restantes	serão	emitidos	em	uma	base	do	semestre.	
	
O	 departamento	 de	 ensino	 fundamental	 e	 secundário	 de	 Massachusetts	 instituiu	
regulamentos	 relativos	 aos	 requisitos	 de	 graduação	 relacionados	 ao	 teste	 MCAS.	 Os	
critérios	são	os	seguintes:	
	
Para	os	testes	de	MCAS	para	artes	da	língua	inglesa,	a	matemática	e	a	ciência	e	a	
tecnologia/de	engenharia:	
• Todos	os	estudantes	devem	encontrar	ou	exceder	uma	contagem	escalada	de	240	

em	cada	um	dos	três	testes	OU	
• Encontrar	ou	exceder	uma	contagem	escalada	de	220	em	todos	os	testes	E	cumprir	

as	exigências	de	um	plano	educacional	da	proficiência.	
	
A	intenção	destas	mudanças	é	aumentar	a	probabilidade	que	os	graduados	das	escolas	
de	Massachusetts	têm	o	conhecimento	e	as	habilidades	necessárias	para	suceder	na	
faculdade	e/ou	na	força	de	trabalho	de	hoje.	Se	a	sua	criança	anão	cumprir	a	contagem	
de	240	pontos	em	qualquer	um	dos	testes	MCAS	do	10º	ano	de	ELA,	matemática	e	/	ou	
ciência	e	tecnologia	/	engenharia,	vamos	desenvolver	um	plano	educacional	da	
proficiência	(EPP).	Este	plano	irá	orientá-lo	para	alcançar	proficiência	em	áreas	
acadêmicas	específicas.	Este	plano	é	projectado	permitir	que	sua	criança	cumpra	as	
exigências	dos	MCAS	para	a	graduação	como	prescrita	pelo	estado	de	Massachusetts.	
	



	
	

	

Os	estudantes	que	cumpriram	todas	nossas	exigências	locais	e	encontraram	as	
contagens	escaladas	exigidas	pelo	estado	para	MCAS	ou	terminado	com	sucesso	um	PPE	
(plano	educacional	da	proficiência)	serão	concedidos	nosso	diploma	do	ensino	
secundário	tradicional.	Os	estudantes	que	cumpriram	todas	nossas	exigências	locais	e	
não	passaram	as	avaliações	necessárias	do	estado	na	altura	da	graduação	serão	
concedidos	um	certificado	da	realização.	É	nossa	recomendação	que	ambos	os	grupos	de	
estudantes	participam	nas	cerimónias	de	graduação	sem	a	distinção	implicada	ou	
indicada	feita	entre	as	duas	categorias	de	graduados.	Se,	após	a	graduação,	nós	
recebemos	a	passagem	de	contagens	dos	MCAS	para	os	estudantes	que	receberam	
precedentemente	certificados	da	realização,	aqueles	estudantes	serão	emitidos	
diplomas	do	ensino	secundário,	assim	que	os	resultados	da	análise	favoráveis	forem	
recebidos.	Nós	acreditamos	este	processo	para	ser	justo	e	equitativo	especialmente	ao	
considerar	que	os	resultados	da	contraprova	dos	MCAS	não	estão	esperados	estar	
disponíveis	até	depois	as	cerimónias	de	graduação	tradicionais	começaram.	
	
Os	critérios	do	ensino	elementar	e	secundário	do	departamento	de	Massachusetts	
(assunto	a	mudar)	para	a	concessão	de	um	certificado	da	realização,	é	fornecido	abaixo:	
Critérios	
• Termine	um	programa	do	estudo	prescrito	pelo	comitê	da	escola	ou	pelo	PIE,	se	

aplicável,	que	satisfazem	todas	as	exigências	locais	da	graduação,	incluindo	
exigências	locais	do	comparecimento,	categorias	satisfatórias	e	conclusão	do	curso.		

• Participe	satisfatoriamente	na	tutoria	e	em	outros	serviços	de	apoio	académico	
feitos	disponíveis	pela	escola	ou	aprovados	por	a	escola	sob	um	plano	individual	do	
sucesso	do	estudante,	um	PIE,	ou	sob	todo	o	outro	plano	projetado	reforçar	o	
conhecimento	e	as	habilidades	do	estudante	dos	padrões	de	aprendizagem	dos	
assuntos	em	questão.		

• O	estudante	deve	tomar	o	exame	dos	MCAS	do	10º	grau	em	cada	área	temática	em	
que	o	estudante	não	conseguiu	uma	contagem	de	passagem	pelo	menos	três	vezes.	

	
Todas	as	exigências	para	a	graduação	devem	ser	terminadas	antes	da	cerimónia	de	
graduação	para	que	o	estudante	participe	nos	exercícios.	Estas	exigências	incluem:	
• Ganhou	todos	os	créditos	necessários	para	a	graduação	(veja	a	página	53)	
• Exigências	terminadas	do	tempo	em	áreas	académicas	e	técnicas	
• Encontrou	todas	as	obrigações	que	incluem	mas	não	limitadas	aos	materiais	

financeiros,	educacionais	e/ou	ao	equipamento	atlético.	
	
O	estudante	que	entra	em	Bristol-Plymouth	em	seus	anos	de	segundo	ano,	júnior	ou	
sênior	deve	satisfazer	os	requisitos	acima,	conforme	determinado	pela	sua	transcrição	
da	escola	de	envio.	
	
Não	serão	permitidos	participar	nas	actividades	superiores	que	incluem	mas	não	serão	
limitadas	aos	estudantes	que	não	encontraram	todos	os	materiais	das	obrigações	
(financeiros,	materiais	educacionais	e	/	ou	equipamentos	atléticos)	às	cerimónias	de	
concessões,	ao	baile	do	prom,	ao	café	da	manhã	superior,	ao	ensaio	da	graduação	e	à	
cerimónia	de	graduação.	



	
	

	

Trabalhos	de	casa	
Os	períodos	do	estudo	não	são	fornecidos	no	horário	diário	das	aulas,	assim	que	os	pais	
devem	estar	cientes	que	as	responsabilidades	dos	trabalhos	de	casa	podem	somente	ser	
realizados	em	casa.	Os	estudantes	devem	estar	cientes	que	se	sugere	que	todos	os	
professores	atribuam	a	aproximadamente	vinte	(20)	minutos	dos	trabalhos	de	casa	cada	
noite	e	que	as	categorias	dos	trabalhos	de	casa	compreendem	uma	porcentagem	
significativa	das	notas	do	termo	final	de	cada	estudante.	
	
Em	um	esforço	para	melhorar	o	desempenho	do	estudante	em	encontrar	padrões	
curriculares,	Bristol-Plymouth	ofrece	programas	de	ajuda	dos	trabalhos	de	casa	antes	e	
depois	das	aulas	a	todos	os	estudantes	com	necessidade	do	apoio	extra	e	especialmente	
a	aqueles	estudantes	que	estão	em	risco	da	falha.	Qualquer	estudante	pode	usar	os	
programas.	Os	estudantes	não	precisam	de	assinar	antes	de	sua	participação.	Os	
estudantes	vão	para	à	biblioteca	com	os	materiais	que	precisam	e	as	
atribuições/projectos	que	desejam	terminar.	Os	alunos	assinam	e	concluem	um	
formulário	que	inclui:	área	de	conteúdo,	professor	de	conteúdo,	descrição	da	atividade	/	
atividade,	tempo	e	tempo	limite.	Este	formulário	será	revisto	por	um	professor	no	
programa	e	as	cópias	serão	distribuídas	para:	o	professor	de	conteúdo,	o	administrador	
do	programa	e	o	pai.	
	
Os	pais/guardiães	são	notificados	do	comparecimento	da	sua	criança	pelo	recibo	da	
cópia	cor-de-rosa	que	é	enviada	a	casa	com	o	estudante.	Os	programas	começam	em	
meados	de	setembro	e	continuam	até	junho.	Exige-se	que	os	estudantes	ficam	pelo	
tempo	inteiro	à	excecpção	dos	estudantes	cujos	pais	chegaram	para	fornecer	o	
transporte	ou	estão	indo	a	uma	outra	actividade	de	escola	aprovada,	(membro	da	equipe	
atlética,	ou	a	uma	reunião	do	clube).	

Selecção	do	curso	

Os	conselheiros	da	orientação	encontram	os	estudantes	em	sua	carga	de	trabalho	
durante	o	semestre	da	primavera	para	inspeccionar	as	oportunidades	da	selecção	de	
cursos	do	seguinte	ano	junto	com	recomendações	do	professor	para	o	nível,	com	base	na	
realização	durante	o	ano.	As	selecções	do	curso	feitas	no	semestre	da	primavera	devem	
ser	consideradas	finais	enquanto	o	planeamento	para	o	espaço	da	faculdade	e	da	sala	de	
aula	é	baseado	no	número	de	estudantes	aprovados	para	cada	curso.	As	assinaturas	de	
um	pai	e	de	um	estudante	são	exigidas	e	indicam	que	os	cursos	estiveram	seleccionados	
com	cuidado	e	representam	a	selecção	do	programa	pelo	próximo	ano	académico.	As	
programações	são	sujeitas	à	mudança	de	acordo	com	o	registro.	
	
Note	por	favor	que	os	professores,	os	conselheiros	e	os	pais	todos	estão	envolvidos	no	
processo	de	selecção	inicial	do	curso	antes	do	começo	de	cada	ano	escolar.		Devido	ao	
facto	de	que	as	selecções	do	curso	estão	baseadas	na	reflexão	prudente	e	nas	
recomendações	que	reflectem	um	estudante	após	a	realização,	mudanças	do	curso	
podem	ser	consideradas	numa	base	individual.		
	
Para	receber	um	certificado	técnico	/	profissional	e	um	diploma	do	ensino	secundário,	o	
aluno	deve	ganhar	20	créditos	/	ano	nos	graus	10,	11	e	12.		Conseqüentemente,	



	
	

	

nenhuma	mudança	da	loja	será	permitida	após	o	termo	um	do	ano	do	estudante	de	
segundo	ano	de	universidade	(a	menos	que	aprovado	pelo	principal,	devido	às	
circunstâncias	extremas,	ou	no	caso	das	dificuldades	severas).		Os	créditos	são	
concedidos	terminando	250	horas	técnicas	no	grau	9	e	500	horas	técnicas	nos	graus	10,	
11	e	12.		As	horas	devem	ser	ganhadas	dentro	de	uma	área	técnica	para	ganhar	um	
certificado	técnico.		

Classes	da	colocação	avançada	
Bristol-Plymouth	é	dedicado	a	promover	o	sucesso	de	nossos	estudantes	oferecendo	
cursos	da	da	colocação	avançada.		Os	cursos	da	colocação	avançada	são	o	currículo	do	
nível	universitário	que	exige	um	exame	de	final	do	ano	através	da	Direcção	do	Colégio.	É	
a	expectativa	de	que	todos	os	alunos	nesses	programas	sejam	obrigados	a	fazer	o	exame	
AP	como	comentário	para	a	modificação	do	currículo	e	oferecer	aos	alunos	a	
oportunidade	de	receber	créditos	da	faculdade.	Todo	o	estudante	que	não	terminar	nem	
não	tomar	o	exame	e	está	registrado	em	um	curso	do	AP	será	responsável	
financeiramente	por	cada	exame.	

Exploratório	e	programa	da	colocação	da	loja		
Os	caloiros	experimentarão	todas	as	áreas	de	loja	durante	a	parcela	da	exposição	do	
programa	exploratório.	Isto	irá	familiarizar	os	alunos	com	as	habilidades	necessárias	em	
cada	uma	das	áreas	ocupacionais	e	ajudá-los	a	fazer	uma	seleção	mais	inteligente	de	sua	
loja	permanente.	
	
O	programa	exploratório	do	grau	nove	em	Bristol-Plymouth	é	uma	“experimentação”	
para	determinar	mesmo	se	um	estudante	benificiará	substancialmente	com	um	nosso	
programa	de	três	anos	e	meio	de	que	comece	na	segunda	metade	do	grau	nove.	A	
admissão	a	loja	do	grau	nove	e	uma	atribuição	final	da	loja	depende	no	desempenho	do	
estudante	durante	o	período	exploratório.	Os	factores	da	importância	são:	êxito	escolar,	
interesse,	conduta,	comparecimento,	evidência	de	uma	atitude	positiva	e	esforço	
durante	todas	as	experiências	exploratórias	da	loja.	Os	estudantes	serão	incentivados	
participar	em	lojas	não-tradicionais.	
	
Os	estudantes	que	não	se	conformam	às	regras	e	aos	regulamentos	e	não	estão	tirando	
proveito	dos	programas	académicos	e	técnicos	podem	ser	retornados	a	sua	escola	de	
envio.	

Saúde	&	educação	física		

Saúde	
Usando	uma	aproximação	integrada,	as	unidades	que	lidam	com	a	educação	sexual	
serão	cobertas	como	um	componente	de	nosso	currículo	da	saúde.	O	conteúdo	de	
reprodução	também	pode	ser	coberto	em	outras	classes,	e.	biologia	e	anatomia	e	
fisiologia.	
	
De	acordo	com	o	capítulo	71,	a	secção	32A	das	leis	gerais	de	Massachusetts,	seja	por	
favor	informado	que	você	pode	isentar	sua	criança	da	participação	nas	actividades	do	
currículo	que	incluem	a	conclusão	da	avaliação	do	risco	da	juventude	de	Massachusetts,	



	
	

	

que	envolvem	a	educação	sexual	humana	ou	edições	da	sexualidade	humana.	Esta	
política	tem	recursos	para	pais	ou	guardiães	a	flexibilidade	para	isentar	sua	criança	de	
qualquer	parcela	de	currículo	dito	com	a	notificação	escrita	ao	director	de	escola.	
Nenhuma	criança	assim	que	isentado	será	penalizada	por	causa	de	tal	isenção.	
	
Os	materiais	do	programa	serão	feitos	acessíveis	aos	pais	e	aos	guardiães	através	do	
escritório	do	currículo.	

Educação	física	
A	educação	física	é	uma	matéria	obrigatória	para	estudantes	dos	graus	9	e	10.	A	
educação	física	é	oferecida	aos	estudantes	nas	classes	11	e	12.	O	propósito	da	educação	
física	é	contribuir	para	a	capacidade	do	aluno	de	realizar	suas	tarefas	diárias	com	um	
mínimo	de	esforço	físico	no	corpo	e	de	ter	uma	reserva	para	situações	de	"crise".	
	
Bristol-Plymouth,	expondo	cada	aluno	a	atividades	físicas	de	educação	física,	boas	
práticas	de	saúde	e	atividades	recreativas	irá	contribuir	para	o	desenvolvimento	da	
saúde	física	e	mental	de	cada	estudante.	
	
Dado	um	grupo	de	padrões	e	de	pessoais	qualificados	para	executá-los	e	medir,	os	
estudantes	melhorarão	sua	capacidade	física	para	executar	na	maioria	das	vezes	suas	
tarefas	diárias.	
	
Os	padrões	são:	
• Uniforme	apropriado:	sapatilhas/sneakers,	meias	brancas,	e	vestuário	apropriado	

da	educação	física.	
• Uma	atitude	da	vontade	de	cooperar	na	actividade	planeada.	
• Conformidade	com	todas	as	políticas	da	escola	relativas	à	educação	física.	
	
Todos	os	estudantes	participam	no	programa	de	educação	física.	Os	estudantes	são	
exigidos	manter	uma	nota	de	passagem	para	a	educação	física.	Os	estudantes	que	falham	
a	educação	física	por	um	semestre	serão	exigidos	atender	a	escola	de	verão	ou	terminar	
com	sucesso	um	programa	alternativo	aprovado	pelo	director.	
	
Os	estudantes	são	obrigados	a	usar	uniformes	de	ginástica	adequada	e	tênis	para	todas	
as	aulas	de	educação	física.	Todos	os	estudantes	têm	acesso	a	um	armário	para	proteger	
suas	roupas	durante	a	aula	de	educação	física	através	do	escritório	de	educação	física.	Os	
alunos	são	incentivados	a	proteger	seus	objetos	de	valor	com	seu	instrutor.	Fechaduras	
estão	disponíveis.	
	
Os	alunos	devem	se	reportar	à	aula	de	ginástica	como	programado.	Se	o	instrutor	de	
ginástica	sente	que	você	é	incapaz	de	participar,	ele	/	ela	irá	então	enviá-lo	para	o	
escritório	de	saúde.	Todas	as	desculpas	para	faltar	ao	ginásio	deve	ser	datado,	uma	cópia	
para	a	enfermeira	da	escola,	uma	cópia	para	o	instrutor	de	ginástica.	No	caso	de	uma	
incapacidade	prolongada	de	participar	da	educação	física,	será	feita	a	tentativa	de	
fornecer	um	programa	alternativo	através	de	um	programa	de	educação	física	adaptável.	
Um	certificado	médico	é	exigido	se	um	aluno	deve	ser	dispensado	da	participação	em	
aulas	de	ginástica	por	mais	de	três	(3)	dias.	



	
	

	

Registros	do	estudante	

Os	regulamentos	gravados	estudante	adotados	pela	Direcção	de	Educação	aplica	
m-se	a	todas	as	escolas	elementares	e	secundárias	públicas	em	Massachusetts.	
(Igualmente	se	aplicam	ao	dia	privado	e	às	escolas	residenciais	que	têm	a	aprovação	do	
estado	para	proporcionar	serviços	público-financiados	do	ensino	especial.)	Os	
regulamentos	são	projectados	segurar	os	direitos	dos	estudantes	dos	pais'	e'	do	segredo,	
da	inspecção,	da	alteração,	e	da	destruição	de	registros	do	estudante,	e	ajudar	a	
autoridades	de	escola	em	realizar	suas	responsabilidades	sob	o	estado	e	a	lei	federal.	
	
Os	regulamentos	aplicam-se	a	toda	a	informação	mantida	por	uma	escola	ou	por	um	
distrito	escolar	em	um	estudante	em	uma	maneira	que	o	estudante	pode	
individualmente	ser	identificado.	Os	regulamentos	dividem	o	registro	em	duas	porções:	
o	transcrito	e	o	registro	provisório.	O	transcrito	inclui	somente	a	informação	mínima	
necessária	para	reflectir	o	progresso	educacional	do	estudante.	Esta	informação	inclui	o	
nome,	o	endereço,	os	títulos	do	curso,	as	categorias,	os	créditos,	e	o	nível	académico	
terminado.	O	transcrito	está	mantido	pelo	distrito	escolar	no	mínimo	sessenta	anos	
depois	que	o	estudante	deixa	o	sistema.	O	registro	provisório	contem	a	maioria	da	
informação	mantida	pela	escola	sobre	o	estudante.	Isto	pode	incluir	coisas	como	
resultados	da	análise	estandardizados;	grau	da	classe;	actividades	extracurricular	
patrocinadas	pela	escola;	avaliações	e	comentários	de	professores,	conselheiros,	e	outras	
pessoas;	registros	disciplinares;	e	outra	informação.	O	registro	provisório	é	destruído	
dentro	de	sete	anos	depois	que	o	estudante	deixa	o	sistema	escolar.	
	
O	seguinte	é	um	sumário	das	disposições	principais	dos	regulamentos	do	registro	do	
estudante	a	respeito	dos	direitos	dos	pais	e	de	estudantes	elegíveis.		

Disposições	gerais	
O	registro	do	estudante	contem	toda	a	informação	com	respeito	a	um	estudante	que	seja	
mantido	pelo	distrito	escolar	e	que	identifica	pessoalmente	o	estudante.	Para	fins	destes	
procedimentos,	o	pai	carcerário	refere	um	pai	divorciado	ou	separado	que	tenha	a	
custódia	física	da	criança,	e	o	pai	não-carcerário	é	o	pai	que	não	tem	a	custódia	física	da	
criança.	Os	pais	não-carcerários	não	podem	ser	elegíveis	alcançar	o	registro	do	
estudante	da	sua	criança,	ou	podem	ter	que	seguir	certos	procedimentos	para	acessar	o	
registro	do	aluno.	
	
Os	direitos	esboçados	abaixo	podem	ser	exercitados	pelos	pais/guardiães	carcerários	
para	um	estudante	sob	a	idade	de	14	anos,	ou	conjuntamente	pelo	estudante	e	pelos	pais	
carcerários/guardiães	de	uma	criança	sobre	a	idade	de	14	anos.	Um	estudante	sobre	a	
idade	de	14	é	chamado	“um	estudante	elegível”.	Um	estudante	de	18	anos	ou	mais	pode,	
por	escrito,	negar	a	seu	(s)	pai	/	mãe	(s)	sem	custódia	acesso	ao	seu	registro	de	
estudante,	com	exceção	de	transcrições,	boletins,	relatórios	de	progresso	e	registro	de	
presença.	

Inspecção	dos	registros	
Cada	estudante	elegível	e	pai	carcerário/guardião,	exceto	como	pais	com	certeza	nisto	
limitados,	têm	o	direito	de	ver	o	registro	do	estudante	para	esse	estudante	dentro	de	
dois	(2)	dias	de	submeter	um	pedido	escrito	ver	os	registros.		As	cópias	de	todos	os	



	
	

	

registros	podem	ser	obtidas	mediante	solicitação	e	serão	fornecidas	dentro	de	dois	(2)	
dias	do	pedido.		O	distrito	pode	carregar	para	o	custo	de	reproduzir	cópias.		O	pai	e	o	
aluno	elegível	podem	solicitar	que	partes	do	registro	sejam	interpretadas	por	um	
profissional	qualificado	da	escola,	ou	podem	convidar	qualquer	outra	pessoa	de	sua	
escolha	para	inspecionar	ou	interpretar	o	registro	com	eles.	

Segredo	do	registro			
• O	registro	do	estudante	está	disponível	aos	pessoais	autorizados	da	escola	que	

trabalham	directamente	com	o	estudante,	ou	pessoais	administrativos/de	escritório	
que	precisam	de	ter	o	acesso	aos	registros	a	fim	realizar	suas	responsabilidades.	O	
termo	“autoriza	pessoais	da	escola”	inclui,	mas	não	é	limitado	a,	administradores,	
professores,	conselheiros,	terapeutas,	paraprofessionals,	escritório	administrativo,	
pessoal	e	pessoais	de	escritório.	Os	pessoais	autorizados	da	escola	incluíram	aqueles	
empregados	pelo	distrito	ou	sob	o	contrato	com	o	distrito	como	um	contratante	
independente.	Os	pessoais	autorizados	da	escola	não	precisam	a	permissão	ver	
registros	do	estudante.	

• Nenhuma	informação	no	registro	do	estudante	está	disponível	a	qualquer	um	fora	
do	sistema	escolar	sem	autorização	escrita	do	estudante	e/ou	o	pai	e/ou	o	guardião	
elegíveis,	a	menos	que	o	partido	de	pedido	for	alistado	uma	isenção	da	maneira	
prevista	pelos	regulamentos	dos	registros	do	estudante.	As	exceções	à	exigência	da	
autorização	escrita	incluem,	mas	não	são	limitadas	a,	um	agente	de	saída	precária,	
ordem	do	tribunal,	intimação,	onde	a	saúde	ou	a	segurança	exigem	a	divulgação	da	
informação/registros	do	estudante	ou	sobre	transferência	a	um	outro	distrito	
escolar.	Contudo,	os	estudantes	elegíveis	e/ou	seus	pais/guardiães	serão	notificados	
geralmente	antes	que	estes	registros	estejam	liberados.	Uma	liberação	escrita	deve	
ser	assinada	para	ter	qualquer	parte	do	registro	da	escola	enviado	fora	da	escola.	
Isto	inclui,	mas	não	é	limitado	aos	empregadores	em	perspectiva,	à	outra	escola	
técnica,	e	às	faculdades.	

• Toda	a	informação	relacionada	ao	estudante	–	seja	falada,	escrita	ou	no	formato	
eletrônico	-	envolvendo	acadêmicos,	a	disciplina,	comparecimento,	família,	
necessidades	especiais	ou	outros	registros	educacionais	é	estritamente	confidencial.	

Alteração	do	registro			
Um	estudante	elegível	e	pai/guardião	tem	o	direito	para	pedir	adicionar	a	informação	
relevante	ao	registro	do	estudante	assim	como	o	direito	de	pedir	a	remoção	da	
informação	acreditada	para	estar	falso	ou	incorrecto.	São	autorizados	para	encontrar	o	
director	(ou	o	designado	do	principal)	para	discutir	sua	objeção	à	informação	que	está	
no	registro,	e	para	receber	uma	decisão	escrita.	Um	pai	ou	um	estudante	elegível	que	
não	seja	satisfeito	com	a	decisão	do	principal	podem	apelar	a	umas	autoridades	mais	
altas	no	distrito	escolar.	

Mudança	da	informação	do	estudante	
Notifique	por	favor	o	departamento	de	serviços	do	estudante	imediatamente	de	toda	a	
mudança	na	informação	do	estudante,	por	exemplo:	mudança	do	guardião,	do	endereço	
ou	do	número	de	telefone	da	pilha,	da	casa	ou	do	trabalho.	Se	estiver	se	mudando	para	
fora	do	distrito	escolar	regional,	você	deve	ir	ao	Departamento	de	Serviços	Estudantis	
para	preencher	e	assinar	os	formulários	de	Liberação	de	Registros	e	Saída	da	Escola.	



	
	

	

Nota	de	informação	do	diretório	
A	Escola	Técnica	Regional	de	Bristol-Plymouth	designou	certas	informações	contidas	
nos	registros	de	educação	de	seus	alunos	como	informações	de	diretório	para	os	
propósitos	da	Lei	de	Privacidade	e	Direitos	Educacionais	da	Família	(FERPA)	eo	
Regulamento	de	Registro	de	Estudantes	em	603	CME	23,00	et	seq.	
	
A	seguinte	informação	em	relação	aos	estudantes	é	considerada	informação	do	
diretório:	(1)	o	nome,	(2)	endereço,	(3)	número	de	telefone,	(4)	data	e	lugar	de	
nascimento,	(5)	campo	de	estudo	principal,	(6)	participação	em	actividades	e	em	
esportes	oficialmente	reconhecidos,	(7)	peso	e	altura	dos	membros	de	equipes	atléticas,	
(8)	datas	do	comparecimento,	(9)	graus,	honras	e	concessões	recebidas,	(10)	planos	de	
estudante	para	pós-secundário.	
	
A	informação	do	diretório	pode	ser	divulgada	para	toda	a	finalidade	na	discreção	da	
escola,	sem	o	acordo	de	um	pai	de	um	estudante	ou	de	um	estudante	elegível.	Os	pais	
dos	estudantes	e	de	estudantes	elegíveis	têm	o	direito,	contudo,	de	recusar	permitir	a	
designação	de	alguns	ou	de	toda	a	informação	acima	como	a	informação	do	diretório.	
Nesse	caso,	esta	informação	não	será	divulgada	exceto	com	o	acordo	de	um	pai	ou	de	um	
estudante,	ou	como	permitida	de	outra	maneira	por	FERPA	e	por	603	CME	23,00	e	segs.	
	
Todo	o	pai	ou	estudante	que	recusam	ter	alguns	ou	toda	a	informação	designada	do	
diretório	divulgados	devem	arquivar	a	notificação	escrita	a	este	efeito	com:	
	 
Pupil	Services	Administrator,	Melanie	Shaw	
Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	
207	Hart	Street	
Taunton,	MA	02780	
	
Isto	deve	ser	arquivado	em	ou	antes	do	primeiro	dia	de	novembro.	
		
No	evento	uma	recusa	não	é	arquivada,	supor	que	nem	um	pai	de	um	estudante	ou	o	
estudante	elegível	objetam	à	liberação	da	informação	do	diretório	designada.	

Direitos	de	determinados	pais	divorciados	ou	separados	
É	necessário	que	pais	divorciados	submetam	uma	cópia	do	acordo	ou	da	ordem	de	
custódia,	e	todas	as	mudanças	subseqüentes	feitas	a	isso,	ao	distrito	de	modo	que	os	
pessoais	do	distrito	possam	identificar	que	dos	pais	têm	a	custódia	física	da	criança.	O	
pai	não-carcerário	pode	alcançar	o	registro	da	sua	criança	a	menos	que:	
• O	pai	foi	negado	a	custódia	legal	ou	pedido	à	visitação	supervisionada,	com	base	em	

uma	ameaça	à	segurança	do	estudante,	e	a	ameaça	é	notada	especificamente	na	
ordem	que	refere-se	a	custódia	ou	a	visitação	supervisionada.	

• O	pai	foi	negado	a	visitação.	
• O	acesso	do	pai	ao	estudante	ou	ao	pai	carcerário	estêve	restringido	por	uma	ordem	

protectora	provisória	ou	permanente,	a	menos	que	a	ordem	protectora	(ou	alguma	
ordem	subseqüente	que	altera	a	ordem	protectora)	permitissem	especificamente	o	
acesso	à	informação	contida	no	registro	do	estudante.	



	
	

	

• Há	uma	ordem	de	uma	homologação	de	testamento	e	o	juiz	da	corte	de	família	que	
proibe	a	distribuição	do	estudante	grava	ao	pai.	

	
O	distrito	colocará	no	registro	do	estudante	todos	os	originais	que	indicam	que	o	acesso	
não-carcerário	de	um	pai	ao	registro	do	estudante	é	limitado	ou	restrito	conforme	a	603	
CMR	23,07(5)	(a)	

Acesso	do	pai	não-carcerário		
No	caso	de	um	pai	não-carcerário	que	seja	elegível	alcançar	o	registro	do	estudante,	isto	
é,	não	cabe	algumas	das	quatro	(4)	categorias	sob	1-4	acima,	o	pai	não-carcerário	deve	
submeter	um	pedido	escrito	para	o	registro	do	estudante	ao	administrador	dos	serviços	
do	aluno.	Após	recepção	do	pedido,	o	administrador	dos	serviços	do	aluno	notificará	
imediatamente	o	pai	carcerário	pelo	correio	certificado	e	de	primeira	classe,	em	inglês	e	
no	idioma	principal	do	pai	carcerário,	que	fornecerá	o	pai	não-carcerário	o	acesso	após	
21	dias,	a	menos	que	o	pai	carcerário	fornecer	o	administrador	a	documentação	que	o	
pai	não-carcerário	não	é	elegível	obter	o	acesso	como	mostrado	sob	1-4	acima.	
	
Quando	o	registro	do	estudante	é	liberado	ao	pai	não-carcerário,	a	escola	suprimirá	de	
toda	a	informação	do	endereço	eletrônico	e	postal	e	do	número	de	telefone	em	relação	
ao	trabalho	ou	aos	lugar	home	do	pai	carcerário	dos	registros	do	estudante	fornecidos	
aos	pais	não-carcerários.	Além,	tais	registros	serão	marcados	para	indicar	que	não	serão	
usados	para	registrar	o	estudante	em	uma	outra	escola.	

Observação	em	transferência	a	outras	escolas	
Conforme	a	603	CMR	23,07	(g),	observação	é	dado	por	isto	aos	pais	e	aos	estudantes	
elegíveis	que	o	distrito	para	a	frente	o	registro	completo	da	escola	de	um	estudante	de	
transferência	às	escolas	em	que	o	estudante	procura	ou	pretende	se	registrar.	Tal	
transferência	dos	registros	ocorre	sem	acordo	do	pai	ou	do	estudante	elegível.	

Destruição	dos	registros	
• A	observação	é	dada	por	isto	que	o	registro	provisório	de	um	estudante	estará	

destruído	não	mais	tarde	de	sete	(7)	anos	em	seguida	que	o	estudante	transfere,	
gradua	ou	retira	do	sistema	escolar.	Quando	o	estudante	transfere,	gradua-se	ou	
retira-se	da	escola,	e	se	o	estudante	elegível	ou	o	pai/guardião	querem	o	registro	
provisório,	deve	pedir,	na	escrita,	antes	do	último	dia	da	escola,	que	os	originais	lhes	
sejam	fornecidos.	Nenhuma	observação	adicional,	a	não	ser	esta	observação	no	
manual,	será	fornecida	ao	estudante	ou	seu	pai/guardião	de	tal	destruição.	
	

• Além,	todos	os	anos,	o	director	e/ou	os	professores	e/ou	outros	prestadores	de	
serviços	podem	destruir	os	seguintes	originais	que	são	considerados	parte	do	
registro	provisório	do	estudante:	os	registros	disciplinares	(a	não	ser	a	
documentação	das	suspensões	ou	as	expulsões	ou	as	exclusões),	todas	as	notas	do	
pai/guardião	ou	de	outros	originais	a	respeito	das	ausências,	as	destituições	
adiantadas,	as	chegadas	atrasadas,	assim	como	os	exemplos	de	trabalho	do	
estudante.	Se	o	estudante	elegível	ou	o	pai/guardião	querem	aqueles	registros,	deve	
pedir,	na	escrita,	antes	do	último	dia	da	escola	que	os	originais	lhes	sejam	



	
	

	

fornecidos,	um	pouco	do	que	esta	observação	no	manual,	será	fornecida	ao	
estudante	ou	seu	pai/guardião	de	tal	destruição.	

Serviços	do	estudante	

O	departamento	de	serviços	do	estudante	fornece	uma	série	contínua	de	serviços	que	
felicitam	e	apoiam	a	programação	regular	da	educação.	Estes	serviços	variam	de	
aconselhamento	de	orientação	e	carreira,	aconselhamento	de	ajustamento,	avaliação	e	
apoio	de	psicólogos	escolares,	educação	cooperativa,	equipe	de	assistência	ao	aluno,	
assistência	orientada	ao	Título	I,	apoio	de	Inglês	como	segunda	língua,	avaliação	e	
programação	de	educação	especial	e	planos	de	acomodação	504.	
	
Serviços	de	aconselho	estará	disponível	a	todos	os	estudantes	e	pais.		Os	estudantesdo	
grau	9	são	atribuídos	a	um	conselheiro.		Os	estudantes	nos	graus	10-12	são	atribuídos	ao	
mesmo	conselheiro	por	três	(3)	anos.		As	conferências	de	grupo	e	as	pessoais	são	
arranjadas	na	tentativa	de	encontrar	regularmente	com	cada	estudante.			As	reuniões	
podem	ser	projectadas	para	discutir	interesses	do	estudante,	capacidades,	selecção	dos	
cursos,	oportunidades	educacionais/técnicas,	oportunidades	de	emprego,	ou	interesses	
pessoais/sociais.	Os	estudantes	são	incentivados	arranjar	para	ver	seu	conselheiro	
sempre	que	surgir	a	necessidade.	
	
O	departamento	de	serviços	do	estudante	fornece	a	informação,	os	serviços	e	os	
materiais	para	estudantes	e	pais.	A	informações	disponíveis	incluem	catálogos	escolares	
e	universitários,	sobre	emprego	e	ocupação,	folhetos	de	bolsa	de	estudos	e	da	ajuda	
financeira;	folhetos	dos	serviços	armadas,	e	de	teste	da	Direcção	do	Colégio	informação.	
	
Os	pessoais	da	orientação	arranjam	para	oradores	da	faculdade	e	da	carreira	em	
diferentes	épocas	ao	longo	do	ano.		Os	conselheiros	também	coordenam	o	programa	de	
bolsas	locais.	Os	programas	da	noite	são	conduzidos	cada	estação	em	tópicos	
relacionados	à	ajuda	financeira	e	ao	processo	de	aplicação	da	faculdade.	Os	pais	são	
bem-vindos	para	entrar	em	contato	com	os	conselheiros	através	e-mail,	fazer	perguntas	
por	telefone,	ou	para	organizar	consultas	individuais.	
	
Pessoais	do	departamento	da	orientação	e	cargas	do	caso:		
 

Marc	Montesano	 Todos	estudantes	do	grau	9 
Andrea	Trottier	 Conselheira	do	ajuste	da	escola	

Categorias	9	-	12	
Tina	Bennett	 Saúde	da	comunidade,	biotecnologia,	

cosmetologia,	educação	da	primeira	
infância,	electricidade,	HVAC 

					Sarah	Butters	 Tecnologia	automotiva,	carpintaria,	
tecnologia	da	colisão,	artes	
culinárias,	ajuda	dental,	projecto	
gráfico 

Marjorie	Magny-Black	 CAD/CAM,	negócio	&	tecnologias	
aplicadas,	projecto	e	comunicações	



	
	

	

visuais,	CNT,	fabricação	de	metal,	
sondando 

Programas	de	teste	da	faculdade	
Os	testes	os	mais	amplamente	utilizados	para	a	aceitação	da	universidade	são	o	Teste	de	
Aptidão	Escolar	Preliminar	(PSAT)	e	os	Testes	de	Aptidão	Scholastic	(SAT)	e	o	American	
College	Testing	Program	(ACT).	
	
Estes	testes	são	tomados	geralmente	durante	o	júnior	e	o	último	ano.	Para	ganhar	a	
experiência,	um	número	crescente	de	estudantes	optou	para	tomar	o	PSAT	em	seu	
segundo	ano	do	ensino	secundário.	Os	estudantes	que	terminaram	a	geometria	devem	
ser	preparados	para	tomar	o	PSAT.	O	PSAT	do	11º	ano		serve	para	qualificar	para	bolsas	
de	estudos	nacionais	do	mérito.	
	
Tipicamente	os	estudantes	tomam	o	teste	do	raciocínio	do	SAT	na	primavera	de	seu	11º	
ano	e	repetem	o	mesmos	no	outono	do	último	ano.	Os	testes	SAT	dos	asuntos,	chamados	
formalmente	Achievement	Tests,	são	exigidos	por	algumas	faculdades.	Os	testes	SAT	dos	
asuntos	podem	ser	utilizados	para	a	colocação	e/ou	a	isenção	da	admissão	dos	cursos	
dos	caloiros.	
	
Os	estudantes	com	inabilidades	podem	ser	elegíveis	para	acomodações	em	PSAT,	em	
SAT	e	em	ACTO.	Se	você	acredita	que	você	é	elegível	para	e	está	interessado	em	receber	
acomodações,	vê	por	favor	seu	conselheiro	de	orientação	ou	consultor	de	educação	
especial	para	solicitar	acomodações	antes	de	se	registrar.	
	
Actualmente,	Bristol-Plymouth	não	é	um	centro	do	teste	para	o	SAT	ou	os	testes	do	
assunto	do	SAT,	à	excecpção	dos	estudantes	aprovados	para	as	acomodações	especiais	
do	teste	devido	a	uma	inabilidade.		A	orientação	pessoal,	contudo,	fornece	todos	os	
formulários	e	brochuras	necessárias	da	prática	para	estes	testes.		Os	estudantes	podem	
eleger	para	tomar	estes	testes	em	um	centro	conveniente	do	teste	em	sábados	
designados	ao	longo	do	ano	escolar.		Os	lugares	e	as	datas	para	estes	testes	são	
fornecidos	através	do	centro	da	carreira.		Registrar-se	para	tomar	estes	testes	é	feito	
tipicamente	em	linha	em	www.collegeboard.com.		Algumas	faculdades	podem	preferir	o	
ACTO	oferecido	pelo	programa	de	teste	americano	da	faculdade.		Mais	informação	no	
ACTO	pode	ser	encontrada	indo	a	www.act.org.	Os	estudantes	com	perguntas	sobre	
testes	da	admissão	a	universidade	devem	contactar	seu	conselheiro	da	orientação.	



	
	

	

Informação	de	recrutamento	(acesso	do	recruta	das	forças	armadas	
aos	estudantes)	

De	acordo	com	as	disposições	da	Lei	de	educação	elementar	e	secundária	(ESEA	Secção	
9528),	as	escolas	são	agora	obrigadas	a	fornecer	informações	de	diretório	dos	alunos,	a	
pedido	de	recrutadores	militares	e	/	ou	instituições	de	ensino	superior.	Se	você	não	
quiser	que	o	nome,	o	endereço	e	o	número	de	telefone	de	seu	filho	ou	filha	sejam	
divulgados	a	terceiros,	informe	o	Departamento	de	serviços	ao	estudante	por	escrito.	

Registrar-se	para	o	esboço	
Todos	os	homens	de	18	anos	de	idade	são	exigidos	pela	lei	a	se	registrar	para	o	serviço	
selectivo.	A	informação	está	disponível	no	escritório	dos	serviços	do	estudante,	na	
estação	de	correios	e	em	linha	em:	www.sss.gov.	A	falha	de	registrar-se	para	o	serviço	
selectivo	pode	adversamente	afectar	a	ajuda	financeira	para	a	educação	pós-secundária.	
	
Estudantes	de	18	anos	de	idade	
	
Um	estudante	de	dezoito	anos	que	deseje	exercitar	seus	direitos	legais	como	um	adulto	
no	que	diz	respeito	a	sua	educação	deve	fazer	tal	pedido	na	escrita	ao	director	de	escola	
ou	ao	superintendente,	que	designarão	o	conselheiro	da	orientação	do	estudante	para	
programar	uma	nomeação	com	o	estudante.	O	conselheiro	da	orientação	encontrará	o	
estudante	para	preencher	o	formulário	apropriado,	em	cima	de	mostrar	a	documentação	
oficial	(certidão	de	nascimento,	passaporte,	licença	de	motorista).	Uma	vez	que	o	
formulário	esteja	terminado,	uma	carta	que	descreve	o	pedido	do	estudante	actuar	em	
seu	próprio	nome,	junto	com	as	directrizes	do	manual	de	estudante,	será	enviada	aos	
pais/guardiães,	e	o	registro	da	escola	do	estudante	reflectirá	seu	estado	das	pessoas	de	
18	anos.	
	
Os	alunos	com	dezoito	anos	de	idade	são	responsáveis	por	aderir	à	política	de	
atendimento	e	todos	os	outros	procedimentos	descritos	no	manual	do	aluno.	
	
No	que	diz	com	respeito	às	destituições	e	à	toda	a	actividade	que	puderem	
adversamente	afectar	o	registro	do	comparecimento	de	um	estudante	ou	comprometer	a	
promoção	ou	a	graduação,	o	departamento	de	serviços	do	estudante	reserva	o	direito	de	
contactar	o	pai	para	rever	o	comparecimento/registro	académico,	para	determinar	a	
legalidade	de	um	pedido	da	destituição,	e	para	aprovar	ou	negar	tal	pedido.	

Serviços	do	ensino	especial	
Como	necessário	sob	603	CMR	28,00	na	lei	e	na	IDEIA	de	Massachusetts	na	lei	federal,	o	
ensino	especial	e	os	serviços	relacionados	estão	disponíveis	aos	estudantes	elegíveis.	O	
objetivo	de	serviços	do	ensino	especial	em	Bristol-Plymouth	é	fornecer	um	programa	
instrutivo	que	minimize	a	inabilidade	do	estudante	e	maximize	suas	oportunidades	de	
aprendizagem.	A	finalidade	do	programa	é	fornecer	a	instrução	particularizada	para	
encontrar	das	necessidades	de	estudantes	elegíveis	e	para	desenvolver	habilidades	
técnicas,	académicas,	sociais/emocionais	e	da	carreira.	Bristol-Plymouth	segue	um	
modelo	completo	da	inclusão	para	cada	estudante,	incluindo	estudantes	com	as	
necessidades	especiais,	em	todas	as	áreas	académicas	e	técnicas.	O	escritório	de	serviços	



	
	

	

da	carreira	e	do	estudante	pode	proporcionar	serviços	relacionados	como:	Ocupacional,	
exame	ou	terapia	da	fala,	aconselhando,	assim	como	teste	educacional	e	psicológico.	
	
A	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		vê	o	ensino	especial	como	de	uma	parte	
de	uma	série	contínua	de	intervenções	que	procure	se	assegurar	de	que	todos	os	
estudantes	dentro	da	escola	possam	fazer	o	progresso	educacional	eficaz.	Os	estudantes	
que	estão	tendo	a	dificuldade	progredir	com	a	classe	devem	ser	referidos	pelo	professor,	
pelo	pai	ou	pelo	conselheiro,	a	equipe	do	auxílio	do	estudante.	Esta	equipe	pode	
recomendar	as	acomodações/intervenções	a	ser	tentadas	no	ajuste	regular	da	educação.	
Se	tal	intervenção	não	é	eficaz,	uma	referência	pode	então	ser	feita	para	que	uma	
avaliação	determine	se	um	estudante	é	elegível	para	serviços	do	ensino	especial.	Os	
estudantes	podem	ser	encontrados	elegíveis	para	serviços	do	ensino	especial	se	são	
incapazes	de	progredir	eficazmente	no	ensino	geral	devido	a	uma	inabilidade	
identificada,	que	após	da	avaliação,	encontram	os	critérios	para	um	plano	educacional	
particularizado.	

Plano	da	acomodação	da	escola	da	secção	504	
Todas	as	actividades	e	serviços	dos	programas	estão	abertos	a	todos	os	estudantes	que	
incluem	aqueles	com	inabilidades.	Quando	um	estudante	exige	as	acomodações	
específicas	originais	a	uma	inabilidade	que	danifique	substancialmente	uma	função	
principal	da	vida,	o	coordenador	504	reune	uma	equipe	para	determinar	a	aptidão	para	
um	plano	da	acomodação	da	secção	504.	Os	procedimentos,	de	acordo	com	a	secção	504	
do	acto	da	reabilitação	são	seguidos	nestas	circunstâncias.	
 
Os	inquéritos	em	relação	à	conformidade	com	secção	504	podem	ser	dirigidos	a:	
Section	504	Coordinator,	Naomi	Hall	
Guidance	Coordinator	
Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	
207	Hart	Street	
Taunton,	MA	02780	
Telefone:		508-823-5151	ext.	116	

Programa	de	ajuda	do	estudante	

Plano	da	acomodação	do	currículo	do	distrito	
Antes	de	consultar	todo	o	estudante	para	uma	determinação	da	avaliação	e	da	aptidão	
do	ensino	especial,	os	professores	devem	sistemàticamente	procurar	pelas	acomodações	
que	permitirão	o	estudante	de	fazer	o	progresso.	Este	compromisso	exige	as	estratégias	
de	ensino	eficazes	que	alcançam	principiantes	diversos	e	práticas	da	pre-referência	que	
apoiam	estes	principiantes.	A	finalidade	do	plano	da	acomodação	do	currículo	do	
distrito	é	assegurar-se	de	que	todos	os	esforços	sejam	feitos	para	encontrar	
necessidades	dos	estudantes	na	educação	regular.	O	plano	é	um	plano	sistemático	que	
seja	pretendido	aumentar	a	capacidade	do	ensino	geral	encontrar	as	necessidades	
individuais	de	principiantes	diversos	do	estudante.	O	DCAP	é	considerado	uma	
actividade	educacional	para	o	programa	de	ensino	geral,	não	unicamente	o	programa	de	
ensino	especial.	



	
	

	

Equipe	do	auxílio	do	estudante	
Quando	a	entrada	é	necessário	a	fim	desenvolver	estratégias	eficazes	para	um	estudante	
que	esteja	enfrentando	dificuldades	persistentes	na	escola,	o	estudante	é	referido	a	
equipe	do	auxílio	do	estudante	Student	Assistance	Team	(SAT).		A	função	do	SAT	é	
desenvolver	estratégias	baseadas	na	escola	para	ajudar	aos	estudantes	que	se	estão	
esforçando	com	os	interesses	académicos,	emocionais	ou	comportáveis.		A	equipe	é	
treinada	para	examinar	essas	preocupações	de	uma	variedade	de	diferentes	pontos	de	
vista,	construindo	sobre	os	ativos	do	aluno,	bem	como	outros	recursos	individualizados.		
Um	plano	de	acção	pode	ser	formulado	para	introduzir	uma	aproximação	instrutiva	
diferente,	para	recrutar	o	auxílio	de	outros	pessoais	do	apoio	da	construção,	ou,	se	
apropriado,	contratar	outros	recursos	da	comunidade.			
	
Se	estas	intervenções	produzirem	os	resultados	previstos,	uma	referência	para	uma	
avaliação	de	504	ou	da	IDEIA	ocorrerá.	

Serviços	de	Título	I	
Programas	e	serviços	de	Título	I	são	projectados	para	ajudar	estudantes	desfavorecidos	a	
encontrar	o	índice	desafiante	e	os	padrões	de	desempenho.	O	programo	do	Título	I	em	
Bristol-Plymouth	foca	na	realização	crescente	do	estudante	nas	áreas	de	artes	da	
matemática	e	de	língua.	O	programa	é	costurado	às	necessidades	daqueles	estudantes	mais	
em	risco	de	falhar	o	estado	encarregou	do	currículo	e	dos	padrões	de	desempenho	junto	
com	crianças	das	famílias	a	renda	baixa,	ou	jovens	negligenciados	ou	delinqüentes.	Os	
serviços	são	proporcionados	pelo	pessoal	de	Bristol-Plymouth	directamente	na	sala	de	aula	
e	durante	o	programa	de	ajuda	dos	trabalhos	de	casa	de	antes	e	depois	das	aulas.	

Serviços	e	programa	proficiência	limitada	em	inglês	
Bristol-Plymouth	oferece	serviços	aos	estudantes	e	às	famílias	de	língua	inglesa	não-
nativos	sob	a	forma	das	traduções	de	originais	redigidos	e	de	serviços	interpretativos	
para	reuniões,	excursões,	conferências	do	pai/professor,	etc.	
	
Os	estudantes	que	se	registram	em	Bristol-Plymouth	que	indicam	uma	língua	a	não	ser	o	
inglês	na	avaliação	da	língua	de	casa	são	oferecidos	a	oportunidade	de	participar	em	
nosso	programa	do	principiantes	de	língua	inglesa.	Os	estudantes	com	proficiência	
inglesa	limitada	são	avaliados	formalmente	e	informalmente	nas	áreas	da	língua	oral,	da	
leitura	e	da	escrita	para	determinar	níveis	ingleses	da	capacidade	e	o	nível	de	serviços	
necessários.	Estudantes	com	Proficiência	em	Inglês	Limitada	(LEP)	podem	participar	de	
todas	as	aulas	acadêmicas	e	programas	técnicos	oferecidos	na	Bristol-Plymouth	com	
funcionários	treinados	em	aquisição	de	idioma	inglês.	

Acto	desabrigado	do	auxílio	de	McKinney-Vento	
De	acordo	com	o	acto	desabrigado	do	auxílio	de	McKinney-Vento,	as	crianças	e	a	
juventude	desabrigadas	são	elegíveis	para	registrar-se	dentro,	e	têm	uma	oportunidade	
completa	e	igual	para	suceder	dentro	de	escolas	do	distrito.	NCLB:	Título	X,	parte	C,	
Seccão	722	(g)	(6)	(a)	(ii)	
	
Bristol-Plymouth	proporciona	serviços	aos	estudantes	sem	uma	residência	fixa,	regular	
ou	adequada	da	noite,	que	possa	incluir	mas	para	não	ser	limitados	aos	estudantes	que	



	
	

	

são	protegidos	ou	sem	casa,	vivendo	dobrado	com	a	família	ou	amigos,	a	não	ser	
acompanhado	por	um	pai/guardião,	vivendo	em	um	motel/hotel/acampamento,	ou	em	
um	juvem	que	espera	a	assistência	o	cuidado	adotivo.			
	
Bristol-Plymouth	registrará	estudantes	desabrigados	mesmo	se	não	têm	os	documentos	
originais	exigidos	geralmente	para	o	registro,	tal	como	registros	da	escola,	informes	
médicos,	prova	das	imunizações	ou	prova	da	residência.			
	
Há	serviços	diversos	disponíveis	para	um	estudante	desabrigado	em	Bristol-Plymouth	
como:		O	registro	imediato	no	programa	da	refeição	livre,	o	auxílio	para	comprar	fontes	
de	escola	e	a	roupa	adequada,	o	transporte	a	e	da	escola,	o	acesso	ao	banho	e	às	
facilidades	da	lavanderia,	etc.		As	famílias	ou	os	estudantes	desabrigados	com	
necessidade	dos	serviços	devem	contactar	a	ligação	da	educação	desabrigada	no	
escritório	de	serviços	da	carreira	e	do	estudante	

Avaliação	do	risco/ameaça	
Uma	exceção	à	confidencialidade	ocorre	quando	um	profissional	de	serviços	estudantis	
acredita	que	um	aluno	representa	um	risco	de	danos	para	si	ou	para	os	outros.	Nesses	
casos,	o	profissional	dos	serviços	do	estudante	é	exigido	pela	lei	fazer	esforços	para	
proteger	a	segurança	de	sua	criança	e	aqueles	em	torno	dele/dela	relatando	este	risco	
potencial	às	autoridades	apropriadas.	Segundo	a	natureza	das	circunstâncias,	uma	
avaliação	de	risco/ameaça	por	um	fornecedor	da	agência	da	comunidade	pode	ser	
pedido.	
	
Os	estudantes	serão	enviados	a	casa	se	a	escola	determina	que	levantam	um	
perigo	a	si	ou	a	outro.	Uma	nota	de	um	profissional	dos	cuidados	médicos	(médico,	
do	psicólogo,	do	psiquiatra,	etc.)	pode	ser	exigida	antes	que	o	estudante	possa	
retornar	à	escola.	

Instrução	da	casa	e	do	hospital	
Após	recepção	de	um	médico	escrito	a	ordem	que	verifica	que	um	estudante	deve	
permanecer	em	casa	ou	no	hospital	em	um	dia	ou	em	uma	base	durante	a	noite,	ou	de	
toda	a	combinação	de	ambos,	para	razões	médicas	e	por	um	período	de	não	menos	de	
quatorze	(14)	dias	escolares	em	qualquer	ano	escolar	a	Administradora	de	serviços	
estudantis	coordena	a	prestação	de	serviços	educacionais	na	casa	ou	no	hospital/centro	
de	tratamento.	Tais	serviços	serão	proporcionados	com	a	suficiente	freqüência	para	
permitir	que	o	estudante	continue	seu	programa	académico,	tão	por	muito	tempo	como	
tais	serviços	não	interferem	com	a	necessidade	médica	do	estudante.	Note	por	favor	que	
os	serviços	educacionais	na	casa	ou	no	hospital/facilidade	do	tratamento	não	
incorporam	o	tempo	ou	a	instrução	técnica.	

Pederastia/negligência	
A	escola	reconhece	uma	necessidade	de	ser	ciente	e	sensível	às	crianças	que	podem	
estar	no	perigo.	A	aprendizagem	eficaz	torna-se	difícil	para	uma	criança	que	lida	com	a	
tensão	da	agitação	da	família	e	das	necessidades	básicas	que	não	estão	sendo	
encontradas.	Os	pessoais	da	escola	estão	em	uma	posição	a	observar	as	necessidades	de	
uma	criança	e	para	ter	uma	responsabilidade	sob	a	lei	de	fazer	um	relatório	se	sentem	



	
	

	

que	uma	criança	estão	no	perigo.	O	objetivo	da	intervenção	é	reforçar	a	vida	familiar	e	
usar	recursos	disponíveis	para	esta	extremidade.	

O	estatuto	do	repórter	mandatado	
C.119	S51A.	Crianças	feridas,	repórteres	
	
Todo	o	médico,	interno	médico,	pessoal	do	hospital	contratou	no	exame,	no	cuidado	ou	
tratamento	das	pessoas,	examinador	médico,	psicólogo,	técnico	médico	da	emergência,	
dentista,	enfermeira,	quiroprático,	quiropodista,	osteopata,	professor	de	escola	
pública	ou	privada,	administrador	educacional,	conselheiro	da	orientação	ou	da	
família,	padre	ou	cleros,	trabalhador	do	centro	de	dia	ou	quaisquer	pessoais	pagos	
para	importar-se	com	ou	trabalhar	com	uma	criança	em	toda	a	facilidade	pública	ou	
privada,	ou	em	casa,	em	programa	financiado	pela	comunidade	ou	licenciado	conforme	
às	disposições	do	capítulo	vinte	e	oito	A,	que	proporcionam	serviços	residenciais	ou	no	
centro	de	dia	às	crianças	ou	que	proporciona	os	serviços	de	recursos	da	puericultura	e	
de	agências	da	referência,	agências	da	gestão	do	comprovante,	sistemas	do	centro	de	dia	
da	família	e	programas	do	alimento	da	puericultura,	agente	de	saída	precária,	
caixeiro/magistrado	dos	tribunais	distritais,	oficial	de	palavra	de	honra,	assistente	
social,	pai	adoptivo,	sapador-bombeiro	ou	polícia,	escritório	para	o	concessor	das	
crianças,	oficial	do	comparecimento	de	escola,	profissional	de	saúde	e	serviços	humanos	
mental	aliado	como	licenciado	conforme	às	disposições	da	secção	cento	e	sessenta	e	
cinco	do	capítulo	cento	e	doze,	droga	e	conselheiro	do	alcoolismo,	psiquiatra	e	assistente	
social	clínico,	que,	em	seu/sua	capacidade	profissional	terá	a	causa	razoável	para	
acreditar	que	uma	criança	com	menos	de	dezoito	anos	em	sofrer	ferimento	físico	ou	
emocional	resultando	do	impor	em	cima	dele/dela	abuso	sexual	inclusivo,	ou	
negligência,	incluindo	a	má	nutrição,	ou	quem	é	determinado	ser	fisicamente	
dependente	da	droga	aditiva	no	nascimento,	relatará	imediatamente	tal	circunstância	ao	
departamento	por	uma	comunicação	oral	e	fazendo	um	relatório	escrito	dentro	de	
quarenta	e	oito	horas	após	tal	comunicação	oral:		desde	que,	contudo,	isso	sempre	que	
tal	pessoa	assim	que	exigido	para	relatar	é	um	membro	do	pessoal	de	uma	instituição,	de	
uma	escola	ou	de	uma	facilidade	médica	ou	outra	pública	ou	privada,	ele	imediatamente	
notificará	o	departamento	ou	notificará	a	pessoa	responsável	de	tal	instituição,	escola	ou	
facilidade,	ou	essa	pessoa	designada	agente,	sobre	que	tal	pessoa	responsável	ou	seu	
agente	se	tornará	então	responsável	para	fazer	ao	relatório	na	maneira	exigida	por	esta	
secção.		Uma	pessoa	assim	que	exigido	para	fazer	tais	relatórios	orais	e	escritos	que	não	
faz	assim	será	punida	por	uma	multa	ou	por	não	mais	de	mil	dólares.		O	qualquer	que	
arquiva	sabiamente	um	relatório	do	pederastia	que	é	frívolo	será	punido	por	uma	multa	
de	não	mais	de	mil	dólares.	
	
Os	seguintes	procedimentos	da	escola	serão	seguidos	relatando	a	suspeita	do	
pederastia/negligência.	
• Relate	a	situação	ao	administrador	dos	serviços	do	aluno.	
• O	administrador	dos	serviços	do	aluno	trabalhará	com	o	repórter	para	esclarecer	a	

informação	e	para	estabelecer	mais	a	causa	para	arquivar	um	relatório.	
• O	administrador	dos	serviços	do	aluno	ou	os	pessoais	da	orientação	ajudarão	ao	

repórter	em	terminar	e	em	arquivar	o	formulário	exigido	com	o	departamento	de	
serviços	sociais.	



	
	

	

• Os	pais/guardiães	podem	ser	informados	que	um	pederastia/relatório	da	
negligência	está	sendo	arquivado	com	o	departamento	de	serviços	sociais,	exceto	
nos	casos	onde	a	vida	de	uma	criança	pôde	ser	posta	em	perigo.	

Directrizes	do	pai	para	arranjar	observações	nas	escolas	
A	equipe	de	funcionários	de	Bristol-Plymouth	colabora	com	os	pais	para	fornecer	a	
resposta	oportuna	aos	pedidos	recebidos	para	a	observação	dos	programas	de	educação	
especial	atuais	ou	propostos	dos	seus	filhos.		As	observações	podem	ser	conduzidas	
pelo	pai	ou	seu	avaliador	privado	designado	ou	consultante	educacional.	Bristol-
Plymouth	fornecerá	uma	oportunidade	para	a	observação	da	suficientes	duração	e	
extensão	de	permitir	a	avaliação	do	desempenho	da	criança	em	seu	programa	actual	ou	
de	avaliar	a	capacidade	de	um	programa	proposto	para	permitir	a	criança	de	fazer	o	
progresso	eficaz.	As	seguintes	directrizes	aplicam-se	ao	arranjo	para	tais	observações:	

Pedido	do	pai		
Os	pais	são	pedidos	para	submeter	seus	pedidos	da	observação	na	escrita	à	ligação	do	
ensino	especial	da	sua	criança	ou	ao	administrador	dos	serviços	do	aluno	(se	com	o	uso	
do	formulário	unido	ou	de	outros	meios	redigidos)	incluir	a	seguinte	informação:	
O	nome	do	estudante	
O	nome	do	pai,	o	telefone	e/ou	a	informações	de	contacto	do	email	
Professor	da	sala	de	aula	do	estudante	e	o	grau	atribuído	
O	nome	do	observador,	e	se	o	observador	é	alguém	a	não	ser	o	pai,	alguma	afiliação	
relevante	do	observador,	junto	com	o	número	de	telefone	e/ou	a	informação	de	contacto	
do	email	
Objetivo	da	observação,	incluindo	qualquer	parte	específica	da	rotina	escolar	que	o	
observador	deseja	ver	
	
Programação	
	
A	ligação	fornecerá	uma	cópia	do	pedido	ao	principal	da	construção.	A	fim	de	ajudar	na	
programação	oportuna,	a	equipe	de	Bristol-Plymouth	entrará	em	contato	diretamente	
com	o	observador	identificado.	A	equipe	geralmente	será	capaz	de	oferecer	um	tempo	
dentro	de	uma	semana	para	uma	observação	de	uma	hora	ou	menos.	No	entanto,	se	uma	
observação	mais	extensa	é	necessária,	a	programação	pode	levar	mais	tempo.	

Disponibilidade	do	pessoal	
Um	membro	do	pessoal	da	escola	acompanhará	o	observador	durante	o	período	de	
observação.	Dado	a	responsabilidade	em	curso	dos	professores	ou	dos	terapeutas	aos	
estudantes	do	saque,	geralmente	não	estarão	disponíveis	para	a	conversação	durante	ou	
imediatamente	antes	de/após	o	período	de	observação	a	menos	que	tais	arranjos	forem	
feitos	adiantado.	Um	contacto	da	continuação	pode	ocorrer	se	for	necessário.	Os	
observadores	não	devem	interagir	ou	interferir	com	as	rotinas	da	sala	de	aula.	

	



	
	

	

Limitações	na	programação		
O	distrito	geralmente	não	agende	observações	para	determinadas	partes	do	ano,	como	
durante	o	teste	MCAS	ou	durante	as	primeiras	semanas	de	aula.	Além,	porque	não	pode	
ser	possível	acomodar	todos	os	pedidos	durante	as	últimas	semanas	da	escola,	os	pais	
são	incitados	submeter	todo	o	pedido	da	observação	que	puderem	ter	a	partir	de	
prático	no	ano	escolar.	Além,	a	administração	escolar	retem	seus	direito	e	obrigação	de	
restringir	se	necessário	a	observação	do	programa	para	proteger	a	segurança	de	uma	
criança	ou	a	integridade	de	um	programa.	O	distrito	igualmente	espera	todos	os	
observadores	evitar	divulgar	toda	a	informação	que	pessoal	identificável	ou	confidencial	
possam	obter	durante	uma	observação	(salvo	que	sobre	o	estudante	que	está	sendo	
observado,	neste	caso	será	consistente	usado	com	a	autoridade	e	o	sentido	do	pai).	A	
administração	escolar	retem	o	direito	de	restringir	caso	necessário	observações	do	
programa	para	proteger	estudantes	de	tal	divulgação.			
	
Os	pais	que	pedem	para	observar	uma	classe	devem	preencher	o	formulário	do	
pai/visitante	e	o	acordo	para	observar.	Uma	nomeação	será	feita	após	que	os	
formulários	sejam	preenchidos	e	recebidos.	Os	formulários	devem	ser	preenchidos	pelo	
menos	uma	semana	antes	da	observação	proposta.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

FORMULÁRIO DE PAI/VISITANTE 
 

Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	
Department	of	Student	Services	

207	Hart	Street	
Taunton,	MA	02780	

Pedido	do	pai	para	a	observação	do	estudante	

Nome	do	estudante	______________________________________________________________________		

Nome	do	pai	_____________________________________________________________________________	

Número	de	telefone________________________	E-Mail	_____________________________________		

Programa	técnico	________________________________________________________________________		

Professor	da	sala	de	aula	e	nível	académico	___________________________________________	

Observador	______________________________________________________________________________	

Se	a	não	ser	o	pai,	forneça	por	favor	toda	a	afiliação	da	agência	para	o	observador	e	
a	informações	de	contacto		

Finalidade		da	
observação:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________	

Duração	antecipada	necessária	para	a	
observação:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________	

	

	

_________________________________________________	 	 	________________________________	
Assinatura	do	pai																																																																									Data	

         
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	

	
Bristol-Plymouth	Regional	Technical	School	

Department	of	Student	Services	
207	Hart	Street	

Taunton,	MA	02780	

	ACORDO	PARA	OBSERVADORES	
AO	CONDUZIR	OBSERVAÇÕES	DO	PROGRAMA	

	
1. As	observações	devem	ser	planeadas	em	adiantado	com	o	administrador	dos	

serviços	do	aluno	e	ser	aprovadas	pelo	director	da	construção.	
2. A	maioria	de	sessões	da	observação	devem	ser	limitadas	a	uma	hora	(a	menos	que	pelo	

pedido	e	pela	aprovação	prévios)	com	o	tempo	do	começo	e	do	fim	indicado	
adiantado.	

3. Se	o	observador	não	é	o	pai,	o	pai	deve	assinar	uma	liberação	para	que	o	indivíduo	
observe	(com	o	pedido	do	pai	para	a	observação	do	estudante).	

4. O	número	de	observadores	será	limitado	a	qualquer	altura	a	fim	minimizar	o	
rompimento	de	rotinas	da	classe.	

5. O	observador	não	deve	interferir	com	o	ambiente	educacional	da	sala	de	aula.	Isto	é	
particularmente	importante	desde	que	sua	presença	pode	influenciar	o	
desempenho	do	estudante	observado	e	outro.	Se	a	presença	do	observador	
apresenta	um	problema,	podem	ser	pedidos	para	sair.	

6. Se	o	índice	da	observação	for	introduzido	para	a	discussão	em	uma	reunião	da	
equipe	do	plano	do	IEP/504,	espera-se	que	as	notas	sob	a	forma	de	um	
sumário	narrativo	estarão	submetidas	à	ligação	do	plano	IEP/504	antes	da	
reunião.	

7. Deve-se	recordar	que	a	finalidade	da	observação	é	avaliar	a	natureza	do	programa	
do	estudante	e	não	os	pessoais	do	distrito	e	as	notas	escritas	devem	reflectir	
esta	finalidade.	

8. O	observador	será	instruído	onde	sentar-se	pelo	professor	ou	acompanhando	o	
pessoal.	Isto	deve	estar	em	um	lugar	que	não	interfira	com	a	classe.	Se	
assentado	na	mesa	do	professor,	o	professor	deve	certificar-se	de	que	não	
têm	o	acesso	ao	material	confidencial	que	se	refere	a	outras	crianças.	Isto	
inclui	a	limitação	do	acesso	aos	livros	da	categoria,	aos	papéis,	aos	IEPs,	etc.	

9. Oportunidades	de	encontrar	os	professores	antes	ou	depois	a	classe	para	discutir	a	
lição	 deverá	 ser	 arranjada	 adiantado	 e	 não	 pode	 ser	 garantida.	 	 Acordo	 do	
observador:	 Eu	 concordo	 habitar	 pelas	 circunstâncias	 alistadas	 acima	 e	 eu	
reconheço	 que	 a	 finalidade	 da	 observação	 é	 obter	 relativo	 à	 informação	
específica	 ao	 estudante	 identificado.	 As	 outra	 informações	 recolhidas	 com	
esta	 observação	 que	 não	 se	 refere	 o	 estudante	 identificado	 é	 restrita	
confidencial	 e	 nenhuma	 informação	 pessoal	 identificável	 deve	 ser	
compartilhada	com	nenhum	outro	indivíduo.	

	
	
	
_______________________________________________________																														________________________	
Assinatura	do	observador																																																																															data	
	



	
	

	

Programa	educativo	cooperativo	

O	programa	educativo	cooperativo	na	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		
é	um	programa	projetado	dar	a	estudantes	exemplares	a	oportunidade	de	
participar	na	indústria	paga	em	um	programa	de	formação	projetado.	Este	
programa	reconhece	a	qualidade	e	as	vantagens	educacionais	que	tais	programas	
podem	oferecer	junto	com	um	caminho	em	opções	de	uma	habilidade	mais	alta	e	
de	um	salário	mais	alto.	O	programa	ocorre	em	uma	base	de	alternando	a	semana	
durante	a	semana	técnica	regularmente	programada	para	segundos	júniors	e	
séniores	do	semestre.	Como	um	representante	da	escola	regional	técnica	de	
Bristol-Plymouth	,	nós	esperamos	estudantes	aderir	às	políticas	e	padrões	
determinados.	Estes	regulamentos	asseguram	uma	parceria	de	trabalho	bem	
sucedida	entre	o	negócio,	a	escola,	e	nossos	participantes	presentes	e	futuros	do	
programa	educativo	cooperativo.	
	
Uma	colocação	deve	encontrar	padrões	restritos	para	aprender	competências.	
Todas	as	oportunidades	da	colocação	estarão	revistas	pelo	coordenador	do	
programa	educativo	cooperativo	para	determinar	se	encontram	a	segurança,	a	
competência,	e	a	aprendizagem	dos	padrões	necessários	de	qualificar	para	este	
programa.	

	
Para	qualificar	para	o	programa,	os	estudantes	devem	ter	dezesseis	(16)	anos	de	
idade	e	ter	terminado	1.000	horas	no	programa	técnico	específico.	Os	estudantes	
podem	qualificar	para	o	programa	no	início	do	seu	terceiro	termo	de	seu	11º	ano;	
as	categorias	e	comparecimento	do	segundo	termo	serão	revistos	para	
determinar	se	um	estudante	é	elegível.		Para	que	os	estudantes	qualifiquem	no	
início	de	seu	último	ano,	as	categorias	e	o	comparecimento	finais	de	seu	11º	ano	
serão	revistos.	

Qualificações	
• Os	estudantes	devem	receber	a	aprovação	de	seus	instrutores	vocacionais	e	

académicos	para	participar	no	programa.	
• Os	estudantes	devem	ter	uma	categoria	de	“C”	ou	melhorá-la	em	sua	área	de	

loja	sem	nenhuma	categoria	mais	baixa	que	um	“D”	antes	e	durante	da	
cooperativa.		Se	um	estudante	falha	um	curso	para	o	termo,	o	estudante	será	
pedido	para	retornar	à	escola	até	que	as	categorias	do	prazo	médio	mostrem	
que	está	passando	o	curso.	

• Os	estudantes	devem	ser	certificados	na	OSHA	10.			
• Os	estudantes	devem	permanecer	na	boa	posição	academicamente	e	

vocacionalmente	para	continuar	no	programa	ou	ele	pode	ser	pedido	para	
retornar	à	escola.			

• Os	estudantes	devem	aderir	aos	padrões	da	escola	assim	como	aos	padrões	
do	trabalho,	como	mostrado	pelo	empregador.	

• Os	estudantes	devem	manter	o	bom	comparecimento	e	registro	disciplinar	
(de	acordo	com	a	política	da	escola).	



	
	

	

• O	estudante	deve	terminar	seus	“cartões	de	tempo”	e	submetê-los	ao	
coordenador	da	educacão	cooperativa	na	segunda-feira	de	cada	semana	
académica.	Os	estudantes	que	não	retornam	seus	cartões	de	tempo	até	ao	
final	da	semana	não	serão	permitidos	sair	no	trabalho	cooperativo	a	
seguinte	semana	técnica	até	que	“o	cartão	de	tempo”	esteja	retornado	ao	
coordenador	da	educacão	cooperativa.	

• Sob	nenhuma	circunstância	são	os	estudantes	permitidos	trabalhar	no	lugar	
de	atender	suas	classes	académicas	programadas.	Os	estudantes	estão	
disponíveis	para	trabalhar	horas	depois	das	aulas	durante	sua	semana	
académica.	

	
*	Note	por	favor	que	alguns	empregadores	podem	exigir	o	teste	para	estudantes	
da	educacão	coopertiva.	

Responsabilidades	do	estudante	
• Cumpra	e	mantenha	exigências	da	aptidão	
• Habite	por	políticas	da	escola	e	do	empregador	
• Relate	todas	as	ausências	ao	empregador	e	a	escola	no	início	do	dia	escolar	
• Compreenda	e	esteja	ciente	das	leis	laborais,	da	saúde	e	das	normas	de	

segurança,	políticas	da	perseguição	do	local	de	trabalho	e	habite	por	elas	
• Relate	ao	empregador,	ao	professor	e	ao	escritório	da	educacão	coopertiva		

toda	a	violação	do	acordo	da	coopertiva	
• Forneça	seu	próprio	transporte	

Em	responsabilidades	do	local	para	a	educacão	coopertiva	
Os	empregadores	esperam	que	os	trabalhadores	sejam	confiáveis,	honestos	e	
capazes	de	trabalhar	por	conta	própria.	Os	instrutores	técnicos	fornecem	a	
instrução	inestimável	modelando	o	comportamento	apropriado	do	local	de	
trabalho	e	fornecendo	um	ajuste	da	sala	de	aula	que	espelhe	as	expectativas	do	
local	de	trabalho.	Quando	os	estudantes	estiverem	no	local	da	Co-op,	estão	
esperados:	
• Ler,	escrever,	ouvir,	falar	e	usar	a	matemática	e	as	habilidades	

computacionais		
• Ser	capaz	de	resolver	problemas,	raciocinar	e	agir	profissionalmente	no	

trabalho		
• Funçionar	como	um	membro	da	equipe	
• Encontrar	os	padrões	e	as	expectativas	ajustados	para	uma	experiência	

cooperativa	bem	sucedida	da	educação	

Remoção	da	participação	no	programa	educativo	cooperativo	
Um	estudante	pode	ser	removido	do	programa	educativo	cooperativo	se	umas	ou	
várias	das	seguintes	circunstâncias	existem:	
• O	estudante	recebe	uma	categoria	de	falha	em	qualquer	assunto	



	
	

	

• Um	aluno	exibe	comportamentos	impróprios	de	um	profissional	dentro	do	
ambiente	de	trabalho	ou	escolar	(isto	inclui	todos	os	eventos	patrocinados	
pela	escola)		

• Um	estudante	não	submete	cartões	de	tempo	
• Descontentamento	do	empregador	com	desempenho	do	estudante	

Serviços	da	enfermeira	da	escola	

O	papel	preliminar	da	enfermeira	da	escola	é	fornecer	a	avaliação	dos	cuidados	e	
os	primeiros	socorros	para	a	doença	ou	o	ferimento	aos	estudantes	e	aos	
membros	do	pessoal	durante	horas	de	escola.	A	enfermeira	igualmente	facilita	a	
saúde	e	o	bem-estar	de	modo	que	cada	estudante	tenha	a	oportunidade	para	o	
sucesso	académico.		

Registos	de	saúde	
O	registo	de	saúde	do	estudante	contem	o	cartão	de	informação	da	emergência	do	
estudante,	a	história	médica,	o	registro	das	imunizações,	os	exames	físicos,	as	
selecções	encarregadas,	e	os	registros	da	medicamentação.	

Escoliose/selecção	postural	
A	selecção	Postural	é	exigida	para	todos	os	9os	estudantes	da	categoria	em	
Massachusetts.	Cada	estudante	é	seleccionado	a	menos	que	o	pai	submeter	um	
pedido	escrito	para	a	isenção.		As	selecções	são	programadas	cada	mola	e	os	
estudantes	serão	notificados	das	datas.	A	enfermeira	da	escola	consultará	
estudantes	para	a	avaliação	da	continuação	como	necessário.		

Selecção	da	visão,	da	audição,	da	altura	e	do	peso	
As	selecções	da	visão,	da	audição,	da	altura	e	do	peso	são	exigidas	para	todos	os	
alunos	do	10º	ano.	A	enfermeira	da	escola	conduzirá	estas	selecções	ao	longo	do	
ano	escolar.	A	enfermeira	consultará	estudantes	para	a	continuação	se	for	
necessário.	

Exames	da	admissão	
Todos	os	estudantes	novos	que	entram	em	Bristol	Plymouth	devem	ter	um	exame	
físico	pelo	fornecedor	de	serviços	de	saúde	ou	pelo	médico	preliminar	da	escola.	
Os	pais	devem	fornecer	uma	cópia	do	exame	actual	do	estudante	ao	escritório	de	
saúde	antes	do	começo	da	escola.	Os	pais	devem	contactar	a	enfermeira	da	escola	
para	obter	informações	sobre	um	exame	com	o	médico	da	escola.	

Exames	atléticos	
Os	regulamentos	de	MIAA	exigem	os	exames	físicos	anuais	(actualizados	cada	13	
meses)	para	todos	os	estudantes	que	participam	em	esportes	da	escola.	Os	
exames	dos	esportes	podem	ser	programados	através	do	escritório	da	enfermeira	
da	escola.		



	
	

	

Informações	de	contacto	da	emergência	
No	início	de	cada	ano,	cada	estudante	deve	ter	um	cartão	da	emergência	no	
ficheiro	com	a	enfermeira	da	escola.	Os	cartões	da	emergência	são	recolhidos	no	
primeiro	dia	da	loja.	Se	não	o	fizer,	o	estudante	será	excluído	da	atividade	de	loja	
até	que	o	cartão	de	contato	de	emergência	seja	recebido.	Os	pais	estão	exigidos	
notificar	a	enfermeira	da	escola	ou	o	escritório	da	orientação	com	todas	as	
mudanças	de	números	de	telefone	da	emergência	de	um	estudante,	ou	a	mudança	
de	endereço	assim	que	ocorrerem.	

Política	da	medicamentação	
De	acordo	com	o	departamento	dos	regulamentos	da	saúde	pública	(105	CMR	
210,000)	cada	prescrição	e	medicamentação	de	sobre	o	balcão	administrada	na	
escola	deve	ter	uma	ordem	corrente	da	medicamentação	assinada	de	um	médico	
e	um	acordo	assinado	pelo	pai/guardião.	
	
Todas	as	medicamentações	dadas	na	escola	devem	cumprir	com	o	seguinte:		
• Toda	a	medicamentação	deve	ser	trazida	ao	escritório	às	enfermeiras	por	

um	guardião	do	pai	ou	por	um	adulto	designado.	É	contra	a	política	da	escola	
para	que	um	estudante	leve	toda	a	medicamentação	(sobre	o	balcão	ou	a	
prescrição)	com	eles	quando	na	escola.	

• Todas	as	medicamentações	(prescrição	e	sobre	o	balcão)	exigem	a	ordem	de	
um	doutor	que	inclui	o	nome	da	medicamentação,	da	dosagem,	da	rota	da	
administração,	da	hora	para	ser	dado,	do	diagnóstico,	e	da	razão	para	a	
medicamentação.			

• As	ordens	da	medicamentação	devem	ser	renovadas	pelo	doutor	cada	ano	
académico.	

• Todas	as	medicamentações	da	prescrição	devem	estar	em	um	recipiente	
etiquetado	pela	farmácia	e	por	todo	o	lado	nas	medicamentações	de	sobre	o	
balcão	deve	estar	em	seu	pacote	original.	

• Todas	as	medicamentações	devem	ser	pegaradas	no	fim	do	ano	escolar	por	
um	pai/guardião.	Qualquer	medicação	não	recolhida	será	descartada	no	
último	dia	da	escola.	

Medicamentação	em	visitas	de	estudo	
Os	estudantes	que	participam	em	qualquer	tipo	de	visitas	de	estudo	podem	auto	-
administrar	sua	medicamentação	prescrita	com	uma	permissão	de	guardian	/	do	
pai	e	uma	aprovação	da	enfermeira	da	escola.	Os	pais	devem	terminar	um	
formulário	da	delegação	da	medicamentação	para	que	os	estudantes	auto-
administrem	toda	a	medicamentação	da	prescrição.		

Educação	e	referências		
A	enfermeira	da	escola	fornece	o	ensino	e	informação	educacional	para	
problemas	de	saúde	comuns	na	população	adolescente.	A	enfermeira	



	
	

	

recomendará	uma	referência	aos	fornecedores	de	serviços	de	saúde	e	às	agências	
preliminares	da	saúde	da	comunidade	como	necessários.	

Estudantes	com	problemas	médicos	
As	doenças	dos	estudantes	que	exigem	o	cuidado	especial	precisarão	de	
apresentar	a	documentação	médica	à	enfermeira	da	escola.	Este	tipo	de	
circunstância	inclui	mas	não	é	limitado	à	asma,	às	alergias,	ao	diabetes,	às	
apreensões,	ao	transtorno	de	deficit	de	atenção,	ou	à	nenhuma	circunstância	que	
exige	serviços	sanitários	especiais.	Os	estudantes	que	exigem	o	uso	das	muletas,	
cadeiras	de	rodas,	ou	o	outro	equipamento	médico,	precisarão	de	trazer	a	nota	de	
um	médico	que	indica	a	necessidade	para	e	o	uso	do	equipamento.	É	imperativo	
que	a	enfermeira	esteja	ciente	destas	circunstâncias	de	modo	que	o	pessoal	
necessário	possa	ser	notificado	das	acomodações	e	preparar	um	plano	de	
evacuação	apropriado	em	caso	de	uma	emergência.	Um	estudante	que	venha	à	
escola	sem	esta	documentação	será	enviado	em	casa	em	razão	da	
responsabilidade	e	do	potencial	para	ferimento	mais	adicional.	

Acidentes	e	doença	
A	enfermeira	da	escola	deve	ser	notificada	sempre	que	um	estudante	é	
ferido	ou	envolvido	em	um	acidente	durante	ou	fora	das	horas	de	aula.		
	
Se	um	acidente	ou	uma	doença	repentina	ocorrem	uma	avaliação	e	uma	
intervenção	apropriada	estarão	feitas	pela	enfermeira	da	escola	e	um	
pai/guardião	será	notificado.	Em	situações	da	não-emergência,	o	pai/guardião	
será	responsável	para	o	transporte	da	escola.	Em	uma	situação	de	emergência,	
um	estudante	pode	ser	transportado	ao	hospital	pela	ambulância,	que	pode	estar	
na	despesa	do	pai.	Cada	tentativa	será	feita	de	contactar	imediatamente	o	pai.	

Informação	rotineira	

Publicação	dos	nomes	e	das	fotografias	
Nós	planeamos	publicar	os	nomes	e,	ocasionalmente,	as	fotografias	dos	
estudantes	que	receberão	o	reconhecimento	para	actividades	como	a	indução	da	
sociedade	da	honra,	assembléias	desportivas,	rolos	de	honra	trimestrais,	prêmios	
especiais	e	assembléias,	aceitações	de	faculdade	e	graduação.	Os	alunos	também	
podem	ser	fotografados	durante	as	atividades	escolares.	As	fotografias	são	
tomadas	frequentemente	durante	a	classe,	a	loja	e	actividades	atléticas.	Se	um	
estudante	ou	um	pai/guardião	não	desejam	ter	tal	informação	liberada	aos	meios	
noticiosos,	impressa	em	programas	da	escola,	ou	exibida	em	Web	site	da	escola,	
deve	informar	o	principal	na	escrita.	Isto	é	em	conformidade	com	os	
regulamentos	da	liberação	gravada	do	estudante	e	os	direitos	da	família	e	os	
educacionais	e	a	lei	do	direito	à	privacidade	de	1974.	



	
	

	

Exposição	e	publicação	do	trabalho	do	estudante	
Aviso	é	dado	que	haverá	ocasiões	em	que	o	trabalho	do	aluno	é	visto	e	está	em	
exibição	dentro	da	escola;	por	exemplo,	nas	casas	abertas,	exibições,	feiras,	em	
quadros	de	mensagens,	etc.	A	menos	que	um	pai/guardião	informar	o	distrito	na	
escrita	não	mais	tarde	do	que	o	1º	de	novembro	de	cada	ano	escolar;	o	distrito	
supor	que	esta	exposição	e	publicação	do	trabalho	do	estudante	são	aceitáveis	ao	
pai/guardião.	

Dificuldades	financeiras	
Os	pais/tutor	legal/estudantes	que	pedem	a	consideração	com	base	na	
dificuldade	financeira	devem	contactar	seu	conselheiro	da	orientação.	Os	pais	
devem	estar	cientes	que	ao	determinar	os	critérios	financeiros	da	dificuldade	um	
critério	que	sera	considerado	é	a	aptidão	para	o	almoço	livre	e	reduzido.	

Entrando	e	retirando	na	construção	
Todo	o	estudante	que	entrar	na	construção	antes	das	7:30	da	manhã	deve	relatar	
directamente	ao	bar	a	menos	que	atender	antes	do	programa	da	escola	neste	
caso,	o	estudante	deve	imediatamente	entrar	na	biblioteca.	Todo	o	transporte	de	
espera	do	estudante	após	o	2:30	da	tarde	deve	esperar	na	relação	do	gym.	

Atribuições	do	cacifo	
Os	cacifos	do	corredor	devem	ser	usados	para	revestimentos,	chapéus,	livros,	etc.	
Os	cacifos	da	loja	são	para	uniformes	da	loja.	Os	cacifos	da	loja	serão	limpados	
periòdicamente.	Os	estudantes	serão	informados	de	quando	seus	cacifos	devem	
ser	esvaziados	a	fim	manter	um	espaço	de	armazenamento	seguro	e	limpo	para	
seus	pertences.	Os	almoços	devem	ser	mantidos	em	uns	cacifos	do	corredor	
durante	a	semana	da	classe	e	em	uns	cacifos	da	loja	durante	a	semana	da	loja.	
	
Antes	do	período	do	homeroom,	os	livros	necessários	devem	ser	removidos	dos	
cacifos	de	modo	que	não	seja	necessário	ir	aos	cacifos	até	a	hora	do	almoço.	Antes	
de	ir	ao	bar	ou	após	o	almoço,	os	livros	necessários	para	classes	da	tarde	devem	
ser	removidos,	fazendo	o	desnecessário	ir	outra	vez	aos	cacifos	antes	do	fim	da	
escola.	Nenhum	estudante	é	desculpado	de	estar	atrasado	para	a	classe	devido	às	
viagens	do	cacifo	entre	classes.	
	
Os	estudantes	não	devem	sair	cedo	da	sala	de	aula	ou	da	loja	para	ir	aos	cacifos	
durante	períodos	da	classe	a	menos	que	absolutamente	necessário.			
	
Os	estudantes	de	ginástica	devem	remover	a	roupa	dos	armários	da	ginástica	na	
sexta-feira	para	serem	levados	para	casa	para	lavar.	
	
SOB	NENHUMA	CIRCUNSTÂNCIA	PODEM	LEVAR	SACOS	de	LIVRO,	MOCHILAS,	
STRINGBAGS,	SACOS	DESPROPORCIONADOS	DE	QUALQUER	TIPO	(maior	em	



	
	

	

tamanho	que	9"	x	11"),	SACOS	do	GYM,	ROUPA	EXTERIOR	OU	ALMOÇOS	SEJAM	
TOMADOS	NA	SALA	DE	AULA	OU	DEIXADOS	NO	CORREDOR.	
	
Todos	os	cacifos	feitos	disponíveis	para	o	uso	do	estudante	nos	locais	da	escola,	
incluindo	os	cacifos	situados	nos	corredores,	educação	física	e	vestuarios	
atléticos	e	lojas	são	a	propriedade	da	escola.	Nenhum	artigo	de	valor	deve	ser	
armazenado	em	todo	o	cacifo,	porque	a	escola	não	é	responsável	para	artigos	
perdidos	ou	roubados.	Estes	cacifos	são	feitos	disponíveis	para	o	uso	do	
estudante	em	armazenar	as	fontes	de	escola	e	os	artigos	pessoais	necessários	
para	o	uso	na	escola,	mas	os	cacifos	não	devem	ser	usados	para	armazenar	os	
artigos	que	causam	ou	podem	razoavelmente	ser	previstos	para	causar	toda	a	
interferência	com	finalidades	da	escola	ou	uma	função	da	educação,	ou	que	são	
proibidos	por	regras	da	lei	estaduais	ou	da	escola.	
	
O	uso	do	cacifo	do	estudante	não	diminui	a	posse	da	escola	ou	o	controle	do	
cacifo.	A	escola	retem	o	direito	de	inspeccionar	o	cacifo	e	seus	índices	para	
segurar	que	o	cacifo	está	sendo	usado	de	acordo	com	sua	finalidade	pretendida,	e	
para	eliminar	o	fogo	ou	os	outros	perigos,	mantenha	circunstâncias	sanitárias,	
tentativa	de	encontrar	material	perdido	ou	roubado	e	de	impedir	o	uso	do	cacifo	
aos	materiais	proibidos	ou	perigosos	da	loja	tais	como	armas,	drogas	ou	álcool.	

Uma	comunicação	com	os	pais	e	os	estudantes	
Bristol-Plymouth	utiliza	o	Sistema	do	One	Call	Now.	Um	telefonema	será	colocado	
à	casa	de	cada	estudante	durante	situações	de	emergência	(quando	é	seguro	fazê-
la),	no	caso	de	um	atraso	ou	de	um	cancelamento,	e	sempre	que	há	um	anúncio	
importante.	Os	pais	devem	notificar	o	escritório	dos	serviços	do	estudante	
sempre	que	há	uma	mudança	em	números	de	telefone.	
	
O	Web	site	de	Bristol-Plymouth	pode	ser	encontrado	em	www.bptech.org.	Há	
uma	grande	quantidade	de	informação	localizada	em	nosso	site	que	será	útil	para	
pais	e	alunos,	incluindo	calendários,	menus	e	anúncios	diários	e	realizações	do	
aluno.	

Anúncios	do	cancelamento	da	escola	
Em	caso	de	mau	tempo	que	necessite	cancelar	ou	atrasar	o	início	do	dia	escolar,	o	
sistema	do	One	Call	Now	será	utilizado.	Uma	mensagem	será	enviada	à	casa	de	
cada	estudante.		Para	os	estudantes	sem	serviço	telefónico,	um	aviso	de	"não	
escola"	ou	"atraso	de	início"	será	transmitido	nas	estações	de	TV	listadas	abaixo	e	
no	site	da	B-P:	www.bptech.org	
	

Canais	de	televisão	 	
WCVB	(5)	WHDH	(7	&	56)	WBZ	(4)	WFXT	(25)	



	
	

	

Programação	após	o	cancelamento	da	escola	
Se	um	dia	da	neve	ocorre	e	se	transforma	o	último	dia	de	uma	semana	
programada,	a	próxima	segunda-feira	(ou	o	próximo	dia	escolar	se	não	há	
nenhuma	escola	em	segunda-feira)	correrá	na	programação	do	dia	faltado.	Em	
terça-feira	(ou	o	segundo	dia	de	volta),	o	cronograma	reverterá	para	a	
programação	regular	da	semana	A	ou	B.	
	
No	caso	de	escolas	fechadas	em	qualquer	uma	das	cinco	comunidades	não	
assumir	que	significa	que	a	nossa	escola	vai	fechar	também.	Escute	um	anúncio	
para	a	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth	.	 			

Visitas	de	estudo	
Espera-se	que	todos	os	alunos	participem	do	programa	de	viagem	e	que	o	
comparecimento	à	escola	seja	obrigatória,	se	os	alunos	participem	ou	não	na	
viagem	de	campo.	
	

As	folhas	de	permissão	dos	pais	devem	estar	na	escola	setenta	e	duas	(72)	horas	
antes	da	excursão.	Os	pais	são	encorajados	a	apoiar	esta	política	escolar.	Os	
alunos	que	vão	em	excursões	ou	representando	a	escola	em	qualquer	atividade	
devem	ser	vestidos	adequadamente	para	a	atividade	específica.		

Curso	durante	a	noite	
Às	vezes,	grupos	de	estudantes	de	Bristol-Plymouth	participarão	em	atividades	
que	podem	incluir	viagens	durante	a	noite.	A	permissão	dos	pais	inclui	um	acordo	
de	que	se	um	aluno	se	comporta	mal	ou	se	torna	doente,	o	pai	viajará	para	o	
destino	do	grupo	para	assumir	a	responsabilidade	pelo	estudante.	
	
Todo	o	comportamento	do	estudante	é	limitado	pelo	código	da	disciplina	de	
Bristol-Plymouth.	As	conseqüências	serão	pelo	código.	

Lei	do	eleitor	do	motor	

A	partir	de	janeiro	de	1995,	a	lei	exige	que	as	instituições	educacionais	
disponibilizem	atestados	de	formulários	de	registro	de	eleitores.	Os	depoimentos	
por	correspondência	estão	disponíveis	no	Escritório	de	Orientação.		

Regulamentos	do	bar	
Os	estudantes	que	desejam	obter	o	alimento	no	bar	devem	pagar	completamente	
na	altura	da	compra.		O	dinheiro	pode	ser	colocado	na	conta	(acessível	em	
www.bptech.org)	ou	na	caixa	registadora	para	expedir	o	processo.	Não	são	
permitidos	aos	estudantes	carregar	à	lista	artigos.	Não	há	nenhum	carregamento	
de	todo.	Todo	o	alimento	e	bebidas	devem	ser	pagados	por	cada	dia.	
	



	
	

	

As	aplicações	livres	e	reduzidas	do	almoço	estão	disponíveis	ao	longo	do	ano	no	
departamento	de	serviços	do	estudante.	
	
Um	esforço	cooperativo	por	parte	de	todos	resultará	a	uma	operação	eficiente	do	
programa	do	almoço	escolar.	 	
• Cada	estudante	é	responsável	para	limpar	a	mesa	após	comer.		Os	estudantes	

devem	remover	os	pratos	e	os	utensílios	da	mesa	3	minutos	antes	do	fim	do	
período	do	almoço.		Os	estudantes	observados	deixar	o	lixo	em	mesas	no	bar	
enfrentarão	a	acção	disciplinar.	

• Os	estudantes	não	devem	vaguear	em	torno	do	bar	durante	o	período	do	
almoço.	

• Os	estudantes	que	não	podem	se	conduzir	de	acordo	com	o	regulamento	
acima	serão	atribuídos	uma	área	de	assento	especial	para	o	almoço.	

• Os	estudantes	deverem	conduzir-se	em	uma	maneira	em	ordem	na	
passagem	a	e	do	bar	e	quando	no	bar.	Correr	no	corredor	não	é	permitido.	

• Nenhum	aluno	é	permitido	nos	corredores	durante	seu	período	de	almoço,	
exceto	por	permissão	especial.		

• Alimentos	(incluindo	doces	e	goma	de	masticar)	e	as	bebidas	não	devem	ser	
consumidos	a	qualquer	hora	na	propriedade	da	escola	durante	horas	de	
escola	diferentes	no	bar.	NENHUM	alimento	ou	bebida	devem	ser	tomada	
fora	do	refeitório.	Nenhum	alimento	de	viagem	é	permitido	ser	entregado	à	
escola.	

Livros	de	texto	
Todos	os	livros	de	texto	são	a	propriedade	do	distrito	escolar,	de	acordo	com	o	
capítulo	71,	a	secção	48	e	os	estudantes	são	responsáveis	para	cobri-los.	
	
A	responsabilidade	para	o	livro	de	texto	e	seu	cuidado	é	parte	da	exigência	do	
curso.		Os	estudantes	que	retornam	um	livro	danificado	pagarão	pelos	custos	do	
reparo.		Os	estudantes	que	perderam	livros	receberão	uma	conta	do	escritório	
principal	e,	depois	de	cada	pagamento,	receberão	um	recibo.		Este	recibo	deve	ser	
mostrado	ao	professor.		Os	registros	serão	mantidos	para	a	duração	inteira	
do	registro	do	estudante	em	Bristol-Plymouth	e	naqueles	estudantes	que	
não	pagam	por	livros	perdidos	ou	danificados,	e/ou	os	materiais	da	escola,	
(perdidos	durante	qualquer	ano)	devem	completar	todas	as	obrigações	
antes	da	graduação.	Um	estudante	não	será	permitido	participar	em	
actividades	superiores	e/ou	na	cerimónia	de	graduação	até	que	todas	as	
obrigações	estejam	cumpridas.	

Biblioteca/Media	Center	
A	biblioteca/centro	dos	meios	fica	situada	na	sala	305,	que	está	diagonal	ao	
escritório	principal.		O	centro	está	aberto	às	7:30	da	manhã	para	uso	de	
estudantes	e	professores	sujeito	às	regras	estabelecidas	pelo	bibliotecário	e	pelo	
diretor.	
	



	
	

	

Os	estudantes	podem	vir	à	biblioteca	antes	e	depois	da	escola	assim	como	ao	
longo	do	dia	com	uma	passagem	da	cafeteria,	da	sala	de	aula	ou	da	loja.	
	
A	biblioteca	esforça-se	para	fornecer	os	materiais	que	apoiam	as	atribuições	
académicas	do	estudante	assim	como	encorajar	a	leitura	do	prazer.		Nós	
igualmente	temos	uma	coleção	extensamente	variada	das	assinaturas	que	
incluem	títulos	tais	como	Seventeen,	Car	&	Driver,	Sports	Illustrated,	and	Time.	
	
Os	alunos	podem	emprestar	até	cinco	artigos	de	cada	vez.	Os	livros	são	
verificados	por	um	período	de	três	semanas.	A	maioria	dos	artigos	pode	ser	
renovada	duas	vezes.	
	
Avisos	em	atraso	são	enviados	duas	vezes	por	mês.	A	falta	de	devolver	materiais	
após	duas	notificações	resultará	em	seu	nome	encaminhado	à	administração	para	
ação	disciplinar	e	uma	conta	que	reflete	o	custo	de	reposição	do	livro	será	
enviada	para	casa	para	os	pais	/	responsável	legal.	Privilégios	de	empréstimo	da	
biblioteca	são	suspensos	até	que	a	notificação	seja	recebida	da	administração	que	
o	estudante	tenha	desmarcado	sua	obrigação.	

Livros	da	agenda	
Os	livros	da	agenda	são	utilizados	em	Bristol-Plymouth	para	finalidades	
múltiplas.	Os	estudantes	devem	escrever	atribuições	em	seus	livros	da	agenda	
para	ajudá-los	a	desenvolver	habilidades	de	organização	e	a	manter-se	a	par	de	
atribuições	e	de	suas	datas	aprazadas.	Os	livros	da	agenda	igualmente	servem	
como	meio	de	uma	comunicação	entre	a	escola	e	a	casa,	porque	uma	revisão	do	
livro	da	agenda	manterá	pais	informados	de	todas	as	atribuições.	Os	livros	da	
agenda	são	igualmente	passagens	do	corredor.	Todos	os	estudantes	que	deixam	
uma	loja	ou	uma	classe	devem	ter	seu	livro	da	agenda	assinado	pelo	instrutor	
com	a	data,	a	hora	e	o	destino	documentados	claramente.	Os	estudantes	são	
dados	um	livro	da	agenda	pelo	ano	e	se	será	perdido,	o	estudante	é	responsável	
para	comprar	uma	substituição.	São	permitidos	somente	aos	estudantes	usar	seu	
próprio	livro	da	agenda.		

Passagens	do	estudante	
Qualquer	estudante	que	saia	de	uma	loja	ou	classe	deve	ter	um	livro	de	agenda	
que	inclui	todos	os	destinos,	bem	como	a	data,	as	partidas	e	horários	de	chegada	
assinado	pelo	seu	instrutor	e	deve	tomar	a	rota	mais	direta	para	o	seu	destino.	

Transporte		

Autocarros	escolares		
Todos	os	estudantes	serão	atribuídos	um	autocarro	particular	e	não	montarão	
qualquer	outro	sem	permissão	da	secretaria	da	escola	alta.	As	exceções	serão	
feitas	somente	para	após	situações	de	trabalho	da	escola	e	emergências	de	



	
	

	

família.	Todos	os	estudantes	devem	assinar	uma	lista	do	autocarro	no	início	do	
ano	escolar.	Qualquer	aluno	aguardando	o	ônibus	que	não	está	à	vista	em	uma	
parada	designada	não	será	apanhado.	
		
Os	estudantes	que	montam	em	autocarros	escolares	observarão	o	código	da	
disciplina	de	Bristol-Plymouth	assim	como	as	seguintes	regras	específicas	aos	
autocarros:	

  
Conduta	dos	estudantes	em	autocarros	escolares:	
• Não	haverá	nenhuma	conversação	extremamente	alta,	nem	cantos,	rádios,	

conduta	turbulenta,		
• Ruído	ou	profanidade	desnecessária.	
• Os	estudantes	manterão	todas	as	partes	de	seus	corpos	dentro	do	autocarro.	
• Não	haverá	nenhum	comer	nos	autocarros.	
• Nenhuma	bebida	será	consumida	nos	autocarros.	
• Os	calçados	atléticos	equipados	com	os	pontos	ou	os	grampos	não	serão	

vestidos	nos	autocarros.	
• As	passagens	para	os	autocarros	serão	mostradas	a	pedido.	
• Não	haverá	nenhum	artigo	jogado	dos	autocarros.	
• Nenhum	uso	do	telefone	celular	quando	o	autocarro	estiver	em	movimento.	 	

  
Conduta	do	estudante	que	justifica	a	disciplina:	
• Recusa	em	cumprir	com	as	regras	acima	
• Alguma	acção	que	põe	em	perigo	a	segurança	de	outros	passageiros	
• Recusa	de	cumprir	com	a	autoridade	do	conductor	
• Ofensas	menores	persistentes	que	tendem	a	distrair	a	atenção	do	conductor	
• Desfigurando	o	autocarro	de	qualquer	maneira	

  
Os	pais	serão	facturados	para	qualquer	e	todos	os	danos	a	um	autocarros	escolar	
causado	pelo	estudante	que	monta	o	autocarros.	
					

Os	privilégios	de	autocarro	do	aluno	serão	suspensos	se	forem	considerados	não	
conformes	com	as	regras	do	código	de	disciplina	/	autocarro	escolar.		

Autocarro	atrasado	
Bristol-Plymouth	fornece	o	transporte	de	autocarro	atrasado,	quando		para	fazê-
lo,	para	os	estudantes	que	permaneceram	na	escola	para	razões	aprovadas.	O		
último	autocarro	atrasado	leva	estudantes	aos	lugar	centrais	em	cada	uma	das	
comunidades	de	envio.		
	
Os	estudantes	são	elegíveis	montar	o	autocarro	atrasado	se	ficaram	para	a	ajuda	
dos	trabalhos	de	casa,	os	clubes,	o	atletismo	e	o	programa	depois	das	aulas	dos	
MCAS.		Os	estudantes	que	serviram	a	detenção	não	são	elegíveis.	As	passagens	
(obtidas	de	um	professor	ou	de	um	treinador)	são	exigidas	para	ser	admitidas	ao	
autocarro.	



	
	

	

Política	e	procedimento	para	o	uso	das	câmaras	de	vídeo	em	
autocarros	escolares	
O	comportamento	do	estudante	nos	autocarros	escolares	e	a	gestão	do	motorista	
desse	comportamento	são	os	dois	elementos	fundamentais	a	um	passeio	seguro	e	
agradável	dos	autocarros.	A	câmara	de	vídeo	em	um	autocarro	escolar	é	mas	um	
auxílio	para	monitorar	a	disciplina	dos	autocarros.	Não	substitui	a	política	da	
disciplina,	a	autoridade	do	condutor	de	autocarro	ou	a	responsabilidade	dos	
oficiais	da	escola.	
	
Procedimento	
• As	câmaras	de	vídeo	podem	ser	colocadas	em	todos	os	autocarros	como	

autorizadas	pelo	supervisor	do	transporte.		Todos	os	estudantes	serão	
notificados	que	são	sujeitos	a	ser	gravados	nos	autocarros	escolar	a	qualquer	
hora.	A	notificação	aos	pais	de	todos	os	estudantes	será	feita	através	do	
distrito	escolar	e	do	manual	de	estudante.	A	gravação	real	será	video	
somente.	

• O	método	ideal	de	gravar	será	programando	as	câmeras	nos	autocarros	
escolares	em	uma	base	da	rotação	de	modo	a	para	não	seleccionar	somente	
autocarros	determinados.			

• Baseado	no	número	de	incidências	da	falta	ou	na	seriedade	deste	relatório,	a	
monitoração	video	de	uma	rota	de	autocarros	pode	ser	feita	mais	
extensivamente.	

• Depois	que	o	gravar	for	conduzido,	as	fitas	devem	ser	armazenadas	no	
escritório	do	transporte	por	um	período	de	dez	(10)	dias.	O	supervisor	do	
transporte	reverá	periòdicamente	as	gravações	video	selecionadas	aleatòria	
para	assegurar	a	conduta	apropriada	do	autocarros	escolar.	Se	nenhuma	
incidência	está	relatada	em	dez	(10)	dias,	as	fitas	serão	recicladas.	 	

• As	fitas	devem	ser	datadas	e	ter	o	número	do	autocarro	e	o	nome	do	
motorista.	Isto	assegurará	a	gravação	apropriada	de	quem	foram	involvidos	
nessa	data	e	de	se	um	motorista	substitute	estêve	usado.	Um	registro	do	uso	
das	câmaras	de	vídeo	nos	autocarros	escolares	será	mantido.	

• Se	a	acção	é	necessária,	a	política	normal	da	disciplina	deve	ser	aderida.	O	
videotape	é	para	apoiar	o	sistema	da	disciplina.	

• Se	deve	ser	usada,	os	supervisores,	os	administradores	de	escola,	os	
estudantes	e	os	pais/guardiães	estarão	contactados	como	necessário.	Os	
partidos	afetados,	incluindo	o	condutor	de	autocarro,	podem	pedir	uma	
revisão	do	videotape	para	esse	autocarro.	O	videotape	pode	ser	usado	como	
a	evidência.	A	parte	requerente	deve	ter	"legitimidade"	para	fazer	esse	
pedido,	o	que	significa	que	eles	devem	ser	diretamente	afetados	pelo	
incidente.	Os	pedidos	de	revisão	serão	feitos	por	escrito.	

• O	motorista	de	autocarro	escolar	pode	pedir	uma	revisão	do	videotape	para	
ajudar	em	referências	da	conduta	da	escrita.	Isto	ocorrerá	com	o	designado	
do	supervisor	ou	do	director	do	transporte	do	distrito	no	atendimento.	



	
	

	

Regulamentos	de	condução/licenças	do	estacionamento	
Compreende-se	que	somente	estão	permitidos	aos	estudantes	que	cumprem	as	
seguintes	exigências	para	usar	automóveis	de	e	para	escola.			
	
Todos	os	veículos	do	estudante	trazidos	na	propriedade	da	escola	devem	ter	um	
registro	actual	da	etiqueta	dos	veículos	motorizados	(RMV).	Todo	o	veículo	do	
estudante	com	uma	etiqueta	expirada	terá	seus	privilégios	do	estacionamento	
para	esse	veículo	revogados	automaticamente	até	que	uma	etiqueta	válida	de	
RMV	esteja	no	lugar.	
	 	
Desde	que	o	registro	dos	veículos	motorizados	(RMV)	julgou	que	um	veículo	com	
um	“R	vermelho”	em	sua	etiqueta	tem	umas	ou	várias	violações	da	segurança,	
todo	o	estudante	de	Bristol-Plymouth	com	esta	etiqueta	terá	seus	privilégios	do	
estacionamento	para	esse	veículo	revogados	automaticamente	até	que	as	edições	
de	segurança	estejam	corrigidas	e	a	etiqueta	apropriada	de	RMV	esteja	no	lugar.	
	
Um	estudante	com	um	“R	preto”	na	etiqueta	de	RMV	terá	seus	privilégios	do	
estacionamento	para	esse	veículo	revogados	automaticamente	no	dia	após	a	
expiração	da	etiqueta,	que	está	geralmente	a	61	dias	da	edição.	
	
Cada	estudante	de	Bristol-Plymouth	é	um	representante	da	escola	e	nós	
esperamos	tal	pessoa	conduzir	com	cuidado	e	ser	atenciosa	de	outro	em	todas	as	
vezes,	se	ele	ou	ela	estão	conduzindo	à	proximidade	da	escola	ou	não.	
	
A	condução	imprópria	ou	descuidada	da	parte	de	um	estudante	resultará	em	
suspensão	ou	revogação	de	privilégios	do	estacionamento	e	pode	incluir	a	acção	
disciplinar	adicional.		O	limite	de	velocidade	em	terras	de	escola	é	10	MPH	
em	todas	as	vezes.		Os	estudantes	devem	estacionar	nos	espaços	alinhados	em	
branco	nas	áreas	de	estacionamento	designadas	somente	para	os	estudantes.		
Nenhum	estacionamento	do	ângulo	é	permitido.	Nenhum	estacionamento	de	
ângulo	é	permitido.			
		
À	chegada	à	escola	pela	manhã,	os	alunos	devem	imediatamente	entrar	no	
edifício.	Depois	de	sair	dos	autocarros	ou	os	carros,	os	estudantes	devem	entrar	
no		e	não	retornar	ao	parque	de	estacionamento.	Após	o	encerramento	da	escola,	
os	alunos	devem	deixar	imediatamente	o	parque	de	estacionamento.	As	violações	
sérias	do	veículo	motorizado	serão	relatadas	ao	registro	de	veículos	motorizados	
e/ou	do	departamento	da	polícia	local.	
		
Não	serão	permitidos	aos	estudantes	da	High	School	estacionar	automóveis,	
motocicletas	ou	"trotinette"s	de	motor	na	propriedade	da	escola	a	menos	que	
forem	emitidos	uma	licença	do	estacionamento.		O	motorista	de	todo	o	veículo	
estacionado	em	um	lugar	desautorizado	ou	sem	autorização	apropriada	será	
sujeito	à	acção	disciplinar.		Os	estudantes	devem	aplicar-se	para	uma	licença	
do	estacionamento	do	escritório	da	disciplina	pelo	fim	da	segunda	semana	



	
	

	

da	escola.		Os	estudantes	serão	emitidos	uma	licença	do	estacionamento.	Os	
estudantes	que	aplicam-se	para	licenças	novas	durante	o	ano	escolar	
devem	aplicar-se	para	a	licença	antes	de	trazer	seu	veículo	em	terras	de	
escola.	As	licenças	de	estacionamento	podem	ser	obtidas	durante	almoços	
ou	após	a	escola	no	escritório	da	disciplina.	
		
As	licenças	são	emitidas	aos	motoristas	licenciados.	Antes	que	uma	licença	esteja	
emitida,	o	estudante	deve	ter	a	permissão	parental.	
		
O	comportamento	de	condução	irresponsável,	o	chegar	tarde	habitualmente	ou	
as	notas	baixas	conduzirão	à	perda	de	sua	licença	do	estacionamento.	A	pressa,	os	
pneus	de	fumo,	cruzamento	das	linhas	amarelas	e	o	ruído	excessivo	são	exemplos	
de	violações	da	licença	do	estacionamento.	Não	serão	permitidos	aos	estudantes	
sair	do	prédio	da	escola	para	ir	por	qualquer	razão	a	seus	carros	durante	o	dia	
sem	permissão	de	um	administrador	da	construção.	
	
Os	estudantes	que	não	se	conformam	às	regras	de	Massachusetts	da	estrada	
serão	considerados	conduzir	imprudentemente	e	para	ser	consultado	para	a	
acção	disciplinar	que	pode	conduzir	à	perda	de	conduzir	privilégios.	

Actividades	do	estudante	

Elegibilidade	da	atividade	extracurricular		
	
A	fim	de	manter	a	elegibilidade	acadêmica	para	participar	em	atividades	
extracurriculares,	um	aluno	não	deve	ter	uma	nota	de	reprovação,	para	o	último	
trimestre	que	precede	a	competição,	em	mais	de	um	assunto	académico.	Um	
estudante	deve	ter	uma	nota	de	passagem	em	seu	programa	técnico	para	o	último	
trimestre	que	precede	a	competição	ou		o	evento.	
	
Além,	um	estudante	deve	manter	um	nível	satisfatório	de	classe	e	de	conduta	
geral	da	escola.	A	falha	de	manter	estas	exigências	conduzirá	a	uma	revisão	pela	
equipe	administrativa	da	revisão,	que	pode	conduzir	à	remoção	do	escritório	
eleito	ou	à	participação	em	uma	actividade	do	estudante.	
	
Quando	os	estudantes	estão	participando	em	actividades	de	extracurricular,	no	
B-P	ou	nos	outros	locais	de	encontro	com	grupos	do	B-P,	todas	as	regras	da	
escola	se	aplicam.	As	infracções	do	código	da	disciplina	conduzirão	às	
conseqüências	pelo	código.	
	
A	fim	participar	em	todo	o	evento	da	escola,	uma	obrigação	do	estudante	esta	
presente	na	escola	no	dia	do	evento.	Se	um	evento	é	programado	em	um	sábado	
ou	em	um	domingo,	a	obrigação	do	estudante	esta	presente	na	sexta-feira	que	
precede	o	evento.	Esta	regra	aplica-se	a	mas	não	é	limitada	aos	eventos	atléticos,	



	
	

	

incluindo	práticas	e	jogos,	danças,	visitas	de	estudo,	desempenhos	e	bailes	de	
finalistas.	

Aviso	da	não-discriminação	para	as	actividades	de	
extracurricular	
	
É	a	política	do	distrito	escolar	regional	vocacional	de	Bristol-Plymouth	a	não	
discriminar	com	base	na	raça,	na	cor,	no	sexo,	na	religião,	na	origem	nacional,	na	
identidade	do	género,	na	orientação	sexual,	na	pobreza,	ou	na	inabilidade	em	
suas	políticas	educacionais	segundo	as	exigências	do	título	VI,	do	título	IX,	da	
secção	504	e	do	capítulo	622.	Pedidos	de	tradução	-	se	você	gostaria	uma	
tradução	de	informação	atlética,	contactar	por	favor	o	escritório	principal.		

Política	da	dança	da	escola	
• Todas	as	danças	devem	primeiramente	ser	aprovadas	pelo	director.	Um	

relatório	de	actividade	do	estudante	deve	ser	completado.	
• Todas	as	danças	começarão	após	as	6:00	da	noite	e	terminarão	às	ou	antes	

das	11:00	da	noite	a	menos	que	seja	autorizado	pelo	principal.	Ninguém	
estará	admitido	à	dança	mais	de	uma	hora	depois	que	começa.	

• Um	agente	da	polícia	estará	presente	
• O	clube	ou	a	organização	particular	que	patrocinam	a	dança	devem	fornecer	

os	acompanhantes	que	são	empregados	em	Bristol-Plymouth.	O	número	de	
acompanhantes	será	determinado	pelo	director.	

• Os	estudantes	que	deixam	o	edificio	devem	imediatamente	deixar	os	locais	
da	escola	e	não	podem	retornar	à	dança.	

• O	qualquer	que	atende	a	uma	dança	deve	ser	um	estudante	de	Bristol-
Plymouth,	ou	o	convidado	de	um	estudante	de	Bristol-Plymouth.		Todos	os	
estudantes	e	convidados	devem	assinar	seu	nome	à	porta	e	para	apresentar	
uma	identificação	clara	da	foto.		O	qualquer	que	não	é	um	estudante	de	
Bristol-Plymouth,	e	não	está	na	lista	de	convidado	não	será	admitida.		Todos	
os	estudantes	de	Bristol-Plymouth	DEVEM	registrar	seus	convidados	com	o	
conselheiro	apropriado	antes	do	dia	da	dança.		Um	formulário	do	pedido	do	
convidado	aprovado	(disponível	em	www.bptech.org)	deve	estar	no	ficheiro	
no	escritório	do	autoritário	pelo	menos	uma	semana	antes	da	dança.	

• Os	estudantes	de	Bristol-Plymouth	são	responsáveis	para	o	comportamento	
de	seus	convidados.		

• De	acordo	com	a	lei	estadual	não	é	permitido	fumar.	
• Os	estudantes	são	limitados	pelo	código	da	disciplina	em	todas	as	funções	da	

escola,	incluindo	danças.	

Sociedade	nacional	da	honra	
Para	ser	elegível	para	a	adesão	o	candidato	deve	ser	um	membro	dessas	classes	
(segundo	ano,	júnior,	senior)	designado	como	elegível	nas	leis	internas	do	
capítulo.		Os	candidatos	devem	ter	sido	no	atendimento	na	escola	o	equivalente	



	
	

	

de	um	(1)	semestre.		Os	candidatos	devem	ter	uma	média	escolástico	cumulativa	
pelo	menos	do	`	B'.			
Qualquer	estudante	que	deseje	ser	considerado	para	ser	membro	da	sociedade	na	
sociedade	nacional	da	honra	deve	ver	o	conselheiro	da	sociedade	nacional	da	
honra	deverá	obter	a	informação	e	os	formulários	exigidos	em	junho	e	os	
formulários	preenchidos	serão	devidos	em	setembro.	

Sociedade	técnica	nacional	da	honra		
Para	ser	elegível	para	a	sociedade	técnica	nacional	da	honra	o	estudante	deve:	
• Ser	um	júnior	ou	um	sénior	e	estiveram	no	atendimento	na	escola	regional	

técnica	de	Bristol-Plymouth	por	um	período	pelo	menos	de	um	semestre.	
• Ter	um	GPA	total	de	pelo	menos	3,0	e	um	GPA	técnico	de	3,5	ou	mais	alto.	
• Não	tenha	nenhuma	suspensão	da	escola	e	não	possa	ter	uma	disciplina	

excessiva	gravada	incluindo	detenções,	relatórios	de	incidentes,	suspensões.	
• Se	um	estudante	encontra	os	critérios	alistados	acima,	pode	então	aplicar-se	

para	a	sociedade	terminando	o	processo	de	aplicação,	que	inclui	uma	
recomendação	de	um	professor	técnico/da	loja.	

	
A	fim	de	manter	a	adesão	à	Sociedade	Nacional	de	Honra	Técnica	após	a	seleção	
de	um	membro	deve:	
• Mantenha	um	GPA	total	de	3,0	e	um	GPA	técnico	de	3,5	ou	mais	alto.	
•		 	Participar	de	todas	as	reuniões	da	sociedade,	que	são	realizadas		
							mensalmente,	depois	da	escola.	
• Termine	um	mínimo	de	5	horas	de	serviço	comunitário	cada	termo.			
• Mantenha	um	registro	exemplar	da	disciplina	na	escola	regional	técnica	de	

Bristol-Plymouth	.	As	detenções	excessivas,	os	relatórios	de	incidente	ou	
uma	suspensão	da	escola	conduzirão	à	suspensão	imediata	da	sociedade	
técnica	nacional	da	honra	e	à	destituição	durante	uma	audição	com	o	
conselho	consultivo	da	faculdade.	A	falha	cumprir	com	toda	a	exigência	
acima	mencionada	pode	conduzir	à	acção	disciplinar	da	sociedade	que	varia	
das	cartas	de	advertência	à	destituição	segundo	a	severidade	da	infracção.	

Atletismo	

A	participação	no	atletismo	é	um	privilégio	oferecido	aos	estudantes	de	Bristol-
Plymouth.	Para	participar,	o	comportamento	de	um	estudante	atleta	deve	estar	
acima	de	qualquer	reprovação.	Somente	os	atletas	do	estudante	devem	interagir	
com	os	treinadores.		Os	pais	devem	se	comunicar	apenas	com	o	Diretor	de	
atletismo.		Os	pais	que	se	aproximam	de	treinadores	estão	comprometendo	a	
participação	de	seus	filhos	na	equipe	e	também	estão	arriscando	a	remoção	da	
escola	pelas	autoridades.	
	
O	atletismo	é	governado	por	regulamentos	de	MIAA.		Em	Bristol-Plymouth,	todos	
os	atletas,	incluindo	mas	não	limitados	a,	o	basebol,	o	basquetebol,	cheerleading,	



	
	

	

corrida	de	longa	distância,	o	futebol,	o	golfe,	o	hóquei,	a	lacrosse,	o	futebol,	o	
softball,	a	trilha,	o	voleibol	e	luta	livre	encontrarão	os	regulamentos	de	MIAA.	
	
Todos	os	atletas	e	pais	dos	atletas	assinarão	um	formulário	que	concede	a	
permissão	participar	em	um	esporte	e	concordar	habitar	por	estes	regulamentos	
e	pelas	conseqüências	da	não-conformidade.	A	falha	de	retornar	o	formulário	
atlético	comprometerá	a	capacidade	do	estudante	para	participar.	
	
Quando	os	alunos	estão	participando	de	atletismo,	no	B-P	ou	no	campo	de	casa	de	
uma	equipe	adversária,	todas	as	regras	da	escola	se	aplicam.	Infrações	do	código	
de	disciplina	resultará	em	conseqüências	conforme	o	código.	Os	alunos	não	serão	
autorizados	a	dirigir-se	às	competições	atléticas.	

Aptidão	atlética	interescolar	
Todos	os	estudantes	devem	ter	passado	um	exame	físico	dentro	de	treze	meses	
do	começo	de	cada	estação.	Os	estudantes	que	encontram	este	critério	no	início	
da	estação	permanecerão	elegíveis	para	essa	estação.	Os	exames	físicos	devem	
ser	executados	por	um	médico	devido	registrado,	pelo	assistente	do	médico	ou	
pela	enfermeira.	O	formulário	de	exame	físico	está	no	livro	branco	de	MIAA	
recomendado	pelo	Comité	de	medicina	desportiva.	
	
PENA:	Um	estudante	na	violação	será	suspendido	para	o	número	de	competições	
em	que	participou	sem	um	exame	apropriado.	
	
A	fim	de	sustentar	a	elegibilidade	acadêmica,	um	aluno	não	deve	ter	uma	nota	de	
reprovação,	para	o	último	trimestre	anterior	ao	concurso,	em	mais	de	um	assunto	
acadêmico.		Um	estudante	deve	igualmente	ter	uma	categoria	de	passagem	em	
seu	programa	técnico	para	o	trimestre	precedendo	a	competição.	Um	aluno	que	
não	for	elegível	não	poderá	restabelecer	a	elegibilidade	até	o	primeiro	dia	do	
próximo	período.	Um	aluno	deve	obter	uma	nota	de	aprovação	e	crédito	
completo	para	o	último	período	de	marcação.	

Política	atlética	para	os	atletas	que	faltam	práticas	ou	jogos	
Ausências	desculpadas	para	prática	faltante	
• DOENÇA	-	deve	ter	uma	nota	dos	pais	ou	esta	ausência	não	será	desculpada.	
• NOMEAÇÃO	de	DOCTOR/DENTIST	-	não	será	desculpada	até	o	treinador	

recebe	a	nota	do	doutor	ou	do	dentista.	
• NOMEAÇÃO	DA	LICENÇA	
• CIRCUNSTÂNCIAS	ESPECIAIS	-	nota	dos	pais.	
	
Exemplos	de	ausências	que	não	serão	desculpadas	
• TRABALHO	
• A	EDUCAÇÃO	DO	MOTORISTA	



	
	

	

Penas	para	prática	faltante	

1ª	ofensa	-	suspensão	do	próximo	jogo.	

2ª	ofensa	-	suspenso	para	os	próximos	dois	(2)	jogos.	

3ª	ofensa	-	Despido	da	equipe.	

Ausências	desculpadas	por	faltar	um	jogo	
• Doença	-	exige	uma	nota	do	pai	para	ser	desculpado.	
• Circunstâncias	muito	especiais.	
	
Os	julgamentos	nestes	casos	serão	feitos	pelo	treinador	e	pelo	director	atlético.	
Um	estudante	pode	recorrer	de	uma	decisão	sobre	uma	ausência	a	uma	comissão	
de	recursos	composta	pelo	diretor	atlético,	um	treinador	escolhido	pelo	atleta	e	
um	treinador	escolhido	pelo	diretor	atlético.	A	apelação	deve	ser	pedida	dentro	
de	dois	(2)	dias	escolares	após	a	notificação	de	uma	infracção	e	a	audição	da	
apelação	deve	ser	guardarada	dentro	de	dois	(2)	dias	do	pedido	da	apelação.	

Saúde	química/álcool/drogas/política	do	tabaco	
Durante	a	estação	de	prática	ou	de	jogo,	um	estudante	não	deve,	
independentemente	da	quantidade,	usar,	consumir,	possuir,	comprar	/	vender	ou	
dar	qualquer	bebida	contendo	álcool;	qualquer	produto	do	tabaco;	maconha;	
esteróides;	ou	qualquer	substância	controlada.		Esta	política	inclui	produtos	tais	
como	a	“NA	ou	a	cerveja	próxima”.		Não	é	uma	violação	para	que	um	estudante	
esteja	na	possessão	de	uma	droga	legalmente	definida	prescrita	especificamente	
para	próprio	uso	do	estudante	por	seu	doutor.		
	
Se	um	estudante	em	violação	desta	regra	é	incapaz	de	participar	nos	esportes	
interescolares	devido	a	ferimento	ou	ao	estado	da	inelegibilidade,	a	pena	não	
tomará	o	efeito	até	que	esse	estudante	esteja	cancelado	para	participar	outra	vez.	
	
Primeira	violação	
Quando	o	diretor	confirma,	seguindo	uma	oportunidade	para	o	aluno	ser	ouvido,	
que	uma	violação	ocorreu,	o	aluno	perderá	elegibilidade	para	os	próximos	
concursos	interscolásticos	consecutivos	totalizando	25%	de	todos	os	concursos	
interscolares	nesse	esporte.	Nenhuma	exceção	é	permitida	para	um	aluno	que	se	
torna	um	participante	de	um	programa	de	tratamento.	Recomenda-se	que	o	
estudante	seja	permitido	permanecer	na	prática	para	a	finalidade	da	reabilitação.	
Toda	a	parte	decimal	de	um	evento	será	truncada,	isto	é,	toda	a	parte	fracionária	
de	um	evento	será	descartada	ao	calcular	os	25%	da	estação.	
	
Segunda	e	subseqüentes	violações	
Quando	o	principal	confirmar,	após	uma	oportunidade	para	o	estudante	ser	
ouvido,	que	uma	violação	ocorreu,	o	aluno	perderá	elegibilidade	para	os	
próximos	concursos	interscolares	consecutivos	totalizando	60%	de	todos	os	



	
	

	

concursos	interscolares	nesse	esporte.	Toda	a	parte	decimal	de	um	evento	será	
truncada,	isto	é,	toda	a	parte	fracionária	de	um	evento	será	descartada	ao	calcular	
os	60%	da	estação.	
	
Se	após	a	segunda	ou	subseqüentes	violações	o	estudante	for	voluntariamente	
voltado	para	participar	de	um	programa	de	dependência	química	ou	programa	de	
tratamento	aprovado,	o	aluno	poderá	ser	certificado	para	reintegração	nas	
atividades	do	MIAA	após	um	mínimo	de	40%	dos	eventos.	O	diretor	ou	um	
conselheiro	de	um	centro	de	tratamento	de	dependência	química	deve	emitir	tal	
certificação.	Toda	a	parte	decimal	ou	um	evento	será	truncado,	isto	é,	toda	a	parte	
fracionária	de	um	evento	será	descartada	ao	calcular	os	40%	da	estação.	
	
As	penas	serão	cumulativas	cada	ano	académico.	Se	o	período	da	pena	não	é	
terminado	durante	a	estação	da	violação,	a	pena	transferirá	à	próxima	estação	do	
estudante	da	participação	real,	que	pode	afectar	o	estado	da	aptidão	do	estudante	
durante	o	próximo	ano	académico.	

Boa	regra	do	cidadão	
Estudantes-atletas	não	podem	representar	a	sua	escola	se	eles	estão	em	
suspensão	disciplinar	interna	ou	fora	de	casa.	Um	estudante	suspenso	é	inelegível	
para	prática	ou	competição	pelo	menos	o	número	de	dias	(ou	dias	parciais)	igual	
ao	número	de	dias	da	suspensão.	As	políticas	locais	determinarão	os	dias	reais	de	
inelegibilidade.			
	
Política	de	Concussão	
	
A	Escola	Técnica	Regional	de	Bristol-Plymouth	está	empenhada	em	garantir	a	
saúde	e	segurança	de	nossos	alunos.	A	seguinte	política	de	concussão	utiliza	o	
mais	recente	em	pesquisa	médica	para	prevenir	e	tratar	lesões	na	cabeça.	Está	
em	conformidade	com	a	política	da	MIAA	e	com	as	Leis	Gerais	da	Commonwealth	
of	Massachusetts	Capítulo	111:	Lesões	na	Cabeça	e	Concusões	em	Atividades	
Esportivas	Extracurriculares.	
	
O	director	atlético	da	escola	regional	técnica	de	Bristol-Plymouth		será	a	pessoa	
responsável	para	a	aplicação	destas	políticas	e	protocolos.	
	
Conforme	especificado	na	lei,	a	Escola	Técnica	Regional	de	Bristol-Plymouth	
exigirá	treinamento	anual	na	prevenção	e	reconhecimento	de	um	traumatismo	
cranioencefálico	relacionado	ao	esporte,	incluindo	a	síndrome	do	segundo	
impacto.	O	treinamento	será	conduzido	com	um	programa	aprovado	pelo	
departamento.	A	documentação	de	presença	do	treinamento	anual	será	mantida	
e	armazenada	pelo	Diretor	de	Atletismo.	
• Treinadores	
• Instrutores	atléticos	certificados	
• Voluntários	



	
	

	

• Médicos	da	escola	
• Enfermeiras	da	escola	
• Directores	atléticos	
• Pais	de	um	estudante	que	participe	em	uma	actividade	atlética	do	

extracurricular	
• Estudantes	que	participam	em	uma	actividade	atlética	do	extracurricular	

 
Os	treinadores,	os	instrutores,	e	os	voluntários	serão	dados	a	instrução	para	
ensinar	o	formulário,	as	técnicas,	e	as	habilidades	que	minimizam	lesão	na	cabeça	
relacionada	ao	esporte.	
	
Todos	os	estudantes	que	participam	em	uma	actividade	atlética	do	
extracurricular	serão	fornecidos	materiais	educacionais	no	formulário	escrito	
sobre	os	perigos	do	uso	e	do	emprego	errado	do	opiáceo	antes	do	começo	de	suas	
estações	atléticas.		
	
Todos	os	estudantes	que	participam	em	actividades	de	alto	impacto	devem	tomar	
um	teste	de	selecção	do	abalo	antes	da	permissão	a	participar	nas	práticas,	jogos,	
ou	em	toda	a	actividade	atlética	da	equipe	a	fim	estabelecer	dados	da	linha	de	
base	do	estudante.		Estes	dados	da	linha	de	base	são	necessários	avaliar	o	atleta	
se	um	abalo	ocorrer.		O	director	atlético	ou	seu	designado	serão	responsável	para	
seguir	que	estudantes	terminaram	o	teste	de	selecção	antes	do	começo	de	uma	
estação	dos	esportes.			
	
A	documentação	da	história	de	um	estudante	das	lesões	na	cabeça,	incluindo	
concussões,	é	mantida	no	ficheiro	cada	estação	atlética	(até	3	pelo	ano)	com	a	
conclusão	do	formulário	da	autorização	dos	pais	para	cada	atleta.			
	
A	informação	de	pré-participação	exigida	no	formulário	do	Departamento	de	
Saúde	Pública	sobre	lesões	na	cabeça	e	concussões	está	incluída	no	formulário	de	
consentimento	dos	pais	da	escola	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth	exigido	de	
cada	atleta	e	mantido	arquivado	no	escritório	do	diretor	atlético.			
	
A	documentação	de	um	exame	físico	anual	dos	alunos	que	participam	em	
atividades	esportivas	extracurriculares	consistentes	com	105	CMR	200.000	é	
mantida	no	registro	de	saúde	do	aluno	que	está	arquivado	no	escritório	da	
enfermaria	da	escola	técnica	regional	de	Bristol-Plymouth.	
	
Sob	nenhuma	circunstância	qualquer	atleta	participará	de	atividades	esportivas	
extracurriculares	em	Bristol-Plymouth	até	que	toda	a	documentação	necessária	
seja	completada	e	revista	pela	enfermeira	da	escola.	
	
Directrizes	da	avaliação	
• Sempre	que	haverá	uma	suspeita	de	concussão	durante	as	práticas	ou	jogos,	

o	estudante-atleta	será	removido	da	participação	e	não	será	permitido	
retornar	no	mesmo	dia.	



	
	

	

• Os	pais	serão	notificados	para	que	os	pais	possam	levar	o	aluno	a	um	
provedor	médico	para	avaliação	e	tratamento	médico	apropriado.	Todas	as	
lesões	na	cabeça	e	suspeitas	de	concussões	serão	relatadas	para	a	
enfermeira	da	escola,	diretor	atlético	e	o	treinador	atlético	certificado	na	
equipe.		

• A	avaliação	e	o	afastamento	pelo	fornecedor	médico	serão	exigidos.	
• O	atleta	não	retornará	para	jogar	sem	a	nota	do	fornecedor	médico	e	

somente	depois	a	conclusão	do	retorno	para	jogar	o	protocolo	seguido	pelo	
instrutor	atlético.	

• A	enfermeira	da	escola	e	/	ou	treinador	atlético	notificará	o	Departamento	
de	Serviços	Estudantis	do	atleta	estudante	afetado	e	fornecerá	um	
formulário	com	diretrizes	para	planos	de	acomodação	de	concussão.		

	
Todos	os	treinadores,	voluntários,	instrutores,	etc.,	envolvidos	com	os	atletas	da	
Escola	Técnica	Regional	de	Bristol-Plymouth	são	responsáveis	por	seguir	os	
procedimentos	e	protocolos	associados	a	esta	política.	Se	o	atleta	estudante	for	
autorizado	pelo	médico,	mas	a	escola	observar	os	sintomas,	a	escola	retém	o	
direito	de	restringir	o	atleta	do	jogo.	O	instrutor	atlético	certificado	na	equipe	de	
funcionários	fornecerá	a	autorização	final	para	o	retorno	à	participação	atlética.	
Se	não	o	fizer,	resultará	em	penalidades,	incluindo:	mas	não	limitado	a,	sanções	
pessoais.	
 
Política	para	equipamentos	desportivos	não	devolvidos	
	
Os	uniformes	atléticos	são	fornecidos	aos	estudantes	atletas.	Os	uniformes	são	
caros	e	o	distrito	escolar	investe	uma	grande	parte	de	nossos	recursos	limitados	
para	fornecer	estes	uniformes.	Os	estudantes	são	obrigados	devolver	um	
uniforme	limpo	ao	gerente	do	equipamento	atlético	no	final	da	estação.	Qualquer	
aluno	que	não	devolver	um	uniforme	limpo	e	não	danificado	será	responsável	
pelo	valor	de	varejo	do	uniforme,	será	colocado	na	lista	restrita	e,	portanto,	
incapaz	de	participar	em	atividades	extracurriculares,	e	não	será	permitido	
participar	de	outro	esporte	até	que	o	Uniforme	é	devolvido.	Os	registros	são	
mantidos	para	os	quatro	anos	que	os	estudantes	frequentam	Bristol-Plymouth.	
Nenhum	estudante	atleta,	que	deve	à	escola	um	uniforme	ou	equipamento,	será	
autorizado	a	participar	de	atividades	sênior,	incluindo	mas	não	limitado	a	
cerimônias	de	premiação,	proms,	café	da	manhã	sênior,	ensaio	de	graduação	e	
cerimônia	de	formatura.	

Jóia	no	atletismo	
Baseado	em	regras	restritas	em	todos	os	esportes,	a	jóia	não	é	permitida	em	uma	
prática	ou	em	um	ajuste	do	jogo.	Se	a	jóia	deve	ser	vestida,	você	não	pode	esperar	
participar	devido	às	considerações	da	segurança.	
	 	



	
	

	

As	pulseiras	/	tornozeleiras	de	Alerta	Médico	são	aprovados	pela	Regra	MIAA	
56.2	para	uso	em	todos	os	esportes,	desde	que	sejam	gravados	no	corpo	e	
marcados	em	vermelho.	

Acordo	atlético	do	estudante/pai	
ESCOLA	REGIONAL	TÉCNICA	DE	BRISTOL-PLYMOUTH		

ACORDO	ATLÉTICO	DE	STUDENT/PARENT	
	
Os	seguintes	são	os	regulamentos	MIAA	estabelecidos	pelo	MIAA	que	todos	os	
atletas	de	B-P	são	obrigados	a	cumprir.	Se	não	o	fizer,	resultará	nas	
consequências	indicadas.	As	assinaturas	dos	alunos	e	dos	pais	são	necessárias	
antes	que	um	aluno	possa	participar	na	prática	ou	jogar.	
	
Aptidão	do	estudante	(e	o	treinador):	Saúde	química/álcool/drogas/tabaco	
	
Durante	a	estação	da	prática	ou	o	jogo,	um	estudante	não	deva,	apesar	da	
quantidade,	do	uso,	consumir,	possuir,	comprar/vender,	ou	dar	nenhuma	bebida	
que	contem	o	álcool;	algum	produto	de	tabaco;	marijuana;	esteróides;	ou	alguma	
substância	controlada.	Esta	política	inclui	produtos	tais	como	o	“NA	ou	a	cerveja	
próxima”.	Não	é	uma	violação	para	que	um	estudante	esteja	na	possessão	de	uma	
droga	legalmente	definida	prescrita	especificamente	para	próprio	uso	do	
estudante	por	sua/seu	doutor.	Esta	regra	representa	somente	um	padrão	mínimo	
sobre	o	qual	as	escolas	podem	desenvolver	umas	exigências	mais	estritas.	
	
Este	padrão	mínimo	nacional	de	MIAA	não	é	pretendido	render	a	“culpa	pela	
associação”,	por	exemplo	muitos	atletas	estudantes	puderam	estar	presente	em	
uma	festa	onde	somente	alguns	violassem	este	padrão.	
	
Se	um	estudante	em	violação	desta	regra	é	incapaz	de	participar	em	esportes	
interscholastic	devido	a	lesão	ou	acadêmicos,	a	penalidade	não	terá	efeito	até	que	
o	aluno	é	capaz	de	participar	novamente.	
	 	
PENAS	mínimas:	
	
Primeira	 violação:	Quando	 o	 diretor	 confirmar,	 após	 uma	 oportunidade	 para	 o	
aluno	ser	ouvido,	que	uma	violação	ocorreu,	o	aluno	perderá	elegibilidade	para	as	
próximas	 competições	 interscolásticas	 consecutivas	 totalizando	 25%	 de	 todas	 as	
competições	 interescolares	nesse	esporte.	Nenhuma	exceção	é	permitida	para	um	
aluno	que	se	torna	um	participante	de	um	programa	de	tratamento.	Recomenda-se	
que	 o	 estudante	 seja	 permitido	 permanecer	 na	 prática	 para	 a	 finalidade	 da	
reabilitação.	Toda	a	parte	decimal	de	um	evento	será	truncada,	isto	é,	toda	a	parte	
fracionária	de	um	evento	será	descartada	ao	calcular	os	25%	da	estação.	
	
Em	 segundo	 e	 violações	 subseqüentes:	Quando	 o	 diretor	 confirma,	 após	 uma	
oportunidade	para	o	aluno	ser	ouvido,	que	uma	violação	ocorreu,	o	aluno	perderá	



	
	

	

a	elegibilidade	para	os	próximos	concursos	 interscolares	consecutivos	totalizando	
60%	de	 todos	os	concursos	 interescolares	nesse	esporte.	Toda	a	parte	decimal	de	
um	 evento	 será	 truncada,	 isto	 é,	 toda	 a	 parte	 fracionária	 de	 um	 evento	 será	
descartada	ao	calcular	os	60%	da	estação.	
	
Se	após	a	segunda	ou	subseqüente	violação	o	estudante	de	sua	própria	violação	
se	tornar	um	participante	em	um	programa	de	dependência	química	ou	programa	
de	 tratamento	 aprovado,	 o	 aluno	 pode	 ser	 certificado	 para	 reintegração	 em	
atividades	MIAA	após	um	mínimo	de	40%	dos	eventos.	O	diretor	ou	um	conselheiro	
de	um	centro	de	 tratamento	de	dependência	química	deve	emitir	 tal	 certificação.	
Toda	a	parte	decimal	de	um	evento	será	truncada,	isto	é,	toda	a	parte	fracionária	
de	um	evento	será	descartada	ao	calcular	os	40%	da	estação.	
	
As	 penas	 serão	 cumulativas	 cada	 ano	 académico.	 Se	 o	 período	 da	 pena	 não	 é	
terminado	durante	a	estação	da	violação,	a	pena	transferirá	à	próxima	estação	do	
estudante	da	participação	real,	que	pode	afectar	o	estado	da	aptidão	do	estudante	
durante	o	próximo	ano	académico.	
	

1º	Ofensa	
#	dos	eventos/estação	 #	dos	eventos/pena	

1-7	 1	
8-11	 2	
12-15	 3	
16-19	 4	

20	ou	mais	 5	
2º	Ofensa	

#	dos	eventos/estação	 #	dos	eventos/pena	
1-3	 1	
4	 2	
5-6	 3	
7-8	 4	
9	 5	

10-11	 6	
12-13	 7	
14	 8	

15-16	 9	
17-18	 10	
19	 11	

20	ou	mais	 12	
2º	Ofensa	com	o	programa	da	dependência	 	

#	dos	eventos/estação	 #	dos	eventos/pena	
1-4	 1	
5-7	 2	
8-9	 3	
10-12	 4	
13-14	 5	
15-17	 6	
18-19	 7	
20	ou	mais	 8	



	
	

	

Uso	esteróide		
O	uso	anabólico	de	esteróides	androgênicos	no	nível	do	ensino	médio	é	de	grande	
preocupação.	Alguns	atletas	usam	esteróides,	e	a	gravidade	do	problema	tem	sido	
bem	documentada.	Um	estudo	recente	indica	que	mais	de	3%	dos	idosos	do	
ensino	médio	têm	tentado	esteróides	em	sua	vida	(NIDA,	2004).	Treinadores	de	
ensino	médio	podem	não	ser	capazes	de	prevenir	o	uso	de	esteróides,	mas	eles	
podem	claramente	e	com	força	desencorajar	seu	uso.	Treinadores	devem	ter	um	
papel	proativo,	aprender	sobre	esteróides	e,	em	seguida,	fornecer	essa	
informação	para	seus	atletas.	
	
Os	esteróides	podem,	com	treinamento	apropriado	da	dieta	e	do	peso,	
desenvolvimento	do	músculo	do	aumento;	contudo,	como	é	típico	com	a	maioria	
de	esquemas	do	“enriquecimento	rápido”,	o	uso	esteróide	tem	conseqüências	
curtas	e	a	longo	prazo	sérias.	
	
O	desenvolvimento	normal	e	igual	da	musculatura	pode	ocorrer	sem	uso	
esteróide.	Embora	o	processo	natural	tome	muito	mais	tempo,	o	tom	de	músculo	
durará	muito	mais	tempo	e	não	leva	os	efeitos	secundários	prejudiciais	dos	
esteróides.	
	
A	maioria	dos	treinadores	não	iria	promover	o	uso	de	esteróides	
intencionalmente.	Silêncio	total	por	treinadores,	contudo,	condena	o	uso	em	
algumas	mentes	de	jovens.	Mesmo	que	os	esteróides	não	podem	ser	mencionados	
quando	é	sugerido	a	um	atleta	que	seu	sucesso	é	limitado	somente	pela	falta	do	
peso	e	/	ou	da	força,	sem	um	disclaimer	a	indicação	pode	ser	uma	motivação	para	
usar	esteróides.	A	pervasividade	das	drogas	que	permitem	o	desenvolvimento	de	
aumento	de	peso	sob	as	circunstâncias	acima	mencionadas	é	um	poder	coercitivo	
que	é	difícil	para	os	atletas	jovens	para	resistir	sem	saber	quais	os	efeitos	
colaterais	das	drogas	podem	ser.	
	
A	questão	vai	além	de	proteger	a	integridade	do	esporte.	O	uso	de	esteróides	nos	
esportes	é	batota.	Devemos	nos	opor	ao	uso	de	esteróides	por	razões	de	saúde	e	
éticas.	
	
Boa	regra	do	cidadão	
Os	atletas	estudantis	não	podem	representar	a	sua	escola	se	estiverem	em	
suspensão	disciplinar	interna	ou	fora	da	casa.	Um	estudante	suspenso	é	inelegível	
para	prática	ou	competição	pelo	menos	o	número	de	dias	(ou	dias	parciais)	igual	
ao	número	de	dias	da	suspensão.	As	políticas	locais	determinarão	os	dias	reais	de	
inelegibilidade.	
	
Eu	compreendo	que	a	falha	cumprir	com	estas	regras	conduzirá	à	conseqüência	
indicada.	
	
Pai/guardião	____________________________________________	data__________________________	
Estudante	________________________________________________data__________________________	



	
	

	

	
 
	


