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 January 2.................... All teachers and paras report
 January 3...................... Students return from recess
 January 15.................M. L. King Jr.  Day: No school
 February 19 ................... Presidents’ Day: No school
 February 20-23.............February Recess: No school
 February 26 .................. Students return from recess
 March 30 ............................Good Friday: No school
 April 16 ..............................Patriots’ Day: No school
 April 17-20 .......................Spring Recess: No school
 April 23 ........................ Students return from recess
 May 28 .............................Memorial Day: No school
 June 6 (or day 170) ....................Last day for seniors
 June 19 (or day 179) ........ Early release for students
 June 20 (or day 180) ................... Last day of school: 

Early release for students
 June 20 is the 180th school day if no days are lost 

due to cancellations.
 June 27 is the 185th day required for calendar 

purposes.

 August 14-16 ................August Leadership Institute
 August 22-24 ................... Teacher Summer Institute  

 New teachers report 
	August 23........Up Academies:  Boston, Dorchester, 

and Holland, all grades − first day of school
	August 29..... Dever grades 1-5 − first day of school
 September 4 ..........................Labor Day: No school
 September 5-6 ........... All teachers and paras report
 September 7 .......... Students in grades 1-12 report, 
   including grade 1 in ELCs and EECs: 
 September 11 ...........Kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 September 12 ..Dever kindergarten students report
 October 9 ...................... Columbus Day: No school
 November 10 ..Veterans’ Day (observed): No school
 November 22 .....Early release for students and staff 

Dever - Full day off
 November 23-24 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 22 - January 1 . Winter Recess: No school

2017–2018 DISTRICT CALENDAR

Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org for current information.
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 No graduation program should be scheduled 
before June 6, 2018.

w	All BPS offices and Welcome Centers closed. 

Major Religious & Cultural Holidays 
Sept. 2 .......... Eid al-Adha
Sept. 21-22 ..Rosh Hashanah
Sept. 30 ........ Yom Kippur
Oct. 19 ....... Diwali begins
Nov. 23 .......Thanksgiving
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 13-20 .......Hanukkah
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day

Feb. 16 ...Lunar New Year
Mar. 30 .........Good Friday
Mar. 31-Apr. 7 ....Passover  
Apr. 1 .....................Easter
Apr. 8 .... Orthodox Easter
Apr. 22 ............. Earth Day
May 13 ........Mother’s Day
May 16 ...Ramadan begins
June 15 ............ Eid al-Fitr
June 17 ........ Father’s Day

Observance of Jewish and Islamic holidays begins at 
sundown of the preceding day. 
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Este livreto está disponível em árabe, cabo-verdiano, chinês,  
inglês, francês, crioulo haitiano, português, somali, espanhol e vietnamita.                             

Essa publicação resume várias leis, políticas, regulamentos e práticas que 
são importantes para os alunos das Escolas Públicas de Boston (BPS), 
seus pais e responsáveis. Ela não tem a pretensão de ser um diretório 
completo de todas as leis e políticas relacionadas aos alunos e seus pais. 

As leis federais e estaduais, as políticas das BPS, regulamentações e 
práticas em nível distrital e escolar estão sujeitas a mudanças. Algumas 
informações podem ter sido alteradas desde a impressão do Guia em 
julho de 2017.



2 2017-2018 INFORMAÇÕES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON          www.BostonPublicSchools.org

Índice 
Política de comunicação 2 
Mensagem do Superintendente 3
Uso de tecnologia na escola 4 
Contrato de pais e alunos: 5-8
POR FAVOR, ASSINE E DEVOLVA.
O código de conduta 9-11
Diretório de serviços para as famílias 12
Calendário escolar 2017-2018 
 Parte interna da capa
Calendário dos boletins  
 Parte interna da contracapa

Para ver o Guia completo das 
Escolas Públicas de Boston, visite  
BostonPublicSchools.org/domain/2171
Parceria família/escola 6-12 
Promoção e avaliação 13-23
Programas especiais 24-27
Serviços para alunos 28-35

Transporte 33
Serviços de alimentação e nutrição 35

Políticas das BPS 36-51
O código de conduta 39
Requisitos de residência para alunos 43
Matrículas na escola 44 

Recursos adicionais para as famílias 52-56
ESSA e Título I 52
Estudantes de inglês 56

Organizações que oferecem  
treinamento para os pais e  
desenvolvimento profissional 57-59
Diretório das Escolas Públicas de Boston 60-64

Política de comunicação
As Escolas Públicas de Boston, o Comitê Escolar de Boston, 
superintendente, e todos os funcionários centrais e os 
baseados nas escolas têm a responsabilidade de se 
comunicar modo preciso e eficaz com as famílias, os 
alunos, seus colegas, seus parceiros e com a comunidade. 
Uma comunicação permanente é essencial para 
desenvolver e manter uma parceria entre casa/escola/
comunidade de modo eficaz para melhorar o desempenho 
do aluno.
O Comitê Escolar de Boston reafirma esses princípios:

 � As famílias e cidadãos têm o direito de saber o que 
está acontecendo nas escolas públicas.

 � Todos os funcionários das BPS têm a responsabilidade 
de assegurar que o público seja sistemática e 
adequadamente informado.

 � A equipe e as famílias das Escolas Públicas de Boston 
beneficiam-se do compartilhamento aprimorado de 
informações positivas e negativas. 

 � A comunicação escrita e verbal das escolas e dos 
funcionários deve refletir o compromisso das BPS em 
apoiar todas as crianças e famílias, focando no 
desenvolvimento do aluno através de um ensino e 
aprendizado de alta qualidade.

 � Comunicação eficaz deve ser bilateral: as escolas e o 
escritório central devem encontrar maneiras de ouvir e 
reunir opiniões das famílias, alunos e da comunidade 
em uma linguagem clara e concisa, livre de termos 
educacionais não familiares aos não educadores.

 � Toda comunicação deve refletir e deve ser sensível à 
diversidade das famílias e dos funcionários das BPS, 
livre de preconceito relativos à raça, etnia, língua, 
educação, renda, gênero, religião, orientação sexual 
ou deficiência.

Para mais informações sobre a 
Política de comunicação:

bostonpublicschools.org/domain/1884, 
“Políticas e procedimentos: “Circulares do 

superintendente”, depois clique em 
Categoria de comunicações.

 617-635-9265

As Escolas Públicas de Boston, de acordo com suas políticas não discriminatórias, não discrimina em seus programas, 
instalações, emprego ou oportunidades educacionais com base em raça, cor, idade, antecedente criminal (apenas 
averiguações), deficiência, sem-teto, sexo/gênero, identidade de gênero, religião, nacionalidade, ascendência, orientação 
sexual, genética ou condição militar e não toleram qualquer forma de intimidação, ameaça ou assédio que insulte a 
dignidade de um indivíduo, ou interfira com a sua capacidade de aprender e trabalhar.
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Uma mensagem do superintendente Chang
Caros pais, responsáveis e alunos: 
Bem-vindos a um novo e empolgante ano escolar nas Escolas 
Públicas de Boston, onde lideramos com valores de igualdade, 
coerência e inovação. É meu privilégio servir como seu superin-
tendente e parceiro. Nessa extraordinária cidade, com dezenas de 
universidades competitivas e indústrias de ponta, objetivamos pre-
parar nossos alunos para ingressar no ensino superior e preencher 
empregos que ainda não foram criados, para que eles possam 
ajudar a liderar a cidade de Boston do futuro.

Nesse brilhante futuro, estão incluídas sua família, língua, cultura e comunidade. Estamos 
satisfeitos em servi-lo e aguardamos ansiosamente o desenvolvimento de Escolas Públicas de 
Boston ainda mais sólidas, onde todos os alunos desenvolvam habilidades, conhecimentos, 
confiança e relações interpessoais para serem bem-sucedidos no curso superior e no trabalho.

Leia o Guia completo das Escolas Públicas de Boston em bostonpublicschools.org/do-
main/2171

Por que este guia é importante? Primeiro, ele explica muitas das políticas que 
afetam os alunos: por exemplo, o que eles devem fazer para serem promovidos para o próximo 
ano, e nossas expectativas para manter um ambiente de aprendizado seguro, saudável e ac-
olhedor para alunos e funcionários. Ele explica ainda como ajudamos os alunos quando não 
atendem essas expectativas. 

Segundo, ele descreve as muitas maneiras pelas quais as famílias podem apoiar o aprendizado 
de seus filhos na escola e em casa. 

Terceiro, descreve os muitos direitos garantidos pela lei aos alunos e seus pais: por exemplo, 
o direito de serem tratados com igualdade, independente de raça ou deficiência, o direito de 
participar da tomada de decisão da escola, o direito de saber quais as qualificações dos profes-
sores dos seus filhos e o direito à privacidade no que se refere a documentos escolares. O guia 
também orienta pais e alunos sobre o que fazer se acreditarem que seus direitos foram violados.

Quarto, o Guia traz informações úteis sobre vários tópicos, desde provas e transporte escolar 
até serviços de saúde e cancelamento das aulas.

Finalmente, este Guia apresenta os diretórios de todas as escolas e escritórios das BPS, fornece 
uma lista de verificação para solução de problemas, recursos educacionais para famílias e con-
tém o calendário do ano letivo (parte interna da capa).

Além das leis federais e estaduais e do Código de conduta do distrito, cada escola tem seu 
próprio conjunto de políticas aprovadas pelo Conselho Escolar. O diretor deverá entregar a 
você uma cópia das Regras da Escola juntamente com este Guia.

Todas as nossas políticas e regras têm apenas um objetivo: ajudar a 
preparar todos os alunos a serem bem-sucedidos no curso superior, na carreira e na vida em um 
ambiente de aprendizado seguro, saudável e receptivo. Com o seu apoio e envolvimento, nós 
podemos, em conjunto, atingir este objetivo.

Dr. Tommy Chang 
Superintendente

O Acordo de pais e 
alunos nas páginas 5-7 
é um documento legal 
que será mantido nos 
arquivos da escola.   
Remova essas páginas 
do livreto, leia e assine 
cada seção, e devolva 
o acordo para a escola 
do seu filho o mais 
rápido possível. Nós 
também solicitamos 
a assinatura dos pais 
ou responsáveis para 
que seus filhos possam 
participar de certas 
atividades escolares.

Esse formulário 
também está 
disponível em www.
bostonpublicschools.
org/contact

Você só precisa 
preencher um 
desses formulários. 
Solicitamos aos 
pais que revisem o 
Guia 2017-2018 do 
Aluno e família das 
Escolas Públicas de 
Boston, que pode ser 
encontrado em www.
bostonpublicschools.
org/domain/2171 

Assine e devolva 

o Acordo de pais  

e alunos.
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Saiba mais sobre a 
• Segurança da Internet nas BPS

• Para obter mais informações para alunos e 
 famílias sobre a Politica de acesso à Internet: 

• bostonpublicschools.org/technology
• (Veja a seção de Politica de uso aceitável)

Usando a tecnologia na escola
  Eu sou responsável pela minha conduta em todos os sites on-

line. Eu entendo que o que eu faço em sites de redes sociais não 
deve impactar negativamente o ambiente de aprendizagem da 
escola e/ou meus colegas, professores e administradores. 

 Eu sou responsável pela minha honestidade on-line. Eu 
entendo que personificar, forjar, ou assumir a identidade de 
outros é proibido. Isso inclui, mas não é limitado a envios 
de e-mail, criação de contas, ou postar mensagens ou outros 
conteúdos on-line (tais como: texto, imagens, áudio ou vídeo) 
em nome de outra pessoa.

  Eu sou responsável por proteger a segurança da rede das 
Escolas Públicas de Boston. Eu não violarei as configurações 
de segurança ou filtros de Internet, ou interferirei no 
funcionamento da rede instalando programas ilegais, incluindo 
compartilhamento de arquivos, shareware, ou freeware, nos 
computadores da escola.

 Eu sou responsável por proteger a propriedade da escola. Eu 
entendo que o vandalismo é proibido. Isto inclui, mas não 
está limitado a acessar, modificar ou destruir equipamentos, 
programas, arquivos ou configurações em qualquer computador 
ou recurso tecnológico. Eu entendo que preciso da autorização 
de um administrador da escola/professor para usar aparelhos 
eletrônicos pessoais que traga para a escola, incluindo mas não 
limitado a dispositivos de armazenamento de memória (ou seja, 
unidades USB).

 Eu sou responsável por respeitar a propriedade de outras 
pessoas on-line. Obedecerei as leis de direitos autorais. Eu 
não plagiarei ou utilizarei o trabalho de outros sem a devida 
citação e permissão. Eu não farei download ilegal de materiais 
protegidos por direitos autorais, incluindo mas não limitado a 
música e filmes.

 Eu sou responsável por seguir as regras da escola sempre que 
publicar algo on-line. Seguirei todas as diretrizes estabelecidas 
pelas BPS e/ou por meus professores quando publicar algum 
trabalho escolar on-line (por exemplo, um site, blog, wiki, 
fórum de discussão, podcasting ou servidor de vídeo). Eu 
entendo que não é seguro postar qualquer informação pessoal 
sobre mim mesmo, incluindo mas não limitado a: meu 
nome, endereço, número de telefone pessoal ou da escola. 
Não publicarei fotos de alunos, contendo primeiro e último 
nomes em qualquer site on-line, incluindo mas não limitado a 
websites, redes sociais, blogs, wikis e fóruns de discussões, sem 
a permissão dos pais/responsáveis ou aluno (com 18 anos de 
idade ou mais).

As Escolas Públicas de Boston (BPS) fornecem uma grande varie-
dade de recursos tecnológicos para uso dos alunos e funcionári-

os. Esses recursos tecnológicos devem ser utilizados apenas para fins 
educacionais. A Política de uso aceitável (Acceptable Use Policy, 
AUP) das BPS descreve o uso responsável e as atividades proibidas 
ao utilizarem os recursos tecnológicos, incluindo redes, dispositi-
vos eletrônicos e recursos on-line. A política foi desenvolvida com 
a colaboração dos administradores, professores, alunos, pais das 
BPS, parceiros da comunidade, polícia escolar e do assessor jurídico 
das BPS. Ela se aplica a todos os usuários da rede BPS, incluindo 
funcionários, alunos e convidados. O Comitê escolar adotou uma 
nova AUP na primavera de 2014 para abranger muitas das novas 
tecnologias que nossas escolas estão usando ou gostariam de usar 
em suas salas de aula.

Todos os alunos deverão seguir todas as regras e condições listadas 
abaixo, bem como aquelas dadas verbalmente por professores e 
administradores das BPS e demonstrar uma boa cidadania e um 
comportamento ético em todos os instantes. 

Politica de uso aceitável da tecnologia, 
incluindo a Internet. Uso responsável do aluno
 Eu sou responsável pela minha conta de usuário do computador 

e conta de e-mail. Eu entendo que as senhas são confidenciais 
e que não devo compartilhá-las com ninguém. Eu entendo que 
sou responsável por todas as atividades realizadas na minha 
conta. Eu não permitirei que outros usem a minha conta e 
senha, ou tentarei usar a senha/conta de outros. Eu entendo 
que é uma violação da lei, se eu tentar capturar eletronicamente 
a senha de outra pessoa. Eu entendo que é importante fazer o 
log off do computador ao final de cada sessão, evitando que 
outro usuário faça uso da minha senha.

 Eu sou responsável pela minha linguagem. Farei uso de uma 
linguagem apropriada em minhas mensagens de e-mail, 
postagens on-line e em outras formas de comunicação digital. 
Eu não farei uso de difamação, vulgaridades ou qualquer 
outra linguagem inapropriada, conforme determinado pelos 
administradores da escola.

  Eu sou responsável pela maneira pela qual eu trato outras 
pessoas. Usarei e-mail e outros meios de comunicação (por 
exemplo, blogs, wikis, chats, mensagens instantâneas, fóruns 
de discussão, etc.) de forma responsável. Eu não enviarei ou 
publicarei mensagens de ódio ou de perseguição, observações 
discriminatórias ou depreciativas sobre os outros, ou me 
envolverei em bullying, assédio ou outros comportamentos 
antissociais, enquanto na escola ou fora dela.

 Eu sou responsável pela minha utilização da rede das Escolas 
Públicas de Boston. Usarei os recursos tecnológicos das BPS 
de forma responsável. Eu não buscarei, recuperarei, salvarei 
ou compartilharei conteúdos baseados em ódio, ofensivos ou 
sexualmente explícitos. Eu não vou buscar, recuperar, salvar ou 
distribuir imagens ou informações sobre armas usando qualquer 
recurso tecnológico das BPS, a não ser que seja autorizado pelo 
administrador da escola/professor, como parte de um trabalho 
escolar. 



Please fill out the parent & student agreement form or go to www.bostonpublicschools.org/contact

��  Nós revisamos o guia das Escolas Públicas de Boston on-line para famílias e alunos e as Regras da escola do meu filho.
��  Nós entendemos que o guia contém informações importantes sobre a parceria casa-escola, a Politica de promoção, 

frequência escolar, o Código de conduta, requisitos para residência em Boston, política de acesso à Internet pelos alunos, leis 
contra discriminação, registros e alunos, cuidados e devolução de livros didáticos e livros pertencentes à biblioteca e outras regras 
e procedimentos escolares.
��  Nós entendemos que o Conselho Escolar aprovou as Regras com base na escola e que os alunos que violarem essas 

regras poderão perder certos privilégios.
��  Nós concordamos em trabalhar com os funcionários da escola para garantir que nossos filhos frequentem a escola 

diariamente (exceto por faltas justificadas) e completem a lição de casa.
��  Nós lemos a síntese do Código de conduta e as Regras baseadas na escola nas páginas 9-11 deste livreto. Nós 

conversamos sobre o Código de conduta. Nós concordamos em trabalhar com os funcionários da escola para assegurar que meu 
filho siga o Código de conduta e as Regras da escola.

Assinatura dos pais _____________________________________________________ Data ______________________________

Assinatura do aluno _____________________________________________________ Data ______________________________

Nome do aluno ____________________________________________________________Data de nascimento  ______________

Nome da escola _____________________________________________________________Série _____  Sala de chamada ______

Endereço _________________________________________________________________ Apt. # _____ Código Postal ________   

Nome dos pais/responsáveis __________________________________________________Data de nascimento _______________

Telefone: Telefone Residencial _______________________ Celular _____________________ Comercial ___________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________

Nome dos pais/responsáveis __________________________________________________Data de nascimento _______________

Telefone: Telefone Residencial _______________________ Celular _____________________ Comercial ___________________

E-mail _________________________________________________________________________________________________

Se os pais não puderem ser encontrados em uma situação de emergência, ou em caso de doença, por favor forneça dois nomes de adultos 
responsáveis para contato:

Nome ____________________________________________________________Tel. # (Diurno ou Celular) __________________

Nome ____________________________________________________________Tel. # (Diurno ou Celular) __________________

Existe qualquer outra questão que a escola deva ser informada? Se sim, por favor explique: _________________________________  

  _____________________________________________________________________________________________________   

Escolas Públicas de Boston Atualização das informações do aluno 2017-2018 
Atualize as informações do aluno em www.bostonpublicschools.org/contact.
Caso não seja possível, preencha esse formulário. Os FORMULÁRIOS e LIBERAÇÕES nestas páginas são 
DOCUMENTOS LEGAIS. Pais e alunos devem preencher e assinar cada seção conforme requerido. Remova o 
formulário deste guia e devolva as quatro páginas do formulário para a escola até SEXTA-FEIRA, DIA 29 DE 
SETEMBRO DE 2017. Por favor NÃO SEPARE as páginas.
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO: Se não quiser seu nome liberado para recrutadores militares e/ou de curso 
superior, você terá de marcar e assinar a liberação na página 6. Não é necessária a assinatura de seus pais 
nesta seção. 
Obrigado!

Rem
ova essa seção do livro, assine e devolva-a para a escola até o dia 29 de setem

bro de 2017.



 2017-2018 INFORMAÇÕES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE BOSTON          www.BostonPublicSchools.org

Famílias de militares
 � Assinalar se esse aluno é (1) filho de um membro ativo de órgãos oficiais do Estado, Guarda ou Reserva Nacional na ativa, ou (2) 

filho de membros ou de veteranos que estão afastados ou aposentados por razões médicas.

Liberação de Informações para recrutadores militares e de ensino superior
Os distritos das escolas públicas devem liberar nomes, endereços e números telefônicos dos ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
(ENSINO MÉDIO) para recrutadores militares norte-americanos e para recrutadores de ensino superior. O aluno OU os pais têm o direito 
de solicitar por escrito que estas informações NÃO sejam liberadas. Se você NÃO quiser que estas informações sejam liberadas, por 
favor, marque uma, ou ambas as caixas e assine embaixo:

 � NÃO libere informações sobre meu filho para RECRUTADORES MILITARES.
 � NÃO libere informações sobre meu filho para RECRUTADORES DE ENSINO SUPERIOR.

Assinatura ____________________________________________________________ Data ______________________________
Pais OU aluno (14 anos ou mais)

Liberação de informações para escola charter
Como exigido pela Lei de Reforma da Educação de Massachusetts, os distritos escolares públicos devem fornecer às escolas charter os 
nomes e endereços de seus alunos para fins de recrutamento. Se você NÃO quiser que estas informações sejam divulgadas, marque a 
caixa abaixo e assine:

 � NÃO libere informações para ESCOLAS CHARTER.

Assinatura ____________________________________________________________ Data ______________________________
Pais OU aluno (18 anos ou mais)

Liberação de Informações do diretório estudantil
O distrito pode liberar “informações do diretório” dos alunos sem um consentimento escrito, a menos que você tenha indicado, 
marcando na caixa abaixo, que você não quer que a informação seja divulgada. As informações do diretório são informações que 
geralmente não são consideradas prejudiciais ou invasão de privacidade, se liberadas. Seu objetivo principal é permitir que o distrito 
inclua este tipo de informação em publicações escolares específicas, tais como um anuário, boletim informativo, cartaz, ou livro de 
honra. As informações do diretório incluem o seguinte: nome do aluno, idade, número único de identificação estudantil do estado, 
bairro em que reside, classe ou série, data da matrícula, participação em atividades oficialmente reconhecidas, participação em equipes 
esportivas, séries, honras e prêmios, e planos para curso superior.
A menos que você indique o contrário, o distrito poderá divulgar informações do diretório sob circunstâncias limitadas. O distrito se 
reserva o direito de reter qualquer informação se acreditar que seja no melhor interesse dos nossos alunos. No entanto, o distrito 
divulgará as informações exigidas por lei. 
 Marque na caixa abaixo caso não queira que o distrito libere suas informações do diretório de alunos.

 � Eu NÃO autorizo a liberação das informações do diretório relativas a meu filho. Ao selecionar esta opção, eu entendo que o nome 
do meu filho e/ou fotografia não serão incluídos no livro anual, boletins, programas, e outras publicações do distritos ou escolares; 
e as informações de diretório NÃO serão liberadas para as organizações parceiras provedoras de serviços aos estudantes.

Assinatura ____________________________________________________________ Data ______________________________
Pais OU aluno (18 anos ou mais)

NOME DO ALUNO___________________________________________________       NÚMERO DA MATRÍCULA # (Se souber) ___   ___   ___   ___   ___   ___  

ACO
RDO

 ENTRE AS BPS E ALUNO
: Rem

ova essa seção do livro, assine e devolva-a para a escola.
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Presença na mídia
 � Eu autorizo as Escolas Públicas de Boston a gravarem, filmarem, fotografarem, entrevistarem e/ou exibirem publicamente, 

distribuírem ou publicarem em versão impressa e por meio eletrônico o nome do meu filho, ou da minha filha, aparência, 
menções ou trabalho deles durante o ano escolar de 2017-2018, seja para os funcionários da escola, alunos ou qualquer pessoa 
fora da escola, incluindo a mídia. Eu concordo que as Escolas Públicas de Boston talvez usem ou permitam a outros o uso desses 
trabalhos sem limite ou remuneração. Eu libero os funcionários da escola do meu filho e das Escolas Públicas de Boston de 
reclamações de qualquer natureza que surjam por motivo da aparição ou participação do meu filho nesses trabalhos.

 � EU NÃO autorizo que o nome de meu filho/filha, aparência, menções e trabalhos apareçam na mídia, como descrito acima.

Assinatura ____________________________________________________________ Data ______________________________
Pais OU aluno (18 anos ou mais)

Politicas de Acesso à tecnologia, incluindo a Internet
 � Como pais ou responsáveis por esse aluno, eu li as Politicas de uso aceitável na página 4 deste livreto e conversei com meu filho 

a respeito do assinto. Eu entendo que o acesso ao computador é fornecido nas Escolas Públicas de Boston para fins educacionais 
em consonância com os objetivos acadêmicos das BPS, e que o uso do computador para qualquer outro propósito é inadequado. 
Eu reconheço que é impossível para as BPS restringir o acesso a todos os materiais polêmicos, e eu não responsabilizarei a 
escola por materiais adquiridos na rede escolar. Eu entendo que as atividades das crianças realizadas no computador enquanto 
estiverem em casa devem ser supervisionadas, pois podem afetar o ambiente acadêmico da escola. Autorizo o meu filho a 
utilizar os recursos de informática nas Escolas Públicas de Boston.

 � EU NÃO autorizo o meu filho a usar os recursos de informática, incluindo o aplicativo Google para Educação nas Escolas Públicas 
de Boston.

Assinatura dos pais _____________________________________________________ Data ______________________________

ALUNOS DEVEM ASSINAR ABAIXO A DECLARAÇÃO SOBRE O USO DA TECNOLOGIA:
Como um aluno das Escolas Públicas de Boston, entendo que a utilização da rede escolar e e-mail é um privilégio, e não um direito. 
Eu entendo que a rede escolar da minha escola e as contas de e-mail são de propriedade das BPS e não particulares. As BPS têm 
o direito de acessar as minhas informações a qualquer momento. Eu entendo que os administradores das BPS decidirão quais 
condutas são inadequadas para uso, caso tal comportamento já não tenha sido especificado no presente acordo. Usarei a tecnologia 
de uma forma que respeite as leis dos Estados Unidos e da Commonwealth de Massachusetts. Eu compreendo que tenho que 
notificar imediatamente adulto, se encontrar material que viole o uso adequado.
Eu entendo e agirei de acordo com a Politica de uso aceitável na página 4 deste livreto. Usarei os recursos tecnológicos das BPS de 
forma produtiva e responsável para fins relacionados à escola. Eu não usarei qualquer recurso tecnológico de forma que venha a 
interromper as atividades de outros usuários. Eu entendo que as consequências de minhas ações podem incluir a possível perda de 
privilégios de uso tecnológico e/ou uma ação disciplinar da escola conforme indicado no Código de conduta e/ou processo sob as 
leis estaduais ou federais.

Assinatura do Aluno (maior de 5 anos) _______________________________________ Data ______________________________

NOME DO ALUNO___________________________________________________NÚMERO DA MATRÍCULA # (Se souber) ___   ___   ___   ___   ___   ___  
ACO

RDO
 ENTRE AS BPS E ALUNO

: Rem
ova essa seção do livro, assine e devolva-a para a escola.
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Obrigado por preencher esse formulário.  

Por favor devolva-o para a escola até sexta-feira, dia 
29 de setembro de 2017.

Não é necessário preencher esse formulário se você já 
atualizou as informações do seu filho no  

www.bostonpublicschools.org/contact2017.
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O Código de conduta
Os alunos precisam de um ambiente seguro  e organizado para aprendizagem. Para assegurar 

tal ambiente, todas as Escolas Públicas de Boston seguem o Código de conduta das BPS. 
Em cada escola, professores e pais também desenvolvem e seguem Regras com base na escola. A 
seguir nas próximas páginas deste Guia um resumo do Código de conduta. Juntamente com o 
Guia, você receberá uma cópia das Regras com base na escola para a escola do seu filho. Ambos 
são muito importantes. Você pode acessar o Código de conduta no nosso site. Veja “onde en-
contrar o Código de conduta” na página 41.

Regras com base na Escola
Embora substituído pelo Código de conduta, cada escola tem suas próprias regras – ofensas que 
não necessitam suspensão - conhecidas como “Regras com base na escola” – as quais os alunos 
devem seguir. Em uma escola secundária, por exemplo, pode-se pedir aos alunos que fiquem 
em silêncio e em fila até a próxima aula. Em outra escola secundária, os alunos talvez possam 
caminhar em pequenos grupos até a sala de aula.

Se um aluno violar uma ou mais Regras com base na escola, ele/ela poderá ser submetido a uma 
disciplina progressiva. O diretor pode pedir ao aluno que assine uma advertência para mudar 
seu comportamento ou manter o aluno retido após as aulas.

As Regras da escola são escritas por um comitê de administradores, professores e pais de 
cada escola e são revisadas a cada primavera pelo Conselho com base na Escola. Em escolas 
secundárias e de ensino médio, os alunos também fazem parte do comitê. As Regras com base 
na escola devem ser afixadas em todas as salas de aula e enviadas com os alunos para suas casas 
todo mês de setembro.

O Código de conduta das BPS
Além de seguir suas próprias regras, cada escola deve seguir também o Código de conduta das 
Escolas Públicas de Boston. O Código lista regras que devem ser seguidas por todos os alunos. 
Se as Regras com base na escola conflitarem com o Código de conduta, o Código prevalecerá.

O Código de conduta de 2016 enfatiza abordagens preventivas e positivas que incluem 
abordagens instrutivas e restauradoras de comportamento. Cada escola tem um sistema 
hierárquico de apoio para as necessidades de comportamento social e emocional dos alunos. 
Alunos recebem instruções em habilidades sociais e emocionais e expectativas claras através de 
Intervenções positivas de comportamento e Processos de apoio.   

Todas as interações progressivas e consequências destinam-se a abordar as causas de mau 
comportamento, resolvendo conflitos, atendendo as necessidades dos alunos e mantendo os 
mesmos na escola. A essência do código revisado é destacar, sempre que possível, as práticas de 
não exclusão antes de considerar uma exclusão. De acordo com o Código de conduta, todas 
as ações disciplinares devem ser adotadas de forma respeitosa, justa, consistente e proteger os 
direitos dos alunos a horas instrucionais sempre que possível. 

Tanto as Regras com base na escola como o Código de conduta se aplicam ao comportamento 
dos alunos enquanto estão na escola, em atividades promovidas pela escola e a caminho da 
escola ou de casa (no ônibus escolar, no ponto de ônibus, no metrô, ou caminhando).

Não perca os privilégios da escola!
Os alunos têm a oportunidade de participar de vários eventos e atividades especiais da escola, 
tais como viagens de estudo, comemorações, apresentações, aulas, festas e cerimônias de 
formatura, entre outras. A participação em tais atividades é um privilégio a ser conquistado – 
não é um “direito”. Ao violar as Regras da escola ou o Código de conduta, ou ao se envolver em 
atividades ilegais ou ilícitas fora da escola, o aluno pode perder esses privilégios. O diretor tem 
autoridade para limitar ou negar a participação do aluno em tais atividades e eventos especiais. 

Recusa de transporte
Se um aluno coloca em perigo sua própria segurança ou a segurança de outros enquanto estiver 
no ônibus escolar ou no transporte público, o diretor pode negar o transporte do aluno. O 
aluno será suspenso somente do percurso de ônibus em que o incidente ocorreu. 

Do Código de 
conduta das Escolas 
Públicas de Boston

O CÓDIGO DE CONDUTA é baseado 
nas leis, regras, regulamentações 
e políticas que buscam permitir 
o acesso à educação e, ao mesmo 
tempo, proteger o devido processo 
dos direitos do indivíduo. Disciplinas, 
como definido pelo Código, devem 
ter as características de entendimen-
to, justiça, flexibilidade e consistência. 
É responsabilidade dos funcionários 
da escola, alunos, pais/responsáveis e 
da comunidade contribuir para uma 
atmosfera escolar que promova um 
ambiente seguro, saudável e de apoio 
em toda a escola e que seja propício 
para a aprendizagem. Disciplina pre-
ventiva e positiva é uma responsabili-
dade compartilhada entre estudantes, 
administradores, professores, pais/
responsáveis e a comunidade. 
O Código de conduta tem a intenção 
de ser instrutivo, não punitivo, e 
baseia-se no princípio da preven-
ção e disciplina positiva (ou seja, 
intervenções, desenvolvimento 
de habilidades e consequências). 
Destina-se a abordar as causas de 
mau comportamento e resolução de 
conflitos, atendendo às necessidades 
dos alunos e mantendo-os na escola. 
Além disso, o Código pretende criar 
expectativas claras e níveis de suporte 
e intervenção para todos os alunos, 
com consequências para o mau 
comportamento que sejam indi-
vidualizadas, consistentes, razoáveis, 
justas, apropriadas para a idade e que 
correspondem à gravidade do mau 
comportamento do aluno. Infrações 
menores e primeiros crime serão con-
siderado não punitivos, sempre que 
possível. Fatores como idade e nível 
de ensino do aluno, o desenvolvim-
ento social, emocional e intelectual 
do aluno, os direitos dos alunos em 
geral e as responsabilidades devem 
ser igualmente considerados em 
todos os momentos.
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O transporte pode ser recusado por até três dias sem uma audiência. 
A recusa de transporte por quatro ou mais dias consecutivos ou por 
mais de seis dias no trimestre exige uma audiência. Em todos os casos, 
o diretor deve informar aos pais antes de retirar o aluno do transporte 
escolar. É esperado que o aluno venha à escola nos dias em que ele 
não é permitido no ônibus, a menos que o aluno também tenha sido 
suspenso da escola. Um aluno que tenha um serviço de transporte 
de porta a porta no seu Programa de Educação Individual (IEP) não 
pode ter o transporte negado por mais de 10 dias a não ser que uma 
reunião de Determinação de manifestação tenha sido realizada.

Suspensão
Suspensão é não ter permissão para frequentar a escola por um 
número limitado de dias. Para alunos com 15 anos ou menos, a 
suspensão pode ser menor, até três dias consecutivos. Para alunos com 
16 anos ou mais, a suspensão pode ser de até cinco dias consecutivos. 
Suspensão em longo prazo significa uma expulsão superior a 10 dias 
letivos consecutivos ou cumulativos.

Processo de suspensão e processo devido. Antes que o diretor suspenda 
um aluno, ele tem que realizar uma audiência na escola e convidar o 
aluno e os pais/responsáveis pelo aluno. A escola deve informar por 
escrito aos pais/responsáveis sobre a audiência, em inglês, e na língua 
falada na casa do aluno. Na audiência, o diretor ouve as evidências 
e decide se o aluno deve ser suspenso. Se o aluno e seus pais/
responsáveis discordarem da suspensão, eles podem recorrer a decisão 
ao auditor de audiência do superintendente dentro de até dez dias de 
aulas.

Em alguns casos, o aluno pode ser suspenso antes da audiência. Esta 
suspensão de emergência pode ser imposta somente quando o aluno é 
acusado de ter cometido uma infração de suspensão onde a presença 
do aluno representa um perigo permanente para as pessoas ou bens, 
ou seriamente perturba o ensino e a aprendizagem, e somente se dará 
pelo restante do dia da escola. Antes da suspensão de emergência, 
o diretor deve tentar notificar os pais. A audiência terá que ser 
remarcada.

Expulsão
Expulsão é a retirada de um aluno das dependências da escola, 
das atividades regulares de sala de aula e das atividades escolares 
por mais de noventa dias de aula, por tempo indeterminado, ou 
permanentemente. Alunos podem ser expulsos por posse de arma 
perigosa, posse de substância controlada, agressão a um membro do 
corpo docente, ou acusação de um crime ou condenação penal.

Passo a passo do processo de expulsão
 Em alguns casos, quando o aluno comete uma ofensa punível 

com expulsão, o diretor pode determinar uma suspensão de 
emergência por razões de segurança. 

 Em seguida, na maioria dos casos, o diretor ou outro 
administrador realiza uma audiência de suspensão e suspende 
o aluno. O propósito da suspensão é retirar o aluno da sala de 
aula enquanto o diretor prepara a possível audiência de expulsão. 
Portanto, uma audiência de suspensão não precisa acontecer se o 
estudante já estiver fora da escola por razões legais ou médicas. 

Ofensas pelas quais os alunos podem 
ser suspensos ou expulsos

Um aluno pode ser suspenso por até 1 ano somente por essas 
infrações graves:

 � porte de arma perigosa, incluindo, mas não limitado a revólver ou 
uma faca

 � porte de substância controlada, incluindo, mas não limitado a 
maconha, cocaína e heroína

 � agressão a funcionário da escola
 � acusação de crime ou condenação
 � Um aluno pode ser suspenso pelas seguintes ofensas graves:
 � agressão sexual
 � assalto e agressão a qualquer pessoa causando dano físico exceto 

pela necessidade de autodefesa.
 � colocar em perigo a segurança física ou a saúde mental/emocional 

de outra pessoa pelo uso de força ou ameaça de força, através de 
qualquer meio, incluindo tecnologia. Isso inclui trotes, graffiti, 
bullying, cyberbulling. 

 � porte de arma perigosa proibida por lei, ou qualquer objeto de uso 
irracional

 � uso de qualquer objeto perigoso ou qualquer tipo de ameaça
 � incendiar ou ameaçar incendiar a propriedade escolar, em 

atividades patrocinadas pela escola, ou em transportes 
providenciados pela escola

 � danificar ou roubar propriedade particular ou escolar
 � ameaçar com bomba, acionar/reportar falso alarme de incêndio
 � violar os direitos civis de outras pessoas
 � assediar sexualmente outra pessoa
 � usar expressões raciais ou étnicas ou linguagem obscena
 � violar as regras de uso aceitável de e-mail e Internet
 � interromper a atividade escolar ou de sala de aula, inclusive uso 

não autorizado de telefone celular
 � acessar áreas onde o acesso aos alunos não seja permitido no 

prédio escolar
 � recusar-se a se identificar
 � falsificar documentos escolares
 � deixar a escola sem permissão ou faltar excessivamente as aulas
 � o não comparecimento ou comparecimento irregular ao  BPS 

Succeed Boston Center  sem uma desculpa razoável; ou a violação 
da Seção 7 do Código de conduta enquanto frequentava o Centro.

Em certas circunstâncias, um aluno pode ser suspenso ou expulso 
indefinidamente por conduta não relacionada com a escola ou com 
as atividades da escola, tais como quando o aluno é responsabili-
zado ou condenado por crime e o diretor determina que a presença 
do aluno é prejudicial para a escola

OBSERVAÇÃO: A lista acima serve apenas como orientação. 
Consulte o Código de conduta, Seção 7, para uma lista completa de 
delitos e penalidades.

O Código de conduta
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 Durante a suspensão, o diretor começa os procedimentos para 
realizar uma audiência formal de expulsão. ‡Ele agenda uma 
visita do aluno ao Centro de Aconselhamento e Intervenção das 
BPS (descrito abaixo). Os pais devem receber a notificação sobre 
a audiência de expulsão por escrito, na língua falada na casa do 
aluno. Se os pais não puderem comparecer, eles podem pedir um 
adiamento.

 Na audiência de expulsão, o diretor ouve as testemunhas e 
examina as evidências. O aluno ou os pais/responsáveis podem 
trazer um advogado ou uma pessoa que os defenda na audiência. 
Se necessário, a escola providenciará um intérprete para os pais 
com limitada proficiência em inglês.  A escola deve fazer uma 
gravação  da audiência e disponibilizar a gravação para o pai ou 
aluno, mediante solicitação.

 Após a audiência, o diretor remete uma recomendação escrita ao 
Líder Operacional apropriado para revisão do Devido processo. 
Se o diretor decidir expulsar o aluno, o mesmo e seus pais/
responsáveis devem ser notificados por escrito. 

Recorrendo de uma suspensão ou expulsão. Se o aluno e seus pais/
responsáveis discordarem da expulsão, eles podem recorrer da decisão 
ao superintendente ou alguém designado pelo mesmo, no prazo de 
10 dias. 

Durante e após o período de expulsão. Durante uma suspensão longa 
ou expulsão, a escola recomenda o aluno a uma escola alternativa 
secundária, um programa de ensino médio ou outra escola de ensino 
fundamental. Quando o período de expulsão de um aluno terminar, 
os pais/responsáveis (ou o aluno, se maior de 18 anos) devem se 
dirigir a um dos Centros de Boas vindas das BPS e rematricular 
o aluno nas Escolas Públicas de Boston. O aluno não será 
rematriculado na escola de onde foi expulso, a não ser que o diretor 
tenha feito esta recomendação na época da expulsão. 

Succed Boston no Centro Escolar de 
Segurança e Acolhimento
Succed Boston em Roslindale, atende alunos que tenham violado 
o Código de conduta. Enquanto medidas progressivas são sempre 
recomendadas, repetição de violações graves do Código, resulta 
em uma recomendação para o Succeed Boston. Esse departamento 
oferece orientação individual e em grupo, criando a oportunidade 
para o aluno continuar progredindo academicamente, e prepara 
o aluno para a tomada de decisões e habilidades sócioemocionais 
necessárias para avaliar os riscos, considerar possíveis consequências e 
ajudá-los a tomarem melhores decisões. A permanência de um aluno 
encaminhado ao Succed Boston varia de 5 à 10 dias. Aqueles que 
não se apresentarem no Centro de Aconselhamento e Intervenção, 
podem sofrer consequências disciplinares adicionais.

Além das violações do Código, Succeed Boston oferece apoio clínico 
aos alunos suspeitos de estarem sob a influência de drogas ou álcool. 
O programa de combate ao abuso de substâncias é voluntário e  pode 
ser acessado através da enfermeira da escola ou do administrador. 
Para maiores informações consulte a seção 14 do Código.

Punição física
De acordo com a lei estadual e Políticas do Comitê Escolar, 
funcionários da escola não podem punir um aluno fisicamente, 
seja batendo, empurrando ou usando qualquer tipo de força física. 

Os funcionários da escola podem usar de força física razoável para 
conter um aluno somente se (1) a intervenção não física for ineficaz 
ou tiver sido ineficaz e/ou (2) eles acreditarem que as ações do aluno 
podem resultar em danos físicos para o aluno ou outras pessoas. O 
uso de qualquer repressão deve ser documentado e enviado (dentro 
de 24 horas) para o diretor. Qualquer funcionário da escola que use 
força desproporcional estará sujeito a sanções.

Alunos com deficiências
O Código de conduta se aplica a todos os estudantes. Porém, 
há procedimentos específicos orientados para estudantes com 
deficiências. Esses procedimentos podem ser encontrados no site das 
BPS. O mesmo está descrito na Circular do superintendente SPE-15. 
Pode-se fazer download ou imprimir o mesmo. Se você preferir, 
pode solicitar uma cópia desse documento à escola de seu filho. Este 
procedimento também faz parte do folheto Direitos dos pais que foi 
recebido com o Programa de ensino individualizado (Individualized 
Education Program, IEP). 

Nenhum aluno com deficiência pode ser suspenso por mais de 10 
dias consecutivos de aulas durante o ano escolar, a não ser como 
previsto em leis e regulamentações federais. O procedimento exige 
uma reunião para determinar se a deficiência do aluno pode ter sido 
a causa de seu comportamento.

Como os pais podem ajudar
Na qualidade de pais, vocês podem ajudar seus filhos a obedecerem 
as regras e a manter a escola segura:

• Compartilhando a responsabilidade pelo comportamento dos 
filhos na escola, em atividades promovidas pela escola e no 
caminho para escola e para casa

• Preparando seu filho para assumir a responsabilidade de 
comparecer à escola e também de seu próprio comportamento

• Reforçando as atitudes positivas das crianças em relação a si 
mesmas, a outros, à escola e à comunidade

• Conversando com os funcionários da escola sobre seu filho

• Frequentando conferências individuais ou em grupo

• Reconhecendo que os funcionários têm o direito de fazer 
cumprir as políticas do Comitê Escolar de Boston

• Comportando-se de maneira civilizada e não interrompendo a 
aula ao visitar a escola

• Assegurando-se de que seu filho traga para a escola somente o 
que for apropriado para um ambiente escolar.

Onde encontrar o Código de conduta
�Â Visite o site das BPS: bostonpublicschools.org. Selecione “Alunos e 
famílias” e “Código de conduta.” 
�Â Visite bostonstudentrights.org e faça o download do aplicativo no 
seu celular. Desenvolvido por alunos, apresenta um formato 
resumido e simplificado do Código de conduta, além de 
informações sobre os direitos e responsabilidades dos alunos e 
assistência jurídica.
�Â Contate qualquer Centro de boas-vindas das BPS  (página 5) ou  
escritório do superintendente  (617-635-9050 ou 
superintendent@bostonpublicschools.org) para solicitar uma cópia.

O Código de conduta está disponível em inglês, árabe, cabo-verdiano, 
chinês, francês, haitiano, português, somaliano, espanhol e vietnamita.
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Diretório de serviços para as famílias
Escritórios das Escolas Públicas de 
Boston (BPS)
NÚMERO PRINCIPAL ............................................................ 617-635-9000
Escola para adultos e ensino médio noturno ...................... 617-635-9300
Conselho Consultivo dos Alunos de Boston  
(Boston Student Advisory Council, BSAC) ............................ 617-635-9660
Conselho Municipal de Pais (Citywide Parent Council, CPC) . 617-635-9210
Comunicações (mídia, website e publicações) .................... 617-635-9265
Serviços de aconselhamento ............................................... 617-635-8030
Contagem regressiva para o jardim de infância .................. 617-635-6816
Informações e responsabilidades (teste) ............................. 617-635-9450
Educação infantil ................................................................. 617-635-9701
Opções educacionais (Ensino alternativo) ........................... 617-635-8035
Autorizações de trabalho, alunos ......................................... 617-635-8030
Envolvimento (apoio à escola e família) .............................. 617-635-7750
Engajamento (Escritório central) ......................................... 617-635-9660
Estudantes de inglês ........................................................... 617-635-9435
 Comitê Consultivo Distrito ELL ........................................ 617-635-9435
Planejamento e apoio à matrícula (tarefas escolares) ......... 617-635-9516
Equidade (discriminação e direitos civis) ............................ 617-635-9650
Escolas de exame e aula de trabalho avançado  
(Advanced Work Class, AWC) ............................................... 617-635-9512
Centro de alfabetização da família ...................................... 617-635-9300
Serviços de alimentação e nutrição ..................................... 617-635-9144
Serviços de orientação ......................................................... 617-635-8030
Saúde e bem-Estar ............................................................... 617-635-6643
Audiências e recursos (assuntos disciplinares) .................... 617-635-1577
Apoio às escolas de ensino médio ....................................... 617-635-8079
Estudantes sem-teto ............................................................ 617-635-8037
Capital humano (funcionários) ............................................ 617-635-9600
Tecnologia instrucional e informática 
 (Instructional e Information Technology, OIIT) .................... 617-635-9199
Serviços médicos ................................................................. 617-635-6788
Centro de avaliação e aconselhamento  
para recém-chegados (teste de língua) ............................... 617-635-1565
Ombudsman ....................................................................... 617-635-9054
Universidade dos pais ......................................................... 617-635-7750
Centro de reengajamento ................................................... 617-635-2273
Serviços de segurança ......................................................... 617-635-8000
Comitê Escolar ..................................................................... 617-635-9014
Educação especial e Serviços aos alunos ............................. 617-635-8599
Conselho Consultivo de Pais para o Ensino Especial ........... 617-297-7335
Registros do aluno ............................................................... 617-635-9507
Escola de verão .................................................................... 617-635-9336
Escritório do superintendente ............................................. 617-635-9050
Centro de Treinamento Title I ............................................... 617-635-7750
Transporte ............................................................................ 617-635-9520

Linha telefônica de volta às aulas e  
Matrícula na escola  617-635-9046

Ajuda com a matrícula escolar, tarefas, transferências,  
transporte e outras perguntas relativas à escola.  

Horários de atendimento são de segunda a sexta-feira:
  31 de julho -1º de setembro, 2017 	8:30-17:00
  5-8 de setembro, 2017    8:30-18:00
  11-15 de setembro, 2017    8:30-17:00
  2 de janeiro a 2 de fevereiro, 2018   8:30-17:00

Linha de Ajuda Espaço seguro e prevenção de bullying 
617-592-2378 (telefone ou mensagem de texto)

Para alunos e pais/responsáveis denunciarem bullying na escola,  
fora da escola e on-line, e através de dispositivos eletrônicos; e ainda 

para os alunos usarem caso se sintam desprotegidos na escola ou fora 
dela. Com conselheiros treinados disponíveis  

24 horas por dia, 7 dias da semana.
Linha para dicas na residência  617-635-9609

Deixe dicas anônimas sobre alunos que frequentam as Escolas Públicas 
de Boston que não residem na cidade de Boston.

2017–2018 Horário De Atendimento :
Ano escolar:  Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 
 8:30 - 17:00 Quarta-feira: 12:00 – 19:00
Verão 2018:  O horário varia; favor contatar o Centro de Boas-

Vindas ou visitar nosso site para mais informações,   
bostonpublicschools.org/welcomecenters

Fechado: Nos feriados federais, estaduais e municipais
     Esses horários não se aplicam ao Centro de East Boston.

Centros de boas-vindas das BPS

Serviços adicionais
Boston: Serviços municipais (9:00–17:00) ......................cityofboston.gov |
  617-635-4000
 Linha 24 horas da prefeitura ............................................................. 311
 Centros de Boston para jovens e famílias  
 (Boston Centers for Youth & Families, BCYF) .................... 617-635-4920
 Linha da prefeitura para a saúde ................................... 1-800-847-0710
 Escritório da prefeitura para os moradores recém-chegados a Boston  
 (multilíngue) .................................................................... 617-635-2980
 Linha da prefeitura para jovens ........................................ 617-635-2240
Departamento de ensino primário e secundário de  
Ensino Médio (DESE) .......................www.doe.mass.edu | 1-781-338-3300
 Informações sobre Escola Charter ................................. 1-781-338-3227

Dorchester 
 617-635-8015 
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave. 
Roslindale 
 617-635-8040
Edifício Jennie Barron
515 Hyde Park Ave. 

Roxbury
 617-635-9010 
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2nd Fl. 
East Boston
 617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St.

Centro Satélite/horários limitados. Telefone ou 
visite nosso site para mais informações



Cover art: “Portraits: A Look Into The Eyes of BPS Students” feito pelos estudantes da Escola 
Lyndon
Artistas: Jeremy Rodriguez, 4ª série, Owen Evans, 4ª série, Isabella Prada Fiutak, 4ª série, Hennessy Castillo, 
5ª série, Gavin McDermott, 5ª série, Rogelio Vinals, 6ª série, Nathalie Arriendell, 6ª série, Weslin Feliz Diaz, 
6ª série, Miguel Estrada, 6ª série, Jabriana Gonzalez, 8ª série. Classe de Amy Sallen, Artes Visuais K1-8, 
Escola Lyndon 

Jardim – 5ª Série s

Outono
( Somente as  
Séries 1-5)

Inverno
(série K-5)

Primavera
(série K-5)

Período de notas fecha 1º de Dezembro 16 de Março 20 de Junho 

Distribuição dos boletim Semana de 11 de 
Dezembro Semana de 26 de Março Semana de 18 de 

Junho 

s Incluí Jardim –5ª série nas escolas K–8. 

EXCEÇÕES: 

	Alunos no Jardim não recebem boletim de notas no Outono.

	Boston Teachers Union, King e Young Achievers escola de Matemática & Ciências só usam três 
termos de marcação para classificar todas as séries 1-8. 

Séries 6–12 w

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4
4º Bimestre

12ª série

Relatório de Progresso 10 de Outubro 15 de Dezembro 9 de Março 22 de Maio 

Período de notas  
fecha 9 de Novembro 26 de Janeiro 13 de Abril 20 de Junho  6 de Junho 

Distribuição dos 
boletim

17 de Novembro 5 de Fevereiro 30 de Abril Último dia da 
escola

Último dia da 
escola

w Incluí séries 6-8 nas escolas K-8 exceto BTU, King, e Young Achievers.

EXCEÇÕES: 

	Escola média de Greater Egleston só usam três termos de marcação para classificar.

  O último período de notas será ajustado na Primavera de 2018 quando for estabelecido o último dia de 
aulas.  

2017-2018
Quando serão entregues os Boletim de Notas  
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