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2020 
 January 2 ................... All teachers and paras PD day
 January 6 ....................... Students return from recess
 January 20 ...................M.L. King Jr.  Day: No school
 February 17 .................... Presidents’ Day: No school
 February 18-21 ..............February Recess: No school
 February 24 ................... Students return from recess
 April 10 ................................Good Friday: No school
 April 20 ................................Patriots’ Day: No school
 April 21-24 ........................ Spring Recess: No school
 April 27 .......................... Students return from recess
 May 25 .............................. Memorial Day: No school
 June 5 (or day 170) ..................... Last day for seniors
 June 18 (or day 179) ..........Early release for students
 June 19 (or day 180) ...... Last day of school if no days  

are lost due to cancellations, early release for students.
  June 26 is the 185th day required for calendar 

purposes.

2019
 August 6-7 ...................... New Leader Development
 August 13-16 .................August Leadership Institute
 August 20 ......................... Teacher Summer Institute
	August 19 ........... Dever Elem.: New teachers report
	August 21 ... Dever Elem.: Returning teachers report
	August 21 ........Up Academies:  Boston, Dorchester, 

and Holland, all grades − first day of school
 August 22-23 .. English Learner Summer Symposium
 September 2 ...........................Labor Day: No school
 September 3-4 ........... All teachers and paras report
 September 5 ............Students in grades 1-12 report,  

including grade 1 in ELCs and EECs 
 September 9 .............. Kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 October 14 ......................Columbus Day: No school
 November 11.....................Veterans’ Day: No school
 November 27 .....Early release for students and staff
 November 28-29 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 3 ...Winter Recess: No school

2019–2020 DISTRICT CALENDAR

Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org/calendar for current information.
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2019
Aug. 10 .........Eid al-Adha
Sep. 29-Oct. 1 ................. 

Rosh Hashanah
Oct. 8-9 ........ Yom Kippur
Oct. 27-31 .............Diwali
Nov. 28 .......Thanksgiving
Dec. 22-30 .......Hanukkah
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa

2020 
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day
Jan. 25 ....Lunar New Year
Feb. 26 ..Ash Wednesday 
Apr. 8-16 ............Passover
Apr. 10 .........Good Friday
Apr. 12 ...................Easter
Apr. 19 .. Orthodox Easter
Apr. 22 .............Earth Day
Apr. 23 ...Ramadan begins 
May 10 ........Mother’s Day
May 23 ............. Eid al-Fitr
June 21 ........ Father’s Day
July 3 ..Independence Day 

(observed)
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Arte da capa
Artistas: Annabelle Ahearn, Elainny Guzman, Shanice Milfort, Alexandra Nguyen; supervisionado por Jessica Pietrowicz.  

O projeto "Collaborative Crayons" foi desenhado para que os alunos demonstrem sua compreensão do valor, o elemento da arte que 
descreve o intervalo dentro dos matizes escuros a claro. Os alunos foram desafiados a mostrar baixa e alta luminosidade dentro do seu 
desenho de "crayons" para fazê-los parecer tridimensionais. O trabalho em equipe foi essencial e este foi o primeiro projeto este ano 

que a turma fez em grupo. Os estudantes ficaram muito orgulhosos do resultado.

O Guia das Escolas Publicas de Boston está disponível em árabe, cabo-verdiano, chinês, inglês, francês, 
haitiano, português, somali, espanhol e vietnamita. 
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Formulários para os estudantes  
e Informações 

Essa publicação resume várias leis, políticas, regulamentos e práticas que são 
importantes para os alunos das Escolas Publicas 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 de 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 2019.
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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 de modo preciso e á tempo com as famílias, os 
alunos, seus colegas, seus parceiros e com a comunidade. 
Uma comunicação continua 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 de 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 de 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: escolas e 
escritório central devem encontrar maneiras de ouvir e 
reunir opiniões das famílias, alunos e da comunidade 
e responder usando uma linguagem clara, concisa.

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

 � Perguntas das Mídias sobre BPS devem ser 
direcionadas para o Escritório de Comunicações.

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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Por favor, assine e devolva o 
Formulário de Atualização 

de Informações do 
Estudante!

O Formulário de Atualização de 
Informações do Aluno nas páginas 5-8 
é um documento legal que mantemos 
no arquivo na escola. Por favor, remova 
estas páginas do livrete, lê e assine 
cada seção, e devolve o formulário para 
a escola do seu filho imediatamente. 
Precisamos também da assinatura 
de um dos pais ou encarregados 
de educação 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 2019-2020 do Aluno e 
família das Escolas Públicas de Boston, 
que pode ser encontrado em www.
bostonpublicschools.org/domain/2171 

Uma Mensagem da 
Superintendente 
Cassellius,
Caros pais, responsáveis e 
alunos:
Bem-vindos a um novo e 
empolgante ano escolar! Tenho 
a honra de servir como sua 
superintendente e estou ansiosa 

para fazer uma parceria com vocês para apoiar todos e 
cada um dos nossos alunos.  
A missão das Escolas Publicas de Boston é simples: 
nosso foco é as crianças. Eles estão no centro de todas 
as decisões que tomamos e de todas as conversas 
que temos. Acreditamos que todas as crianças devem 
receber uma educação de alta qualidade numa escola 
que reconheça suas habilidades e apoia suas aspirações. 
E estamos comprometidos com a visão de que toda 
criança que entra por nossas portas se formará com as 
habilidades e os conhecimentos necessários para realizar 
seus sonhos na universidade, na carreira e na vida.
Para cumprir esta promessa, temos de garantir que todos 
têm as ferramentas para participar nas decisões que 
afetam os nossos alunos. Este guia é uma ferramenta 
que esperamos que torne isso um pouco mais fácil.  Ele 
contém informações úteis projetadas para o ajudar a 
entender mais as expectativas para nossos alunos e para 
ajudá-lo a encontrar oportunidades que lhe permite 
participar mais nas decisões que afetam seu filho, sua 
família e nossa comunidade. Esta informação foi escrita 
de uma forma simples e fácil de entender e pode ser 
facilmente acessada em vários idiomas e formatos. 
Queremos ter a certeza de que todos os que tem um 
interesse declarado em nossas escolas se sentem 
ouvidos, valorizados e respeitados. Para que isto se 
torne uma realidade, vamos comunicar frequentemente 
e de forma transparente, celebrar nossos sucessos e 
honestamente compartilhar nossos desafios. Este é meu 
compromisso com vocês, e o nosso quadro de referencia 
para avançarmos e tornarmos nossa visão de uma boa 
educação para todos os estudantes das Escolas Publicas 
de Boston uma realidade.
Sinceramente,

Brenda Cassellius 
Superintendente
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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
administrador da escola/professor, como parte de um trabalho 
escolar. 

  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 funcionários. 
Esses recursos tecnológicos devem ser utilizados apenas para fins 
educacionais. A Política de uso aceitável (Acceptable Use Policy, 
AUP) de BPS descreve o uso responsável e as atividades proibidas 
ao utilizarem os recursos tecnológicos, incluindo redes, disposi-
tivos eletrônicos e recursos on-line. A política foi desenvolvida 
com a colaboração dos administradores, professores, alunos, pais 
de BPS, parceiros da comunidade, polícia escolar e do assessor ju-
rídico de BPS. Ela se aplica a todos os usuários da rede BPS, inclu-
indo 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 de 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 de 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 de BPS, a não ser que seja autorizado pelo 



 Revisamos o Guia das Escolas Publicas de Boston on-line para Famílias e Estudantes e as regras da escola que meu filho frequenta.

 Entendemos que o Guia contém informações importantes sobre a parceria entre casa-escola, a Política de Promoção, a frequência 
escolar, o Código de Conduta, o requisito de residência em Boston, a política do uso da Internet, leis de discriminação, registro de 
alunos, cuidados e retorno de livros didáticos e livros da biblioteca, e outras regras da escola e políticas.

 Entendemos que o Conselho Escolar da escola aprovou as regras escolares e que os estudantes que eles violam estas regras podem 
perder certos privilégios.

 Concordamos em trabalhar com a equipe da escola para garantir que meu filho frequente a escola todos os dias (exceto as faltas 
justificadas) e que completa o dever de casa.

 Lemos o resumo do Código de Conduta nas páginas 9-11 deste livrete. Discutimos o Código de conduta. Concordamos trabalhar com 
a equipe da escola para garantir que meu filho siga o Código de Conduta.

Assinatura dos pais ______________________________________________________ Data ____________________________

Assinatura do estudante __________________________________________________ Data ____________________________

Formulário de Atualização de Informação do Estudante das BPS de 2019-2020 
Por favor actualiza a informação do estudante no www.bostonpublicschools.org/contact
Se isso não for possível, por favor preencha este formulário completamente. Os FORMULÁRIOS e LIBERAÇÕES 
nestas páginas são DOCUMENTOS LEGAIS. Pais e alunos devem preencher e assinar cada seção conforme 
necessário, remover o formulário deste livrete e devolver o inteiro formulário de quatro páginas para a escola 
até a sexta-feira, 27 de setembro de 2019. Por favor, NÃO separe as páginas.
ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO: se você não quer que seu nome seja liberado aos recrutadores militares 
e / ou universitários, você deve marcar e assinar o comunicado na próxima página. Seus pais não precisam 
assinar esta seção. 
Obrigado!

ACO
RD

O
 D

E PAIS E ALUN
O

S D
E BPS: por favor, rem

ova esta seção do livro, assine-a e devolva-a à escola.

Nome do estudante _________________________________________________________Data de nascimento  __________________

Nome da escola ____________________________________________________________Série _______  Sala de chamada _________

Endereço _________________________________________________________________Apt. # ______ Código Postal ___________   

Nome dos pais/responsáveis __________________________________________________Data de nascimento ___________________

# De Telefone: de casa ____________________________Celular ______________________ Trabalho __________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________________________

Língua principal falada em casa __________________________________________________________________________________

Nome dos pais/responsáveis __________________________________________________Data de nascimento ___________________

# De Telefone: de casa ____________________________Celular ______________________ Trabalho __________________________

E-mail _____________________________________________________________________________________________________

Língua principal falada em casa __________________________________________________________________________________

Se não podemos entrar em contacto com os pais/encarregados durante uma emergência ou em caso de doença por favor indica dois adultos 
responsáveis que podemos contactar:

Nome ____________________________________________________________# de Tel. (Durante o dia ou celular) _______________

Nome ____________________________________________________________# de Tel. (Durante o dia ou celular) _______________

Existe outro problema da qual a escola deveria saber? Se sim, explique: ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 



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

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

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 2019-2020, 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 Internete
 � Como pai ou encarregado deste estudante, eu já li a Politica Aceitável de Uso da tecnologia e internete na pagina 4 deste 

livrete e eu já falei disto com o meu filho. Entendo que as Escolas Publicas de Boston fornecem acesso a computadores para fins 
educacionais, de acordo com os objetivos académicos de BPS, e que o uso do computador pelo aluno para qualquer outro fim é 
inapropriado. Reconheço que é impossível que BPS restringa o acesso a todos os materiais controverso, e não responsabilizo a 
escola por materiais adquiridos na rede escolar. Entendo que as atividades de computador que as crianças fazem em casa devem 
ser supervisionadas, pois podem afetar o ambiente académico na escola. Eu dou permissão para meu filho usar recursos como o 
computador, nas Escolas Publicas de Boston.

 � EU NÃO dou permissão para meu filho usar recursos como o computador, incluindo o aplicativo Google for Education, nas Escolas 
Publicas 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 de BPS e não particulares. As BPS têm o direito 
de acessar as minhas informações a qualquer momento. Eu entendo que os administradores de 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 cumprirei a Política de Uso Aceitável na página 4 deste livrete. Usarei os recursos tecnológicos de BPS de forma produtiva e 
responsável para fins escolares. Eu não vou usar nenhum recurso tecnológico de uma forma que iria interromper as atividades de outros 
usuários. Entendo que as consequências de minhas ações podem incluir a possível perda de privilégios de usar tecnologia e/ou ação 
disciplinar da escola, conforme estabelecido no Código de Conduta e/ou processo judiciais sob as leis estaduais e federais.

Assinatura do Aluno (maior de 5 anos) ___________________________________________________ Data _______________

Boston Saves
Boston Saves é um programa administrado pela Cidade de Boston (EDIC) para ajudar as famílias de BPS a economizar para o futuro de 
seus filhos, oferecendo a cada aluno uma conta de poupança que inclui um deposito inicial de $50 que pode ser usado pelo treinamento 
profissional e ou ensino superior. A participação no programa permite que as famílias ganhem incentivos monetários adicionais por 
economizar numa conta designada. Aprenda mais e verifique a elegibilidade no bostonsavescsa.org.
Se você consentir em participar no Boston Saves, você concorda em permitir que BPS compartilhe os seguintes dados com o pessoal do 
programa: o nome do aluno, o número de identificação do aluno (SASID), a escola e o seu grau.  

 � Sim, eu consinto em participar. 
 � Não, não quero participar.
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NOME DO ALUNO___________________________________________________       NÚMERO DA MATRÍCULA # (Se souber) ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Rastreios de Saúde
Como parte do histórico escolar de saúde do estudante, as Escolas Publicas de Boston (BPS) faz um rastreio-estadual mandatário. Os 
alunos são avaliados quanto à altura, peso, postura, visão e audição periodicamente do K1 ao 10º ano. Marque a caixa abaixo e assine se 
você NÃO permite BPS a fazer esta analise no seu filho.

 � Eu NÃO dou permissão para as Escolas Publicas de Boston tomarem à altura, peso, postura, e examinarem a visão e a audição de 
meu filho.

Assinatura ________________________________________________________________________ Data _______________

Desde 2017, todos os distritos escolares de Massachusetts foram obrigados a incluir um exame preventivo de uso de substâncias para 
os estudantes das séries 7 e 10. A ferramenta de triagem é chamada Triagem, Intervenção Breve e Encaminhamento ao Tratamento 
(Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment, SBIRT). O protocolo SBIRT facilita uma conversa cara-a-cara entre cada aluno e 
a enfermeira da escola ou conselheiro, num esforço para evitar ou pelo menos atrasar o começo do uso de substâncias nocivas, como 
o álcool ou a maconha. Este programa concentra-se em reforçar decisões saudáveis e abordar comportamentos relacionados ao uso de 
substâncias com o objetivo de melhorar a saúde, segurança e sucesso na escola.  Marque a caixa abaixo e assine se você NÃO permite 
BPS a fazer este exame no seu filho. 

 � Eu NÃO dou permissão para as Escolas Publicas de Boston fazerem uma analise de substancia no meu filho (SBIRT).

Assinatura ________________________________________________________________________ Data _______________

Importante Informação Médica
Eu entendo as regras que a escola seguirá se meu filho precisar de tratamento médico e / ou medicação na escola. Entendo ser 
extremamente importante para a escola poder se comunicar comigo em caso de emergência médica.
Se a atenção médica de emergência é necessária e não podemos entrar em contato com  você, você autoriza o funcionário da 
escola a procurar tratamento médico?        �  SIM        � NÃO
Provedor de Seguro:  � BCBS      � Tufts      � HPHC      � Medicaid       � Mass Health     � Outro 
Número da Apólice ________________________________________________________________________________
Nome do Médico(a) ______________________________________ Tel. # ______________________________________
Hospital/Centro de Sáude onde você leva a sua criança se ela está doente: 
Endereço _____________________________________________ Tel. #  _____________________________________
O seu filho tem algum problema de saúde do qual a enfermeira da escola deveria estar ciente? Assinale a sua resposta com um circulo: 
ASMA, DIABETES, CONVULSÕES, ANEMIA FALCIFORME (TRAÇO / DOENÇA) ALERGIA QUE AMEAÇA A VIDA, ALIMENTAÇÃO ATRAVES DO 
G-TUBE, ANSIEDADE, DEPRESSÃO. Por favor descreva qualquer outro:  ___________________________________________
Seu filho toma medicamentos todos os dias?       � SIM        � NÃO  If SIM, please state below.  
Seu filho toma medicamentos? “conforme necessário” em casa ou na escola?      � SIM       � NÃO    Se sim, por favor indique abaixo. 
Todos os alunos que tomam qualquer tipo de medicamos na escola devem apresentar uma receita do doutor com a assinatura dos pais/
encarregados de educação e o medicamento deve estar no recipiente da farmácia rotulado e entregado à enfermeira da escola.

Nome do medicamento(s) _________________________________ hora(s) que deve ser tomado: _____________________
Alergias: Comida ______________________ Medicamentos _______________________ Látex ____ Picada de abelha ____
Tem problema com a visão?  � SIM � NÃO  usa óculos a todos os momentos �      ¼ Parte do tempo �    para que 
actividades? 
Tem problemas de audição? � SIM � NÃO  usa aparelho auditivo:  � SIM     � NÃO 
Seu filho(a) teve alguma cirurgia, doença, ou ferimento no ano passado? Se sim, por favor descreva:: ________________________
A criança foi diagnosticada com um ferimento na cabeça ou concussão no último ano? Se assim for, por favor descreva: ___________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Assinatura ________________________________________________________________________ Data _______________
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O Código de conduta
Os alunos precisam de um ambiente seguro  e organizado para aprendizagem. Para asse-
gurar tal ambiente, todas as Escolas Públicas de Boston seguem o Código de conduta de BPS. 
Em cada escola, professores e pais também desenvolvem e seguem Regras com base na escola 
(olhe para o “sidebar”).  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 ter acesso ao Código de 
conduta no nosso site. Veja “onde encontrar o Código de conduta” na página 11.

O Código de conduta de BPS
Todas as escolas devem também seguir 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 
conflituarem 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, e consistente e devem 
proteger os direitos dos alunos no horário de instrução sempre que possível. 

Tanto as Regras escolares como o Código de conduta se aplicam ao comportamento dos alunos 
enquanto estão na escola, em atividades patrocinadas pela escola e a caminho da escola ou de 
casa (no ónibus escolar, no ponto de ónibus, no metro, ou caminhando).

Se tiver alguma pergunta ou preocupação concernente ao Código de conduta, em especial 
sobre a remoção de emergência, processo devido, ou suspensão/apelos de expulsão, contata 
o escritório do superintendente operacional no 617-635-9057.

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 ao aluno. O aluno 
será suspenso somente do percurso de ônibus em que o incidente 
ocorreu. 

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 ser negado transporte por mais de 10 dias a não 
ser que uma reunião de Determinação de manifestação tenha sido 
realizada.

Suspension
Suspensão significa que um aluno não é permitido a 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. 
Por favor, observa que os alunos das classes K0-2 não podem ser 
suspendidos. Para alunos com 16 anos ou mais, a suspensão pode 
ser de até cinco dias consecutivos. Suspensão a 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 

Regras da 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.
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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 remoção 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.

O processo de expulsão, passo a passo
 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. 

 Durante a suspensão, o diretor começa os procedimentos para 
realizar uma audiência formal de expulsão. Ele ou ela agenda 
o aluno para uma designação no Succeed Boston (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 solicitar um 
adiantamento.

 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. 

Apelar uma suspensão ou expulsão. Se o aluno e seus pais/
responsáveis discordarem da expulsão, eles podem apelar a decisão 
ao superintendente ou alguém designado pelo mesmo (617-635-
9057), no prazo de 10 dias. 

Ofensas pelas quais os alunos podem 
ser suspensos ou expulsos

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

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

 � posse 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. 

 � posse 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
 � sair da 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 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 de 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.  

Succeed Boston
Succed Boston em Roslindale, atende os alunos que violaram as 
infrações mais grave do Código de Conduta de BPS. Enquanto 
medidas progressivas são sempre recomendadas, repetição de 
violações graves do Código, resulta em uma recomendação para o 
Succeed Boston. Este departamento oferece orientação individual e 
em grupo, e usa práticas restaurativas e informadas sobre trauma que 
permitem o aluno continuar progredindo academicamente, e ajuda 
o aluno a desenvolver habilidades necessárias como a habilidade 
sócio emocional e a de tomar boas decisões que o ajudará a avaliar os 
riscos, considerar possíveis consequências e tomar melhores decisões. 
Um aluno é designado ou para o programa de curto prazo de 3-5 
dias ou o programa de ensino básico formal de longo prazo por 11 
dias até o final do ano letivo. Embora a participação no programa de 
curta duração seja agora considerada uma suspensão, este programa é 
recomendado como uma alternativa às suspensões em casa. 
O Programa de Direitos Civis no Sábado, é uma parceria com 
o Escritório de Equidade de BPS, e é uma alternativa de um dia 
à suspensão para alunos que estivam envolvidos em condutas 
baseadas em preconceitos (baseadas em membros de uma classe 
protegida, como etnia, género, raça, deficiência, status militar, 
religião ou orientação sexual).  Este programa, disponível apenas por 
referência, oferece instrução em grupo e currículos individualizados, 
aconselhamento e reflexão, para ajudar os estudantes aprenderem 
sobre a história dos direitos civis, o impacto do discurso de ódio e o 
prejuízo que isto causa aos outros. 

Punição física
De acordo com a lei estadual e Políticas do Comitê Escolar, 
funcionários da escola não podem punir um aluno fisicamente, 
por bater, empurrar ou usar 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 restrição deve ser documentado e enviado (dentro 
de 24 horas) para o diretor. Qualquer funcionário da escola que use 
força desproporcional estará sujeito a ações disciplinares.

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 de 
BPS. O mesmo está descrito na Circular do superintendente SPE-15. 
Pode-se baixar 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:• Compartilhar a responsabilidade pelo comportamento dos 

filhos na escola, em atividades promovidas pela escola e no 
caminho para escola e para casa• Preparar seu filho para assumir a responsabilidade de 
comparecer à escola e também de seu próprio comportamento• Reforçar as atitudes positivas das crianças em relação a si 
mesmas, a outros, à escola e à comunidade• Conversar com os funcionários da escola sobre seu filho• Frequentar conferências individuais ou em grupo• Reconhecer que os funcionários têm o direito de fazer cumprir 
as políticas do Comitê Escolar de Boston• Comportar-se de maneira civilizada e não interromper a aula 
ao visitar a escola• Assegurar-se de que seu filho traga para a escola somente o que 
for apropriado para um ambiente escolar

Onde encontrar o Código de conduta
 Visite o site de BPS: bostonpublicschools.org. Selecione “Helpful 

Links,” e depois “Code of conduct”.
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 de 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.



 BPS Formulários para os estudantes e Informações 2019-2020          www.BostonPublicSchools.org12

Diretório de serviços para as famílias
Escritórios das BPS
NÚMERO PRINCIPAL ............................................................. 617-635-9000
Escola para adultos e ensino Secundário noturno ............... 617-635-9300
Ensino alternativo ................................................................. 617-635-8035
Serviços de saúde comportamental ..................................... 617-635-9676
Conselho Consultivo dos Alunos de Boston (BSAC) ............. 617-635-9660
Comunicações (Mídias, website e publicações) ................... 617-635-9265
Contagem regressiva para o jardim de infância ................... 617-635-6816
Informações e responsabilidades (teste) .............................. 617-635-9450
Educação infantil Precoce ..................................................... 617-635-9063
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
 Comité Consultivo do Distrito EL ...................................... 617-635-9435
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
Aulas particulares em casa e no hospital .............................. 617-635-6633
Capital humano (funcionários) ............................................. 617-635-9600
Tecnologia de informação instrutiva (OIIT) ........................... 617-635-9199
Centro de avaliação e aconselhamento para  
recém-chegados (teste linguístico)....................................... 617-635-1565
Provedor de BPS ................................................................... 617-635-9054
Universidade dos pais .......................................................... 617-635-7750
Centro de reengajamento .................................................... 617-635-2273
Serviços de segurança .......................................................... 617-635-8000
Comité escolar ...................................................................... 617-635-9014
Serviços de saúde comportamental ..................................... 617-635-6788
Ensino especial ..................................................................... 617-635-8599
Conselho Consultivo de Pais para o Ensino Especial ............ 617-297-7335
Registro do aluno ................................................................. 617-635-9507
Succeed Boston (Centro de Aconselhamento e Intervenção) ..... 617-635-8123
Escola de verão ..................................................................... 617-635-9414
Escritório do superintendente .............................................. 617-635-9050
Centro de Treinamento Title I ................................................ 617-635-7750
Transporte ............................................................................. 617-635-9520
Serviços de Boas-vindas (Inscrição e Colocação) .................. 617-635-9046

De volta à Escola &  
Linha direta de Registo Escolar 617-635-9046 

Agosto-setembro de 2019 & janeiro de 2020 
Segunda, terça, quinta e sexta-feira 8:30 a.m. às 5:00 p.m.

Quarta-feira: Meio dia – 7:00 p.m.
Linha Direta de Escola Segura & Prevenção de 

Bullying e Intervenção  617-592-2378  
(chame ou envia uma mensagem de texto)

Para alunos e pais/responsáveis denunciarem bullying na escola, fora 
da escola e on-line, e através de dispositivos eletrónicos; e para alunos 
ou pais/responsáveis relatarem preocupações de segurança dentro ou 
fora da escola.  Com conselheiros treinados disponíveis 24 horas por 

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

Deixe dicas anónimas sobre alunos que frequentam as 
Escolas Publicas de Boston, mas que não residem na Cidade de Boston.

2019-2020 Horário De Atendimento :
Ano escolar:  Segunda, terça, quinta e sexta-feira: 
 8:30 - 17:00 Quarta-feira: 12:00 – 19:00
Julho 2020:  Somente o Centro de Boas-vindas de Roxbury estará 

aberto. Segunda-feira á Quinta-feira, fechado nas sextas, 
as horas estão indicadas acima.    
bostonpublicschools.org/welcomecenters

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

Centros de boas-vindas de 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 o Avanço de Imigrantes  
 (multilingue) ................................................................... 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
Jennie Barron Building
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.

Aberto às segundas e terças-feiras. Horas 
adicionais em janeiro, final de agosto e início 
de setembro: quartas-feiras meio-dia às 19h



Jardim – 5ª Série s

Outono
( Somente as  

Séries 1-5)
Inverno

(série K-5)
Primavera
(série K-5)

Termo
5 de setembro de 2019 -  
29 de novembro de 2019

2 de dezembro de 2019 -  
13 de março de 2020

16 de março de 2020 -  
19 de junho de 2020

Distribuição dos boletim Semana de 9 de dezembro Semana de 23 de  março Último dia da escola

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

EXCEÇÕES: 

	Alunos no Jardim não recebem boletim de notas no Outono.

	Boston Teachers Union, Curley, 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

Termo
5 de set. de 2019 -  
8 de nov. de 2019

12 de nov. de 2019 - 
31 de jan. de 2020

3 de fev. de 2020 -  
17 de abril de 2020

27 de abril de 2020 - 
19 de junho de 2020

27 de abril de  2020 - 
5 de junho de 2020

Relatórios de 
progresso 9 de outubro 18 de dezembro 11 de março  20 de maio

Distribuição 
dos boletim

14 de novembro 6 de fevereiro 30 de abril Último dia da escola Último dia da escola

w Incluí séries 6-8 nas escolas K-8 exceto BTU, Curley, 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 2019 quando for estabelecido o último dia de aulas.  

2019-2020
Quando serão entregues  

os Boletim de Notas
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