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ACape Cod não discrimina com base em raça, cor, origem nacional, credo, etnia, orientação sexual, gênero, 
identidade de gênero, deficiência mental ou física, idade, ascendência, desempenho atlético, necessidade especial, 
proficiência no idioma inglês ou no idioma estrangeiro ou desempenho acadêmico prévio.  

 
 

Do diretor  

Bem-vindo ao ano letivo 2018-2019! É incrível pensar que nosso ousado experimento educacional está entrando no seu 24º ano! 
Embora estivéssemos tristes na primavera passada em enviar o Sr. Trull e Madame MacKenzie para a aposentadoria e a Sra. Bates 
em novas aventuras, temos o prazer de receber novos educadores talentosos em nossa comunidade. Aaron Crowell está vindo de 
Sturgis e ensinará ciências da 7ª série. Aaron é um professor mestre que ama crianças e traz uma experiência profunda para a posição. 
A filha dele, Emma, foi uma das nossas alunas favoritas aqui há alguns anos atrás. Colleen Smith está vindo da Scituate Middle School 
para ensinar espanhol na 7ª série. Colleen era uma das estrelas da CCLCS quando abrimos pela primeira vez - é difícil acreditar que 
ela seja professora há 13 anos! Também temos o prazer de informar que Keira Vicente estará expandindo seu papel além de apenas 
ensinar nossos alunos de inglês, para fornecer apoio geral a todas as crianças da sala de aula.  

Este manual foi desenvolvido para informar você sobre nossas políticas e procedimentos e é outra maneira de mantê-lo informado 
sobre seus direitos e responsabilidades como pais de alunos de uma escola pública de Massachusetts. Como uma escola pública, o 



CCLCS é obrigado (e feliz) a informá-lo legalmente de seus direitos e a ter uma cópia deste manual arquivada no Departamento de 
Educação Elementar e Secundária de Massachusetts.  

Por favor, leia este manual com seus filhos. Esperamos que você possa usar essas informações para entender melhor nossa escola e 
as políticas e procedimentos que usamos para nos guiar por algumas das situações complexas que podem surgir durante o ano letivo.  

Como um graduado do CCLCS refletiu alguns anos atrás: "Eu aprendi muito sobre mim no CCLCS. MUITO. A principal coisa que 
aprendi sobre mim é a minha vontade. Minha vontade de continuar e até onde estou disposto a avançar eu mesmo para atingir metas 
... como cooperar com os outros como uma equipe e construir uma força independente.O aspecto comunitário é o objetivo do CCLCS, 
não é? É sobre sentir-se seguro como um todo e cuidar um do outro. uns aos outros e construindo vínculos e habilidades duradouras 
na vida ... "Sinta-se à vontade para usar este manual como outro elo de construção do tipo de comunidade de apoio que ajuda nossos 
alunos a prosperar. Por favor, não hesite em contactar-me com perguntas, preocupações ou comentários. Todos estamos ansiosos 
para um ótimo ano letivo.  

Atenciosamente, Paul Niles Diretor Executivo  

 

I. Origens da Escola  

A. Lei de Reforma da Educação, Finalidade das Escolas Charter Em 1993, o Legislativo de 

Massachusetts aprovou a Lei da Reforma da Educação , determinando o desenvolvimento das Escolas Charter. De acordo com 

a Lei de Reforma da Educação, foram criadas escolas charter para “estimular o desenvolvimento de programas inovadores na 

educação pública; proporcionar oportunidades de aprendizado e avaliações inovadoras; proporcionar aos pais e alunos mais 

opções na escolha de escolas dentro e fora de seus distritos; fornecer aos professores um veículo para estabelecer escolas com 

métodos alternativos e inovadores de instrução educacional e estrutura e administração da escola; incentivar programas 

educacionais baseados no desempenho; e responsabilizar professores e administradores escolares pelos resultados 

educacionais dos alunos. ”(MGL Ch. 71, sec. 55, 1993). Durante o ano letivo de 1993-1994, catorze escolas charter foram 

aprovadas, sendo a Escola de Charter de Cape Cod (CCLCS) uma delas. B. Declaração de Missão A Cape Char 

Lighthouse Charter School procura proporcionar ume de apoio ambiente de aprendizado desafiadorpara os alunos do ensino 

médio, onde os professores estimulam o desenvolvimento intelectual e o desempenho acadêmico em um ambiente que celebra 

a aprendizagem como um prazer ao longo da vida. Agradecemos e compreendemos os alunos em idade escolar. Apreciamos a 

criatividade e o potencial intelectual muitas vezes subestimados dessa faixa etária. Nós nos esforçamos para fornecer uma 

comunidade emocionalmente segura e solidária, incentivando os alunos a desenvolver suas forças e arriscar um novo 

crescimento, enquanto buscamos um currículo academicamente rigoroso. Sempre que possível, os alunos aprendem com a 

experiência, permitindo que participem do processo de descoberta e vejam as aplicações práticas das aulas em sala de aula. 



Olhando além das paredes da sala de aula, colaboramos com parceiros locais para utilizar os recursos naturais e criativos 

exclusivos de Cape Cod e procuramos parceiros globais para ampliar nossa compreensão e conhecimento cultural. Nossos 

graduados levam consigo os valores de responsabilidade pessoal, consideração pelos outros, respeito ao meio ambiente, 

integridade acadêmica, expressão criativa e perseverança.  

C. Governança Como uma Escola Charter da Commonwealth, o CCLCS é governado por um Conselho 

Administrativo eleito de membros da comunidade, pais e representantes do corpo docente. Trabalhando em estreita colaboração 

com a administração e a equipe, o Conselho supervisiona a conformidade com o DESE, a estabilidade financeira, a fidelidade ao 

estatuto e a viabilidade organizacional de longo prazo. Reuniões do conselho realizadas na escola na terceira segunda-feira de 

cada mês às 18:00, salvo indicação em contrário. Todas as reuniões são abertas ao público com agendas publicadas no site da 

escola e na janela da frente da escola. As atas das reuniões também são publicadas no site.  

II Bios da equipe MELISSA ALVES (Terapeuta Ocupacional) Melissa tem mais de 20 

anos de trabalho no campo da terapia ocupacional pediátrica. Ela obteve seu diploma de bacharel pela Universidade Adelphi em 1987 

e seu mestrado em Terapia Ocupacional pela Springfield College em 1996. Ela reside em Brewster com o marido Don e 

trêsadolescentes filhosSpencer, Emelia e Sophie - todos graduados no CCLCS.  

 

BRIAN BATES (6ª Série Ciência e6ª série Educação Física) obteve um BS da Universidade de Colorado, Boulder. Ele mora em South 

Orleans com sua esposa, Erin, e sua filha Autumn e os gêmeos Skylar e Zoe. KRISTEN CARBONE BERNER (Educação Especial) é 

umalicenciada em Saúde Mental conselheiraque se mudou para Cape Cod da Flórida, onde trabalhou como conselheira escolar. Ela 

passou 9 anos trabalhando como terapeuta infantil e, desde então, encontrou o caminho para o CCLCS. Kristen traz muitas abordagens 

e idéias criativas para trabalhar com os alunos. Ela está sempre pronta para uma aventura e, nos seus tempos livres, gosta de passear 

de barco, encalhar e brincar com o marido Kegan e o filho Chase! GARY CLARKE (Educação Especial) cursou o Mestrado em Artes, 

dando aulas no Manhattanville College (Purchase, NY) antes de se mudar para o Cape em 2012. Ele é bacharel em Engenharia 

Mecânica pela Northeastern University em Boston, MA e Massachusetts. Licença de educador em matemática / ciências do ensino 

médio. Ele foi professor substituto na CCLCS de 2012 a 2015. Antes de se tornar professor, trabalhou como engenheiro de projeto 

mecânico por mais de 15 anos em várias empresas de eletrônicos inovadoras na costa leste e no Vale do Silício, incluindo Motorola, 

BBN e Phillips. Ele também passou vários anos como pai que fica em casa criando duas filhas. CHALLIS CREMA (Fonoaudióloga) 

recebeu Bacharelado em Distúrbios da Comunicação pela Bridgewater State University em 1999 e seu Mestrado em Fonoaudiologia 

pela Plattsburgh State University em 2001. Ela continuou sua educação no campo da leitura. Challis desfruta da energia e do espírito de 



trabalhar com alunos do ensino médio para ajudar a desenvolver suas habilidades de alfabetização. Ela vive em West Barnstable com o 

marido, Chris, filha, Molly e cachorro, Rainy. AARON CROWELL (7ª ciência dasérie) Após dezessete anos de ensino deensino biologia 

nomédio e ciências da vida no ensino médio na Cape Cod Academy e três anos de ensino de biologia na Sturgis Charter School, Aaron 

vem ao CCLCS para ensinar sua faixa etária favorita, na sétima série. Ao receber seu diploma de bacharel em inglês do Colby College, 

ele foi para o sul para colocar seu curso de biologia no Departamento de Microbiologia da Faculdade de Medicina Veterinária da 

Universidade da Geórgia. Inspirado ao trabalhar com os alunos como assistente de ensino, ele voltou sua atenção para o ensino e 

ganhou seu Certificado de Educador em Geórgia em ciências. Ele passou seu primeiro ano completo de ensino na Carrabassett Valley 

Academy, uma pequena escola particular localizada perto da base do Pão de Açúcar no Maine. Quando teve a oportunidade de 

retornar ao local em que cresceu, Aaron foi para o Cabo em 1997 para ensinar ciências e treinar futebol, lacrosse e esqui cross country 

na Academia de Cape Cod. Aaron vive em Dennis com sua esposa e filha (CCLCS '17) e desfruta de vários hobbies quando não está 

dirigindo para as inúmeras obrigações de sua filha adolescente. JULIE DONNAN (Professora de Educação Especial) recebeu seu BA 

da Universidade de Denver, tendo se formado em Psicologia e Educação. Ela recebeu seu mestrado em Educação Especial do 

Cambridge College e é professora de Educação Especial certificada. Julie e seu marido Dave gostaram de viver em Chatham a maior 

parte de suas vidas de casados, e têm duas filhas que agora crescem e se separam. Os interesses de Julie incluem sua família, é claro, 

além de correr e qualquer coisa relacionada ao ar livre e à água. BETSY DORISS (professora de bandas), formada pela Universidade 

de Boston, dirige o programa Band and Select Band. Betsy é oboista principal da Sinfonia de Cape Cod; ela traz vasta experiência e 

grande entusiasmo ao nosso programa de bandas. Ela também é uma ávida tenista. DANIELLA GARRAN (7º Estudos Sociais) 

ingressou no CCLCS em 2003. Ela adora ensinar sobre civilizações antigas e gosta especialmente de compartilhar histórias de suas 

escavações arqueológicas na Bulgária e na Inglaterra! Ela tem um mestrado em Educação e Estudos de Museus da Universidade Tufts 

e se formou em História e História da Arte no Connecticut College. A senhora Garran passou quase todos os verões de sua vida nos 

acampamentos marítimos de Cape Cod, onde conheceu o marido. Seu primeiro livro, A History of Collegiate Rowing in America, foi 

publicado em 2012 pela Schiffer Publishing e seu segundo livro, Celebrating Summer Camp, foi publicado na primavera de 2014. Ade 

Garran,  

filhaEliza, se juntou à família em fevereiro de 2014 e está ansiosa para aprenda tudo sobre história antiga e arqueologia à medida que 

ela cresce! MARK GIRARDIN (professor de coral) ingressou na CCLCS em 2015. Mark ensinou música nas séries pré-K-12, iniciou os 

departamentos de música e teatro da St. Matthew School em Cranston, RI, St Pius X School em S. Yarmouth e Saint John Paulo II em 

Hyannis. Mark se formou na Crane School of Music, SUNY POTSDAM. Ele também participou do Saratoga Potsdam Choral Institute no 

Skidmore College, cantando com a Philadelphia Orchestra e também o Liberty Weekend Chorus. SUSANNA GRAHAM-PYE (Educação 

Especial) está no CCLCS há mais de uma década. Ela gosta imensamente de seu trabalho aqui. Formada no Smith College, ela tem 

um MFA em redação criativa pelo Goddard College. Ela mora em South Orleans com o marido, filhos e cães de caça. Ela adora 



compartilhar a incrível jornada que é o ensino médio com seus colegas e as fantásticas crianças charter. ALLISON GRAHAM (Saúde e 

Educação Física), também conhecida como Miss Allie, formou-se em Desenvolvimento Humano pela Universidade de Lesley e está 

atualmente trabalhando em sua graduação, também através de Lesley. Allie e sua filha, Zukhra, moram em Eastham com uma manada 

de amigos animais! Miss Allie leciona Saúde e Educação Física no CCLCS desde 2001. DEBORAH GREENWOODmestre em 

educação. (Arte da 6ª, 7ª e 8ª séries) é bacharel pela Rowan University eda Escola de Arte Tyler, Temple University. Estudou no 

Instituto de Arte de Maryland, na Universidade Rutgers, na RISD, na Universidade de Artes e na Academia de Belas Artes da 

Pensilvânia. Ela ensinou arte no ensino fundamental, médio e superior. Era o 21º verão de Debby como diretora de arte nos 

acampamentos marítimos de Cape Cod. Ela mora com o marido em Brewster. KATIE PRCHLIK (matemática da 7ª série) é 

recém-formada na Bridgewater University, onde obteve seu diploma de bacharel em matemática e ensino fundamental. Ela é certificada 

para ensinar matemática para as séries 5 a 8, bem como elementar nas séries 1 a 6. Ela também é professora certificada pela 

Sheltered English Immersion (SEI). Atualmente, ela vive com sua família ativa em Barnstable, onde gosta de paddle boarding, corrida e 

sua fazenda de 2 cabras, 6 galinhas, um coelho e um pato. ANNIE HAVEN (professora de matemática da 6ª série) é uma aprendiz 

perpétua que reside em Harwich, MA, com o marido, Pete e duas filhas, Sonia e Hallie. Ela obteve seu Mestrado em Currículo e 

Instrução pela Universidade de Lesley e ensinou todas as disciplinas da sexta série na Chatham Middle School e, mais recentemente, 

ciências da sexta série na Monomoy Regional Middle School. Annie possui certificações estaduais para todas as disciplinas de 1 a 6, 

bem como nas de matemática / ciências de 5 a 8. Ela obteve seu certificado de nível 1 em matemática do Bacharelado Internacional e 

foi a Educadora de Ciências do Condado de Barnstable em 2014. Durante o verão, você encontrará seus robôs de construção e sorvete 

de nitrogênio líquido no Chatham Marconi Maritime Center. SANDRA HEMEON-MCMAHON (espanhol) “Senora H.”, como é conhecida 

por seus alunos, aprendeu seu espanhol comprando uma passagem só de ida para Madri, Espanha, e ficando lá até dominar o idioma. 

Enquanto estava lá, ela decidiu fazer um mestrado na língua pela Universidade de Nova York. Señora espera que todos os seus alunos 

algum dia tenham a oportunidade de morar em um país de língua espanhola, mas até então ela promete tornar a experiência deles o 

mais autêntica possível aqui nos EUA. Antes de dar aulas no CCLCS, Senora H. ensinou espanhol em Cape Cod Tech e Inglês como 

Língua Estrangeira na Espanha. Senora vive em Dennis com o marido, dois filhos, gato, um cachorro e um porquinho-da-índia. Ela 

também é voluntária como DJ de música mundial no WOMR em Provincetown e toca música no Espanol e em outros idiomas. 

ELIZABETH HESSLER (Educação Especial) é formada pelo Middlebury College. Antes de se mudar para Cape Cod, Liz trabalhou 

como editora sênior da Disney Press em Nova York. Em 2010, ela se mudou para Chatham, onde continua a trabalhar como freelancer 

para a Disney, escrevendo romances para jovens adultos baseados em filmes como Cinderela, Congelado, Bela e a Fera e Dragão de 

Pete. Além de escrever, Liz trabalhou para o Monomoy Properties Group, foi professora substituta e voluntária em seminários da 

CCLCS e é co-proprietária de um restaurante (a Lazy Lobster em Chatham) com seu marido Caleb. Ela é a mãe orgulhosa de um lindo 

filho e três cães peludos.  



 

JENNIFER HYORA (Coordenadora de Educação Especial /Educação Especial da 6ª série Professora de) é uma Cape Codder nativa 

animada por voltar por mais um ano fabuloso na CCLCS. Anteriormente, lecionou na Harwich Elementary School e na Laurel School 

em Brewster. Ela recebeu seu BS em Educação Infantil da Colby-Sawyer College, M.Ed. em Educação Especial pela Framingham 

State College e CAGS em Administração Escolar pela American International College. HANNAH KAST (8º Estudos Sociais) Hannah é 

formada emInternacionais Estudose Psicologia pela Universidade George Washington, em Washington, DC. Antes de se tornar 

professora, lecionou no norte da Tanzânia e na África do Sul, foi voluntária nas escolas públicas de DC e trabalhou na educação ao ar 

livre em New Hampshire. Antes de ingressar na equipe do CCLCS, Hannah trabalhou na 7ª e 8ª séries em Burlington, Vermont, 

enquanto completava seu Mestrado em Artes no Ensino no Currículo da Escola Secundária da Universidade de Vermont. Ela se formou 

novamente em 2017 com um M.Ed em Administração Educacional pelo Endicott College e é licenciada em Ciências Humanas e 

Administração Escolar. No CCLCS, Hannah ensina a 8ª série e coordena o portfólio da escola e os programas de seminários. Fora da 

escola, ela também é instrutora de ioga e treinadora de patinação no gelo. MINDY LAMOTHE (Diretora de Tecnologia) é bacharel 

emMassa Comunicação depela Westfield State University e possui um diploma de mestrado. em Tecnologia Instrucional pela 

Bridgewater State University. Ela tem duas décadas de experiência em educação tecnológica; primeiro na produção de vídeo e, 

posteriormente, no ensino e coordenação de tecnologia instrucional. Ela tem orgulho de ser uma nerd de computadores e uma Cape 

Codder local. Nas horas vagas, adora praia, fotografa, lê e passa tempo com o marido e as três filhas adolescentes. MARY 

MARVULLO (psicóloga escolar) obteve seu bacharelado em educação pelo Lesley College e seu mestrado em psicologia pela 

Universidade Adelphi. Ela gosta de ser consultora do governo estudantil da CCLCS. Quando a sra. Marvullo não está na escola, ela 

gosta de passar tempo com sua família, lendo e indo à praia. PAUL NILES (Diretor Executivo / Ciência da 8ª série) é um dos 

professores fundadores do CCLCS. Paul foi atraído para o CCLCS pelo ensino de ciências em uma pequena escola em Western Mass. 

Ele é bacharel em francês pelo College of the Holy Cross, bacharel em zoologia pela UMass / Amherst e mestre em educação pela 

UMass / Amherst. Ele mora em Brewster com sua esposa. Ele passa seu tempo livre praticando esportes e curtindo a natureza. 

ANDREW NOVAK (Ciências e Matemática da 8ª série) é bacharel em Biologia pela Universidade de Massachusetts em Amherst. Andy 

leciona e ensina matemática e ciências desde 2007 e trabalha no CCLCS em várias capacidades desde 2009. Ele é certificado em 

biologia do ensino médio e matemática do ensino médio, adora correr, fazer caminhadas, observar pássaros, xadrez e conhecer ou 

exceder os demandas de energia de seu filho. Ele mora em Dennis com sua esposa Elizabeth e o filho Hayden. ELIZABETH NOVAK 

(matemática da 8ª série) leciona no CCLCS desde 2004. Ela é bacharel em matemática pelo Mount Holyoke College, e também é aluna 

do Cape Cod Community College. Além de seu ensino de matemática, Liz teve uma vasta experiência com educação ao ar livre e 

experimental. EMILY NOWACK (Educação Especial) é formada pela CCLCS e está animada por voltar a experimentar o mundo da 

CCLCS do ponto de vista de um educador. Emily recebeu seu bacharelado em inglês pelo Wheaton College, além de menores em 



Educação, Psicologia e Studio Art. Emily mora em Sagamore com sua tartaruga Porthos. CATHERINE O'LEARY (Diretora Associada) 

formou-se no Boston College em 2003 com bacharelado em inglês e novamente em 2008 com M.Ed. Antes de chegar ao CCLCS, ela 

ensinou artes da linguagem da 7ª série em Brookline nas escolas Dexter e Southfield, bem como 5ª série nas escolas públicas de 

Newton. Catherine ingressou na comunidade CCLCS como professora de artes da linguagem da 6ª série e atuou nessa posição por 

cinco anos. Catherine obteve seu diploma de Mestre em Administração Escolar pelo Simmons College e passou da sala de aula para a 

administração em 2013. Ela reside em Harwich com o marido, dois filhos e um cachorro.  

ANDREA PHILBROOK (Assistente de escritório / Coordenador de almoço) Entrou para ado CCLCS equipeem 2015. Ela mora em East 

Dennis com seu marido Christian, filho e ex-aluno do CCLCS Jacob, filha e ex-aluno do CCLCS Chelsea e cães Misty e Snickers. 

SALLIE PROBOLUS (Assistente Administrativa) obteve seu bacharelado em negócios / economia pela Rhode Island College. Sallie 

começou sua carreira no CCLCS como professora substituta e depois se mudou para o escritório como coordenadora e secretária do 

almoço, trabalhando ao lado de Marion Lay por três anos. Ela é mãe de dois alunos que agora estão na profissão de professor. Sallie 

vive em Brewster com o marido Paul. CARRIE QUENNEVILLE (Matemática) ensina matemática da 6ª e 7ª séries e é nossacampo 

treinadora de hóquei em. Ela possui seu Bacharelado em Educação Artística no Monte. Holyoke College, uma certificação secundária 

pelo Smith College e um Master of Art Education pela UMass-Dartmouth. Sua tese de mestrado focou em como o desenho pode 

melhorar o foco e o envolvimento dos alunos na sala de aula. Ela mora em Dennis com o marido Shane, os incríveis filhos Aurora e Zaq 

e seus adorados filhotes de buldogue. SUSY REMILLARD (6ª série LA) é formada em inglês pelo Colby College e em antropologia 

linguística e ESL pela University of South Carolina. Ingressou na comunidade CCLCS em 2013 e ensina artes da linguagem na 6ª série. 

Suas áreas de interesse incluem escrita criativa, oficina de leitura e história nativa americana. Ela mora em Dennis com o marido Joe, 

três filhas, estudantes de intercâmbio da China e uma variedade de animais de estimação. KATE RYAN (7ª série LA) retornou ao Cabo 

em 2010, depois de seem formarComunicação e Inglês pela Universidade Quinnipiac em 2008. Após se formar, Kate ensinou inglês 

como segunda língua em Praga, República Tcheca. ELIZABETH SCHULTZE (String Ensemble) é formada peloOberlin Conservatório. 

Liz era violoncelista da Filarmônica de Bergen (Noruega) e músico freelancer em Estocolmo, Suécia, antes de se estabelecer no Cabo 

em 1991 e é membro da Sinfonia de Cape Cod. Liz ensina estudantes particulares em casa e no Conservatório de Cape em 

Barnstable. Ela mora com Bo, membro da Schultze-Ericsson Duo, e é mãe dos violoncelistas Sam e Annika. Ciclista ávida, Liz pode ser 

encontrada andando de bicicleta no Cabo em todas as estações. KAREN SCICHILONE (Gerente de Negócios, Diretor Atlético 

eMatemática em Tempo Parcial Professor de) faz parte do CCLCS desde seu nascimento. Todos os quatro filhos dela frequentaram a 

Charter School. Karen é Associada em Contabilidade pela CC0 e Bacharel em Psicologia, Menor em Matemática e Educação pela 

UMass Dartmouth. Ela é certificada em Matemática e Estudos Sociais do Ensino Médio. Karen gosta de viajar e ler em seu tempo livre. 

Ela mora em Yarmouth com o marido Ray, ocasionalmente alguns filhos e netos e dois golden retrievers. COLLEEN SMITH (7ª espanhol 

dasérie) O amor de Colleen pelo espanhol começou na 7ª série como aluno do ensino médio da CCLCS. Depois de se formar na 



Nauset Regional High School, ela obteve um bacharelado em espanhol na College of the Holy Cross e um mestrado em ensino médio 

na UMass Boston. Ela ensinou espanhol nas séries 6-8 por mais de uma década na área da grande Boston antes de voltar para casa 

em Cape. Ela espera que um dia cada aluno tenha a oportunidade de morar ou viajar para um país de língua espanhola para 

experimentar em primeira mão a riqueza dessa incrível língua e cultura. Colleen mora em Orleans e passa o tempo livre explorando a 

natureza com seu Wheaten Terrier, praticando ioga e passando tempo com a família e os amigos. KATE SMITH RN (Enfermeira da 

escola) graduou-se em Enfermagem pela Northeastern University há mais de 30 anos e gostava de trabalhar com crianças desde 

então. Ela mora em Brewster com o marido e três cães barulhentos. Nos tempos livres limitados de Kate, ela gosta de jardinagem, 

praia e tudo o que tem a ver com as equipes esportivas da Nova Inglaterra! a. JOSH STEWART (Exploração da 6ª série) retorna pelo 

seu 21º ano na CCLCS e seu quinto no cargo atual de professor de Exploração da 6ª série. Antes de se mudar para a Explorations, ele 

passou 14 anos como professor de matemática na sexta série. Formado nas escolas regionais de Nauset, o Sr. Stewart estudou 

História Americana e Estúdio de Arte na Univ. de Vermont, e obteve o título de Mestre em Ensino Médio pelo Lesley College. Quando 

não está ensinando, ele passa seu tempo livre na água, torcendo pelo Red Sox e explorando Cape Cod. Ele mora em Orleans com sua 

esposa, seus dois filhos e "Murray The Dog". DANA STRAKELE (professora de educação especial) se formou na Westfield State 

College com um bacharelado em educação infantil e estudos liberais. Depois de se formar, Dana trabalhou com crianças pequenas 

antes de mudar para o ensino médio. Depois de alguns anos no CCLCS, Dana decidiu voltar para a escola. Ela se formou na 

Northeastern University, no outono de 2011, com um mestrado em Educação Especial. Dana vive em Orleans com seu marido, filha e 

dois gatos. DIANE WILSON TICOMB (Secretário) é natural de Seattle e vive em Cape Cod, em Sagamore. Ela mora com seu cachorro 

fugitivo chamado Duncan, um gato chamado Gracie, e cinco galinhas que desejam permanecer anônimas. Diane é mãe de 4 

graduados do CCLCS. Ela tem uma feliz afiliação à CCLCS há mais de 10 anos - como mãe, voluntária, membro do conselho e, mais 

recentemente, como funcionária.. KATHRYN WILKINSON (Estudos Sociais da 6ª série) leciona na CCLCS desde 2004. Anteriormente, 

Kathryn lecionava a quinta série em uma escola internacional na Guatemala. Ela obteve um diploma de graduação da Universidade de 

Vermont e um mestrado em educação da Universidade de Lesley. Kathryn vive em Orleans com seu marido, dois filhos e seu cachorro. 

AMY WOODS (8ª série LA) e seu marido, Seamus, moram em Brewster com sua filha Ella, filho, Asher e seus gatos loucos, Roshi e 

Buoy. Antes de vir para o CCLCS em 2005, Amy ensinou na Pensilvânia por oito anos. Ela tem um diploma de graduação da 

Universidade da Pensilvânia e um mestrado da Universidade de Arcadia. Quando não está ensinando, Amy gosta de dar aulas de 

ciclismo indoor na Bodystrong, ler, esquiar e brincar com Ella e Asher.  

III Charter School Campus  

A. Segurança Geral O CCLCS está localizado em uma área comercial. Consequentemente, a 

escola implementou procedimentos específicos para garantir a segurança do aluno.  



1. Comportamento ao viajar para fora do campus: Os alunos freqüentemente viajam para fora do campus para várias 

atividades em veículos pertencentes à escola e veículos dirigidos pelos pais. Existem várias regras que devem ser seguidas 

para garantir a segurança e a responsabilidade do motorista:  
a. Os alunos devem usar cintos de segurança o tempo todo. b. O comportamento dentro de um veículo não depende de 

oou não motorista serum professor ou um dos pais. Todos os drivers devem ser respeitados. c. O rádio é controlado 
pelo motorista.  

d. Os alunos não têm permissão para comer ou beber em veículos da escola sem permissão. e As vans são limitadas a 11 

passageiros, além de um motorista. 2. Os alunos não podem sair do campus antes, durante ou depois da escola, a menos 

que estejam acompanhados por um adulto ou com permissão dos pais por escrito. Os comprovantes de permissão estão 

disponíveis no escritório. 3. Os exercícios de evacuação ocorrem de acordo com as normas policiais e deda cidade de 

Harwich bombeirose com nosso plano de crise da CCLCS. As saídas são marcadas claramente à esquerda ou adjacentes a 

cada sala de aula.  

B. Manutenção A manutenção das instalações da escola é uma atividade da comunidade.se que os alunos 

Espera-ajudem na limpeza diária da escola, ajudando na reciclagem, recolhendo-se depois de comer, esvaziando recipientes de 

lixo em suas salas de aula, devolvendo itens para seus devidos lugares depois de usá-los e evitando jogar lixo no chão . Os 

alunos também são responsáveis por manter os cubinhos limpos. IV Políticas da EscolaPolíticas  

A.Anti-Bullying e Anti-Hazing  

DEFINIÇÕES O Agressor é um estudante que se envolve em bullying, cyberbullying ou retaliação. Bullying, conforme definido 

na MGL c. 71, § 37O, é o uso repetido por um ou mais alunos de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou de um ato ou 

gesto físico ou qualquer combinação dos mesmos, direcionados a um alvo que: cause dano físico ou emocional ao alvo ou 
dano à propriedade do alvo; coloca o alvo em um medo razoável de prejudicar a si próprio ou de danos a sua propriedade;  

cria um ambiente hostil na escola para o alvo;  

viola os direitos do alvo na escola; ou interrompa material e substancialmente o processo educacional ou aordenada operaçãode 

uma escola. O cyberbullying é o bullying por meio do uso de tecnologia ou dispositivos eletrônicos, como telefones, telefones 

celulares, computadores e Internet. Inclui, entre outros, email, mensagens instantâneas, mensagens de texto e postagens na 

Internet. Veja MGL c. 71, § 37O para a definição legal de cyberbullying. Hazing é o termo usado nesta seção para significar 

qualquer conduta ou método de iniciação em qualquer organização estudantil, seja de propriedade pública ou privada, que 

voluntariamente ou imprudentemente coloque em risco a saúde física ou mental de qualquer estudante ou outra pessoa. O 



CCLCS cumpre com MGL 269, 17-19. Uma cópia desta seção das Leis Gerais de Massa pode ser encontrada no site da nossa 

escola em 'Governança'.  

Ambiente hostil, conforme definido em MGL c. 71, § 37O, é uma situação em que o bullying faz com que o ambiente escolar seja 

permeado de intimidação, ridículo ou insulto suficientemente severo ou difuso para alterar as condições da educação de um 

aluno. Retaliação é qualquer forma de intimidação, represália ou assédio dirigida contra um aluno que denuncia bullying, fornece 

informações durante uma investigação de bullying, ou testemunha ou tem informações confiáveis sobre bullying. A equipe inclui, 

entre outros, educadores, administradores, conselheiros,escolares enfermeiras, funcionários de lanchonetes, guardiões, 

motoristas de ônibus, treinadores de atletismo, orientadores de atividades extracurriculares, equipe de apoio ou 

paraprofissionais. O alvo é um aluno contra quem o bullying, o cyberbullying ou a retaliação foram cometidos. O assédio, a 

intimidação ou o bullying podem assumir várias formas, incluindo: insultos, boatos, piadas, insinuações, comentários 

humilhantes, desenhos animados, brincadeiras, gestos, ataques físicos, ameaças, exclusão ou isolamento social ou outros atos 

escritos e transmitidos eletronicamente (via e-mail, postagens em sites, blogs ou telefones celulares), ações orais ou físicas. 

Como o apoio do espectador ao assédio ou bullying (“instigar”) pode reforçar esses comportamentos, o CCLCS proíbe o apoio 

ativo e passivo a atos de assédio ou bullying. Os alunos são incentivados a resistir ao envolvimento ativo ou passivo nesses atos 

quando os vêem, tentam construtivamente detê-los e os denunciam a um professor ou membro da equipe. Aconselhamento, 

disciplina corretiva e / ou encaminhamento para a aplicação da lei serão usados para mudar o comportamento de um aluno que 

viola esta política e para remediar o impacto na vítima.Isso inclui intervenções adequadas, restauração de um clima seguro e 

acolhedor e apoio às vítimas e outras pessoas afetadas pela violação. Relatos falsos ou retaliação por assédio, intimidação ou 

bullying também constituem violações desta política.  

B. Políticado do Atletismo O Programa Atlético InterescolásticoCCLCS, como sua missão, busca paralelo a 

esses ideais, proporcionando à comunidade estudantil do CCLCS um ambiente extracurricular favorável aos programas 

acadêmicos. O programa atlético do CCLCS promove a autodisciplina, o respeito a si próprio e aos outros e a competitividade 

ética, a fim de promover a responsabilidade pessoal, o desenvolvimento de habilidades, a aptidão física, a coragem moral, o 

altruísmo, bem como a apreciação do espírito de equipe e da escola. O programa opera sob a orientação de membros da 

comunidade de escolas de adultos. As equipes escolares competem contra outras escolas secundárias públicas e privadas em 

um cronograma elaborado pelo Diretor Atlético antes de cada temporada. A escola oferece competição interescolástica no 

ensino médio em meninos / meninas de cross country, futebol de meninos / meninas, hóquei em campo de meninas, meninos / 

meninas de basquete, beisebol e softbol. ONível Médio da Associação Atlética Interscholastic de Massachusetts (MIAA) Comitê 

Atlético dedeclara que “os horários interescolásticos no nível médio devem incluir todos os graus de nível médio dentro do 



edifício.” Para acomodar esta diretiva, instituiremos os seguintes procedimentos:  

• Para cada esporte a cada temporada, um limite do número de participantes permitido na equipe será definido pelos 

administradores da escola. Esse número será determinado pelos recursos (treinadores, instalações, transporte) disponíveis a 

cada temporada.  

• Os alunos da sétima e oitava séries poderão se inscrever na equipe automaticamente, sem a possibilidade de serem 

cortados.  

• Os alunos da sexta série serão elegíveis para competir por quaisquer vagas restantes na equipe. Se mais alunos 

se inscreverem do que os lugares disponíveis, o treinador precisará cortar os alunos para reduzir a equipe ao número que pode 

ser acomodado. Uma taxa de US $ 30 é cobrada por aluno e por esporte.  

Diretrizes para o tempo de jogo Os atletas atletas do CCLCS trazem uma ampla gama de habilidades e níveis de 

comprometimento para seus esportes. Alguns atletas estão entre a elite na faixa etária. Outros atletas podem estar praticando 

um esporte pela primeira vez. As diretrizes de tempo de jogo descritas aqui foram criadas para homenagear os dois tipos de 

participação da equipe atlética. Atletas competitivos comprometidos merecem uma experiência que aprimore suas habilidades e 

os mantenha no caminho certo para atingir seus objetivos atléticos maiores. Os membros da equipe iniciantes merecem a 

chance de experimentar os muitos benefícios resultantes da participação bem-sucedida em esportes coletivos nas escolas. 

Todos os estudantes atletas elegíveis têm o direito de participar igualmente nastreinos sessões de. Embora os treinadores às 

vezes possam “dividir equipes” para experiências práticas menores, estudantes de todos os níveis de habilidade devem ter o 

mesmo tempo de prática. Todos os alunos elegíveis que se candidatam a um concurso específico têm garantia dejogo tempo de, 

desde que se comportem adequadamente, mas o tempo de jogo pode não ser igual. Os treinadores se reservam o direito de 

distribuir o tempo de jogo em um jogo em resposta ao fluxo da competição. Os treinadores têm o direito de definir listas de 

jogadores que diferem de jogo para jogo. Os treinadores devem definir listas de jogos na tentativa de equilibrar competitividade e 

inclusão. Todas as políticas descritas nesta seção do Manual estão de acordo com as regras e regulamentos do Conselho 

Interscholastic Athletic Council de Massachusetts.  

Requisitos acadêmicos para atletas atletas Para participar de uma equipe, espera-se que os atletas estudantes mantenham 

um forte desempenho acadêmico. Durante cada temporada esportiva, o Diretor Executivo e / ou o Associado ou seu 

representante analisará frequentemente e, quando necessário, gerará um relatório de progresso acadêmico. Os relatórios 

gerarão uma pontuação "Aprovado", "Limite" ou "Falha", com base nos seguintes critérios:  

• Aprovado = média C ou melhor em todas as classes  



• Aprimorado = média D em uma ou mais classes  

• Falha = média F em uma ou mais aulas Qualquer atleta que receber uma “reprovação” deve demonstrar 

progresso acadêmico para continuar participando. Não fazer isso resultará em suspensão temporária da equipe até que a nota 

seja aumentada. Qualquer atleta estudante que receber um "Borderline" pode ser suspenso da equipe. A suspensão 

permanecerá em vigor até que o progresso acadêmico seja demonstrado. Qualquer aluno com uma ausência injustificada da 

escola no dia de um encontro / jogo não pode participar da competição. A decisão final sobre elegibilidade acadêmica e 

participação no atletismo será determinada pela administração da escola.  

Comportamento dos atletas estudantes Os atletas atletas são representantes do CCLCS e espera-se que mantenham o 

comportamento escolar adequado o tempo todo. Comportamento inadequado ou falta de espírito esportivo, seja na escola ou 

em uma função de jogo ou equipe, está sujeito ao código disciplinar na seção Responsabilidades do Estudante do Manual do 

CCLCS e pode incluir adicionalmente suspensão ou demissão da equipe. Qualquer aluno que receber serviço comunitário ou 

outra ação disciplinar no dia do jogo será responsabilizado por essa consequência.  

C. Política de vestuário Espera-se que os alunos sesua aparência pessoal no orgulhem deCCLCS. A roupa 

do aluno deve estar dentro de limites razoáveis. Se houver uma pergunta sobre o vestuário do aluno, os professores / 

administradores podem entrar em contato com os pais com uma solicitação de roupas mais apropriadas ou pode ser solicitado 

que o aluno troque o vestuário do CCLCS. O código de vestimenta do CCLCS inclui, mas não se limita, às seguintes diretrizes:  

• O calçado deve ser usado na escola e o calçado apropriado deve ser usado nas aulas e seminários de educação física. 

Os alunos não podem participar da aula de educação física sem calçado adequado.  

• Camisas e blusas devem cobrir totalmente as costas, peito e barriga.  

• Os shorts devem encontrar-se ou cair abaixo do meio da coxa.  

• Roupas que promovam o uso de drogas, violência, álcool ou tabaco ou que tenham linguagem sugestiva são proibidas.  

D.política de concussão  

Gerenciamento dade ferimentos na cabeça e concussões O CCLCS busca proporcionar um retorno seguro à atividade para 

todos os alunos após qualquer lesão, mas principalmente após uma concussão. A fim de gerenciar de maneira eficaz e 

consistente essas lesões, foram desenvolvidos procedimentos para ajudar a garantir que os alunos concussos sejam 

identificados, tratados e encaminhados adequadamente, recebam cuidados médicos de acompanhamento adequados durante o 

dia escolar e sejam totalmente recuperados antes de retornar à atividade. O CCLCS garantirá que os alunos atletas e seus pais, 

treinadores,atlético diretor, enfermeiro e médico aprendam sobre as consequências de ferimentos na cabeça e concussões por 



meio de programas de treinamento e material escrito. A lei exige que os atletas e seus pais informem a enfermeira da escola e 

seus treinadores sobre lesões na cabeça anteriores no início da temporada. Se um atleta estudante se tornar inconsciente ou 

sofrer uma concussão conhecida ou suspeita durante um jogo ou prática, a lei exige a remoção do aluno do jogo ou da prática e 

exige certificação por escrito de um profissional médico licenciado para "retorno ao jogo". A lei também proíbe treinadores, 

treinadores e outros de incentivar ou permitir que um atleta estudante use equipamentos esportivos como arma ou se envolva 

em técnicas esportivas que ponham em risco irracionalmente a saúde e a segurança de si ou de outros jogadores. Todos os 

atletas, seus pais e treinadores participarão de um programa anual deobrigatório treinamentoantes do início da temporada.  

Reconhecimento de concussão Uma concussão é uma lesão cerebral e todas as lesões cerebrais são graves. As concussões 

podem variar de leve a grave e podem atrapalhar o funcionamento normal do cérebro. Embora a maioria das concussões seja 

leve, todas as concussões são potencialmente graves e podem resultar em complicações, incluindo danos cerebrais prolongados 

e morte, se não forem reconhecidos e gerenciados adequadamente. Você não pode ver uma concussão e a maioria das 

concussões esportivas ocorre sem perda de consciência. Sinais e sintomas de concussão podem aparecer logo após a lesão ou 

podem levar horas ou dias para aparecer totalmente. Se o seu filho / jogador relatar qualquer sintoma de concussão, ou se você 

notar os sintomas ou assinar por conta própria, procure atendimento médico imediatamente. Sinais (observados por outros) 
Sintomas (relatados pelo atleta)  

• O atleta parece atordoado ou atordoado ................ Dor de cabeça  

• Confusão ............ ........................................... Fadiga  

• Esquece peças ... ................................................ Náusea ou vômitos  

• Incerto sobre jogo, placar, oponente ........... Visão dupla, visão embaçada  

• Movimenta-se desajeitadamente ...................... ......................... Sensível à luz ou ao ruído  

• Problemas de equilíbrio ................. .......................... Parece lento  

• Mudança de personalidade ................... ...................... Parece nebuloso  

• Responde lentamente às perguntas ................... .... Problemas na concentração  

• Esquece os eventos antes ou depois do golpe ............. Problemas na lembrança  

• Perda de consciência Estes sinais e sintomas, ou qualquer perda de consciência, após umtestemunhado ou 

golpesuspeito na cabeça ou no corpo são indicativos de uma provável concussão. Continuar brincando com os sinais e sintomas 

de uma concussão deixa o jovem atleta especialmente vulnerável a lesões maiores. Há um risco aumentado de dano 

significativo de uma concussão por um período de tempo após a concussão ocorrer, principalmente se o atleta sofrer outra 

concussão antes de se recuperar completamente da primeira. Isso pode levar a uma recuperação prolongada ou até a um 

inchaço cerebral grave (síndrome do segundo impacto) com consequências devastadoras e até fatais. É sabido que atletas 



adolescentes frequentemente relatam sintomas ou lesões. E concussões não são diferentes. Como resultado, a educação de 

treinadores, pais e alunos é a chave para a segurança dos atletas. Qualquer atleta até suspeito de sofrer uma concussão deve 

ser removido do jogo ou praticar imediatamente. Na dúvida, o atleta se senta. Nenhum atleta pode retornar à atividade após um 

ferimento ou concussão aparente na cabeça, independentemente de quão leve pareça ou com que rapidez os sintomas 

apareçam. A observação atenta do atleta deve continuar por várias horas. O atleta não pode voltar a jogar até que tenha sido 

avaliado por um profissional de saúde treinado na avaliação e gerenciamento de concussões. Para obter mais informações sobre 
concussões, visite: http://cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html  

E. Política de Isenção de Currículo O currículo do CCLCS está alinhado com asCurrículo de Massachusetts 

Estruturas de, os Padrões Comuns do Estado Comum e outros padrões nacionais específicos . As unidades de estudo são 

desenvolvidas por departamentos e professores. Todas as atividades que ocorrem em nossa escola estão diretamente 

relacionadas às metas e objetivos do currículo e têm finalidades acadêmicas distintas. A isenção de um aluno da classe é 

permitida apenas para aulas de saúde ou seções específicas do currículo. A isenção da aula de saúde é permitida com uma nota 

dosdo aluno pais / responsável. O professor de saúde envia notificação para as famílias antes de ensinar as seguintes unidades: 

educação sexual, sinais de treinamento para suicídio e educação para a atenção plena. Os pais têm a oportunidade de optar por 

não participar naquele momento. As decisões sobre a isenção de alunos das aulas por motivos religiosos são tomadas de 

acordo com as diretrizes estaduais e federais, caso a caso. Procedimento de isenção:  

1. Os pais devem escrever uma carta ao diretor informando sua justificativa para solicitar que seus filhos sejam isentos de uma parte 

específica do currículo. 2. Este pedido de isenção será analisado pelo Diretor e pelos professores responsáveis pelo ensino da 

matéria. 3. Sua decisão sobre o pedido será comunicada por carta aos pais. 4. Os pais têm o direito de recorrer dessa decisão para 

um comitê especial do Conselho de Curadores que lida com questões curriculares. O Conselho deve receber a reclamação por 

escrito. O Conselho tem 30 dias para responder à reclamação por escrito. 5. Se os pais não estiverem satisfeitos com a decisão da 

Diretoria, terão o direito de apelar para o Departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts.  

F. Política de Discriminação O CCLCS não discrimina na admissão, acesso, tratamento ou emprego em 

seus serviços, programas e atividades, com base na raça, cor ou origem nacional, de acordo com o Título VI da Lei de Direitos 

Civis da 1964 (título VI); com base no sexo, de acordo com o Título IX das Emendas da Educação de 1972; com base na 

deficiência, de acordo com a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (Seção 504) e o Título II da Lei dos Americanos com 

Deficiência de 1990 (ADA); ou com base na idade, de acordo com a Lei de Discriminação de Idade de 1974 (Lei de 

Discriminação de Idade), ou com base na orientação sexual, identidade ou religião de gênero, de acordo com as Leis Gerais de 

Massachusetts, Capítulo 76, Seção 5. Título 1 do A Lei Americanos com Deficiências, de 1990, proíbe a discriminação, a 

exclusão da participação e a negação de benefícios com base na deficiência nas áreas de emprego. O título II da Lei dos 



Americanos com Deficiência, de 1990, proíbe a discriminação, a exclusão da participação e a negação de benefícios com base 

na deficiência nas áreas de programação e atividades educacionais. O título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 proíbe a 

discriminação, a exclusão da participação e a negação de benefícios com base na raça, cor e origem nacional. O Título IX das 

Emendas da Educação de 1972 proíbe a discriminação, a exclusão da participação e a negação de benefícios em programas 

educacionais baseados no sexo.  

 

Artigo 504 da Lei de Reabilitação de 1973 Nenhumqualificado de outra forma indivíduo deficienteserá excluído da participação, 

apenas por causa de seu (sua) deficiência, da participação, negado os benefícios ou sujeito a discriminação em qualquer 

programa ou atividade que receba assistência federal. MGL, cap. 76, Seção 5: Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 76, 

Seção 5 proíbe a discriminação em todas as escolas públicas com base em raça, cor, sexo, origem nacional, religião e 

orientação sexual. Se você tiver alguma dúvida, reclamação ou precisar de informações sobre qualquer um dos títulos acima 

mencionados, entre em contato com os coordenadores da seguinte forma: Título IX, Título VI e ADA, Coordenador de Assédio 
Sexual é:  

Paul Niles, Diretor Escola de Charter do Farol de Cape Cod 195 Rota 137 East Harwich, 

MA 02645 774-408-7994  

504 O coordenador é:  

Mary Marvullo, psicóloga escolar Cape Cod Lighthouse Charter School 195 Route 137, East Harwich, MA 02645 

774-408-7994tutores Política de procedimentos de queixas para estudantes, pais eque acham que um regulamento foi aplicado 

de maneira desigual ou injusta: 1. A parte prejudicada deve tentar remediar através de uma conferência com o Professor envolvido. 

Se isso for insatisfatório ou indesejável, a queixa poderá ser levada ao Diretor. 2. A parte prejudicada, se estiver insatisfeita, poderá 

apresentar sua queixa ao diretor que, depois de ouvir os fatos e após consultar o professor, tomar as medidas que julgar indicadas. 3. 

Se a parte prejudicada achar que a solução ou decisão não lhe é favorável , poderá apelar para o Presidente do Conselho de 

Administração.  

G. Política de Assédio A Lighthouse School está comprometida em manter umescolar e de trabalho 

ambientelivre de qualquer tipo de assédio, incluindo assédio baseado em gênero, raça, cor, religião, origem nacional, idade, 

orientação sexual ou deficiência. A Lighthouse School espera que todos os funcionários e membros da comunidade escolar 

(Conselho de Administração, pais, funcionários, alunos e voluntários) se comportem de maneira apropriada e profissional, 

preocupando seus colegas de trabalho e alunos. O assédio de qualquer forma não será tolerado. O assédio pode incluir, mas 

não se limitar a:  
1. comentários ofensivos repetidos ou persistentes 2. intimidação por favores 3. ameaças ou demandas evidentes 4. contato físico 
indesejado 5. exibição ou circulação de materiais escritos ou imagens de natureza depreciativa. Qualquer violação desta política de 



assédio deve ser levada ao conhecimento do diretor ou do professor da sala de aula no caso de um aluno. No caso de um 

funcionário ou de um membro da comunidade escolar, as violações devem ser levadas ao conhecimento do diretor. No caso de 

uma alegada impropriedade por parte do Diretor, um relatório será apresentado ao Presidente do Conselho de Administração. 

Com esse aviso, uma investigação será concluída e as ações apropriadas serão tomadas.  

Qualquer funcionário ou membro da comunidade escolar que tenha sofrido assédio estará sujeito a sanções, incluindo, entre 

outros, um aviso, suspensão ou expulsão para estudantes e um aviso, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho para 

funcionários. Sob certas circunstâncias, o assédio (particularmente o assédio sexual) pode constituir abuso infantil de acordo 

com a lei de Massachusetts GL c. 119, 51A. A Lighthouse School deve cumprir as leis de Massachusetts ao relatar casos 

suspeitos de abuso infantil.  

H. Política médica O  

sem CCLCSporcas realiza uma análise anual dos dados médicos do aluno. Com base nessas descobertas, a escola pode 

determinar que ser livre de nozes é um curso de ação necessário. Estudantes e famílias serão notificados se for um ano letivo 

gratuito antes do primeiro dia de aula. A decisão de não ter nozes é garantir a segurança dos alunos com alergias graves a 

nozes e produtos que contêm nozes. Leia atentamente os rótulos para garantir que seu filho não traga para a escola nenhum 

alimento que possa conter nozes.  

Folha de Informações de Emergência do Estudante A Folha de Informações de Emergência do Estudante deve ser 

preenchida e devolvida o mais próximo possível do primeiro dia de aula para ser arquivada no escritório. Seriam apreciados 

três números de telefone separados, sempre que possível. Certifique-se de que haja uma pessoa LOCAL listada que possa ser 

contatada quando você não estiver em casa. Somente o tratamento de primeiros socorros pode ser fornecido na escola. 

Nenhum aluno pode deixar a escola sozinho quando estiver doente, e os pais devem fornecer transporte. Informe a enfermeira 

da escola sobre quaisquer problemas médicos que possam afetar o desempenho do aluno na escola.  

Medicação Nenhum medicamento será dispensado na escola, a menos que prescrito por um médico. Quando um aluno é 

obrigado a tomar remédios durante o horário escolar, um formulário de consentimento deve ser assinado pelos pais e pelo 

médico ANTES de qualquer medicamento ser dispensado. O medicamento deve estar em um frasco de prescrição rotulado e 

deve conter no máximo um suprimento de 4 semanas / 20 dias. O medicamento será mantido trancado e com chave e 

dispensado apenas pela enfermeira da escola ou por seu representante. Essas regras também se aplicam a todos os 

medicamentos de venda livre, exceto Tylenol e Tums, que podem ser dispensados com o consentimento dos pais por escrito 



durante o dia escolar. Se seu filho estiver em tratamento ortodôntico ou propenso a dores de cabeça, é aconselhável ter um 

formulário de consentimento assinado para analgésicos registrados. Esses formulários estão disponíveis na enfermeira. Para os 

alunos que precisam de medicação em viagens de campo de longa distância ou durante a noite, políticas e procedimentos foram 

desenvolvidos e estão disponíveis na enfermeira da escola.  

Física / Imunizações 1. Todos os alunos devem estar atualizados e atualizados em todas as imunizações. Esta informação deve 

estar arquivada no escritório com a enfermeira. O não cumprimento desta política pode fazer com que seu filho seja excluído da 

escola. 2. Os pais devem informar a enfermeira da escola sobre QUALQUER imunização oufísico exameque um aluno receba de um 

médico, hospital ou centro médico particular a qualquer momento, para que o registro de saúde de cada aluno seja mantido 

atualizado e preciso.  

3. Todos os alunos do 7º ano devem ter recebido: uma segunda dose de sarampo vivo contendo vacina. (MMR), 2-3 doses de 

hepatite B, 1 reforço de Td (se já faz 5 anos desde a última dose) e 2 doses de vacina contra varicela (ou um histórico confiável de 

catapora) certificado pelo médico. 4. Todos os candidatos a atletismo devem ter um exame físico recente (dentro de 13 meses) 

registrado antes da participação em um esporte escolar, incluindo a prática. 5. Todos os alunos devem fazer um exame físico durante 

os anos do ensino fundamental, médio e médio. Os formulários para exames médicos particulares estão disponíveis no consultório 

com a enfermeira.  

Triagem Anual de Saúde:Triagem 1.visual e auditiva (nota 7).  
2. Rastreamento de altura, peso, IMC e pressão arterial (nota 7). 3. Rastreio de escoliose (todas as séries).  

Se você tiver dúvidas sobre as políticas de saúde da escola, ligue para a enfermeira da escola.  

I. Política de restrição física O CCLCS busca promover um ambiente de trabalho eeducacional seguro e 

produtivo ambientepara seus funcionários e alunos. De acordo com os Regulamentos do Código de Massachusetts (603 CMR 

46.00), a lei que rege o uso de restrições físicas em estudantes de escolas públicas, o CCLCS procura garantir que todos os 

alunos que frequentam nossa escola estejam livres do uso irracional de restrição física. A restrição física deve ser usada apenas 

em situações de emergência, depois que as alternativas legais e outras menos invasivas falharem ou forem consideradas 

inadequadas e com extrema cautela. O pessoal da escola deve usar a restrição física com dois objetivos em mente: * administrar 

uma restrição física somente quando necessário para proteger um aluno e / ou um membro da comunidade escolar de danos 

físicos iminentes, graves e; e * para prevenir ou minimizar qualquer dano ao aluno como resultado do uso de restrição física. De 

acordo com o Regulamento do Código de Massachusetts (603 CMR. 46.03), o CCLCS busca garantir que:Restrições Proibição:  

a.)mecânicas, restrições de medicamentos e reclusão sejam proibidas em programas de educação pública. b.) Restrições 

propensas devem ser proibidas em programas de educação pública, exceto em uma base individual de estudantes, e somente 



nas seguintes circunstâncias: 1.) O aluno tem um histórico documentado de causar repetidamente auto- lesões graves e / ou 

ferimentos a outros estudantes ou funcionários; 2.) Todas as outras formas de restrições físicas falharam em garantir a 

segurança do aluno e / ou a segurança de outros; 3.) Não há contra-indicações médicas documentadas por umlicenciado 

médico; 4.) Existe uma justificativa psicológica ou comportamental para o uso dapropensa restriçãoe não há contra-indicações 

psicológicas ou comportamentais, conforme documentado por um profissional de saúde mental licenciado;  

5.) O programa obteve consentimento para usar a restrição propensa a situações de emergência, conforme estabelecido no 

603.CMR 46.03 (1) (b), e esse uso foi aprovado por escrito pelo diretor; e; 6.) O programa documentou 603 CMR 46.03 (1) (b) 

1-5 antes do uso da restrição propensa e mantém a documentação. c.) Restrições físicas, incluindo restrições propensas, 

quando permitido, serão consideradas um procedimento de emergência de último recurso e serão proibidas em programas de 

educação pública, exceto quando o comportamento de um aluno representar uma ameaça de agressão ou dano físico iminente, 

sério e grave a si próprio ou outras pessoas e o aluno não respondem às orientações verbais ou outras intervenções legais e 

menos intrusivas de comportamento, ou essas intervenções são consideradas inadequadas nessas circunstâncias. d.) Todas as 

restrições físicas, incluindo restrições propensas aonde permitido, devem ser administradas em conformidade com 603 CMR 

46.05. (2) A restrição física não deve ser usada:  

a.) Como meio de disciplina ou punição. b.) Quando o aluno não puder ser contido com segurança porque éclinicamente 

contraindicadopor razões que incluem, entre outras, asma, convulsões, problemas cardíacos, obesidade, bronquite, 

deficiências relacionadas à comunicação ou risco de vômito; c.) Como resposta à destruição de propriedades, interrupção da 

ordem da escola, recusa do aluno em cumprir uma regra do programa de educação pública ou diretiva da equipe ou ameaças 

verbais quando essas ações não constituem ameaça de agressão ou iminente, sério, físico prejuízo; ou d.) Como resposta 

padrão para qualquer aluno individualmente. Nenhumindividual por escrito plano de comportamentoou programa de educação 

individualizado (IEP) pode incluir o uso de restrição física como resposta padrão a qualquer comportamento. A restrição física 

é um procedimento de emergência de último recurso. (3) Uso da restrição:  

a.) A restrição física pode ser usada apenas nas seguintes circunstâncias:  

1.) quando intervenções não-físicas não seriam eficazes; e 2.) quando o comportamento do aluno representar uma ameaça 

defísico iminente, sério e grave danopara si mesmo e / ou para os outros. b.) Limitações no uso da restrição - A restrição 

física em umeducação pública programa dedeve limitar-se ao uso da força razoável necessária para proteger um aluno ou 

outro membro da comunidade escolar de agressão ou agressão física iminente, grave e grave.  

Definições Conforme usado no 603 CMR 46.00, esses termos devem ter os seguintes significados:  

1. Restrição estendida é uma restrição física cuja duração é superior a vinte (20) minutos. Restrições estendidas aumentam o risco                    



de ferimentos e, portanto, exigem documentação escrita adicional, conforme descrito em 603 CMR 46.06. 2. Acompanhamento                

físico é o toque ou retenção de um aluno sem o uso da força com o objetivo de direcioná-lo. 3. Restrição física é o uso da força                           

corporal para limitar a liberdade dede um aluno movimento.  

Treinamento O treinamento anual é necessário para todos os funcionários e deve ocorrer dentro do primeiro mês de cada ano 

letivo e para os funcionários contratados após o início do ano letivo, dentro de um mês após o emprego. No início de cada ano 

letivo, o diretor executivo ou seu representante designará a equipe do programa autorizada a servir como um recurso de toda a 

escola para ajudar a garantir a administração adequada da restrição física. Somente pessoal escolar treinado deve administrar 

restrições físicas. Esse pessoal deve participar de treinamento aprofundado sobre o uso de restrições físicas. O conteúdo do 

treinamento aprofundado deve incluir, mas não se limitar a: (a) procedimentos apropriados para evitar a necessidade de 

restrição física, incluindo a diminuição do comportamento problemático, a construção de relacionamentos e o uso de alternativas 

à restrição; (b) descrição e identificação de comportamentos perigosos por parte dos estudantes que possam indicar a 

necessidade de contenção física e métodos para avaliar o risco de danos em situações individuais, a fim de determinar se o uso 

da contenção é justificado; (c) a experiência simulada de administrar e receber contenção física, instruções sobre os efeitos 

sobre a pessoa contida, incluindo instruções sobre como monitorar sinais físicos de angústia e obter assistência médica; (d) 

instruções sobre documentação e requisitos de comunicação e investigação de lesões e reclamações; e (e) demonstração pelos 

participantes de proficiência na administração de restrição física. Veja 603 CMR 46.03 (3) e 46.03 (4).  

Requisitos de relatório A equipe do CCLCS deve relatar o uso de qualquer restrição física, conforme especificado em 603 

CMR 46.06 (2). O funcionário que administrou a restrição deve informar verbalmente o diretor executivo da restrição o mais 

rápido possível e por relatório escrito o mais tardar no dia útil seguinte da escola. O relatório escrito deve ser fornecido ao diretor 

executivo, ou a seu representante. O diretor, ou seu designado, deve manter um registro contínuo de todas as instâncias 

relatadas de restrição física, que devem ser disponibilizadas para revisão pelo DESE, mediante solicitação. Se o diretor 

executivo tiver administrado a restrição, ele / ela deve preparar o relatório e submeter a uma equipe designada pelo Conselho de 

Curadores para revisão. O diretor executivo, ou seu representante, deve informar verbalmente os pais ou responsáveis da 

restrição o mais rápido possível e por relatório escrito postado o mais tardar três dias úteis após o uso da restrição. Se a escola 

costuma fornecer aos pais ou responsáveis de um aluno boletins e outras informações necessárias relacionadas à escola em 

outro idioma que não o inglês, o relatório de restrição por escrito deve ser fornecido aos pais ou responsáveis nesse idioma.  

J. Notificação de direitos sob ade proteção dosdos alunos  
alteraçãodireitos(PPRA) A PPRA concede aos pais certos direitos sobre a realização de pesquisas, 

coleta e uso de informações para fins de marketing e determinados exames físicos. Isso inclui o direito de: Consentimento antes 



que os alunos sejam obrigados a enviar uma pesquisa que diga respeito a uma ou mais das seguintes áreas protegidas 

("pesquisa de informações protegidas") se a pesquisa for financiada, no todo ou em parte, por um programa do Departamento 

dos EUA of Education (ED):  
1. Afiliações ou crenças políticas do aluno ou dos pais do aluno; 2. Problemas mentais ou psicológicos do aluno ou da 
família do aluno;  

3. Comportamento ou atitudes sexuais; 4. Comportamento ilegal, anti-social, auto-incriminador ou degradante; 5. Avaliações 

críticas de outras pessoas com quem os entrevistados mantêmfamiliares relaçõespróximas; 6. Relações privilegiadas legalmente 

reconhecidas, como advogados, médicos ou ministros; 7. Práticas religiosas, afiliações ou crenças do aluno ou dos pais; ou 8. 

Renda, exceto a exigida por lei para determinar a elegibilidade do programa. Receba um aviso e uma oportunidade de recusar 
um aluno de:  
1. Qualquer outra pesquisa de informações protegidas, independentemente do financiamento; 2. Qualquer exame ou exame físico 

invasivo e não emergencial, exigido como condição de frequência, administrado pela escola ou por seu agente, e não necessário para 

proteger a saúde e a segurança imediatas de um aluno, exceto exames de audição, visão ou escoliose , ou qualquer exame ou 

triagem física permitida ou exigida pela lei estadual; e 3. Atividades que envolvam coleta, divulgação ou uso de informações pessoais 

obtidas de estudantes para marketing, venda ou distribuição de outras informações. Inspecione, mediante solicitação e antes da 
administração ou uso:  
1. Pesquisas de informações protegidas dos alunos; 2. Instrumentos usados para coletar informações pessoais de estudantes para 

qualquer um dos fins de marketing, vendas ou outros fins de distribuição acima; e 3. Material instrutivo usado como parte do 

currículo educacional. Esses direitos são transferidos dos pais para um estudante de 18 anos ou um menor emancipado de 

acordo com a lei estadual. Os pais que acreditam que seus direitos foram violados podem registrar uma queixa com:  

Escritório de Conformidade com as Políticas da Família Departamento de 

Educação dos EUA 400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202-5901  

K. Política de Educação Física 1. os alunos devem usar roupas nas quais possam se mover facilmente e roupas 

adequadas ao clima. Tênis esportivos devem ser usados na aula de educação física. 2. A ênfase é colocada no esforço e na atitude, 

em oposição à conquista. É mais importante que os alunos cooperem com os outros e tentem ter sucesso, em vez de medir seu 

sucesso pelo número de vezes que batem na bola ou marcam um gol. Trabalho em equipe, incentivar os outros e jogar de forma 

justa, segura e difícil são as chaves para o sucesso nas aulas de Educação Física (PE). 3. Os alunos são incentivados a levar 

garrafas de água individuais para a aula todos os dias. Os alunos não devem levar refrigerantes de qualquer tipo para a escola. 4. Os 

alunos são responsáveis por se proteger do sol e do clima. Isso significa que os alunos devem se lembrar de usar chapéus, protetor 

solar e outros itens necessários para se manter saudáveis ao ar livre. 5. As aulas de educação física enfatizam a segurança primeiro 

e a diversão depois. Os alunos devem ser responsáveis por sua própria segurança e pela segurança daqueles que os cercam. Os 

estudantes devem: usar cinto de segurança ao viajar de e para a prática e jogos; abster-se de brincar com o equipamento até que 

todos estejam prontos; e sempre cuidem de si e dos outros.  



L. Política de Religião Tratamento da Religião no Currículo: Nenhum funcionário deve fornecer instrução 

religiosa, isto é, ensinar teologia e dogma com o objetivo de proselitismo. No entanto, todos os funcionários podem ler obras 

sagradas,  

discutir as implicações históricas de uma religião e explorar as crenças religiosas de uma cultura ou país como parte do currículo 

de uma disciplina acadêmica.  

Celebração de feriados religiosos: De acordo com GL Ch. 151C, seg. 2B, o CCLCS reconhece e apóia o direito de um 

funcionário ou aluno de observar feriados religiosos. Qualquer funcionário que deseje observar um feriado religioso que não se 

enquadre nas férias escolares regulares pode levar um dia pessoal. Um aluno para quem um feriado religioso fica fora das férias 

regulares da escola será acomodado da seguinte maneira: o aluno será dispensado de assistir às aulas no feriado religioso e 

terá a oportunidade de recuperar o trabalho ou os testes perdidos devido à ausência . Nenhum efeito adverso ou prejudicial deve 

ocorrer a qualquer aluno devido à ausência devido ao cumprimento de feriados religiosos. De acordo com GL Ch. 71, seg. 31A, 

o CCLCS estabeleceu as seguintes diretrizes em torno da celebração de feriados religiosos: 1. As seleções musicais para o 

Concerto de Inverno anual, exibições artísticas e outros projetos relacionados a feriados refletem o desejo da escola de proporcionar 

aos alunos uma maior consciência da diversidade de religiões e culturas ao redor do mundo. 2. No contexto de uma atividade 

curricular, os feriados religiosos podem ser estudados, cujo objetivo é promover as experiências educacionais e culturais dos alunos.  

M. Programa de participação do aluno no CCLCS O objetivo deste programa é estabelecer as etapas e ações 

apropriadas que o CCLCS pode adotar para ajudar as famílias que enfrentam dificuldades com a participação diária.  

1. Após 5 ausências não justificadas, as famílias receberão uma carta intermediáriapara no endereçocorrespondência registrado. 

2. Após mais 3 ausências não justificadas adicionais, uma segunda carta será enviada solicitando uma reunião e indicando que 

um CRA pode ser arquivado. O objetivo da reunião será identificar o principal motivo da evasão escolar (médico, psicológico, 

recusa). A equipe criará um plano para abordar o absenteísmo. 3. Um CRA será arquivado se o aluno atingir o próximo nível de 

faltas não justificadas, conforme definido na reunião.  

Categorias de absenteísmo / diretrizes para reuniões:  

• Médico: se médico - a documentação adequada deve ser enviada ao CCLCS.  

• Saúde psicológica: se psicológica - será realizada uma reunião com o tutor legal do aluno, psicólogo da escola, enfermeira da 

escola, Assoc. & Exec. Diretores, professor de RH e possivelmente aluno. A reunião também pode incluir representantes 

comunitários. A equipe estabelecerá um plano de ação apropriado para lidar com o absenteísmo.  



• Recusa / Desafio: Se recusa / desafio - uma reunião será realizada com o responsável legal do aluno, o Assoc. & Exec. 

Diretores e o Diretor de Atendimento da escola. A reunião também pode incluir um representante do Promotor Distrital. A equipe 

estabelecerá um plano de ação apropriado para lidar com o absenteísmo.  

N. Política de Gravidez para Estudantes O CCLCS não discrimina na admissão, acesso, tratamento 

ou emprego em seus serviços, programas e atividades, com base no status da gravidez. As estudantes grávidas devem ter 

acesso a todas as áreas da programação educacional e  

extracurricular disponíveis para estudantes não grávidas. Asgrávidas estudantesdevem ter acesso aos serviços da enfermeira 

da escola, conforme necessário, a fim de incentivar a máxima participação na programação da escola.  

O. Política de Registros de Estudantes Desde 1975, o Conselho Estadual de Educação emitiu um 

conjunto completo de regulamentos sobre a manutenção de registros de estudantes em nossas escolas. Esses regulamentos 

foram adotados para garantir o direito à confidencialidade e para inspecionar esses registros pelos pais e alunos elegíveis. 

Existem basicamente dois tipos de registros. O primeiro é o registro permanente, composto por informações muito básicas, 

como nome, endereço, número de telefone, data de nascimento, pais, cursos e notas. O segundo é o registro temporário, 

composto por notas de teste, avaliações de professores e atividades extracurriculares. Os pais e os alunos elegíveis podem 

inspecionar, obter cópias a uma taxa razoável e interpretar, por pessoal da escola profissionalmente qualificado ou por 

terceiros de sua escolha, quaisquer dados contidos no registro do aluno. O acesso será fornecido o mais rápido possível e 

dentro de 10 dias após o recebimento de uma solicitação por escrito feita ao Diretor Executivo. Se houver uma necessidade 

legal de um pai sem custódia ter seus direitos de acesso restritos, a escola precisará receber uma carta do pai custodiante 

explicando a situação.  

P. Política de tradução e interpretação oral O CCLCS está comprometido em fornecer tradução escrita e 

oral dosda escola documentospara as famílias que não conseguem ler ou entender bem o inglês falado. Os escritórios da escola 

manterão uma pasta de tradução contendo os produtos de todas as solicitações de tradução no nível da política da escola. As 

famílias podem solicitar traduções ou interpretação oral preenchendo umtradução / formulário de solicitação deinterpretação e 

enviando o formulário ao diretor da escola. Traduções e interpretações orais em espanhol e francês serão concluídas pelos 

funcionários da escola. Outras traduções e interpretações serão concluídas por prestadores de serviços externos. Muitos 

materiais de educação especial já foram traduzidos pelo Departamento de Ensino Fundamental e Médio, e o pessoal da escola 

usará esse recurso quando disponível.  



P. Declaração de política de bem-estar As famílias são os principais professores e cuidadores de seus 

filhos. Apresentes saúde, segurança e bem-estare futuros dos alunos também são uma preocupação do CCLCS. As escolas 

têm o dever de ajudar a prevenir lesões desnecessárias, doenças e condições crônicas de saúde. A má nutrição dificulta o 

desempenho acadêmico, enquanto o aumento da atividade física leva a um maior desempenho acadêmico. Para que os alunos 

aprendam a se responsabilizar por sua própria saúde e adotem atitudes e comportamentos que melhoram a saúde:  

• O CCLCS será um local seguro e saudável para crianças e funcionários aprenderem e trabalharem, com um clima que 

estimula o aprendizado, a realização e o crescimento. de caráter.  

• Todos os alunos receberão o conhecimento e as habilidades essenciais necessários para se tornarem “instruídos em 

saúde” - isto é, fazer escolhas saudáveis e evitar comportamentos que possam prejudicar sua saúde e bem-estar.  

• O CCLCS será organizado para reforçar a adoção desaudáveis pelos comportamentosalunos e os 

funcionários da escola serão incentivados a modelar estilos de vida saudáveis. Saúde e sucesso na escola estão 

inter-relacionados. As escolas não podem alcançar sua missão principal de educação se os alunos e os funcionários não 

estiverem saudáveis e se encaixarem física, mental e socialmente.  

V. Procedimentos Escolares  

A. Operações Horário Escolar: O dia escolar dos alunos começa na sala de aula às 8h40 e termina às 14h55. O 

primeiro horário em que os alunos devem deixar a escola é 8h. sala de estudo silenciosa em uma sala de aula designada. Os 

alunos devem ser apanhados depois da escola ou pegar o ônibus escolar até as 15h, a menos que participem de uma atividade 

escolar. A adesão ao horário de saída às 15h é extremamente importante, pois os funcionários estarão em reuniões naquele 

momento ou envolvidos em atividades após a escola com outros alunos. Cancelamento da escola: O CCLCS entrará em contato 

com cada família por telefone com cancelamentos. Os cancelamentos de neve também são anunciados na mídia da área. 

Visitantes: Todos os visitantes da escola devem se reportar ao escritório e entrar para receber um crachá de visitante. 

Frequência: O Departamento de Educação Elementar e Secundária (DESE) exige que todas as escolas mantenham um mínimo 

de 95% de frequência e responsabilize a escola por garantir que este requisito seja atendido. A participação individual do aluno é 

relatada ao DESE trimestralmente. Atraso e demissões antecipadas são consideradas questões de presença. Se o seu filho não 

estiver na escola, a escola deve ser notificada antes das 8h30. Ligue para 774-408-7994 e deixe uma mensagem. Se um aluno 

estiver ausente por dois ou mais dias consecutivos, um pacote de lição de casa pode ser solicitado. O tempo de aprendizado é 

da maior importância para o CCLCS. Serãotodos os esforços feitospara lidar com atrasos e faltas excessivas não justificadas 



informalmente. No caso de um aluno acumular um número substancial de atrasos ou faltas injustificadas, os pais serão 

notificados com uma carta formal que acionará uma conferência de pais com os administradores da escola. Questões crônicas 

de participação que não foram resolvidas podem exigir notificação às agências de serviço social ou a apresentação de uma 

petição de Assistência a Crianças (CRA) no sistema judicial. Além disso, uma audiência pode ser realizada com os pais e o 

diretor da escola, juntamente com a equipe de professores do aluno, para alunos com ausências não justificadas e / ou atrasos 

superiores a 15 dias. Um aluno com ausências não justificadas por mais de 30 dias acionará uma revisão administrativa para 

determinar se o aluno é elegível para promoção para a próxima série. Ajuda especial é fornecida para ausências específicas, 

documentadas e desculpadas, como problemas médicos. O que é uma ausência justificada ou atrasada? Para ter uma ausência 

ou licença tardia, uma nota escrita pelo responsável legal do aluno com uma explicação válida (veja abaixo) deve ser entregue 

no escritório. Os responsáveis legais também devem ligar para a escola o mais tardar às 8h30 do dia da ausência. Se a escola 

não receber um telefonema e uma nota, a ausência será injustificada. Um atestado médico ou legal também será aceito.  

O que é uma ausência injustificada ou atrasada? Esta é uma ausência ou atraso que a escola não pode desculpar. No caso de 

um aluno ter um número considerável de faltas ou atrasos injustificados, as famílias serão contatadas pelo CCLCS, e a escola 

se reserva o direito e a obrigação legal de entrar em contato com o Departamento de Crianças e Famílias e pode registrar uma 

assistência para crianças ( CRA). As seguintes ausências e / ou atrasos são consideradas EXCUSADAS COMConsulta VÁLIDO 

MOTIVO uma vez que a escola tenha sido notificada:  

• Doença do alunoao  

•médico / dentista  

• Morte na família  

• Quarentena  

• Processos administrativos ou judiciais  

• Feriado religioso As seguintes ausências e / ou atrasos listados abaixo e todas as outras ausências e / ou 

atrasos não listados acima são consideradas injustificadas:  

• Oversleeping  

Férias• familiares  

• visita à família  

• recusa escola / Defiance por favor nota: é a critério da escola para definir e determinar justificadas e não 

justificadas ausências. Despedimentos antecipados: estão listados nas folhas de presença da manhã; notifique ada 

secretariaescola quando um aluno for demitido mais cedo. Qualquer aluno demitido antes das 14h55 deve ser desconectado do 

escritório, exceto os alunos demitidos mais cedo por causa de uma doença que será desconectada pela enfermeira da escola. 

Os alunos demitidos antes das 11h40 serão marcados como ausentes durante o dia. Observação: um aluno deve estar presente 



na escola para participar de atividades extracurriculares após a escola, incluindo esportes e clubes. Os alunos demitidos antes 

ou depois das 11h40 são considerados ausentes, pois estarão presentes por menos da metade do dia na escola. Os estudantes 

que chegam depois das 8h40 são considerados atrasados e devem se reportar à recepção para entrar. Almoço e lanche: A 

escola é gratuita de nozes para garantir a segurança dos alunos que têm alergias graves a nozes. Certifique-se de que seu filho 

não traga ALGUNS itens alimentares que possam conter nozes. Os alunos devem levar um lanche saudável e almoçar junto 

com uma bebida na escola. Como a escola não possui refeitório, foram feitos acordos com restaurantes locais, para que 

possamos oferecer almoço todos os dias para todas as séries. Não é permitido aos alunos levar refrigerantes, bebidas 

energéticas ou café para a escola. A escola oferece um programa de almoço gratuito e a preço reduzido. Os formulários são 

entregues anualmente e estão disponíveis durante todo o ano em nosso site ou na secretaria da escola. Todos os almoços 
custam US $ 4,00 e devem ser pagos antecipadamente. O almoço é oferecido com leite e / ou suco de laranja.uma 3/4 

Também estão disponíveisxícara dede legumes frescos. Você deve escolher uma fruta ou um vegetal ao pedir um almoço. Se 

você não escolher um, um vegetal será pedido para você. O leite pode ser pedido separadamente por US $ 0,50 ou o suco por 

US $ 0,25.  

• As ordens de almoço e pagamentos para a semana seguinte são devidos na sala de aula às- sextasfeiras (em envelopes 

selados, por favor).  

• Ausências: quando você ligar na ausência, informe-nos para cancelar e creditar o almoço desse dia.  

• Atrasos: se você souber que seu aluno chegará tarde no dia em que eles pedirem um almoço , ligue antes das 8h30 e 

informe-nos se eles estarão aqui para almoçar. Caso contrário, cancelaremos pedidos para estudantes que não estiverem 

presentes naquele momento.  

Um Formulário de Pedido de Almoço imprimível está disponível em nosso site.  

B. Transporte As famílias devem fornecer transporte de e para a escola (ou seja, pais, carros, opções de 

transporte público). Para as famílias de Bourne a Dennis, foi estabelecido um serviço de ônibus para os alunos criado pelos pais. 

Para informações, entre em contato com kscichilone@cclcs.info. Os ônibus DART e Flex operados pela Autoridade de Trânsito 

Regional de Cape Cod atendem à escola. Um estudante Charlie Pass está disponível para estudantes no centro de transporte 

CCRTA em Hyannis. Para horários e informações de contato: www.capecodtransit.org Despedimento: Como a segurança do 

aluno é uma das principais preocupações,especiais de despedimento procedimentosforam implementados e devem ser 

seguidos. Os alunos que andam de ônibus - ônibus farol, ônibus FLEX ou ônibus DART - serão dispensados primeiro às 14h55. 

Os alunos que forem buscados serão dispensados assim que os ônibus partem. Os caminhantes devem permanecer no prédio 



até que todos os carros saiam. Captura segura de pais / caronas: o Hall's Path é a estrada de acesso para a escola. Os pais 

que chegam mais cedo são orientados a estacionar ou se alinhar ao lado da escola, no lado do Hall's Path. À medida que a área 

se enche, os carros serão direcionados pelas faixas de estacionamento para formar filas. Por favor, não estacione em frente à 

escola para dispensa regular, para que os motoristas de ônibus tenham visibilidade total e sem riscos de trânsito.  

• Os alunos que ficam depois da escola devem permanecer no prédio e esperar pelo professor com quem irão trabalhar.  

• Os alunos não podem sair do campus antes, durante ou depois da escola, a menos que estejam acompanhados por um 

adulto ou com permissão dos pais por escrito nos arquivos da secretaria da escola. Os comprovantes de permissão para os 

caminhantes estão disponíveis no escritório.  

• Todos os códigos comportamentais da escola também se aplicam aos ônibus. Os alunos que se comportam mal 

no ônibus estão sujeitos às políticas disciplinares da escola. As sanções podem incluir a suspensão ou a expulsão do ônibus. 

Embora muitos de nossos alunos andem de ônibus, muitos andam de carro e são apanhados diariamente por diferentes 

motoristas. Os pais devem fornecer à escola uma lista dos motoristas comuns. Por uma questão de segurança, exigimos que 

sempre que alguém que não seja um pai ou um membro da empresa compartilhando um filho, o escritório seja notificado pelos 

pais, identificando a pessoa autorizada a buscar o filho. Peça à pessoa para se identificar com um membro da equipe. Se a 

pessoa buscar a criança antes da demissão, peça que ela venha ao escritório e assine a criança. Todos os alunos que andam 
de bicicleta para e da escola devem usar capacetes adequados.  

C. Uso do edifício Por razões de segurança e responsabilidade, o uso público dos edifícios do CCLCS 

geralmente se limita às atividades escolares dirigidas pelo pessoal do CCLCS. Grupos externos interessados em usar as 

instalações da escola devem entrar em contato com o Diretor Executivo da escola.  

VI Serviços para os alunos  

A. Aconselhamento As necessidades individuais de aconselhamento dos estudantes e de suas famílias são 

atendidas de várias maneiras. Serviços de aconselhamento: Nos casos em que as necessidades dos alunos ou da família 

excederem o domínio da escola, os pais serão encaminhados para serviços e aconselhamento profissional. Nos casos em que 

um aluno estiver em risco, a escola intervirá de acordo com os mandatos da lei educacional de Massachusetts. O psicólogo da 

escola está sempre disponível para aconselhamento, intervenção e encaminhamento imediatos. Aconselhamento na escola: A 

escola oferece os serviços de um psicólogo escolar para ajudar os alunos com problemas que podem ser tratados em curto 

prazo. O CCLCS também contrata um conselheiro terapêutico através do programa escolar de Gosnold, dois dias por semana.  

B. Educação Especial De acordo com o Capítulo 766 e a Lei de Educação de Indivíduos com Deficiências de 



2004, a escola opera programas de educação especial que atendem plenamente às necessidades dos alunos com Programas 

de Educação de Indivíduos (IEPs). A escola emprega um Administrador e Coordenador de Educação Especial, um psicólogo 

escolar em período integral, três professores em período integral e vários funcionários de apoio. Os pais com alunos com 

necessidades especiais devem encontrar-se com os professores de educação especial o mais cedo possível no ano letivo, se 

tiverem dúvidas sobre o programa de seus filhos.  

504 Plano de acomodação Os alunos com deficiência que não precisam de serviços de educação especial para progredir na 

educação geral podem ter direito a acomodações de acordo com a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973. A escola 

garante que os alunos com deficiência tenham oportunidades significativas de participar de todos os aspectos da educação. 

escola em igualdade de condições com os alunos sem deficiência. Se você tem um filho com deficiência, entre em contato com 

o psicólogo da escola para obter mais informações sobre 504 planos de acomodação.  

Equipe de Intervenção para Suporte Instrucional Uma equipe escolar se reúne conforme a necessidade para ajudar os 

alunos que estão enfrentando problemas educacionais, físicos, sociais e / ou emocionais. Se você tiver dúvidas sobre o 

desenvolvimento do seu filho, discuta com o professor, o psicólogo da escola ou o diretor da escola.  

Ações disciplinares As regulamentações estaduais e federais fornecem certas proteções relevantes à ação disciplinar para 

estudantes elegíveis ou que podem ser elegíveis paraeducação especial  

serviços de. Consulte a seção "Responsabilidades do aluno" do manual para obter mais informações.  

VII Responsabilidades/ responsáveis  

dosVoluntariado paisA participação dos pais é parte integrante do CCLCS. Dependemos da ajuda dos pais para as atividades 

escolares ao longo do ano. Se o seu horário de trabalho o proíbe de ir à escola durante o dia, há muitas outras maneiras pelas 

quais você pode ajudar (por exemplo, ingressar no Comitê de Captação de Recursos, envelopes de material para 

correspondência, coletar uma doação para o leilão anual de captação de recursos). Com a ajuda de nossos pais, somos 

capazes de fornecer uma educação rica e diversificada para os alunos. Para mais informações, procure atualizações no e-mail 

semanal "Notas para Casa" da escola sobre as atividades do Grupo de Pais e oportunidades de voluntariado.  

VIIIResponsabilidades do Estudante O  

Declaração de Propósito das CCLCS busca incentivar em cada aluno um senso de autodisciplina com responsabilidade 

individual e responsabilidade por suas ações; auto-respeito e respeito pelos outros; e um código de comportamento pessoal que 



reflete os valores da família e da comunidade da escola. Para que nossa escola seja bem-sucedida, todos na escola devem 

fazer o seguinte:  

• trabalhar em direção às metas e objetivos educacionais do CCLCS  

• preservar a dignidade individual  

• reconhecer e honrar os direitos dos outros e de nós mesmos. Para que os alunos aprendam, se entendam e se 

sintam felizes, eles devem estar em uma atmosfera organizada, com regras justas e bem compreendidas. O objetivo da 

disciplina positiva deve ser transformar o mau comportamento em bom comportamento. Pais e responsáveis são pessoas 

importantes na comunidade escolar. O apoio da família reforça o esforço disciplinar da escola e é crucial para ajudar os 

professores, incentivando comportamentos adequados. O CCLCS, seus professores, famílias, estudantes e voluntários, estão 

comprometidos em criar um ambiente educacional extraordinário em nossa escola. Nossa escola deve ser o mais segura 

possível e sem problemas. Sabemos que o processo de aprendizado é substancialmente aprimorado por ordem, cooperação e 

respeito. Nós, como comunidade, respeitaremos um código de conduta (padrões, expectativas e conseqüências) que preservará 

esse ambiente educacional. Apoiamos e defendemos altas expectativas e esperamos que outros façam o mesmo.  

Direitos e responsabilidades individuais O CCLCS, como escola pública, reconhece a importância de sua 

responsabilidade em educar os alunos. Procuraremos estabelecer um currículo e uma comunidade de trabalho com base na 

liberdade acadêmica. Certos direitos e responsabilidades individuais são considerados essenciais para a nossa comunidade 

escolar. São eles:  

• O direito de ser respeitado como membro da comunidade. Por sua vez, cada aluno é responsável por tratar os outros da 

maneira que ele / ela gostaria de ser tratado.  

• O direito de receber a melhor educação possível. Por sua vez, cada aluno é responsável por estar preparado para 

trabalhar em sala de aula e nos trabalhos de casa da melhor maneira possível, e por cooperar com professores e colegas 

de classe.  

• O direito de se sentir seguro na escola. Por sua vez, cada aluno é responsável por seguir o código de disciplina da escola 

e respeitar seus colegas de classe e suas propriedades.  

• O direito de ser tratado de forma justa. Por sua vez, cada aluno deve aceitar as conseqüências de seu comportamento.  

Estabelecendo expectativas claras No início do ano letivo, espera-se que cada aluno da CCLCS entenda e assine uma 

cópia do contrato comportamental abaixo. Este contrato traduz os direitos e responsabilidades detalhados acima em um 

conjunto claro de comportamentos que podem ajudar a orientar as ações dos alunos durante o período em que estiver no 



CCLCS.  

A. Contrato Universal do Estudante O contrato a seguir foi criado para servir como um guia para ajudar os 

alunos a entender os tipos de comportamento em relação a outros alunos que são mais úteis na criação de um ambiente seguro 

e favorável, onde todos os alunos e adultos possam aprender e desenvolver da melhor maneira possível. seu potencial. O 

principal valor no cerne do código comportamental da escola é que todos os membros da comunidade escolar se respeitam e 

trabalham para se apoiar. Colocar os valores de respeito e apoio em ação significa que os membros da comunidade do CCLCS 

devem comprometer-se a evitar certos comportamentos que tendem a prejudicar os outros na comunidade e comportamentos 

que podem enfraquecer o ambiente de aprendizagem. Este contrato define claramente alguns dos comportamentos que os 

alunos concordam em evitar, a fim de garantir um ambiente de aprendizado saudável e favorável. A maioria dos estudantes do 

CCLCS já segue esses comportamentos e alguns provavelmente precisarão apenas de lembretes ocasionais. É possível que 

alguns alunos tenham mais dificuldade em seguir essas regras. Se um aluno é considerado um “reincidente” e participa de 

comportamentos que violam este contrato regularmente, ele receberá um contrato comportamental individual que explica as 

conseqüências de quebrar essas regras com mais detalhes.  

Contrato Universal do Estudante: Como membro da comunidade de aprendizado da CCLCS, entendo que meu 

comportamento é um ingrediente importante para a construção de uma comunidade forte e solidária de alunos, e concordo em 

seguir todas as partes do código de comportamento descrito neste documento. Concordo em demonstrar respeito pelo CCLCS, 

cuidando da construção, doescolar equipamentoe de todos os recursos da escola. Isso inclui contribuir para manter nosso 

espaço físico limpo e saudável, além de cuidar e não danificar as propriedades da escola, de clipes de papel a vans. Concordo 

em atuar como um representante responsável e atencioso do CCLCS nas dependências da escola e nos espaços públicos. 

Reconheço que sou um reflexo da minha comunidade e devo agir com cortesia e consideração pela segurança e conforto de 

outras pessoas. Isso inclui caminhar (não correr) nos corredores e na calçada,  

demonstrar comportamento apropriado nas vans e usar linguagemapropriados e comportamentonas viagens escolares. 

Concordo em respeitar o clima de aprendizagem no CCLCS, comparecendo às aulas preparadaspontualmente e, e me 

comportando de forma adequada e positiva no ambiente da sala de aula. Isso inclui um compromisso com a honestidade em 

meus trabalhos escolares, evitando trapaça e plágio (cópia). Consulte a Política de Integridade Acadêmica na página 43. 

Concordo em nunca "rebaixar" ou "escolher" outro aluno ou membro da equipe com minhas observações ou ações, ou participar 

de "intimidar" outros alunos. Concordo em evitar participar de fofocas ou circular notas ou outrosescritos ou materiaiseletrônicos 

(como e-mail ou mensagens instantâneas) que possam ser projetados para ferir os sentimentos de outras pessoas. Concordo 



em evitar contato físico indesejado com outros alunos e, se um aluno ou um membro da equipe me pedir para interromper esse 

comportamento, farei isso imediatamente. Concordo em respeitar os bens de outras pessoas e manter minhas mãos fora das 

canetas, papéis, trabalhos escolares, mochilas e qualquer outra coisa que não me pertença. Entendo que, se eu violar essas 

regras, vou me machucar, a meus amigos e à comunidade do CCLCS. Além disso, correrei o risco de receber multas, desde a 

perda de privilégios (por exemplo, viagens de campo) até multas mais graves (por exemplo, suspensão). Entendo que um aluno 

que quebre constantemente as regras possa exigir um Contrato Comportamental Individual com expectativas e conseqüências 

específicas e muito claras.  

B. Uso responsável da tecnologia educacional Todos os alunos e funcionários do CCLCS terão acesso 

à tecnologia fornecida pela escola como parte de seu ambiente de aprendizado. Espera-se que os membros da comunidade 

CCLCS assine e cumpra a Política de Usuário Responsável ao usar a tecnologia na escola. Uma versão mais detalhada da 

Política de Usuário Responsável pode ser encontrada no site da escola. O CCLCS se reserva o direito de supervisionar e 

acessar todas as contas e tecnologias relacionadas à escola a qualquer momento. 1.) USO: Os alunos usarão a tecnologia de 
forma responsável e ética. Os alunos irão:  

• Cuidar da tecnologia da escola.  

• Peça permissão antes de usar qualquer dispositivo.  

• Use dispositivos apenas para tarefas relacionadas à escola.  

• Trate os computadores e equipamentos da escola com cuidado e respeito.  

• NÃO remova, danifique ou use indevidamente qualquer equipamento ou acessório.  

• Seja cuidadoso com teclados, telas, carregadores e todos os outros recursos do dispositivo.  

• Deixe as preferências do dispositivo e as configurações padrão como estão (área de trabalho plano de fundo da, 

barras de ferramentas, home page do navegador, escolha de idioma etc.).  

• Use um computador atribuído sempre que possível.  

• Retorne os dispositivos ao carrinho adequado, no slot numerado correto, conectado.  

• Desfrute de lanches e bebidas longe dos dispositivos.  

• Visite apenas sites academicamente adequados e relevantes que filtramadulto conteúdo.  

• Obtenha permissão do professor e da disciplina antes de tirar fotos, vídeos, etc.  

• Seja responsável por pagar por qualquer dano que ocorra devido ao uso indevido.  

2.) COMUNICAÇÃO: Os alunos usarão a tecnologia para interagir com os membros da comunidade escolar e além e 

sempre serão gentis, solidários e respeitosos. Os alunos irão:  

• Desligar os dispositivos e armazená-los em uma área designada em cada sala de aula quando não estiverem em uso.  



• Tire fotos e / ou vídeos somente quando tiveremprofessor e da disciplina permissão do.  

• NÃO envie texto, e-mail, mensagem e / ou use redes de mídia social durante oescolardurante oescolar horárioouhorárioe / 

ou quando estiver na propriedade da escola.  

• Use os telefones fixos do escritório ou da sala de aula para entrar em contato com os responsáveis durante ona 

escola dia. Qualquer violação das diretrizes de tecnologia resultará na perda do uso da tecnologia. O CCLCS se reserva o 

direito de supervisionar e acessar todas as contas e tecnologias relacionadas à escola a qualquer momento.  

3.) DISPOSITIVOS PESSOAIS:que os alunos que trazem dispositivos pessoais para a escola Espera-sedesliguem o dispositivo 

na chegada à escola. Os dispositivos devem permanecer desligados durante o dia escolar. Os dispositivos pessoais devem ser 

armazenados em uma área designada no Homeroom. No final do dia escolar, os professores da Homeroom retornarão 

dispositivos pessoais para os alunos. Os alunos podem ligar seus dispositivos depois de sair do prédio durante o dia.  

C. Consequências por violar regras de  

infrações muito graves As infrações muito graves a seguir, muitas das quais envolvem ofensas criminais, bem como violações 

das regras da escola, podem resultar em suspensões de até 10 dias ou exclusão ou expulsão pelo diretor. Quando um aluno é 

excluído da escola, o Diretor pode estabelecer uma lista de condições que devem ser completamente cumpridas antes que o 

aluno possa ser readmitido na escola. Qualquer estudante suspenso por 10 dias ou mais ou excluído ou expulso pode recorrer 

da decisão do diretor, incluindo as condições de re-admissão, por escrito ao Conselho de Administração. O Conselho é o árbitro 

final em todas as ações disciplinares. No entanto, se o Conselho confirmar a decisão do diretor e o diretor determinar que o 

aluno não cumpriu as condições estabelecidas em sua exclusão, o diretor terá autoridade final para negar a readmissão do 

aluno na escola. Essas regras se aplicam ao comportamento nas dependências da escola ou em funções relacionadas à escola. 
As infrações muito graves incluem:  

· Posse e / ou uso de uma arma  
· Posse ou uso de explosivos  
· Posse, venda, distribuição ou uso de drogas (substâncias ilegais)  
· Posse, venda, distribuição ou uso de álcool ou bebidas alcoólicas  
· Posse, venda ou distribuição de produtos de tabaco  
· Uso indevido de medicamentos de venda livre  
· Extorsão  
· Alarmes falsos  
· Roubo  
· Incêndio criminoso  
· Agressão a funcionários ou estudantes  
· Ameaça à saúde e segurança de funcionários ou estudantes  



· Bateria de funcionários ou estudantes (por exemplo, bater, espancar, etc.)  
· Vandalismo  
· Hazing, bullying e assédio (constantemente “atacando” outro aluno)  

· Após a emissão de uma queixa criminosa contra o aluno, se o Diretor determinar que a presença continuada na escola terá um 

prejuízo substancial efeito sobre o bem-estar da escola.  

· Qualquer outra ação que afete seriamente o processo educacional ou a segurança dosda funcionários e alunosescola. Além disso, 

quaisquer violações da lei federal, da lei estadual de Massachusetts ou do estatuto da cidade de Harwich serão tratadas em 

cooperação com o Departamento de Polícia de Harwich. Também é importante que pais e alunos entendam que, de acordo com 

as leis gerais de Massachusetts (MGL cap. 71, seção 55), "um estudante pode ser expulso de uma escola charter com base em 

critérios determinados pelo Conselho de Administração e aprovados pelo Conselho de Administração. Secretário de Educação 

com o conselho do diretor e dos professores. "  

Outras infrações Há uma ampla gama de outros comportamentos negativos, semelhantes aos descritos no contrato do aluno, 

que podem minar a força da comunidade escolar e, portanto, exigir ações corretivas. Na CCLCS, desenvolvemos ferramentas 

para responder a essas situações. As ferramentas são projetadas para identificação clara, comunicação, restituição à 

comunidade e, quando apropriado, sanções para permitir maior autoconsciência ao ofensor e um ambiente de aprendizado 

seguro e apropriado para as “vítimas” do mau comportamento. Os comportamentos que requerem tal intervenção incluem, mas 

não se limitam a:  

• perturbação do ambiente de aprendizagem  

• desrespeito ou bullying direcionado a professores ou outros alunos  

• maus-tratos ao ambiente ou materiais físicos  

• desobedecer ou desrespeitar os professores ou outros adultos responsáveis  

• contato inadequado com outras pessoas ou materiais  

• tratando mal os outros por causa de sua etnia, religião, gênero,sexual preferência, antecedentes familiares ou aparência 

geral (consulte as políticas de discriminação / assédio neste manual)  

• itens inapropriados ou perturbadores trazidos para a escola  

• comportamento inseguro em sala de aula ou em espaços compartilhados  

• falta de espírito esportivo em ambientes de grupo  

• violação do contrato de "Uso aceitável da tecnologia"  

• linguagem inadequada.  

Os professores e outros adultos responsáveis têm uma variedade de opções disponíveis para lidar com essas situações. 

Conforme observado no Contrato Comportamental do Estudante, as respostas podem variar dependendo de quantas infrações 



um estudante acumular (consulte a seção "Rastreamento do comportamento do aluno"). As respostas dos professores precisam 

equilibrar a necessidade de consistência com a capacidade de julgar adequadamente a magnitude de uma resposta em uma 

determinada situação. Como tal, manter a disciplina é parte da arte, parte da ciência. As respostas dos professores incluirão as 

seguintes ferramentas.  

• avisos verbais  

• tempos limite na sala de aula  

• telefona para os pais para discutir o comportamento do aluno  

• ficar depois da escola  

• enviar o aluno para um membro da Administração ou do Office  

Rastreando comportamentosaluno que comportamentais doexijam mais do que apenas avisos verbais, mas não graves o 

suficiente para ser classificado como "muito sério", pode ser gerenciado através do processo "Pense nisso". Este é um processo 

de várias etapas que envolve os seguintes componentes: 1. Identificação inicial do incidente. Nesse estágio, o membro da equipe 

percebe o incidente e envolve o aluno para iniciar o processamento. 2. Após o processamento verbal inicial, o aluno é solicitado a 

preencher uma“Think About planilhaIt” (TAI). Isso pode ser feito na sala de aula, em um espaço de tempo fora da sala de aula ou na 

área do escritório. 3. Após o preenchimento da folha, o professor ou administrador determina as próximas etapas da ação e as 

preenche no formulário. As etapas podem incluir uma conferência do aluno com professores ou administradores, uma reunião dos pais 

ou conferência telefônica ou perda de privilégios para o aluno. Os funcionários devem seguir protocolos especiais que podem ter sido 

desenvolvidos para os alunos em planos comportamentais. 4. Um dos adultos que processa o incidente é designado para cuidar dasda 

ação etapas. 5. O adulto que processa o incidente informa todos os membros da equipe da infração, incluindo os Diretores Associados 

e Executivos. 6. O Diretor Associado insere o incidente nodeeletrônico do aluno arquivo de bancodados, registra no formulário quantos 

formulários o aluno acumulou até o momento e registra e transfere a folha para o caderno disciplinar da série. 7. Um acúmulo de 

formulários de TAI pode resultar em uma suspensão e em uma reunião com os pais do aluno para abordar as causas do 

comportamento e discutir estratégias para melhorar o comportamento (supondo que essa reunião não tenha sido realizada 

recentemente antes disso). Conforme mencionado no Contrato Comportamental do Estudante em geral, o mau comportamento 

repetido pode exigir um Contrato Comportamental Individual mais específico. A acumulação de folhas "Pense nisso" pode 

desencadear a revisão dado aluno elegibilidadepara viagens de campo, atletismo ou outras atividades extracurriculares. A 

revisão pode determinar que um aluno não é elegível ou pode acionar uma carta de aviso.  

Protocolo de Gravação de Suspensão As suspensões de estudantes são registradas no banco de dados eletrônico da escola. 

Quando um aluno recebe uma suspensão, o diretor ou a pessoa designada pelo diretor verifica o registro anual para avaliar os 



dados acumulados da suspensão, a fim de garantir que a escola cumpra todos os regulamentos com relação aos requisitos de 

suspensão do aluno.  
Política de Expulsão  

1. Ofensas disciplinares específicas sujeitas a expulsão Os alunos estão sujeitos a expulsão (ou seja, exclusão 

permanente) pelo Diretor pela conduta listada abaixo. (Ver também MGL cap. 71, §§37H)  

• Posse de uma arma perigosa  

• Posse de uma substância controlada (como maconha, cocaína ou medicamentos prescritos não autorizados pela 

enfermeira da escola)  

• Agressão a colegas, professores, equipe administrativa ou outro pessoal educacional Isso inclui não apenas facas 

e armas, dispositivos explosivos e réplicas realistas dessas armas / dispositivos, mas também outros objetos usados para agredir 

outra pessoa ou criar uma situação perigosa, como um taco de beisebol, um par tesoura, fósforos ou isqueiro. Embora esses 

objetos nem sempre constituam "armas perigosas", administradores e profissionais da educação analisarão as circunstâncias de 

cada caso e farão uma determinação razoável sobre se um objeto em particular na posse de um aluno constitui uma arma 

perigosa no ambiente escolar. Qualquer arma ilegal será entregue ao Departamento de Polícia. Qualquer aluno que levar uma 

arma de fogo para a escola deve ser expulso por um período mínimo de um ano escolar, com exceções concedidas apenas pelo 

presidente do conselho. (A definição de arma de fogo inclui, mas não se limita a, armas (incluindo uma arma inicial), bombas, 

granadas, foguetes, mísseis, minas e dispositivos semelhantes.) Os estudantes também estão sujeitos a suspensão / expulsão a 

longo prazo pelo diretor, quando acusado / condenado por crime com base nos padrões e procedimentos estabelecidos em MGL 

c.71, §37H1 / 2.  

2. Padrões e procedimentos que garantem o devido processo de expulsão Um aluno e sua família receberão uma 

notificação por escrito das acusações, dos motivos e das evidências da expulsão antes que a expulsão entre em vigor. Um aluno 

não será excluído da escola sem receber o devido processo legal, conforme estabelecido abaixo. Se, no entanto, a presença 

contínua de um aluno na escola representar um perigo para pessoas ou propriedades, ou interromper material e 

substancialmente a ordem da escola e, na opinião do administrador, não houver alternativa disponível para aliviar o perigo ou a 

interrupção, um aluno quem é acusado de uma infração disciplinar pode ser removido temporariamente da escola antes de 

receber o devido processo nos termos de uma Remoção de Emergência (veja abaixo para obter mais informações). Um aluno e 

sua família receberão uma notificação por escrito de seus direitos a uma audiência com o diretor antes que a expulsão entre em 

vigor. O aviso incluirá a hora, data e local da audiência. Os pais ou responsáveis do aluno estarão presentes na audiência. O 



tomador de decisão encarregado de decidir a consequência na audiência tem a responsabilidade de usar discrição. Na 

audiência, os alunos e os pais têm o direito de: aconselhar-se (às custas da família), apresentar evidências (por meio do 

testemunho ou das testemunhas do próprio aluno e por meio de provas escritas) e interrogar testemunhas fornecidas pela 

escola. Após a audiência, o diretor pode, a seu critério, decidir suspender, em vez de expulsar, um aluno que tenha sido 

determinado pelo diretor por violar o  

Capítulo 71, Seção 37H, parágrafos (a) ou (b). A expulsão permanecerá em vigor antes de qualquer audiência de apelação                   

conduzida pelo superintendente. Se o diretor decidir expulsar o aluno após a audiência, o diretor deverá notificar por escrito na                    

audiência o aluno e os pais do aluno sobre o direito de apelar, o processo para apelar da expulsão e a oportunidade de receber                        

serviços educacionais. A expulsão permanecerá em vigor antes de qualquer audiência de apelação. Por uma acusação de 37H1                  

/ 2 , reclamação por inadimplência, condenação, adjudicação ou admissão de culpa, o diretor pode remover o aluno por um                    

período de tempo até a expulsão, se o diretor determinar que a presença continuada do aluno teria um efeito prejudicial no                     

bem-estar geral da a escola. O aluno tem dez dias a partir da data da expulsão para notificar o superintendente de uma                      

apelação.  

3. Qualquer aluno que tenha sido expulso tem o direito de apelar ao presidente do conselho de administração da                   

escola. O aluno ou os pais ou responsáveis devem notificar o presidente do conselho por escrito para solicitar uma apelação. Se                     

uma decisão de um administrador, após a reunião dos pais, resultar na expulsão de um aluno ou na suspensão de um aluno por                       

mais de dez dias, o aluno poderá recorrer da decisão ao Presidente do Conselho. Para fazer isso por uma infração da Seção                      

37H1 / 2, o aluno ou os pais devem apresentar uma notificação de apelação ao Presidente do Conselho dentro de cinco (5) dias                       

corridos com uma opção de adiamento de sete (7) dias. O presidente do conselho deve realizar a audiência dentro de três (3)                      

dias letivos após a solicitação do aluno, a menos que o aluno ou os pais solicitem uma extensão de até sete (7) dias corridos                        

adicionais. Se a ofensa for abrangida pela Seção 37H, o aluno ou os pais terão dez (10) dias a partir da data da expulsão para                         

apresentar uma apelação. Se a apelação não for apresentada dentro desse prazo, o Presidente do Conselho poderá negar a                   

apelação ou permitir a apelação a seu critério, por uma boa causa. O Presidente do Conselho realizará a audiência com o aluno                      

e seus pais ou responsáveis dentro dos prazos descritos na Seção 3a desta política. Na audiência, o aluno terá o direito de                      

apresentarorais e escritos testemunhos, o direito de aconselhar (às custas da família) e o direito de confrontar e interrogar as                    

testemunhas apresentadas pela escola. O objeto da apelação não deve se limitar apenas a uma determinação factual de se o                    

aluno violou quaisquer disposições da Seção 37H. O Presidente do Conselho terá autoridade para anular ou alterar a decisão do                    

diretor, incluindo a recomendação de um programa educacional alternativo para o aluno. O Presidente do Conselho tomará uma                  

decisão sobre o recurso no prazo de cinco dias corridos a partir da audiência. Essa decisão será a decisão final do distrito                      



escolar em relação à expulsão.  

4. Descrição dos serviços educacionais que serão disponibilizados para o aluno fazer progresso acadêmico durante o 

período de expulsão, uma vez imposto. O diretor informará o aluno e os pais dessa oportunidade por escrito para receber 

serviços educacionais no momento em que o aluno for expulso, de acordo com o Capítulo 76 da MGL, Seção 21; Capítulo 71, 

Seção 37H (e); 603 CMR 53.01 e 53.13 (1), (2) e (4).  

Se o aluno se mudar para outro distrito durante o período de expulsão, o novo distrito de residência deve admitir o aluno em 

suas escolas ou fornecer serviços educacionais ao aluno em um plano de serviço educacional.  

5. Medidas disciplinares tomadas em casos gravescasos Emgraves, definidos como envolvendo a posse ou uso de 

substâncias ou armas ilegais, assalto, vandalismo ou violação dos direitos civis de um estudante, a decisão de suspender, em 

vez de expulsar, pode depender de o diretor determina que a presença continuada do aluno na escola teria um efeito prejudicial 

substancial no bem-estar geral da escola. Esta determinação é feita de acordo com o MGL, capítulo 71, seção 37 H, parágrafo 

2, 37 H 1/2.  

Comportamento / Expectativas de Transporte Seja em um ônibus Lighthouse, em vans CCLCS ou em transporte público, 

espera-se que os alunos se comportem de forma adequada e responsável. A segurança de nossos alunos e motoristas deve ser 

da maior importância. Todos os membros da comunidade do CCLCS, incluindo estudantes, funcionários e familiares, devem agir 

de uma maneira que não comprometa a segurança de nenhuma maneira. Os comportamentos de segurança incluem, entre 

outros:  

• usar o cinto de segurança o tempo todo em veículos equipados com cinto de segurança  

• permanecer sentado o tempo todo  

• manter os pertences / mochilas bem escondidos  

• usar dispositivos pessoais de forma adequada, responsável e respeitosa  

• manter um volume razoável de ruído  

• tratando outros passageiros com respeito e gentileza  

• Além disso, questões financeiras e legais exigem que mantenhamos nossas vans no futuro. Por isso, precisamos prestar 

atenção à maneira como tratamos as vans. Pedimos aos alunos que obedeçam ao seguinte código de comportamento, a fim 

de usufruir do privilégio de usar as vans da Lighthouse Charter School.  

• Os cintos de segurança devem ser usados o tempo todo.  

• Não é permitido comer ou beber nas vans sem a permissão do motorista.  

• Limpe quando sair.  



• Verifique a van ao sair e entre, removendo qualquer lixo, peças de roupa, cadernos, lápis, mochilas, equipamento escolar, 

etc. (esses itens podem ser deixados fora do escritório)  

• Não abuse das vans;  

• Não escreva ou rasgue material.  

Os alunos que negligenciarem essas responsabilidades poderão enfrentar ações disciplinares.  

Comportamentocampo das viagens deO currículo do CCLCS geralmente oferece experiências de aprendizado fora do recinto 

da escola. Exemplos de sites de atividades incluem, entre outros: Museu de Belas Artes de Cape Cod, Museu de História 

Natural de Cape Cod, Litoral Nacional de Cape Cod, lagoas e praias locais. Durante essas atividades, é importante que todos os 

alunos sejam responsáveis por seu comportamento. Uminadequado 

comportamentopode resultar na perda de privilégios de viagens de campo. As seguintes regras são adicionais às regras 

normais da escola.  

• Os alunos devem dar aos pais e outros membros da comunidade escolar que assistem às visitas de campo o mesmo 

respeito que proporcionariam aos professores.  

• Quando o motorista de uma van pede silêncio, os alunos devem ficar quietos.  

• O consumo de comida e bebida não é permitido nas vans da escola sem a permissão do motorista.  

• Os alunos devem deixar as vans limpas e sem detritos ao final de cada viagem.  

Expectativas comportamentais / de desempenho para participação em viagens de campo estendidasviagens de campo              

Asestendidas no CCLCS são projetadas para criar coesão de classe, atender objetivos específicos de aprendizado e servir como                  

uma recompensa divertida pela participação entusiasmada dos alunos na vida acadêmica e cívica de nossa escola. O sucesso                  

das viagens exige que alunos, acompanhantes e professores respeitem padrões de comportamento muito altos. Viver juntos em                 

harmonia por cinco dias no calor de junho da Pensilvânia, os bosques na sala de aula da Natureza ou por três dias nas rústicas                        

Montanhas Brancas, exige um clima de confiança mútua entre estudantes e funcionários. Na CCLCS, conseguimos construir e                 

manter essa confiança, como evidenciado por anos de viagens bem-sucedidas. O objetivo de uma política de participação em                  

viagens de classe é estabelecer padrões que demonstrem o desejo e a capacidade de cada aluno de participar de uma                    

exploração educacional fora do campus, de maneira produtiva, positiva e colaborativa. Nós nos esforçamos para tornar essas                 

viagens experiências positivas de crescimento para TODOS os alunos, mas às vezes acontece que eles precisam ser excluídos                  

de uma viagem de classe. Essas exclusões são raras e baseiam-se no desempenho comportamental e acadêmico do aluno na                   

escola. Para ser incluído em uma viagem de classe, o aluno deve atender aos seguintes padrões acadêmicos.  



• completar pelo menos 80% de suas tarefas de casa em todas as classes  

• concluir todo o trabalho do projeto em todas as classes  

• ter uma nota de participação nas aulas aprovada em todas as classes Qualquer aluno que esteja em risco de 

ficar aquém desses padrões receberá avisos quando cair fora de conformidade, para que eles possam concluir o trabalho 

necessário para serem incluídos na viagem. Os alunos também podem ser excluídos das excursões noturnas por razões 

comportamentais. Esses comportamentos incluem violações graves das regras da escola - como posse de drogas ou armas, 

vandalismo, agressão ou assédio ou várias violações menos graves. Os professores revisam rotineiramente o status de 

participação nas viagens de campo dos alunos nassemanais da reuniõesequipe. Os pais dos alunos em risco de serem 

excluídos das viagens serão informados disso. Os alunos excluídos de uma viagem serão informados com uma carta do diretor 

da escola pelo menos uma semana antes da viagem, a menos que o evento que leva à exclusão aconteça mais próximo da data 

da viagem.  

Due Process Todos os alunos envolvidos em uma questão de disciplina terão o devido processo. O devido processo inclui o 

direito do aluno de ser tratado com justiça e respeito; ter  

a oportunidade de compartilhar seu lado de uma situação; e receber consequências de maneira razoável e imparcial. O devido 

processo legal inclui o direito de solicitar uma revisão de qualquer decisão e o direito de apelar através do processo de apelação 

da escola. Os alunos terão a oportunidade de refletir sobre seu mau comportamento, de assumir responsabilidade pessoal por 

sua parte em uma situação, de debater e / ou ensaiar métodos alternativos de lidar com a situação e de fazer as pazes, quando 

prático, de maneira apropriada.  

D. Política de Integridade Acadêmica  
“Por minha honra, prometo que este é meu próprio trabalho.” O termo “trapaça” inclui, 

mas não se limita a:  

• Copiar partes de uma tarefa ou toda a tarefa de casa  

• Copiar partes de uma ou todas as redação  

• Cópia de partes de todo ou parte de um questionário ou teste  

• Cópia da Internet ou material publicado sem a citação adequada e o crédito apropriado  

• Uso de uma “folha de dicas” ou qualquer outro trabalho não aprovado para ajudá-lo em uma tarefa  

• Permitir que outros alunos copie seu trabalho Todos os alunos e pais concordam com a Política de 

Integridade Acadêmica do CCLCS assinando a Carta do Manual. O CCLCS possui um sistema hierárquico para 

determinar ações disciplinares sobre trapaça. Primeira Ofensa:  

• Remessa ao Diretor Executivo e Associado  



• Notificação aos pais  

• Desculpas por escrito ao professor  

• Possível perda de crédito (parcial ou total) na atribuição Segunda Ofensa:  

• Remessa ao Diretor Executivo e Associado  

• Notificação aos pais  

• Desculpas por escrito ao professor  

• Perda de crédito (parcial ou total) na tarefa  

• Meio dia em suspensão da escola (onde a tarefa será re-realizada) Terceira ofensa:  

• Referência ao diretor executivo e associado  

• Notificação aos pais  

• Desculpas por escrito ao professor  

• Perda de crédito total na tarefa  

• Dia inteiro em suspensão da escola (onde a tarefa será refeita e trabalho adicional poderá ser atribuído)  

• Possível retirada das atividades extracurriculares por um período prolongado de tempo  

E. Procedimentos Especiais de Disciplina Leis Gerais de Massachusetts Capítulo 71, Seção 37H 

exige que todos osalunos manuais doscontenham as seguintes disposições:  

1. Qualquer estudante encontrado nas dependências da escola ou na escolaou com eventos relacionados com a escolaescola, 

incluindo jogos atléticos, na posse de uma arma perigosa, incluindo, entre outros, uma arma ou faca; ou uma substância 

controlada conforme definida no Capítulo 94C, incluindo, mas não se limitando a, maconha, cocaína, heroína, pode estar 

sujeita a expulsão da escola ou do distrito escolar pelo diretor. 2. Qualquer aluno que agride um diretor, assistente de diretor, 

professor,de professor auxiliarou outro pessoal educacional nas dependências da escola ou em eventos patrocinados ou 

relacionados à escola, incluindo jogos esportivos, pode ser expulso da escola ou do distrito escolar pelo diretor. 3. Qualquer 

aluno acusado de violação dos parágrafos (1) ou (2) deve ser notificado por escrito de uma oportunidade para uma audiência; 

desde que, no entanto, o aluno possa ter representação, além da oportunidade de apresentar evidências e testemunhas na 

referida audiência perante o diretor. Após a referida audiência, um diretor pode, a seu critério, decidir suspender, em vez de 

expulsar, um aluno que tenha sido determinado pelo diretor por violar o parágrafo (1) ou (2). 4. Qualquer estudante que tenha 

sido expulso de um distrito escolar de acordo com essas disposições terá o direito de apelar ao Conselho de Curadores. O 

estudante expulso terá dez dias a partir da data da expulsão para notificar o Conselho de Curadores de sua apelação. O 

estudante tem o direito de aconselhar em uma audiência perante o Conselho de Curadores. O objeto da apelação não deve se 

limitar apenas a uma determinação factual de se o aluno violou quaisquer disposições desta seção. 5. Quando um aluno é 



expulso de acordo com as disposições desta seção, nenhuma escola ou distrito escolar da comunidade será obrigada a 

admitir tal estudante ou a prestar serviços educacionais a esse aluno. Se o referido aluno solicitar a admissão em outra escola 

ou distrito escolar, o superintendente do distrito escolar para o qual o pedido é feito pode solicitar e deve receber do 

superintendente da escola que expulsou o referido aluno uma declaração escrita dos motivos da expulsão.  

Disciplina de Alunos Qualificados para Serviços de Educação Especial Em geral, se seu filho violou o código disciplinar da 

escola, a escola poderá suspender ou remover seu filho de seu estágio educacional atual por um período não superior a dez (10) 

escolas consecutivas dias em qualquer ano escolar. Se seu filho possui, usa, vende ou solicita drogas ilegais nas dependências 

da escola ou em um evento patrocinado pela escola ou carrega uma arma para a escola ou para uma função da escola ou tem 

incidentes repetidos de ofensas suspensas, a escola pode colocar seu filho em uma alternativa provisória ambiente educacional 

por até 45 dias. Se seu filho foi colocado em um ambiente educacional provisório como resultado de uma ação disciplinar, ele 

pode permanecer no ambiente provisório por um período não superior a 45 dias. Posteriormente, seu filho retornará ao estágio 

educacional previamente acordado, a menos que um oficial de audiência ordene outro estágio ou você e a escola concordem em 

outro estágio.  

Sempre que a escola deseja remover seu filho de seuatual estágio educacionalpor mais de dez (10) dias letivos consecutivos 

em qualquer ano escolar ou por mais de dez dias cumulativos em que um padrão de remoção está ocorrendo, isso constitui 

uma “mudança Uma mudança de posicionamento invoca certas proteções processuais sob a IDEA, a lei federal de educação 

especial. Isso inclui o seguinte:  

• Antes de qualquer remoção que constitua uma mudança de colocação, oescolar distritodeve enviar a você uma declaração 

completa de seu direito processual (Aviso de Salvaguardas Processuais) e informar que a Equipe considerará se o 

comportamento deve ou não A base para a remoção está relacionada à deficiência do aluno ou foi o resultado direto da falha 

do distrito em implementar o IEP. Essa consideração é chamada de “determinação de manifestação”. Lembre-se de que 

você, como pai, sempre tem o direito de participar como membro da equipe.  

• Antes de qualquer remoção que constitua uma mudança na colocação e / ou após a determinação de que o comportamento 

é uma manifestação da deficiência, a escola deve convocar uma reunião da equipe para desenvolver um plano para a 

realização de uma avaliação comportamental funcional que será usada como base por desenvolver estratégias específicas 

para lidar com o comportamento problemático. Se um plano de intervenção comportamental tiver sido desenvolvido 

anteriormente, a Equipe revisará sua implementação e modificará, se necessário.  

Consideração sobre se o comportamento é uma manifestação da deficiência do aluno A lei estabelece que a Equipe deve 



considerar informações de avaliação, informações observacionais, IEP e colocação do aluno e deve determinar se o 

comportamento que motivou a remoção disciplinar foi uma manifestação da deficiência do aluno. A equipe considera se o aluno 

compreendeu o impacto e as consequências do comportamento e considera ainda se a deficiência do aluno prejudicou a 

capacidade do aluno de controlar seu comportamento. Se a equipe determinar que o comportamento foi relacionado à 

deficiência do seu filho, ele não poderá ser removido do estágio educacional atual (exceto no caso de posse ou uso de arma ou 

droga) até que a equipe do IEP desenvolva um novo IEP e decida uma nova veiculação e você concorda com essa nova 

veiculação do IEP. Se a Equipe determinar que o comportamento não estava relacionado à deficiência do seu filho, a escola 

poderá suspender ou disciplinar seu filho de acordo com o código de conduta da escola, exceto que por qualquer período de 

remoção que exceda dez (10) dias letivos, a escola deve forneça ao seu filho uma Educação Pública Apropriada Gratuita 

(FAPE). A escola deve determinar os serviços educacionais necessários e a maneira e o local para a prestação desses serviços. 
No caso de um desacordo com a determinação da Equipe: Se você não concorda com a decisão da Equipe sobre a 

“determinação de manifestação” ou com a decisão relativa à colocação de seu filho em um ambiente alternativo de educação 

alternativa ou qualquer outra ação disciplinar, você tem o direito solicitar uma audiência acelerada do devido processo do Bureau 

of Special Education Appeals.  

Requisitos disciplinares e processuais aplicados aos alunos ainda não determinados para a educação especial Se, 

antes da ação disciplinar, um distrito escolar sabia que o aluno pode ser um aluno portador de deficiência, o distrito escolar 

disponibiliza todas as proteções legais ao aluno até e a menos que o aluno seja posteriormente determinado a não ser 

elegível para educação especial. O distrito escolar pode ser considerado como tendo conhecimento prévio se:  
1. Os pais manifestaram preocupação por escrito; ou 2. Os pais solicitaram uma avaliação; ou 3. Os funcionários do distrito escolar 
manifestaram preocupação com a incapacidade do aluno. Se o distrito escolar não tiver motivos para considerar o aluno 

desativado e os pais solicitarem uma avaliação subsequente à ação disciplinar, o distrito escolar concluirá uma avaliação 

acelerada para determinar a elegibilidade para a educação especial. A avaliação expedida será concluída e entregue aos pais 

por meio de discussões e relatórios da reunião da equipe dentro de 15 dias letivos após o recebimento da escola de um 

consentimento por escrito para avaliar. Se o aluno tiver uma deficiência e for elegível para serviços de educação especial, ele 

receberá todas as proteções processuais subsequentes à descoberta da elegibilidade.  

 


