
Escola Pública de
Barnstable
Guia do Voluntário
2021-2022

Centro de Recursos às Famílias e a Comunidade

Hyannis Youth and Community Center

141 Bassett Lane, Hyannis, MA 02601

(508) 790-6345 Ramal:118



Índice

1. Carta do Superintendente aos Voluntários

2. Declaração de missão

3. Padrões e Procedimentos para Voluntários

4. Acordo de Confidencialidade

5. Formulário de Liberação de Responsabilidade

6. Formulário de Voluntário

7. Formulário CORI

1



Carta do Superintendente aos Voluntários

Prezados das Escolas Públicas de Barnstable,

Uma calorosa recepção das Escolas Públicas de Barnstable! Acreditamos que os voluntários
são um trunfo maravilhoso para nossas comunidades escolares e agradecemos sua
disposição em melhorar a vida de nossos alunos. A visão do Comitê Escolar de Barnstable
captura nosso compromisso com os alunos: as

Escolas Públicas de Barnstable educam toda a criança criando uma cultura escolar centrada no
aluno que atende às necessidades físicas, sociais, emocionais e acadêmicas dos alunos, criando
um ambiente de aprendizado seguro e saudável no qual os alunos são desafiados, apoiados e
engajados.

A pesquisa mostra que os voluntários são modelos positivos que ajudam a criar ambientes
escolares de apoio e acolhedores, contribuindo para uma melhor frequência escolar,
melhores resultados acadêmicos, habilidades sociais enriquecidas e maior envolvimento dos
alunos com a escola.

Além disso, os voluntários desempenham um papel fundamental na conexão de nossa
comunidade com escolas e alunos. Não poderíamos estar mais animados com o lançamento
do Barnstable Volunteers in Public Schools, ou VIPS, para expandir e promover o
envolvimento da comunidade em todas as nossas escolas. Convidamos você a identificar uma
função que melhor se adapte aos seus interesses e disponibilidade. Temos muitas
oportunidades disponíveis, seja ajudando em sala de aula, auxiliando em várias tarefas dentro
de uma escola ou auxiliando na conscientização e prontidão de carreira.

Este guia descreve as políticas e práticas das Escolas Públicas de Barnstable para todos os
voluntários das Escolas Públicas de Barnstable e as expectativas que temos de você ao servir
em uma escola de Barnstable. Ele também fornece informações específicas da escola para o site
da sua escola em particular.

Em nome dos alunos, famílias, educadores e funcionários da Barnstable, obrigado por seu
compromisso com nossas crianças e jovens. Estamos ansiosos para trabalhar com você
enquanto cumprimos nosso lema distrital de Alcançar a Excelência Juntos.

Atenciosamente,
Dra. Meg Mayo-Brown
Superintendente da Escolas
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Missão
A missão do Programa de Voluntariado das Escolas Públicas de Barnstable é melhorar o
desenvolvimento de toda a criança, promovendo o voluntariado e construindo parcerias
comunitárias.
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Padrões e Procedimentos para todos os Voluntários das
Escolas Públicas de Barnstable

1. Para a segurança de todos os alunos, cada voluntário deve preencher um CORI
(Informações de Registro de Infrator Criminal) ou verificação de antecedentes. Deve ser
aprovado antes que o voluntariado nas escolas possa começar.
Um CORI pode ser apresentado através do escritório central de qualquer Escola Pública
de Barnstable, ou através do Centro de Engajamento Familiar e Comunitário. Os CORIs
para voluntários das BPS são válidos por 3 anos em qualquer Escola Pública de
Barnstable.

2 Os voluntários devem entrar na sede da escola antes de cada sessão, usar uma etiqueta
de visitante enquanto estiverem na escola, sair e devolver a etiqueta à sede no final de cada
sessão. Uma identificação com foto deverá ser fornecida em sua primeira visita.

3. Voluntários que trabalham diretamente com alunos podem tomar conhecimento de
informações confidenciais sobre alunos específicos. Essas informações podem incluir o
desempenho acadêmico dos alunos, registros estudantis, comportamento, deficiências,
status de imigração ou outros assuntos pessoais. Os voluntários não divulgarão essas
informações confidenciais, exceto para funcionários da escola que precisem saber.

4 Os voluntários não devem fotografar os alunos, a menos que autorizados pelo diretor do
prédio ou pela equipe designada. Os voluntários não devem compartilhar fotos dos alunos.
Os voluntários não devem usar redes sociais, "amigo" ou mensagens de texto com os alunos.

5 Os voluntários nunca devem assumir a responsabilidade pela supervisão de uma aula na
ausência de um professor certificado.

6. Os voluntários nunca devem assumir a responsabilidade pela disciplina de um aluno.

7. Voluntários não estão autorizados a transportar alunos.

8. Os voluntários devem usar apenas banheiros para adultos.

9. Garantir o fechamento positivo. Se você planeja encerrar seu envolvimento como
voluntário antes do final do ano letivo, notifique seu professor e o coordenador do tutor. É
especialmente importante que o aluno esteja ciente de sua sessão de tutoria final. O aluno
precisa ficar com a mensagem clara de que você gostou de trabalhar com ele.

10. Siga as sugestões de "toque seguro". Os voluntários não iniciam o toque em um aluno
(batidas no braço ou nas costas, ou para crianças mais novas, mãos dadas, abraços ou sentar
no colo), mas podem responder ao toque apropriado do aluno.
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11. Presentes para estudantes são inapropriados. Não traga presentes ou guloseimas para os
alunos individualmente. Com a aprovação do professor ou coordenador do programa, os
voluntários podem trazer lanches para toda a turma ou grupo, ou podem doar livros ou
materiais para a turma ou grupo.

12. Mantenha contato apenas em um ambiente escolar. Não inicie contato com os alunos
com quem você trabalha ou suas famílias fora da escola ou do ambiente do programa.

13. Lei de Conflito de Interesses. Massachusetts exige que todos os funcionários de agências
estaduais, municipais e/ou municipais concluam treinamento periódico sobre as leis de
Conflito de Interesses. A definição de "funcionário" é muito ampla e geralmente inclui
voluntários não remunerados. O coordenador de voluntários do Distrito determinará quais
voluntários são obrigados a participar deste treinamento e fornecerão o treinamento
conforme apropriado e necessário.

14. Isenção de responsabilidade: As Escolas Públicas de Barnstable e a cidade de Barnstable
exigem que todos os voluntários revisem e assinem uma isenção de responsabilidade
separada antes de iniciar os serviços voluntários.

15. As Escolas Públicas de Barnstable solicitam que os voluntários preencheram um
formulário de exclusão se não quiserem que o BPS publique, imprima ou poste em seu site
sua fotografia como parte de suas atividades voluntárias. Por favor, consulte o Coordenador
de Engajamento Familiar e Comunitário das BPS se desejar preencher o formulário.

16. Informações específicas da escola serão fornecidas em sua Orientação de Boas-Vindas
com a Ligação de Voluntários de cada escola.

Voluntários fazem a diferença! Agradecemos seu comprometimento com nossos alunos.
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Li e compreendi os padrões e procedimentos para Voluntários das Escolas Públicas de Barnstable e
concordo em cumprir com estes procedimentos.

Nome:

(imprima)

Assinatura:

Data:
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Acordo de Confidencialidade

Confidencialidade

Entendo que, ao prestar meus serviços como voluntário nas Escolas Públicas de Barnstable,
devo respeitar a natureza confidencial do conhecimento que obterei com relação ao
desempenho acadêmico, registros estudantis, comportamento, deficiências, status de
imigração e/ ou outros assuntos pessoais dos alunos com quem trabalho. Não compartilhamos
essas informações com ninguém fora da escola, inclusive através do uso de mídias sociais,
nem discutirei essas informações com terceiros.

Se um aluno me disser algo ou eu notar algo que possa indicar que sua segurança está em
risco ou se ele está em sofrimento emocional, relatarei essa informação ao meu professor
supervisor ou a um membro da equipe de apoio (assistente social, psicólogo, enfermeiro ).

Eu também concordo em não iniciar contato com os alunos com quem trabalho ou suas
famílias fora da escola ou ambiente do programa para o qual fui designado.

Nome:

(imprima)

Assinatura:

Data:
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Isenção de responsabilidade

Minha participação como voluntária nas Barnstable Public Schools é total e completamente gratuita e
livre de coação pelas Barnstable Public Schools.

Como voluntário das Escolas Públicas de Barnstable, concordo por mim e em nome de meus
herdeiros, cessionários, representantes pessoais e parentes próximos, liberar, indenizar e isentar as
Escolas Públicas de Barnstable e a Cidade de Barnstable, e seus oficiais, diretores , funcionários ou
agentes, bem como alunos das Escolas Públicas de Barnstable, com relação a todo e qualquer dano
pessoal, doença ou perda de propriedade, e quaisquer reclamações decorrentes disso, que eu possa
sustentar em conexão com ou como resultado do meu serviço voluntário .

Nome:

(imprima)

Assinatura:

Encontro:
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