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Escola Hyannis West Elementary  
Manual do Estudante/Pais 

2012 – 2013 
Kathi Amato 

Diretora 
 
 
 
Prezadas famílias da escola Hyannis West, 
  

Este guia do Estudante/Pais foi criado para fornecer informações importantes à respeito da 
política, procedimentos e expectativas da escola Hyannis West bem como informações da política das 
Escolas Públicas de Barnstable. 

  
Por favor, leiam este guia, compartilhe os conteúdos dele com a sua criança, preencha e 

devolva a última página deste guia. Esperamos que ele forneça toda a informação necessária que você 
precisa para ter um ano bem sucedido na escola Hyannis West.  

 
Atenciosamente,  
 
Kathi Amato 
Diretora 
 
 
 

AFIRMAÇÃO DA VISÃO DA ESCOLA HYANNIS WEST 

Na Escola Hyannis West damos as boas-vindas e abraçamos as caracteristicas únicas de todas as 
crianças. Acreditamos que todas as crianças podem desempenhar em alto nível quando altas 
expectativas são colocadas sobre elas, quando os recursos são usados efetivamente e as oportunidades 
são fornecidas.  

 Para realizar a nossa visão …  

Os estudantes irão: 

 Comparecer a escola diáriamente, pontualmente. 
 Agir de uma maneira respeitosa, responsável e segura, sempre. 
 Demonstrar um esforço eficaz e produzir o melhor de si próprio nas atividades. 
 Demonstrar  proficiência no nível da série ou acima do nível da série. 

 
 

Os funcionários irão: 

 Entregar  instruções baseadas nos padrões, de alta qualidade, de uma maneira 
sustentadora e cativante.  

 Usar avaliações contínuas para desafiar e apoiar os estudantes baseado nas suas 
necessidades individuais. 

 Fornecer estratégias para realçar o desenvolvimento social, emocional e ético dos 
estudantes. 

 Fornecer um ambiente escolar seguro e respeitoso que valoriza a comunicação, a 
confiança e o trabalho de equipe entre os funcionários, estudantes, famílias e a comunidade. 

 
Os nossos estudantes sairão da nossa escola com confiança, como aprendizes independentes. Eles terão 
as habilidades do século 21 necessárias para serem competitivos, cidadãos contribuintes do futuro. 
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NÚMEROS IMPORTANTES  
Escola Hyannis West  

 

Kathi Amato, Diretora (508) 790-6480  

Mary Beth Curran, Secretária  EXT. 131 

Beth Dolan, RN, Enfermeira da escola  EXT. 133 

Tabitha Thomas, Psicóloga da escola  EXT. 138 

Gustavo Barandas,  Intérprete de Português  EXT. 139 

Germania Fierro,  Intérprete de Espanhol  EXT. 110 

Ellen Zavatsky, Especialista em prevenções  EXT. 129 

Kathy Soderburg, Supervisora da cozinha   EXT. 104 

Fax (508) 790-9844 

Linda Tetrault, Diretora do programa Gateway (508) 790-6372 

Hyannis West PTO (Organização dos Pais e Professores) (508) 778-2175  

First Student - Companhia de Ônibus (508) 362-4663 

Sandy Gifford, Escritório de transporte   (508) 790-6498  

Dr. Mary Czajkowski, Escritório da Superintendente   (508) 862-4766  

 

 

 

INFORMAÇÃO DE EMERGÊNCIA/MUDANÇA  DE ENDEREÇO E NÚMERO 
TELEFÔNICO 

Cada pai deve fornecer a escola com informações de contato importantes em caso de uma emergência. 
É extremamente importante que cada criança mantenha um endereço atualizado e o registro telefônico 
no escritório da escola. Notifique a escola IMEDIATAMENTE se você tiver uma mudança de 
endereço ou de número telefônico durante o ano escolar. 
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Calendàrio Escolar 2012 – 2013 
 
Setembro 
4 Primeiro dia de aula para os estudantes 
12 Recepção na escola Hyannis West “Open-house”  
17  “Picture Day”Dia para tirar fotos 
 
Outubro 
8 Columbus Day- Dia de Cristóvão Colombo (feriado) 
 
Novembro 
6 “Teacher In-Service” (feriado) 
12 Veterans’ Day(Dia dos veteranos) (feriado) 
21-23 Thanksgiving Holiday (Dia de Ação de Graças)(feriado) 
 
Dezembro 
4 ½ Day, Conferência com os Pais(aulas somente até às 12:00) 
6 ½ Day, Conferência com os Pais(aulas somente até às 12:00) 
24-31 Féias de Inverno 
 
Janeiro 
1 Ano Novo (feriado) 
21 Dia de Martin Luther King, Jr. (feriado) 
 
Fevereiro 
18 – 22 Férias de Fevereiro 
 
Março  
14  ½ Day “Teacher In-Service”,(aulas somente até às 12:00) 
29 Sexta-feira santa (feriado) 
 
Abril 
15 – 19 Férias de Abril 
 
Maio 
6  ½ Day, “Teacher In-Service”, (aulas somente até às 12:00) 
27 “Memorial Day” (feriado) 
 
Junho 
25 Último dia para os alunos (inclui 5 dias de tempo rigoroso) 
 
 
 
 
Anúncios de dias sem aulas 
 
A abertura da escola com atraso, dispensa mais cedo ou um cancelamento das aulas na escola podem ocorrer devido 
ao tempo rigoroso ou outras circunstâncias extraordinárias. Estações de radio locais como WOCB, WQRC, WCOD 
e os canais de televisão de Boston irão transmitir os atrasos e cancelamentos escolares. As famílias também serão 
avisadas através de um sistema automatizado de mensagem telefônica. 
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PROCEDIMETOS DE CHEGADA/SAÍDA 
 
O dia na escola Hyannis West Elementary começa às 9:00 da manhã – 3:35 da tarde. 
 
Chegada 

 8:35  -  Início do intervalo da manhã. Professores disponíveis às 8:35 da manhã. As crianças que 
chegarem antes deste horário continuarão do lado de fora e não serão supervisionadas. Quando as 
codinções não forem favoráveis, as crianças irão entrar na escola e ir diretamente para as salas de aula ou 
diretamente para o refeitório, em caso delas forem tomar café da manhã.   

 
 9:00  -  Início oficial do dia escolar. As portas estarão fechadas e trancadas neste horário. Os estudantes 

que chegarem depois das 9:00 estão atrasados e devem apresentar-se com um adulto na secretaria. 
Fim do café da manhã. Todos os alunos devem estar nas suas salas de aula neste horário. 

 
Pais que trarão os alunos de carro 

 Todos os alunos que forem trazidos de carro podem ser deixados na área de carro/ônibus(bus/carport)entre 
às  8:35 e 9:00. 
 

 Os alunos que vão ao intervalo da manhã irão andar em volta do local de chegada e da parte traseira da 
escola até a área de intervalo. Para garantir a segurança dos alunos, a área de intervalo é restrita 
somente aos alunos e funcionários da escola.  

 
 Nos dias que não houver intervalo da manhã devido às condições do tempo, os estudantes irão prosseguir 

diretamente para as salas de aula através da primeira ou segunda entrada destinada aos alunos vindos de 
carro com os pais.  

 
 Os estudantes que forem tomar café da manhã entrarão pela primeira entrada destinada aos alunos deixados 

de carro e andam até o refeitório. Os estudantes que chegarem ao refeitório depois das 8:55 receberão uma 
sacola com o café da manhã, podendo levar de volta para a sala de aula.   

 
Alunos que vierem de Ônibus 

 Os alunos que chegarem de ônibus serão deixados em frente à escola e entrarão pela entrada principal.  
 

 Os alunos indo diretamente para o intervalo da manhã irão seguir reto pelo corredor, passando pelo 
refeitório, chegando até a área de intervalo. Nos dias que não houver intervalo da manhã, os alunos 
seguirão diretamente para as suas salas de aula. 

 
 Os alunos indo tomar café da manhã entrarão no refeitório através da primeira porta do refeitório. No 

término do café da manhã eles saírão através da segunda porta. Se eles forem ao intervalo da manhã eles 
terão que seguir reto no corredor e seguir pela porta traseira para a área de intervalo.  

 
Fim do dia - liberação 

 3:15 – Professores preparam os alunos para serem liberados. 
 
 3:20 – Os estudantes que são buscados de carro são acompanhados até a área designada. Por questões de 

segurança, por favor permaneça dentro do seu carro e os funcionários irão levar a sua criança até o 
carro. Os alunos que não forem pegos até 3:30 serão encaminhados até a secretaria. 
 

 3:30 – Os alunos que pegam o ônibus serão acompanhados até o local de saída. Os ônibus partem às 3:40. 
 
Creche Escolar – Manhã/Tarde 
A escola Hyannis West oferece a creche de tarde( das 3:30 às 5:30, custando $35 por semana) e de manhã(à partir 
das 7:00, custando $25 por semana)para os alunos do jardim de infância até a 3 Série. À tarde, os alunos devem ser 
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pegos no máximo até as 5:30 ou serão cobradas taxas adicionais. Informações à respeito do programa podem ser 
obtidas ligando para a secretária da escola Mary Beth Curran.   
 
ATRASO/PRESENÇA/POLÍTICA DE LIBERAÇÃO 
 
A escola Hyannis West considera a presença diária e consistente essencial para o crescimento acadêmico 
máximo. Isto inclui chegar pontualmente, permanecer até o final do dia escolar e estar presente todos os dias. 
 
 
ATRASO 

 O dia acadêmico (aulas) começa às 9:00 da manhã. Se seu filho(a) chegar depois das 9:00 da manhã ele(a) 
será considerado atrasado e você terá que entrar com ele(a) na escola e assinar na secretaria (recepção) da 
escola  

 
 Quando seu filho(a) chegar atrasado ele(a) perde um tempo de aprendizagem valioso. Isto também 

atrapalha o restante da classe. Espera-se que o trabalho (tarefas) perdido seja recuperado. 
 

 Quando os atrasos interferirem na aprendizagem do seu filho(a) uma carta será enviada para casa e 
poderemos marcar uma reunião com os pais ou responsável. 

 
 
LIBERAÇÃO MAIS CEDO DO ALUNO DURANTE O HORÁRIO DE AULA   

 O horário das aulas na nossa escola é das  09:00 da manhã às 3:30 da tarde. Quando uma criança deixa a 
escola cedo ela perde uma aprendizagem valiosa. No entanto, nós reconhecemos que há momentos em que, 
ocasionalmente, uma criança deve sair cedo para consultas médicas ou outras razões importantes. 
 

 É necessário apresentar um bilhete quando você pedir que seu filho(a) saia mais cedo. Por favor, indique a 
hora de liberação da sua criança e o nome da pessoa que vai buscá-la, se não for o pai/mãe ou resposável 
legal. Nenhuma criança será liberada a outra pessoa, exceto seus pais ou responsável legal, salvo se 
aprovado por escrito com antecedência pelos mesmos. 

 
 Quando atrasos frequêntes interferirem na aprendizagem da sua criança, uma carta será enviada para casa e 

poderemos marcar uma reunião com os pais ou responsáveis. 
 
 
FREQUĒNCIA  
 
A Lei do Estado de Massachusetts é clara em afirmar que um pai/tutor é considerado legalmente responsável se uma 
criança tiver sete ausências (faltas) não justificadas em um período de seis meses.  De acordo com as políticas das 
Escolas Públicas de Barnstable, as faltas são justificadas somente pelos seguintes motivos: 
 

 Doença  
 Falecimento ou doença grave na família 
 Tempo muito ruim de forma a colocar em risco a saúde da criança 
 Observância dos principais feriados religiosos 

 
Se a sua criança tiver que faltar à escola, telefone para a enfermeira da escola antes das 9:30 da manhã 
através do número 508-790-6480 (pressione 2). A falha em ligar para a enfermeira resultará que tal ausência 
seja registrada como falta e isto resultará num telefonema automático da escola. Quando o aluno retornar à 
escola, o pai/mãe deve apresentar uma justificativa por escrito pela falta ou um atestado médico. 
 
A escola Hyannis West, em colaboração com as escolas públicas de Barnstable, o escritório dos advogados do 
distrito do Cape & das Ilhas e a Coalisão de Apoio à Comunidade do Cape Cod, estão comprometidos em melhorar 
a frequência escolar. A frequência regular é um componente crítico no sucesso acadêmico. O objetivo coletivo é de 
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promover uma atmosfera segura, saudável e protetora para que todos os alunos tenham uma chance de atingir o 
sucesso acadêmico na escola.   
 
Durante o ano escolar de 2012-2013, estamos implementando o programa chamado “Keep the Coming”, um 
programa de 5-passos designado a promover uma continuidade na intervenção e nos serviços de apoio para mantêr 
as crianças na escola. A continuação dos serviços começa com esforços orientados na escola e a nível de 
comunidade, involvendo a autoridade do tribunal somente quando necessário. 
 
1° Passo:  Após a quarta falta: 
A Diretora ou a conselhereira da escola irá notificar os pais com um telefonema. Este será um lembrete de cortesia 
da importância de estar na escola. 
 
2° Passo:  Após a sétima falta: 
A Diretora ou a conselhereira da escola irá enviar uma carta para casa pedindo que os pais ou responsável participe 
de uma reunião. O aspecto mais importante desta reunião é de criar uma conexão entre o lar e a escola. A 
importância de estar na escola será discutida. O objetivo é de apoiar as necessidades do aluno. Serão oferecidos 
assistência de uma variedade de recursos fora da escola, apropriados para endereçar os fatores principais no 
comportamento do aluno em faltar as aulas. 
 
3° Passo:  Após a décima falta: 
Será realizada uma reunião com a diretora, os pais ou responsável e a conselhereira da escola para explicar o 
programa, revisar as consequências legais e revisar a política de faltas da escola. 
 
Se a falta de presença continuar ou se os pais/responsável falhar em participar do 3° passo: 
 
4° Passo:  A escola e o advogado do Distrito do Cape & das Ilhas escreverão uma carta aos pais/responsável da 
criança com o problema de faltas, pedindo para eles participarem de uma reunião para revisar a presença 
individual(ARM). A reunião irá envolver um representante da escola, um conselheiro, uma agente social, a diretora, 
o advogado assistente do distrito e um representante do departamento de polícia, bem como a enfermeira da escola e 
um representante do DCF, se necessário. 
 
A reunião irá: 

 Revisar a reunião inicial, como detalhada no 3° passo, bem como as leis de presença que foram 
introduzidas naquela reunião. 

 Negociar um contrato para melhorar a presença. 
 Aconselhar os pais/responsável que se a presença não melhorar, uma petição ou uma reclamação criminal 

da C>H>I>N>S> (Serviços das crianças com necessidades)pode ser completa em um tribunal juvenil ou do 
distrito com uma data de audição expedida. 

 A escola continua monitorando a presença do aluno. 
 
*A carta citada no 4° passo irá aconselhar que em caso de falta nessa reunião, poderá resultar na entrada de uma 
ação pelo C.H.I.N.S. 
 
5° Passo: Se a presença não melhorar, uma petição ou uma reclamação criminal da C>H>I>N>S> (Serviços das 
crianças com necessidades)pode ser completa em um tribunal juvenil ou do distrito com uma data de audição 
expedida. 
 
Opções: Durante qualquer momento do processo, se apresença não melhorar, o representante de presenças da escola 
pode visitar o lar do aluno, acompanhado por um policial uniformizado. 
 
Nós também utilizaremos uma aproximação positiva para melhorar a presença, distribuindo prêmios mensais para os 
alunos que vão à escola todos os dias, pontualmente, durante um mês em particular. 
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Serviços Estudantis 
 
PROGRAMA DE ATIVIDADES APÓS AS AULAS 
 
Hyannis West oferece o Programa do Século 21 após o horário regular das aulas, financiado pelo “Century 21 
Learning Centers”(Centro de aprendizagem - Século 21) emitido pelo Departamento de Educação Primária e 
Secundária. O foco do programa é o desenvolvimento de habilidades acadêmicas em inglês (leitura e escrita) com 
projetos  divertidos e práticos.  A inscrição é limitada e determinada por recomendação do professor(a). 
 
SERVIÇOS DE APOIO  
A escola Hyannis West tem uma série de serviços de apoio disponíveis para nossos alunos. Visto que a Hyannis 
West é uma escola com o programa Title I para todos, professores certificados em matemática e língua inglesa 
ajudam os alunos no cumprimento das normas acadêmicas.  Ensino da língua inglesa, fonoaudiologia, terapia 
ocupacional e fisioterapia, sala de recursos e aconselhamento são serviços disponíveis para os alunos elegíveis. 
 
PROGRAMA GATEWAY 
O Programa Gateway das Escolas Públicas de Barnstable  foi criado para ampliar as habilidades de raciocínio e  
decisão, para incentivar a criatividade e para capacitar os alunos com conhecimentos necessários para pesquisa e 
projetos independentes.   Alunos do Jardim de Infância e da Primeira Série participarão de atividades de triagem. 
Alunos na segunda e terceira séries se reunirão em pequenos grupos para trabalhar em atividades de enriquecimento 
através do Gateway. 

Gateway facilita o programa de Imaginação e Destino, disponível para os alunos sempre que os pais estiverem  
disponíveis para servir como “treinadores”.  Para mais informações sobre o Programa Gateway ou se você estiver 
interessado em se tornar um treinador DI, ligue para Ms. Linda Tetreault, Diretora do Programa Gateway, no 
número (508) 790-6372. 

MATĒRIAS ESPECIAIS 
Alunos do jardim de infāncia a terceira série recebem ensino especializado em Arte, Saúde, Música, 
Educação Física, Biblioteca/Tecnologia/Computadores e Espanhol. Aulas de  Educação Artística,  Música, 
Educação Física, e Biblioteca/Tecnologia/Computadores são realizadas uma vez por semana com cada uma com 
quarenta e cinco minutos de duração. As aulas sobre saúde e espanhol também são realizadas uma vez por semana 
durante meio ano, com exceção do jardim de infância que tem aulas de ensino sobre Saúde durante o ano inteiro ao 
invés de Espanhol. 
 
PASSEIOS E VIAGENS DE ESTUDOS (Field Trips) 
As viagens de estudos realçam o currículo e são meios de valorizar a aprendizagem. O professor(a) passará as 
famílias informações sobre viagens de estudos específicas. A escola exige uma carta de permissão assinada para 
cada aluno. Os alunos que não participarem de uma viagem de estudos devem permanecer na escola. Um aluno cuja 
conduta é considerada pertubadora e/ou perigosa pode ter sua  participação negada. 
 
 
 
ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA 
 
 
CONSELHO DA ESCOLA DA HYANNIS WEST 
A Hyannis West está comprometida em compartilhar decisões com membros da comunidade escolar. O  responsável 
pelas decisões na nossa escola é o Conselho da Escola. A equipe é composta de professores, pais, um membro da 
comunidade e a diretora. O grupo reúne-se todo mês para formular planos para atender as necessidades dos nossos 
alunos. Todas as reuniões estão abertas ao público. Um período para comentários do público é oferecido no início de 
cada Reunião do Conselho da Escola. 
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ORGANIZAÇÃO DE PAIS E  PROFESSORES (PTO) 
O PTO da Hyannis West é um grupo ativo e apoiador que consiste de pais e membros. O propósito do PTO é 
fornecer comunicações entre lar e escola e ajudar a organizar e financiar  programas e atividades escolares. Todos os 
pais são incentivados a participar. As informações estão disponíveis telefonando para a escola no número  508-778-
2175. Todas as reuniões são realizadas no nosso refeitório e temos  babás para olharem seus filhos durante nossas 
reuniões, gratuitamente. As reuniões geralmente tem duração de uma hora. O Anúncio de uma data específica ou 
agenda de uma reunião será enviado para casa com antecedência. Por favor, junte-se a nós!! 
 
OPORTUNIDADES PARA SER VOLUNTÁRIO 
A família e o envolvimento comunitário são bem recebidos e incentivados na escola! As oportunidades estão 
disponíveis para auxiliar com atividades de sala de aula, ajudar com eventos realizados na escola, fornecer comes e 
bebes em comemorações de sala de aula, acompanhamentos em viagens de estudos, etc. Procure as oportunidades 
para ser um voluntário, oferecidas através de cartas que são enviadas para casa na mochila do seu filho(a) e cartas 
informativas da escola/sala de aula ou do PTO. Qualquer pessoa que desejar ser um voluntário para uma atividade 
escolar deve ter passado por uma checagem do CORI (Informações sobre Ficha de Antecedentes Criminais) 
realizado pelas Escolas Públicas de Barnstable dentro dos últimos três anos. Todos os voluntários que entrarem na 
escola têm que assinar o nome na secretaria (recepção) da escola e receber uma identificação como voluntário que a 
pessoa deve usar o tempo todo enquanto estiver na propriedade da escola.   
 
REUNIÕES DE PAIS E PROFESSORES 
As Reuniões de Pais e Professores são planejadas formalmente em dezembro. Contudo, as reuniões podem ser 
realizadas a qualquer hora durante o ano letivo. As reuniões podem ser marcadas entrando em contato com o(a) 
professor(a) do seu filho(a), ou através da secretaria. As Reuniões de Pais e professores são incentivadas. Não deixe 
perguntas ou preocupações sem resposta. Tire proveito, o nosso planejamento para reuniões é flexível. 
 
 
VISITAS À SALA DE AULA 
Os pais são convidados a observar as aulas em progresso. Se você deseja observar uma aula, simplesmente entre em 
contato com o(a) professor(a) do seu filho(a) para marcar uma hora apropriada. Estabelecemos um limite de dois 
pais para qualquer hora, para minimizar interrupções no processo de aprendizagem.   
 
INDICAÇÕES DAS SALAS DE AULA 
A Diretora em consulta com os professores da Hyannis West determina as indicações das salas de aula para os 
alunos. Passamos muito tempo considerando as necessidades individuais de cada criança e também criando grupos 
de sala de aula equilibrados e heterogêneos.  

Alguns critérios usados na indicação de sala de aula são como se segue abaixo:  

 Equilíbrio de habilidades variadas e nívéis de desempenho  

 Alunos que requerem ensino especializado  

 Proporções de meninos e meninas são distribuídas igualmente    

 Alunos que exigem tempo adicional do professor(a) por preocupações de disciplina ou redirecionamento  

 

Os pedidos dos pais para indicação da sala/professor(a) serão levados em consideração, mas não podem ser 
garantidos. Os pedidos devem ser apresentados por escrito antes de primeiro de maio. Segundo a política das 
Escolas Públicas de Barnstable, o(a) diretor(a) da escola deve ter a decisão final quanto à distribuição de alunos às 
classes.  

 

SERVIÇOS DE INTÉRPRETE 
Os serviços de intérprete estão disponíveis para auxiliar aqueles com deficiências auditivas e para famílias que 
necessitam de assistência com o inglês. Os pedidos para serviços devem ser apresentados à psicóloga da nossa 
escola, Mrs Thomas ou ligando para 508-790-6480 ramal 139, para informações em Português. 
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SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 
Os requerimentos para almoço gratuito ou com preço reduzido serão enviadas para casa no início do ano 
letivo e estão disponíveis durante o ano todo sob pedido. 
 
O café da manhã é oferecido diariamente das 8:35 às 8:55 da manhã. A Hyannis West participa do Programa Café 
da Manhã Universal que significa que cada criança está qualificada para o café da manhã gratuito. Os alunos 
recebem o leite, escolha de vários cereais, vários ítens quentes e frios e um suco. Os alunos que chegarem a escola 
de pois das 8:55 receberão uma sacola com o café da manhã para levar à sala de aula. 
 
O programa de almoço oferece uma escolha de almoço ou sopa quente e sanduíche. O leite também pode ser 
comprado separadamente. Os cardápios são enviados para casa mensalmente. 
O café da manhã é gratuito. 
Almoço $2.25 preço integral/ $.40 preço reduzido 
Leite $.50 
Os almoços podem ser comprados das 8:35-8:55 da manhã. 
*Preços sujeito à mudanças. 
 
BOLETINS ESCOLARES  
Os boletins escolares, padronizados, dos alunos do jardim de infância a terceira série são emitidos em Dezembro, 
Março e Junho.  Uma explicação do sistema de notas é fornecida no próprio boletim escolar. Exêmplos de boletins 
escolares e rúbricas para cada série estão disponíveis na página da escola na internet. A cada trimestre o boletim é 
mantido pelo pai/mãe que depois deve assinar e devolver o envelope do boletim escolar.    
 
EDUCAÇÃO SOBRE SAÚDE 
A essência do currículo do sistema de saúde da Escola Pública de Barnstable, do jardim de infância a décima 
segunda série é de prover os alunos de conhecimento e habilidades necessárias para tomar decisões pessoais de 
saúde responsáveis e bem informadas. O currículo abrange uma grande variedade de tópicos, inclusive: Nutrição e 
Boa Forma, Prevenção Contra Drogas, Saúde Pessoal e Mental, Crescimento e Desenvolvimento Humano, 
Programa de Segundo Passo, Primeiros Socorros e Segurança. Recomendamos muito que todos os alunos participem 
das aulas planejadas para seu próprio nível de série. Contudo, se você não quiser que seu filho(a) participe, você têm 
o direito de isentar sua criança da aula  quando um determinado tema estiver sendo ensinado apresentando um 
pedido por escrito a diretora da escola. As questões específicas quanto aos currículos devem ser encaminhadas a 
Margaret Drude, Diretora da Educação sobre saúde do jardim de infância a oitava série. 
 
POLÍTICA DE PEDICULOSE  
Um comunicado ao pai/tutor será levado para casa por cada criança associada com uma sala de aula na qual há três 
(3) ou mais casos identificados de piolhos ou lêndeas. Estas crianças excluídas com piolhos ou lêndeas não serão 
readmitidas à sala de aula ao retornar, até que elas sejam reexaminadas. 
 
POLÍTICA  SOBRE O USO DE COMPUTADORES E INTERNET 
Os computadores e a Internet estão disponíveis aos alunos e professores para realçar o currículo e promover a 
excelência educacional. O uso de computadores e a Internet é um privilégio, não um direito, e o acesso será 
fornecido aqueles que agem de maneira ponderada e responsável. Informações enviadas ou recebidas por e-mail, a 
Internet ou outros meios através dos computadores disponíveis a alunos e professores são  propriedade das Escolas 
Públicas de Barnstable e podem ser acessados a qualquer hora para revisão. Caso uma revisão revelar que esta 
política foi violada de alguma forma ou que o privilégio de usar o computador e a Internet está sendo abusado de 
alguma forma, a providência correta será tomada contra o indivíduo ou indivíduos envolvidos. As violações serão 
encaminhadas a uma administradora da escola para ação disciplinar ou legal. Os administradores da escola 
determinarão a consequência de uso incorreto que inclui, mas não é limitado à privação do computador/uso da 
internet. Algumas consequências podem basear-se em políticas estabelecidas no Guia do Aluno. A lei Federal e do 
Estado pode abranger outras violações. O log (registro) do usuário da Internet deve ser arquivada por um período de 
seis meses. Cada aluno e seu pai/mãe/responsável legal  tem que assinar inicialmente um acordo de uso admissível 
antes de usar o computador/internet. 
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TAREFA PARA CASA (HOMEWORK)  
A política das Escolas Públicas de Barnstable para a tarefa para casa exige tarefas que se relacionam diretamente 
com a tarefa de sala e estendem a aprendizagem dos alunos além da sala de aula. As Escolas de Barnstable 
estabeleceram as seguintes distribuições de tempo para a tarefa para casa.  
 
1°Série: Três tarefas obrigatórias por semana, cada uma durando aproximadamente quinze minutos.  
 
2° Série: Três tarefas obrigatórias por semana, cada uma durando aproximadamente vinte minutos  
 
3° Série: Quatro tarefas obrigatórias por semana, cada uma durando aproximadamente trinta minutos.  
 
 
Também recomendamos que os alunos leiam sem ajuda 30 minutos todo dia. A Hyannis West Elementary espera 
que os exercícios para casa sejam feitos e entregues dentro do prazo. 
 

APARELHOS ELETRÔNICOS/BRINQUEDOS 
Aparelhos eletrônicos, tais como jogos de computador, telefones celulares, ipods, e outros brinquedos, etc. não são 
permitidos na propriedade da escola nem nos ônibus escolares. Eles pertubam o processo de aprendizagem, são 
caros, e quebram-se facilmente ou podem ser roubados. As exceções só serão feitas através de uma permissão por 
escrito do professor(a) da sala de aula. A Hyannis West Elementary não será responsável por objetos/aparelhos que 
os alunos trazem para a escola.  
 
 
CÓDIGO DE TRAJE 
A forma que todos nós nos vestimos e parecemos têm um impacto sobre a nossa atmosfera educacional. Em geral, 
espera-se que os alunos se vistam de uma forma que por padrões comuns é considerado adequado e decente. 
Qualquer forma de traje que for considerado distrativo ou pertubador ao propósito do ensino ou à conduta da escola 
não será permitido. Roupas que podem ser consideradas distrativas ou pertubadoras incluem (mas não está limitado 
a): 
 

 Chapéus, bonés e lenços ou qualquer outro adorno de cabeça.  
 Saias ou Bermudas extremamente curtas, camisetas regatas, frente-únicas ou outro vestuário que exibe a 

barriga.  
 Roupas com linguagem ou gravuras que são profanas ou sugestivas.  
 Roupas, broches, insignias, cores, jóias ou emblemas que identificam alunos como um membro de uma 

quadrilha/gangue.  
 
Também espera-se que as crianças se vistam apropriamente para as condições do tempo. Elas precisam de ar puro e 
uma oportunidade para descarregar um pouco da energia contida em sessões de sala de aula,  portanto nos 
esforçamos para que eles participem de atividades do lado de fora.  
 
Os pais serão comunicados quando um aluno não cumpre com o código de traje para fornecer o transporte para casa 
para fazer as mudanças necessárias nos trajes.  
 
DIREITOS E RESPONSABILIDADES DO ALUNO 
 
Como cidadãos e membros da comunidade escolar, os alunos têm direito a uma educação e segurança básica 
enquanto estiverem obtendo esta educação. 
 
Os alunos têm responsabilidade para entender as regras da escola e as consequências da má conduta. 
 
Os alunos têm o direito de debater problemas escolares com as pessoas corretas no momento apropriado. 
 
Os alunos têm o direito de relatar ao funcionário correto, qualquer incidente sério que os afetam. 
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EXPECTATIVAS DE COMPORTAMENTO 
Espera-se que os alunos comportem-se de maneira que esteja de acordo com um ambiente de aprendizagem correto. 
Na base do Programa de Comportamento Positivo do Aluno na Hyannis West há três expectativas na escola: 

 Seja respeitoso. 
 Seja responsável. 

 Agir de forma segura 
 
Expectativas na sala de aula: 

 Ouça educadamente e fale respeitosamente 
 Levantar a mão antes de falar 
 Respeitas a propriedade da sala de aula 
 Seguir as direções dadas 
 Mantêr a sala de aula limpa e arrumada  
 Focar-se nas atividades 
 Andar de forma segura durante todos os momentos 
 Mantenha suas mãos e pés fora do alcance de outras pessoas 

 
Expectativas no refeitório: 

 Fale em voz baixa 
 Mantenha a comida na bandeija ou em sua boca 
 Levante a mão para pedir ajuda 
 Pegue o que você precisar antes de sentar-se 
 Sigas as instruções dadas 
 Espere na fila pela sua vez 
 Forme a fila quando ser chamado 
 Andar de forma segura durante todos os momentos 

 
 
Expectativas no banheiro: 

 Respeite a privacidade dos outros 
 Mantenha o banheiro limpo 
 Use uma bombeada de sabão e um pedaço de papel toalha 
 Use o banheiro de maneira adequada e rápida 
 Coloque o lixo nas lixeiras  
 Ande de maneira segura na escola 
 Mantenha o sabão e a água na pia 

 
Expectativas nos corredores: 

 Deixe um espaço entre você e a pessoa à sua frente 
 Ande silenciosamente  
 Não toque em nada no decorrer do caminho 
 Ande de maneira segura 
 Vá direto para o seu destino 
 Mantenha-se à direita 
 Mantenha o olhar para a frente 

 
Expectativas no ônibus: 

 Fale em voz baixa 
 Respeite o espaço dos outros e pertences 
 Use palavras gentis 
 Permaneça sentado no seu lugar 
 Siga as instruções do motorista 
 Ande de forma segura na chegada e na saída 
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 Mantenha o corpo e pertences dentro do ônibus 
 
Expectativas no Parquinho: 

 Aguarde a sua vez/seje cooperativo 
 Use palavras gentis 
 Siga as instruções dadas 
 Forme a fila de maneira segura quando o sinal tocar 
 Retorne o equipamento no lugar devido 
 Use o equipamento corretamente 
 Comporte-se 

 
Expectativas durante uma Apresentação: 

 Permaneça quieto durante a apresentação 
 Assista e ouça educadamente 
 Bata palmas de maneira apropriada 
 Permaneça no seu lugar 
 Use ações apropriadas durante a participação com a audiência 
 Comporte-se 
 Ande de maneira segura na entrada e na saída da apresentação 

 
 
 
CONSEQUÊNCIAS POR COMPORTAMENTO INAPROPRIADO  
As consequências por comportamento inapropriado vão basear-se na gravidade do comportamento. Os pais serão 
notificados de todos os incidentes de comportamento sérios. O devido processo será seguido. As seguintes 
providências podem ser tomadas para o comportamento inapropriado: 
 

 Lembrete/Advertência verbal 

 Tempo fora da classe ou atividade escolar 

 Perda do recreio/recreio supervisionado 

 Conversa de reflexão durante o recreio 

 Perda de atividades especiais e privilégios 

 Suspensão escolar (dentro ou fora da escola) 

 Expulsão 

 Reunião com os pais/responsável 

AS 10 MELHORES MANEIRAS PARA AJUDAR A SUA CRIANÇA NA ESCOLA 
Escrito por: Carroll Miller – Guia de involvimento dos Pais 

1.  Comunique-se com seu filho(a) sobre a escola, amigos, etc. 

2.  Seja um bom exêmplo para o seu filho através da leitura ou lendo para o seu filho(a). 

3.  Mostre o seu interesse na educação: leia o dever de casa das crianças. 

4.  Valorize o dever de casa: separa um local na sua casa ou um período de silêncio para a sua criança estudar. 

Estabeleça uma rotina diária para o dever de casa. 

5.  Mantenha contato com as professoras e funcionários da escola da sua criança. 

6.  Incentive a prática de esportes ou atividades extracurriculares. 

7.  Forneça uma supervisão adequada para a sua criança quando você estiver ausente de casa. Certifique-se que a sua 

criança está seguindo as mesmas regras e expectativas quando estiverem na supervisão de outros indivíduos. 
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8.  Ensine a sua criança a desenvolver/traçar objetivos para si. Explique a sua criança à respeito de objetivos de 

longo e curto prazo. Verifique se esses objetivos estão sendo atingidos. 

9.  Planeje e compartilhe juntos as oportunidades de aprendizagem fora da escola.  

10. Ofereça o seu tempo disponível como um pai voluntário na escola. Fale com a professora(o) da sua criança à 

respeito de como você pode ajudar. 

 
 

A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS FAZ UMA GRANDE DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO! 
VALORIZAMOS O SEU APOIO. 

 
REGRAS E REGULAMENTOS DO ÔNIBUS ESCOLAR 

 
 Os alunos somente terão acesso ao ônibus com o cartão de ônibus adequado.  
 Os alunos estarão sob a autoridade do motorista do ônibus durante o transporte.  
 Os alunos não poderão abrir ou fechar as janelas do ônibus sem a permissão do motorista.  
 Os alunos devem matêr as mãos, braços e cabeça dentro do ônibus.  
 Os alunos deverão agir de maneira segura e respeitosa no ônibus.  
 Os alunos falarão em voz baixa e respeitosa – linguagem inapropriada e gritos não serão permitidos.  
 Os alunos serão educados com o motorista, com seus colegas e passageiros.  
 Os alunos entrarão no ônibus organizadamente, indo diretamente para os seus assentos, permanecendo 

sentados até a chegada ao seu destino.  
 Os alunos embarcarão e desembarcarão do ônibus somente nas suas devidas escolas e nos seus pontos de 

parada determinados.  
 Os alunos irão cooperar com o motorista para a segurança de todos.  
 O motorista do ônibus poderá designar assentos individuais para o aluno, de acordo com o que for melhor 

para a segurança. 
 Os alunos devem usar somente os ônibus designados.  
 Todos os materiais, como equipamentos atléticos, livros, instrumentos musicais,etc devem permanecer fora 

do corredor do ônibus.  
 Não é permitido jogar lixo fora do ônibus ou danificar/depredar o mesmo.  
 A porta de emergência só deve ser usada em caso de emergência. O equipamento de segurança no ônibus 

não deve ser tocado.  
 

O transporte de ônibus escolar depende do bom comportamento e obediência das Regras e Regulamentos no Ônibus 
Escolar da Cidade de Barnstable.  

Consequências por mau comportamento no ônibus 

 Primeiro Incidente no Ônibus: Conversa com a diretora, uma advertência, os pais podem ser comunicados 
podendo resultar na perda de um recreio. 

 Segundo Incidente no ônibus: Os pais serão comunicados; a criança pode perder o recreio por um a três 
dias, e pode perder privilégios de andar ônibus por um dia.    

 Terceiro incidente: O pais serão comunicados; a criança pode perder privilégios de recreio por três a cinco 
dias, e pode perder privilégios de andar no ônibus por um a três dias. 

 Quarto incidente: perda automática de privilégios do ônibus por três a cinco dias consecutivos. Os pais 
serão notificados e uma reunião pode ser marcada. A criança também pode perder privilégios de recreio por 
cinco dias. 

 Quinto incidente: A criança será removida do ônibus até que uma reunião seja realizada com o contratante 
do ônibus, motorista, diretora, e pelo menos o pai ou mãe da criança e ter as consequências determinadas, 
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tais consequências podem incluir a perda permanente de privilégios de andar no ônibus ou expulsão da 
escola.    

** As infrações observadas podem resultar em avaliações disciplinares apropriadas as etapas 3, 4, ou 5, 

mesmo se essas etapas não tiverem sido alcançadas anteriormente. 

  

POLÍTICA DO ÔNIBUS QUANTO A VOLTA PARA CASA - ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA 

A segurança da criança tem importância suprema para as Escolas Públicas de Barnstable. Por isso, espera-se que um 
pai/mãe ou uma pessoa autorizada e especificada esteja no ponto de ônibus quando o ônibus chegar. Se a pessoa 
mencionada não estiver no ponto de ônibus quando o ônibus chegar, o motorista do ônibus levará o aluno de volta à 
escola. A diretora ou o funcionário encarregado farão uma tentativa razoável para notificar o pai/mãe do paradeiro 
da criança. Depois de uma hora, se um pai/mãe não tiver sido contatado, o Distrito Policial será notificado 
solicitando que um oficial seja indicado imediatamente para trabalhar com os funcionários da escola na tentativa de 
localizar os pais, parentes e se for necessário, uma agência correta para assumir a guarda da criança. Anualmente o 
pai/mãe, através de um carta por escrito, tem o direito de renunciar deste procedimento. Contudo, ao fazer isto, o 
pai/mãe assume a responsabilidade total pela segurança e o bem-estar da criança. Um telefonema não é uma forma 
aceita para desconsiderar esta política. 

 

PLANO DE BEM-ESTAR DA ESCOLA HYANNIS WEST 

A Comissão do Bem-Estar da escola Hyannis West está comprometida em desenvolver um plano para promover a 
saúde, bem-estar e habilidade em aprender de cada aluno. A Política do Bem-Estar apoia hábitos de alimentação 
saudável e promove atividades físicas diárias.  

 

Dados importantes (do centro de controle de doenças) 

 A pesquisa indicou que as proporções de obesidade dobraram em crianças e triplicaram em 
adolescentes nos últimos 20 anos.   

 A inatividade física e o consumo de calorias em excesso são causas predominantes de obesidade. 

 A doença cardíaca, câncer, derrame cerebral e diabete são responsávéis por 2/3 das mortes nos Estados 
Unidos. Os principais fatores de risco destas doenças, incluindo hábitos alimentares prejudiciais a 
saúde, inatividade física e obesidade, muitas vezes são estabelecidos na infância. 

 Somente 2% das crianças (2-19 anos da idade) comem uma dieta saudável consistente com cinco 
recomendações principais da Pirâmide do Guia de Alimentação. 

 

A Hyannis West está comprometida nas seguintes etapas de ação para incentivar o bem-estar dos alunos  na nossa 
escola. 

 Programa de caminhada da manhã - todos os dias das 8:35 – 8:55 
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 Incentivar lanches saudáveis durante a hora do lanche, na classe e nas comemorações realizadas na 
escola. 

 Estabelecer educação de saúde/bem-estar/nutrição durante as aulas de Saúde e nos programas após a 
escola. 

 Fornecer premiações nas atividades físicas em caso do aluno tiver ótima frequência, excelente 
comportamento, etc. 

 Utilizar da caminhada de reflexão durante o recreio como uma consequência de um comportamento 
negativo. 

 

 


