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Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados

Cada dia conta!
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Estimada Comunidade Escolar,
O sucesso académico pode ser conseguido de muitas maneiras e estar fisicamente presente na escola todos os
dias é crítico para o sucesso no futuro. Se uma criança está presente e envolvida, isso garantirá que ele/ela está
no caminho para explorar e maximizar o seu potencial individual. Estamos a trabalhar juntos para tornar a escola
uma experiência memorável começando no Jardim-escola e durando através do ensino secundário até ao ensino
superior e/ou treino para uma carreira.
Devemos trabalhar juntos para fortalecer o nosso vínculo e aprimorar a nossa comunicação entre as escolas e as
famílias. Porque à medida que os alunos amadurecem e tomam mais posse da sua própria aprendizagem, é ainda
mais importante que enfatizamos a necessidade de frequentar a escola diariamente.
Ausências: Sabemos que algumas ausências são inevitáveis devido a problemas relacionados com a saúde ou
outras circunstâncias graves. No entanto, quando os alunos perdem demasiada escola — com justificação
ou sem justificação — eles podem facilmente ficar para trás academicamente.
Uma criança cronicamente ausente, faltando 18 ou mais dias, tem menos probalidade de ter sucesso
académico e terá dificuldades sociais também. Sabemos que o absenteísmo crónico no:
•
•
•

Jardim-escola e 1ª classe os alunos têm menos probabilidade de ler a nível do seu ano de
escolaridade até ao fim da 3ª classe
6ª classe, a ausência crónica é sem dúvida um sinal de alerta que os alunos correm risco de
desistir da escola.
9ª classe, a boa presença na escola pode prever as taxas de graduação mais do que as classificações
da 8ª classe.

O Envolvimento Escolar é Crítico!
Queremos que todos os nossos filhos estejam mentalmente preparados, fisicamente preparados e
ansiosos para aprender cada dia. Para ajudar a garantir que a sua criança está pronta cada dia aqui
seguem algumas ideias práticas para ajudar a apoiar a presença com regularidade na escola:
• Estabeleça uma hora regular de ir para a cama.
• Desenvolva uma rotina matinal consistente.
• Prepare a roupa e a mochila na noite anterior.
• Assegure-se de que as suas crianças vão para a escola todos os dias, a não ser que estejam realmente
doentes.
• Não deve planear férias ou consultas médicas durante o dia escolar.
• Comunique-se com os professores e conselheiros se a sua criança tem ansiedade em ir para a escola.
• Deve ter um plano alternativo para ir para a escola em circunstâncias imprevistas.
O Peça a um membro da família, vizinho ou outro pai para levar a sua criança à escola.
Deixe-nos saber como podemos melhor apoiá-lo a si e aos seus filhos, para que eles possam estar na
escola e envolvidos na lição todos os dias. O sucesso estudantil é a nossa realização coletiva. Se tiver
alguma pergunta ou precisar de mais informações, entre em contato com a escola da sua criança.
Atenciosamente,

Thomas Anderson, Superintendente
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Informação Geral sobre a Presença Escolar
No início de cada ano letivo, o Protocolo da Presença das Escolas Públicas de New Bedford (NBPS) será
distribuído a todas as famílias do distrito de NBPS. Uma cópia deste protocolo também será
disponibilizada on-line no site das Escolas Públicas de New Bedford, www.newbedfordschools.org.
Também pode encontrar o link para este protocolo no manual da sua escola.
Os estudos mostram que os alunos que freqüentam a escola todos os dias têm melhor probabilidade
de se formar do ensino secundário, de estar preparados depois de terminar o ensino secundário, e
de ser bem sucedidos na sua carreira. Os alunos que perdem a escola freqüentemente correm maior
risco de abandonar a escola, de encarceramento, de abuso de substâncias e de ficar sem-abrigo. O
Departamento de Educação Primária e Secundária de Massachusetts (DESE) define o absenteísmo
crónico como "qualquer aluno que perca mais de 10% de escola devido a ausências justificadas
e/ou não justificadas" (por exemplo, a escola está em sessão por 30 dias e o aluno está ausente um
total de 3 ou mais dias justificados e não justificados). Se um aluno estiver ausente durante 18 dias
do ano letivo de 180 dias, este aluno é considerado cronicamente ausente pelo DESE.
Os atrasos também são prejudiciais para a educação de uma criança. Um aluno que chega 10
minutos atrasados à escola todos os dias vai acabar faltando 30 horas de instrução durante o ano, o
que equivale a uma semana completa de escola.
As Escolas Públicas de New Bedford estão comprometidas em ajudar todos os alunos a atingirem os seus
objetivos. As nossas equipes de presença escolar trabalham em estreita colaboração com os
administradores escolares, professores, conselheiros, enfermeiros e parceiros comunitários para garantir
que os alunos frequentam a escola regularmente e seguem as regras da escola.

Função dos Oficiais de Presença Escolar
Os Oficiais de Presença Escolar apoiam as escolas na melhoria da presença, minimizando as ofensas
escolares habituais, evitando as faltas sem autorização e intervindo em casos de absenteísmo crónico.
Os Oficiais de Presença Escolar estão comprometidos ao sucesso dos alunos e mantêm a comunicação
por telefone, cartas, realizam a verificação de residência, consultam o Tribunal Juvenil e fazem visitas
domiciliares aos pais/encarregados de crianças que têm dificuldade com a presença escolar. Os
Oficiais de Presença Escolar trabalham com vários parceiros e agências da comunidade, tais omo o
Centro de Recursos da Família e o Departamento de Crianças e Famílias, para oferecer apoio e ajudar
as famílias a garantir que os seus filhos estejam na escola todos os dias, e que chegam a tempo. Os
Oficiais de Presença Escolar são obrigados a tomar medidas judiciais se as ausências sem autorização
continuam e as crianças estão a ser negados de receber uma educação consistente e abrangente.
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Perguntas Que São Feitas Frequenttemente
O que é uma ausência justificada?
As ausências justificadas podem incluir:
• Uma doença ou lesão que impeça o aluno de frequentar a escola.
• Uma morte na família imediata (pai/mãe, irmão/irmã, avô/avó, tio/tia, , primo/prima) ou outra
crise pessoal ou familiar significativa.
• Comparecimento no Tribunal: os alunos devem apresentar evidência da exigência de
comparecer no tribunal.
• Testes médicos ou psicológicos durante o dia escolar: o pai/mãe deve mostrar evidência (como
uma nota do centro de saúde) que os testes não puderam ser marcados fora do horário
escolar.
• Dias sagrados religiosos: com o fim de acomodar as crenças religiosas dos alunos, tais
ausências serão marcadas "construtivamente presentes" ao submeter uma nota válida
assinada por um dos pais ou encarregado.
• Visitas a escolas de educação especial para alunos com deficiências.
• Dispensa da escola feita por uma enfermeira: se uma enfermeira dispensa um estudante da
escola devido a doença, este aluno é dispensado da escola por 24 horas.
• Os estudantes do pessoal militar ativo devem ter ausências dispensadas adicionais a critério
do distrito para visitas relativo à licença ou mobilização militar do pai/mãe.
• Outras situações: de vez em quando, situações sobre as quais a escola, os pais e o aluno têm
pouco ou nenhum controle podem causar ausências (por exemplo, transporte que não funciona
durante o tempo inclemente). Estas ausências são desculpáveis. O diretor escolar pode
determinar que o aluno nesta situação deve ser classificado como "construtivamente presente"
As suspensões são consideradas ausências?
• A suspensão da escola não é uma ausência. Em casos de suspensão, a escola fornecerá uma
oportunidade para o aluno manter o seu nível académico na escola, sendo fornecido uma lista
de tarefas, trabalhos de casa e testes. Os alunos devem usar o tempo fora da escola
construtivamente. As suspensões serão classificadas como construtivamente presentes (CP).

O que é uma ausência injustificada?
Ausências sem justificação podem incluir:
• Férias com a família: as férias escolares e períodos de férias permitem tempo suficiente para
férias com a família. Cada ausência por esta razão é injustificada. As regras da escola irão regular
como os alunos podem fazer o trabalho perdido.
• Tomar conta dos irmãos
• Faltar às classes (cortar as aulas)
• Outras situações: de vez em quando, podem desenvolver-se situações como "doença de um
familiar fora da família imediata” ou "conflitos com o calendário do trabalho dos pais". Estas
são vistas como ausências não justificadastruancy.
O que é gazeta (cortar as aulas)?
• Os alunos são considerados como gazeteiros pelo Departamento de Educação Primária e Secundária
(DESE) quando têm uma ausência injustificada
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Pais / Encarregado
Informação e Impacto da Presença
Os pais/encarregados têm a responsabilidade legal de garantir que o seu filho(a) está na escola todos os
dias que a escola está em sessão. É uma alta prioridade para o distrito de Escolas Públicas de New
Bedford monitorar o comparecimento e abordar as razões pelas quais alguns estudantes estão
cronicamente ausentes. Além disso, é a missão do distrito de Escolas Públicas de New Bedford de
trabalhar com as famílias e parceiros comunitários para garantir que os alunos cheguem à escola a
tempo, todos os dias, prontos para aprender. Por favor visite this website para mais informação sobre
as leis estaduais de Massachusetts.
Todas as ausências devem ser verificadas com a devida documentação. A não apresentação da
documentação adequada resultará numa ausência não justificada. Uma nota dos pais/encarregado
não desculpa uma ausência se a ausência não cumpre os critérios para ser dispensada.
Lei Estadual Capítulo 76 seção 18. Em Relação à Presença na Escola
•

As seguintes leis estaduais de Massachusetts descrevem as responsabilidades dos pais e
encarregados para monitorar e prevenir as ausências escolares das crianças:
o
o
o

o

O Estado de Massachusetts afirma que os pais são obrigados a garantir que as crianças
entre 6 e 16 anos frequentam a escola. (Capítulo 76, seção 19 das Leis Gerais de MA)
Os profissionais de ensino são obrigados a relatar ao Departamento de Crianças e
Famílias (DCF) se suspeitarem que uma criança está a sofrer de negligência educacional.
Se a o aluno continua a cortar as aulas, os oficiais de presença escolar são obrigados a
requerer um Pedido de Assistência à Criança do Tribunal Juvenil. Se um aluno estiver no
ensino primário, uma queixa criminal por Não Mandar a Criança para a Escola será
arquivada contra os pais. (www.mass.gov/courts/selfhelp/family/cra.html)
As famílias que recebem benefícios de Ajuda Transitória às Famílias com Crianças
Dependentes estão sujeitas a requisitos específicos de presença escolar.

O que devo fazer se a minha criança estiver ausente?
Um aluno deve comparecer pelo menos metade do dia escolar para ser considerado presente. Se o aluno
chega à escola mais tarde do que as horas mencionadas abaixo, eles serão considerados ausentes:
Escola Primária: 11:30 da manhã (exceto a Escola Pulaski)
Escola Pulaski: 12:00 da tarde
Escola Intermédia: 10:55 da manhã
Escola Secundária de New Bedford: 10:57 da manhã
Whaling City Jr./Sr. HS/Academia Trinity Day/Programa de Pais Adolescentes: 10:10 da manhã

Da mesma forma, se os alunos sairem com mais da metade do dia escolar restante, eles serão considerados
ausentes. Se um aluno está ausente, eles devem apresentar uma nota de explicação para as ausências. As
explicações escritas devem respeitar a política escolar existente. A nota deve incluir as datas das ausências
e o motivo das ausências. Além disso, a nota deve estar escrita em tinta e assinada por um dos
pais/encarregado. O professor que verifica a presença oficial de um estudante ausente deve manter as
notas arquivadas.
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Se o seu filho(a) vai estar ausente da escola, é a sua responsabilidade de telefonar para a escola da
sua criança e informá-los que o seu filho(a) não vai estar presente. Pode encontrar o número de
telefone da sua escola aqui:
Escolas Primárias
Escola Primária Ashley
Escola Primária Brooks
Escola Primária Campbell
Escola Primária Carney Academy
Escola Primária Congdon
Escola Primária Devalles
Escola Primária Gomes
Escola Primária Hathaway
Escola Primária Hayden-Mcfadden
Escola Primária Jacobs
Escola Primária Lincoln
Escola Primária Pacheco
Escola Primária Parker
Escola Primária Pulaski
Escola Comunitária Renaissance
Escola Primária Rodman
Escola Primária Swift
Escola Primária Taylor
Escola Primária Winslow
Escolas Intermédias
Escola Intermédia Keith
Escola Intermédia Normandin
Escola Intermédia Roosevelt
Escola Secundária e Outras Escolas
Escola Secundária de New Bedford (NBHS)
NBHS 9° Ano
NBHS 10° Ano
NBHS 11° Ano
NBHS 12° Ano
AcademiaTrinity Day
Escola Secundária Jr./Sr. Whaling City
Programa de Pais Adolescentes
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Número de Telefone
508-997-4511 Ext. 40550
508-997-4511 Ext. 41550
508-997-4511 Ext. 42550
508-997-4511 Ext. 43550
508-997-4511 Ext. 44550
508-997-4511 Ext. 45550
508-997-4511 Ext. 46550
508-997-4511 Ext. 48550
508-997-4511 Ext. 49552
508-997-4511 Ext. 47550
508-997-4511 Ext. 51550
508-997-4511 Ext. 52550
508-997-4511 Ext. 53550
508-997-4511 Ext. 54550 & 54551
508-997-4511 Ext. 55550
508-997-4511 Ext. 56550
508-997-4511 Ext. 57550
508-997-4511 Ext. 58550
508-997-4511 Ext. 59550
Número de Telefone
508-910-0900
508-985-4300
508-961-3170
Número de Telefone
508-997-4511 Ext. 20732 e 20730
508-997-4511 Ext. 20277
508-997-4511 Ext. 20278
508-997-4511 Ext. 20275
508-997-4511 Ext. 20276
508-997-4511 Ext. 28550
508-997-4511 Ext. 38550
508-997-4511 Ext. 34550

ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
Guia da Presença Escolar para os Pais/Encarregados
Pais / Encarregado:
Modelo para Notificar a Escola da Ausência da Criança
Pais: Este é um modelo útil que você pode usar em qualquer momento que precisa enviar uma nota sobre
a ausência da sua criança. Consulte as páginas 5-6 para obter uma lista de ausências dispensadas.
(Rua)
(Cidade) (Código Postal)
(Telefone de Casa)
(Data)
Estimado(a) Diretor(a)

:

O propósito desta carta é pedir que desculpe a ausência da minha criança,
________________________________(Nome do Aluno/a), no dia _____________. (Data da Ausência)
A minha criança esteve ausente da escola pela seguinte razão:
□ Uma doença ou lesão
□ Uma morte na família imediata
□ Crise pessoal ou familiar significativa
□ Comparecimento no Tribunal
□ Testes médicos ou psicológicos
□ Dia sagrado religioso
□ Visitas a uma escola de educação especial
□ Outra:
Por favor, forneça uma breve explicação: (Adicionalmente, anexar qualquer documentação médica ou
outra documentação necessária).

Eu compreendo que a minha criança deve fazer todos os trabalhos escolares e trabalho de
casa que perdeu como resultado desta ausência.
Se tiver qualquer pergunta pode entrar em contacto comigo telefonando para o meu
trabalho___________________(Número de Telefone) ou para a minha casa
________.
(Número de Telefone)
Atenciosamente,
(Assinatura do Pai/Mãe/Encarregado)
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ESCOLAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD
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Glossário de Termos
Absenteísmo Crónico: Percentagem dos alunos ausentes mais de 10% dos dias em que estão
matriculados na escola.
Construtivamente Presentes (CP): Ausência justificada devido ao feriado religioso, ao tempo
inclemente, às razões médicas verificadas, ou ao trabalho académico terminado durante uma
suspensão.
Gazeta (faltar às aulas): Quando um aluno tem uma ausência injustificada.
Ausência Justificada: Quando um aluno está ausente da escola por uma razão predeterminada,
considerada apropriada pelo distrito escolar (ver as páginas 5-6).
Ausência Não Justificada: Quando a ausência de um aluno não cumpre os critérios para uma ausência
justificada (ver a página 6).
Suspensão Na-Escola (ISS): quando um aluno recebe um castigo obrigatório na escola durante o
qual o aluno deve esperar aprender e fazer todas as atividades escolares com supervisão na sala de
ISS. O aluno não será marcado como ausente.
Tardio: Quando um aluno chega atrasado à escola, ele ou ela deve chegar à escola antes de terminar a
primeira metade do dia escolar (para os horários específicos, ver a página 8.)
Suspensão Fora da Escola (OSS): Quando um aluno recebe uma licença obrigatória da escola como
forma de castigo. Os alunos serão marcados ausentes, exceto nos dias em que o aluno está a receber
instrução académica para completar o trabalho escolar perdido.
Telefonemas Automatizados (Robô): Os telefonemas Robô são telefonemas automatizados gerados
pelo sistema escolar para notificar os pais de que um aluno não está na escola. Os telefonemas Robô
devem ser gravados nas vozes dos oficiais de comparecimento da escola e devem ser feitos em línguas
múltiplas. Se um aluno está “Tardio”, um telefonema Robô ainda será feito à família até que o aluno é
codificado de "Ausente" a "Tardio" no sistema.
CHIPS (Criança Com Necessidade de Possíveis Serviços): Equipe composta por pessoal de apoio, que
pode incluir o conselheiro de orientação escolar, conselheiro de adaptação escolar e coordenador de
ensino geral.
Plano de Intervenção de Presença Escolar (AIP): Um Plano de Intervenção de Presença Escolar
(AIP) é um instrumento para ajudar as famílias, alunos e escolas a permanecerem em comunicação
sobre os objetivos de um aluno para o comparecimento durante o ano letivo. Este plano é um
documento de trabalho, compartilhado entre o pessoal da escola, a família do aluno e o oficial de
presença escolar. O Plano de Intervenção de Presença Escolar será gerado pela equipe de presença
escolar depois da 6ª ausência injustificada do aluno.
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