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Voltar às aulas Formulários de reconhecimento de contatos

Preencha o formulário abaixo para garantir que a escola tenha informações precisas e atualizadas sobre seu filho. Por
favor, preencha UM FORMULÁRIO POR ESTUDANTE.

Student Name  Student ID#  Student Grade Level  

Student Class

Gênero do Aluno *

Masculino

Fêmea

Não binário

Identifique o primeiro contato dos alunos

Contato familiar nº 1: Nome *

Contato familiar nº 1: Sobrenome *

Contato familiar nº 1: relacionamento com o aluno *

Contato familiar nº 1: Este contato reside com o aluno? *

sim

Não

Contato familiar nº 1: Endereço para correspondência *

Contato da família nº 1: número de telefone residencial

https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=pt
https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=pt
https://www.parentsquare.com/districts/682/signable_form_templates/9244?lang=pt


Contato familiar nº 1: número de telefone CELULAR *

Contato familiar nº 1: número de telefone WORK *

Contato familiar nº 1: Qual dos números acima você gostaria de designar como seu NÚMERO DE TELEFONE
PRIMÁRIO (TELEFONE Nº 1). Este seria o primeiro número a ser chamado.
 *

Telefone residencial

Celular

Telefone de Trabalho

Contato familiar nº 1: endereço de e-mail *

Contato familiar nº 1: preferência de idioma *

Select

Contato familiar nº 1: Você precisará de um intérprete / tradutor nas reuniões de pais e professores? *

sim

Não

se sim, qual idioma?

Se o seu idioma não for o inglês, você exigirá informações por escrito de sua escola em seu idioma nativo?

sim

Não

Se sim, qual idioma?

Identifique o contato secundário do aluno

Contato familiar nº 2: Nome *



Contato familiar nº 2: Sobrenome *

Contato familiar 2: Relacionamento com o aluno *

Contato familiar nº 2: Este contato reside com o aluno? *

sim

Não

Contato familiar nº 2: Endereço para correspondência *

Contato da família 2: número de telefone residencial

Contato da família 2: número de telefone CELULAR *

Contato da família 2: número de telefone WORK

Contato familiar nº 2: Qual dos números acima você gostaria de designar como seu NÚMERO DE TELEFONE
PRIMÁRIO (TELEFONE Nº 1). Este seria o primeiro número a ser chamado.
 *

Casa

Móvel

Trabalhar

Contato familiar nº 2: endereço de e-mail *

Contato familiar nº 2: preferência de idioma *

Select

Contato familiar nº 1: Você precisará de um intérprete / tradutor nas reuniões de pais e professores? *



sim

Não

Se sim, qual idioma?

Se o seu idioma não for o inglês, você exigirá informações por escrito de sua escola em seu idioma nativo?

sim

Não

Se sim, qual idioma?

PARTE 3 - OUTROS CONTATOS DE EMERGÊNCIA Por favor, compartilhe nomes de pessoas que não sejam os pais /
responsáveis que assumirão a responsabilidade, incluindo transporte, pela criança se os pais não estiverem disponíveis
ou não puderem ser encontrados. Essas pessoas têm permissão para pegar a criança em caso de doença ou
emergência. Solicitamos que haja pelo menos um contato de emergência para o aluno. Os contatos serão chamados na
ordem inserida. Identifique as seguintes informações para cada contato de emergência (nome, relacionamento com o
aluno e número de telefone)

Contato de Emergência # 1 *

Contato de emergência # 2 *

Contato de Emergência # 3

MANUAL DA FAMÍLIA E DO ESTUDANTE SPS Por favor, reveja a seguinte documentação
(veja https://bit.ly/SPShandbook2001). Este manual contém informações importantes que todos os alunos e familiares
devem saber, incluindo informações relacionadas à saúde e segurança do COVID-19, Código de Conduta e Política
Disciplinar das Escolas Públicas de Salem, Política e Procedimentos de Frequência, Política e Procedimentos Anti-
Bullying, Código de Vestimenta do Estudante, Responsabilidades para uso de tecnologia e muito mais. Se você não
conseguir acessar o MANUAL DA FAMÍLIA E DO ESTUDANTE SPS eletronicamente, entre em contato com a escola
para solicitar uma cópia impressa. Estão disponíveis traduções em espanhol e português. Se você precisar que o

https://bit.ly/SPShandbook2001


documento seja traduzido para outro idioma, por favor, notifique a direção de sua escola. É responsabilidade de cada
pai / responsável ler e entender as disposições contidas no manual da família e do aluno e discuti-las com seu filho para
garantir que eles entendam. Ao assinar o formulário abaixo, você reconhece que acessou e dedicou um tempo para ler,
compreender e explicar o conteúdo desses documentos importantes para seu filho.

Eu acessei e parei para ler, entender e explicar o conteúdo do Manual do Aluno / Família SPS 2020-21 *

SIM

As Escolas Públicas de Salem se orgulham das grandes coisas que acontecem em todo o distrito. Como resultado, às
vezes postamos em mídias sociais ou sites de distritos e respondemos às solicitações da mídia / imprensa com
informações sobre projetos, prêmios, homenagens, bolsas de estudos e esportes ou afiliação a clubes. Ao longo do ano,
o canal de TV a cabo local, o jornal e os boletins / sites do departamento escolar tirarão fotos ou escreverão sobre as
atividades escolares e os alunos. É política do Departamento Escolar de Salem tornar essas informações rotineiramente
disponíveis, a menos que os pais tenham solicitado, com antecedência, que não desejam que essas informações sejam
publicadas. Se você tiver alguma dúvida ou precisar alterar sua escolha, entre em contato com sua escola. VERIFIQUE
SOMENTE A CAIXA SE NÃO CONSENTIR QUE AS IMAGENS DE SEU ALUNO SEJAM USADAS

NÃO dou minha permissão para o uso de fotografias, vídeos ou trabalhos de alunos tirados por meu filho
durante o ano letivo para fins publicitários, promocionais e / ou educacionais (incluindo publicações,
apresentação ou transmissão via jornal, internet ou outro fontes de mídia).

EU NÃO consinto

FAMÍLIAS MILITARES Em maio de 2012, como parte da Lei VALOR, Massachusetts se juntou a outros estados como
parte do Pacto Interestadual sobre Oportunidades Educacionais para Crianças Militares. O objetivo é facilitar a transição
para crianças móveis em famílias de militares em áreas como matrícula, avaliação e graduação. O Pacto prevê o
tratamento uniforme de crianças militares transferidas entre distritos escolares e estados. Responda às perguntas
abaixo para indicar o status de sua família com os militares.

Identificação *

Não, o aluno não é membro de uma família de militares

Sim, o aluno é filho de um membro da ativa das Forças Armadas, da Guarda Nacional ou da Reserva dos EUA

Sim, o aluno é filho de um membro ou veterano das Forças Armadas, da Guarda Nacional ou da Reserva dos EUA
que foi gravemente ferido e recebeu alta médica ou aposentou-se no último ano

Sim, o aluno é filho de um membro das Forças Armadas, da Guarda Nacional ou da Reserva dos EUA que morreu na
ativa no último ano

INFORMAÇÕES DO DIRETÓRIO A Lei dos Direitos Educacionais e Privacidade da Família (FERPA) permite que as
Escolas Públicas de Salem (“Distrito”) divulguem certas informações sobre os alunos sem o consentimento dos pais,
desde que uma notificação anual tenha sido dada e a escola não tenha em arquivo uma negação por escrito para libere
essas informações do diretório. As informações do diretório são informações que geralmente não são consideradas
prejudiciais ou uma invasão de privacidade, se divulgadas. O objetivo principal das informações do diretório é permitir
que o distrito comemore as realizações de seus alunos, compartilhando informações com a comunidade. Isso pode
assumir a forma de, entre outras coisas, comunicados à imprensa para a mídia local, anúncios públicos nas reuniões do
Comitê Escolar e publicação de informações nas redes sociais (incluindo Twitter, Facebook e sites oficiais do distrito).
As Escolas Públicas de Salem identificaram as seguintes informações como Informações do Diretório: (1) nome, (2)



endereço, (3) lista de telefones, se publicada, (4) fotografia, (5) data e local de nascimento, (6) datas de frequência, (7)
nível de escolaridade, (8) participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos, (9) peso e altura dos
membros de equipes atléticas. (10) honras e prêmios recebidos, e (11) a agência ou instituição educacional mais
recente frequentada. Exemplos de uso do distrito de informações de diretório incluem: (1) Um cartaz, mostrando o papel
do seu aluno em uma produção teatral; (2) O anuário anual; (3) Lista de honra, prêmios ou outras listas de
reconhecimento; (3) Programas de graduação; ou (4) Folhas de atividades esportivas ou listas de equipes atléticas. As
informações do diretório também podem ser divulgadas para organizações externas sem o consentimento prévio por
escrito dos pais. Organizações externas incluem, mas não estão limitadas a, empresas que fabricam anéis de classe ou
publicam anuários, faculdades e universidades e fornecedores de bolsas de estudo. Além disso, a Lei Federal de
Educação Elementar e Secundária exige que o Distrito forneça a todos os ramos do exército nomes, endereços e listas
telefônicas para os alunos, a menos que os pais / responsáveis tenham avisado que não desejam que essas
informações sejam divulgadas para esse fim. Se você não deseja que as Escolas Públicas de Salem divulguem
informações sobre o diretório dos registros educacionais de seu filho sem o seu consentimento prévio por escrito, você
deve notificar o distrito por escrito. Por favor, preencha a pergunta abaixo para indicar sua preferência em relação a este
assunto.

Por favor selecione uma opção *

Estou confortável com o distrito divulgando informações de diretório conforme descrito acima para meu aluno

Não divulgue as informações listadas acima sem meu consentimento prévio.

QUESTÕES DE ASSIDUIDADE Para que todos os alunos se beneficiem plenamente das experiências de
aprendizagem na escola, precisamos que os alunos frequentem a escola pontualmente todos os dias. Embora
reconheçamos que doenças e emergências podem fazer com que um aluno falte periodicamente, esperamos que essas
situações sejam limitadas. Ausências e atrasos afetam negativamente o progresso acadêmico dos alunos. Se as
famílias enfrentam desafios específicos de atendimento, nossa equipe está disponível para fazer parceria com as
famílias para encontrar os apoios adequados. A chave é estar em estreita comunicação e parceria com a escola para
apoiar o sucesso de nossos alunos. O QUE DIZ A LEI DO ESTADO DE MASSACHUSETTS SOBRE A ASSISTÊNCIA
À ESCOLA? * Todas as crianças de 6 a 16 anos devem frequentar a escola todos os dias * Os distritos escolares são
obrigados a monitorar a frequência escolar * Em casos de ausências crônicas (faltando 10% ou mais dias de aula), os
distritos escolares relatam casos potenciais de negligência educacional ou crianças em necessidade de assistência a
outros órgãos estaduais NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALEM, ESPERAMOS QUE AS FAMÍLIAS: * Mandem as
crianças para a escola (seja presencial ou à distância) na hora todos os dias. Recomendamos enfaticamente que os
alunos se esforcem para não ter mais do que 5 faltas no ano letivo. Se as crianças estiverem doentes ou apresentarem
quaisquer sintomas relacionados ao COVID-19 (por exemplo, febre de 100 ou mais, tosse, falta de ar), entretanto,
MANTENHA-AS EM CASA. * Notifique a escola sobre as faltas planejadas e traga a documentação das faltas
justificadas para a escola dentro de 3 dias da ausência. No caso de consultas médicas de rotina no Condado de Essex,
esperamos que os alunos estejam na escola antes ou depois da consulta. * Reserve ausências justificadas para
emergências ou circunstâncias extraordinárias (como doença, luto ou feriados religiosos). Os diretores têm liberdade
para justificar ausências por outros motivos específicos. NOTE QUE AS FÉRIAS EM FAMÍLIA PROLONGADAS NÃO
SÃO DESCULPADAS. * Comunique-se regularmente com os professores e planeje recuperar o tempo perdido e os
trabalhos escolares. PRESENÇA DE APRENDIZAGEM REMOTA A freqüência em nosso Modelo de Aprendizagem
Remota é definida como evidência de “envolvimento com o material designado” diariamente. A evidência de frequência
diária para cada curso de aprendizado remoto (ou período de aula) será medida pela participação do aluno em uma
combinação de pelo menos duas das seguintes formas (incluindo, mas não se limitando a): * Envio de tarefas diárias *
Envio de verificações formativas para compreensão * Conclusão de tarefas de longo prazo até as datas de vencimento *
Participação em discussões online * Participação em aulas em pequenos grupos * Reunião com o professor durante o
horário de expediente * Participação nas aulas durante o horário programado * Participação dos alunos durante os
serviços relacionados programados * Telefone ligação com o professor ou prestador de serviços relacionados. A
frequência de cada dia programado de aprendizagem será determinada com base nos níveis de participação de cada



aluno em cada um de seus cursos ou períodos de aula atribuídos. Os alunos terão o dia inteiro para se envolver com o
conteúdo de aprendizagem remota. Os professores registrarão a freqüência todas as manhãs do dia anterior. Espera-se
que os pais / responsáveis garantam, na medida do possível, que seus filhos participem ativamente do ensino à
distância. Se um aluno não puder participar de nenhuma atividade de aprendizagem naquele dia, um pai / responsável
deve ligar para a escola para relatar a ausência à secretária da escola. A ausência será considerada justificada. O aluno
receberá uma ausência injustificada quando: * Eles não participarem de nenhuma parte das atividades de aprendizagem
do dia, * Os pais / responsáveis do aluno não contatarem a escola para relatar a ausência. Estamos cientes de que
todas as circunstâncias familiares e do aluno podem variar, especialmente durante essas circunstâncias sem
precedentes. Os pais / responsáveis são incentivados a entrar em contato com o (s) professor (es) de seus filhos sobre
quaisquer questões relacionadas ao aprendizado remoto que possam afetar o envolvimento e a frequência do aluno.
Trabalhando juntos, podemos ajudar todos os nossos alunos a melhorar sua frequência. Sua voz é fundamental para
reafirmar para seu aluno sua grande expectativa de que ele vá para a escola todos os dias e como esse hábito é
importante para garantir que ele conclua o ensino médio a tempo.
Visite https://www.salemk12.org/Families/Attendance_Matters para alguns recursos úteis criados por Attendance Works
que você pode usar para ajudar a apoiar seu aluno. Obrigado por escolher as Escolas Públicas de Salem para a
educação de seu filho. Nossa visão é que cada aluno estará localmente engajado, globalmente conectado e totalmente
preparado para prosperar em um mundo diverso e em constante mudança.

Por favor, clique nas respostas abaixo para indicar que você leu, entendeu e concorda em apoiar seu filho com
forte frequência neste ano letivo.
 *

Uso Responsável da Tecnologia - Política do Comitê Escolar O Comitê Escolar de Salem reconhece a importância da
tecnologia e da mídia eletrônica para a educação contemporânea e considera que seu uso é essencial para as
operações administrativas do dia-a-dia das escolas. O Comité vê estes meios de comunicação como instrumentos de
fomento da aprendizagem e como parte integrante do funcionamento da sociedade contemporânea. O Comitê
reconhece ainda, no entanto, que o poder desta tecnologia traz consigo certas responsabilidades e riscos para aqueles
que a utilizam. A política do Comitê Escolar (Veja a Norma SC 5501) exige que todos os usuários de tecnologia no
distrito leiam e assinem um Acordo de Uso Aceitável de Tecnologia. O Comitê, portanto, estabelece que qualquer uso
da tecnologia e mídia eletrônica das Escolas Públicas de Salem seja permitido somente após o usuário em potencial,
seja ele um estudante ou um funcionário, ter lido e assinado um Contrato de Uso Responsável para o uso do Tecnologia
e mídia eletrônica do distrito. Qualquer pessoa que assine um Acordo de Uso Responsável das Escolas Públicas de
Salem deve assegurar que os usos para os quais aquele indivíduo coloca a tecnologia eletrônica do distrito, incluindo o
acesso à Internet nas instalações escolares, devem ser consistentes com a missão das Escolas Públicas de Salem. O
contrato completo pode ser encontrado aqui: https://bit.ly/SPStechagreement

Eu acessei, li e compartilhei com meu aluno o Acordo de Uso Aceitável de Tecnologia *

sim

  I declare that the information I have provided is true.

Parent/ Guardian Name  Parent/ Guardian Email  Parent/ Guardian Phone

Information entered on this form will be visible to the post admins and ParentSquare admins

Eu li o resumo &quot;Questões de frequência&quot; e entendo a importância de uma forte frequência para o sucesso
acadêmico do meu filho
Eu concordo em fazer o que puder para atender às expectativas das Escolas Públicas de Salem quanto à frequência
dos alunos este ano

Signature Date

https://www.salemk12.org/Families/Attendance_Matters
https://bit.ly/SPStechagreement
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