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Escolas City on a Hill

NOSSA MISSÃO
A City on a Hill forma cidadãos responsáveis, qualificados e respeitosos, preparados
para melhorar sua comunidade, cultura e comércio, e aptos para competir no século
21. Nós fazemos isso enfatizando:
•

Sucesso acadêmico: Nós nos esforçamos para manter os mais elevados padrões
escolares e garantir resultados. Isto significa que reconhecemos a competitividade de
nossos alunos e buscamos encontrar recursos adicionais a fim de prepará-los para
competir.

•

Cidadania: Nós nos empenhamos para manter padrões de civilidade, promover a
participação e o engajamento cívicos de nossos estudantes, além de conectar nossa
escola ao melhor de Boston.

•

Liderança do Professor: Os docentes são responsáveis pelo desempenho dos alunos
e de nossa escola. Isso quer dizer que os professores tomam as decisões sobre ação,
fortalecimento e crescimento da City on a Hill. Os professores são profissionais
reflexivos e gestores. Isso significa que os professores contribuem para a reforma da
escola pública urbana em nossa cidade, estado e nação.

•

Responsabilidade pública: A City on a Hill espera mostrar os resultados do seu
investimento como contribuinte, abrindo as portas ao público para garantir que
estamos cumprindo a promessa de educar os nossos alunos, e envolvendo pais e
responsáveis como os principais interessados.

NOSSA VISÃO
A City on a Hill prepara estudantes para exercitarem seus direitos e responsabilidades
como cidadãos americanos. Fomentamos na juventude de Boston uma curiosidade para o
aprendizado ao longo da vida, hábitos de trabalho duro e um compromisso com o serviço
público. A City on a Hill enfatiza a responsabilidade dos cidadãos educados de questionar,
agir e evitar a complacência.

Para nutrir a curiosidade em nossos alunos, nós lhes damos acesso ao melhor do
empreendimento e pensamento humanos. Nós ensinamos as tradições e importantes
documentos de nossa democracia, e encorajamos os estudantes a avançarem e apoiarem
essas tradições. Procuramos assegurar que nossas próprias conclusões nunca sejam os
pontos de partida dos alunos, mas sim, que suas capacidades e questionamentos sejam
aprimorados de modo que eles possam seguir adiante e imaginar, perguntar, questionar-se
e contribuir de formas que ainda não sabemos.

Nós nos esforçamos para fazer com que as aulas, estratégias de avaliação e experiências
oferecidas aos estudantes sejam as mais autênticas possível — preparando-os para
encarar os desafios e padrões do mundo real. Para tornar o aprendizado autêntico, nossa
escola deve ser uma organização educacional com mecanismos para obter e utilizar o
feedback. Nós aprendemos com nossos sucessos e falhas. Procuramos manter ambientes
de aprendizado intimistas, com turmas de em média 18 alunos. O processo de criação e
construção da City on a Hill não é uma distração ao nosso sistema de educação: é uma
parte integral dele.

É responsabilidade de pais/responsáveis, professores e comunidade trabalhar juntos para
alimentar o potencial de cada estudante. Os alunos são parceiros ativos em seus
aprendizados e principais responsáveis por sua própria educação. Na City on a Hill, nós
buscamos conectar nossos ensinamentos às experiências dos estudantes e ensiná-los com
uma instituição que seja representativa de suas bases. Para atingir nossa missão cívica,
acreditamos que nossa instituição deva refletir a diversidade de Boston.

O trabalho árduo é importante para todos os membros da comunidade de City on a Hill.
Isso significa que nós ensinamos os alunos a valorizar o esforço como um componente
essencial, mas não único, de excelência, e que existem normais às quais devemos nos
manter responsáveis. O trabalho árduo também significa que os alunos merecem ter a
experiência de conquistar coisas as quais eles pensavam não ser capazes. E, o mais
importante, isso quer dizer que os estudantes da City on a Hill ganham seus diplomas
pelo que sabem e podem fazer, e que estão preparados para ter sucesso na universidade e
no mercado de trabalho. Para professores, trabalho duro significa que praticamos o que

exigimos dos alunos. E dentre todo este esforço, nunca esquecemos de manter um
espírito alegre.

Para promover o serviço público, nós fazemos da cidade de Boston uma extensão da sala
de aula. Suas instituições, vizinhanças e cidadãos são fontes importantes acessíveis aos
estudantes. Nossos alunos aprendem a valorizar sua cidade por completo. A City on a
Hill forma cidadãos futuros eleitores.

Como uma escola pública, a City on a Hill não ignora a crise na educação pública. Nós
disseminamos o que aprendemos, e estamos abertos aos observadores. Tentamos
equilibrar nossos deveres para com os nossos próprios alunos com o nosso compromisso
para uma sustentada mudança sistêmica na educação pública.

A Vida Estudantil na City on a Hill
Programação Diária
A City on a Hill segue o calendário escolar tradicional de Massachusetts, de setembro a
junho, com um programa adicional em agosto e julho.
Geralmente, a City on a Hill tem aulas das 8h as 16:30h, com meio período uma vez por
semana. O calendário escolar é fixado em cada prédio da City on a Hill.

EMPREGOS, CONSULTAS E OUTRAS ATIVIDADES: As famílias não devem
agendar outras atividades, consultas ou empregos antes das 16:30h, de segunda a quintafeira, ou antes das 15h na sexta-feira.

Dias com Neve/Suspensão de Aulas
A City on a Hill segue os procedimentos das escolas públicas de Boston no que diz
respeito aos dias com neve. Quando as escolas públicas são fechadas por causa de neve
ou emergências, a City on a Hill também suspende suas atividades. Procure por anúncios
nos meios de televisão e rádio.

Frequência
A frequência do aluno é registrada diariamente em cada aula. Os estudantes devem
comparecer à escola 15 minutos antes de sua primeira aula. Eles devem entrar nas
instalações através da entrada principal. Um aluno que faltar aula deve trazer um
comunicado de um pai ou responsável à recepção no dia em que voltar à escola. Se
nenhum comunicado for entregue, a falta será marcada como "ausência não justificada" e
pode resultar em suspensão. Os pais são regularmente notificados sobre faltas por meio
de telefonemas automáticos ou pessoais. Por favor note que mesmo que um pai
comunique uma falta, isso não "dispensa" automaticamente a ausência,
simplesmente significa que o aluno não matou aula e que ele não será mandado para
o diretor.

Os alunos faltosos não podem participar em eventos escolares sem um acordo prévio.
As faltas dispensadas são muito raras e são apenas designadas sob as seguintes
circunstâncias:
• Emergência médica — aluno hospitalizado ou mantido em casa por ordens
médicas (requer um atestado médico)
• Morte de parente próximo — necessita comunicação dos pais
• Feriado religioso — necessita comunicação dos pais
• Comparecimento obrigatório ao tribunal — necessita comunicação do tribunal de
justiça
• Atividade escolar aprovada — por exemplo, entrevista escolar aprovada para
universidade. entrevista para bolsa de estudos

Uma comunicação de compromisso (consulta médica, tribunal, etc) não dispensa um
aluno de todo o dia escolar. Espera-se que um estudante vá para a escola antes/depois dos
compromissos justificados que não puderam ser agendados após o horário de aula. Todos
os esforços devem ser feitos para agendar todos os compromissos fora do horário escolar.
Os alunos presentes na escola mas que perderam uma aula em particular sem permissão
são considerados ausentes e encaminhados ao Diretor de Cidadania. O estudante que se
ausentar de qualquer aula, incluindo Clube da Lição de Casa ou detenção, será levado ao
Diretor de Cidadania.
Aos alunos são permitidas dez faltas injustificadas por ano. Se um estudante exceder esse
número durante um ano letivo, ele não será elegível para a escola de verão e perderá
créditos acadêmicos em todas as cinco matérias.
O diretor avaliará todos os casos de frequência escolar ao final do ano letivo para
finalizar o processo de concessão de crédito acadêmico. As alunos podem apelar desta
decisão por escrito no final do ano. O diretor analisará todas as solicitações escritas e
pode permitir que o aluno participe dos cursos de verão ou recupere créditos escolares. Se

o crédito acadêmico não for recuperado e o estudante não estiver habilitado para o curso
de verão, o aluno deve repetir todas as cinco matérias no ano seguinte.

Política para Abandono
A City on a Hill entra em contado com a família no primeiro dia de ausência do aluno e
todos os dias depois disto. Se um estudante não comparecer por oito dias consecutivos
durante o ano letivo, e a escola não conseguir contatar a família para obter explicações da
ausência, serão tomadas as seguintes providências:
1. A escola continuará a tentar contato com a família por meio de todos os telefones
disponíveis em arquivo.
2. No nono dia consecutivo de ausência, a escola enviará uma carta para o endereço para
o endereço indicado no arquivo do aluno, notificando os pais/responsáveis que o aluno
não tem comparecido às aulas. A carta solicitará à família que telefone para explicar as
faltas em no máximo 5 dias, contados a partir da data da correspondência, e sugerirá
datas e horários para os familiares se encontrarem com os representantes escolares a fim
de discutir a frequência do estudante.
3. Se as faltas não justificadas continuarem, no décimo terceiro dia de falta não
justificada, uma segunda carta será enviada alertando que o aluno corre o risco de perder
sua matrícula na City on a Hill.
4. A City on a Hill continuará a tentar um contato com os pais/responsáveis através de
todos os meios disponíveis à escola caso nenhuma comunicação tenha sido feita pelos
familiares.
5. Se um estudante não retornar à escola nem tiver suas faltas dispensadas por falta de
justificativas plausíveis, ele será removido do quadro de alunos da City on a Hill sem
possibilidade de retorno a partir do décimo sexto dia de falta.
6. Os familiares que estiverem ativamente empenhados juntamente com a City on a Hill
para resolver o problema de faltas do aluno podem ter um prazo de tolerância prolongado
para expulsão do aluno, a critério do diretor.
A escola também pode envolver um oficial de evasão escolar ou agência estatal
apropriada.
Ausências diárias parciais serão contadas como 1/4 de uma falta não justificada e
contarão para o registro de frequência do aluno.
Dispensas antecipadas
As dispensas antecipadas devem ser mantidas a um mínimo. Todas as saídas antes do
término do horário escolar devem ser arranjadas através da recepção. Os alunos devem
levar uma comunicação dos pais no dia anterior ou antes da primeira aula do dia em que a
dispensa for necessária. A recepção pode confirmar o comunicado dos pais na ocasião
por meio de chamada telefônica para o pai ou responsável. As famílias não devem
programar outras atividades (incluindo emprego estudantil) antes de 16:30h, de segunda a

quinta-feira, ou antes de 15:00h às sextas-feiras. Os estudantes devem receber uma
autorização de dispensa antes de sair das dependências da escola. Ver Tabela de
Aulas.
Atrasos de chegada
Os alunos que não estiverem em sala de aula às 8:00h estarão atrasados para a escola e
receberão uma detenção. Estudantes atrasados para a escola por uma razão
JUSTIFICADA com a devida documentação (veja a lista acima) não receberão detenção.
Os pais PODEM ligar para a recepção para avisar ao gerente que o aluno chegará
atrasado, mas isso não o libera da detenção. Para reduzir as interrupções na aula, todos os
alunos atrasados poderão entrar na sala de aula até 8:15h. Qualquer aluno que chegar à
escola depois de 8:15h deve ser justificado por um dos pais ou responsável. Se nenhuma
justifivativa for recebida, a chegada será marcada como "ausência injustificada" e
resultará em um encaminhamento do estudante para o Gabinete do Reitor.
Atrasado para a aula
O aluno recebe um demérito por estar atrasado para a aula. Estudantes que estiverem
mais de 5 minutos atrasado para uma aula serão encaminhados ao Gabinete do Reitor.
Entrega de trabalhos
A City on a Hill NÃO aceita trabalhos atrasados, exceto para aqueles concluídos no clube
da lição de casa feitos pelos alunos do nono e décimo períodos. Espera-se que os alunos
que tiveram faltas JUSTIFICADAS entreguem todos os seus trabalhos no dia de retorno.
Os estudantes com ausências INJUSTIFICADAS só serão autorizados a fazer avaliações
e questionários principais. Exceções podem ser concedidas pela administração e/ou
professores individuais no caso de uma ausência prolongada.

Visitantes
Para manter nossa escola segura, os visitantes devem fazer um check-in no Escritório Principal e
obter um crachá com nome antes de entrar nas instalações da City on a Hill. As pessoas podem
não ser autorizadas a visitas durante o horário escolar.

PREPARADO PARA A ESCOLA
Para estar PREPARADO PARA ESCOLA, o estudante da City on a Hill
deve:

Ter todos os materiais
O CoaH fornece a todos estudantes de cada período um caderno de tarefas. Se o aluno
perder este caderno, deve obter um novo. Os cadernos de tarefas são vendidos na
recepção por US $5.

A lista de materiais pode ser encontrada no Anexo.

Vá preparado para aula
Os alunos devem ir a aula preparados. "Preparado para aula" significa que o estudante
levou todos os seguintes materiais com ele:
• O fichário apropriado
• O(s) livro(s) adequado(s) para a aula
• O caderno de tarefas
• Uma caneta e um lápis número 2
• Tarefa de casa completa
• Qualquer outro material de aula específico solicitado pelo professor (tal como um
livro de vocabulário para Inglês)

Lição de Casa Concluída
O Coah tem uma política de lição de casa para todas as escolas. A tarefa de casa deve ser
apresentada no momento em que ela for recolhida. Ela deve estar concluída e dentro do
prazo. Por exemplo, se um aluno esqueceu de trazer a lição de casa para a aula, mas ela
está em seu armário, não será considerada como concluída e pontual.
Os alunos menores que não entregarem a lição de casa concluída a tempo em qualquer
aula serão encaminhados para o Clube da Lição de Casa para obter crédito de 50% pela
tarefa.

Apresente-se com o Uniforme
Qual é o uniforme da City on a Hill?	
  
	
  
A City on a Hill exige que todos os estudantes usem uniforme no campus da escola e
durante o horário escolar. O uniforme da City on a Hill é "completo" e é conferido na
entrada para o prédio da escola. O uniforme da City on a Hill consiste do seguinte:
• Camisa da escola, por dentro da calça
• Calça social preta, cáqui ou azul marinho com passador de cinto
• Cinto de couro preto
• Sapato social de couro preto
A City on a Hill fornece a cada aluno — gratuitamente — uma camisa da escola. As
famílias podem comprar camisas de uniforme adicionais, preenchendo um formulário de
pedido e entregando ao Escritório Central.

Quando os alunos devem estar com o uniforme?
• quando eles chegarem na escola (se eles estiverem à vista do prédio da escola,
devem apresentar-se com o uniforme completo)
• a qualquer momento durante o dia escolar (mesmo durante o almoço)
• a qualquer hora em que estiverem no prédio
• a qualquer hora em que estiverem em um evento escolar durante o dia letivo (a
menos que seja indicado o contrário)
Os alunos NUNCA devem vestir casaco, suéter, ou cardigan que não faça parte do
fardamento oficial por cima de um uniforme do Coah. As famílias devem comprar o
casaco oficial da escola para os alunos usarem quando o tempo estiver frio. Se um aluno
sentir muito frio, pode ser fornecido um uniforme tipo suéter.

NOTA: Os alunos devem chegar à escola com o uniforme completo, exceto pelos sapatos.
Estudantes podem usar tênis ou botas para ir à escola, mas eles devem levar os sapatos
oficiais e calçá-los às 8:00h. Eles devem permanecer com seus sapatos de uniforme durante
todo o dia na escola e podem trocá-los SOMENTE quando saírem do prédio. Os alunos que
estiverem em Apoio Acadêmico ou trabalhando com um professor depois das aulas devem
usar os sapatos do uniforme. Os estudantes que tomam café da manhã na City on a Hill
serão incentivados a calçar os sapatos de uniforme apropriados antes de deixar o recinto.
Os alunos que chegarem à escola sem uniforme, ou vestidos com roupas que não sejam
parte do uniforme, não serão admitidos a entrar no prédio. Eles devem trocar-se com o
uniforme completo ou serão enviados para casa para vestir o uniforme e voltar para a
escola. Esses alunos também receberão detenção no dia. Se algum aluno aparecer sem
uniforme, ou vestido com roupas que não são parte do uniforme, após o início do dia
escolar, será encaminhado ao Gabinete do Reitor.
Para mais informações sobre o uniforme, por favor consulte o Anexo.

Traje Profissional
Durante júris e outras apresentações, os alunos deverão usar "Traje Profissional". O traje
profissional é uma exigência de vestimenta mais formal que vai além do padrão
estabelecido para o uniforme da City on a Hill ou vestuário casual de trabalho (trabalho
casual é o código de vestuário da City on a Hill para professores). O traje profissional é
parte da preparação de nossos alunos para a faculdade e o mundo profissional. Os
estudantes só poderão usar traje profissional com permissão.
Os rapazes devem usar uma camisa de botões engomada, com colarinho, sem imagens
ou nomes de marca expostos, e uma gravata. Um casaco é opcional. A camisa deve ficar
por dentro da calça e esta deve ser usada na cintura com um cinto. Os sapatos devem ser

estilo profissional. Rapazes podem usar suéter, mas devem vestir uma camisa de botão
com colarinho e gravata sob o suéter.
As moças devem usar uma blusa engomada de botão ou malha sem brilho, imagens ou
nomes de marcas expostas. Elas não podem usar decotes baixos e suas barrigas não
devem estar à mostra. Elas devem usar calças ou uma saia na altura do joelho. Os sapatos
devem ser de estilo profissional.
Para maiores informações sobre traje profissional, por favor consulte o Anexo.

Política para chapéus
Os chapéus de beisebol NUNCA são permitidos no prédio, não importa o motivo.
Disciplina e responsabilidades do aluno

Os procedimentos disciplinares da City on a Hill estão em conformidade com o
capítulo 222 do Ato de 2012 Relativo ao Acesso do Estudante a Serviços
Educacionais e Exclusão da Escola.

Política sobre telefone celular:
Os alunos da City on a Hill podem usar telefone celular APENAS com permissão.	
  
	
  
Por	
   favor	
   note	
   que	
   a	
   City	
   on	
   a	
   Hill	
   e	
   seus	
   funcionários	
   não	
   são	
   responsáveis	
  
por	
  perda,	
  roubo	
  ou	
  dano	
  a	
  qualquer	
  celular	
  de	
  aluno.

Méritos e Deméritos
Méritos são pontos positivos de comportamento que são dados por condutas positivas
que exemplificam as expectativas da escola em relação ao aluno. Os méritos podem ser
dados por:

•
•

Organização	
  
Desempenho	
  
destacado	
  

•
•

•

Liderança	
  
Serviço	
  
Outros	
  

	
  

Deméritos são pontos negativos de comportamento que são dados por condutas
inadequadas. Deméritos são dados por:
•

Atraso para aula	
  

•

Conversas/Interrupção

•

Linguagem

•

•

Despreparo	
  
Uniforme (fora da
calça,
desabotoado)	
  

•
•
•

Gritaria
Bebidas/Comida/Goma
de mascar
Não seguir regras

	
  

•
•

inapropriada
Cabeça
baixa/Cochilo
Outros*

	
  

*Por exemplo, "outro" demérito pode ser dado por asseio em sala de aula ou uso de
escadaria errada.

Clube da Lição de Casa
Os alunos CoaH dos nono e décimo períodos são designados ao Clube da lição de Casa se
eles não concluírem sua lição de casa em tempo. Eles podem entregar os trabalhos
atrasados ao final do Clube da Lição de Casa para obter 50% do crédito. O clube é
designado através dos semestres do décimo período.

Encaminhamento automático ao reitor
As seguintes condutas resultarão no envio do aluno ao Gabinete do Reitor. O reitor
tomará uma decisão sobre a consequência apropriada após conduzir uma investigação
completa da situação.
Delitos de Nível 1 são pequenas interrupções ao ambiente de aprendizagem. As possíveis
consequências são (mas não limitam-se a) deméritos, detenção ou um telefonema para
casa.
Delitos de Nível 2 são sérias perturbações ao ambiente de aprendizagem. As possíveis
consequências são (mas não limitam-se a) detenção, detenção dupla, um telefonema para
casa, reunião com o Reitor/Diretor, estudante enviado para casa, ou suspensão.
Delitos de Nível 3 são comportamentos criminosos, ameaçadores ou perigosos. As
possíveis consequências são (mas não limitam-se a) reunião com Reitor/Diretor,
estudante enviado para casa, suspensão e audiência disciplinar.
A tabela a seguir lista exemplos de condutas para cada Nível de Delito (por favor note
que esta não é uma lista completa das condutas). O Gabinete do Reitor reserva-se o
direito de atribuir um Nível de Delito a um certo comportamento e depois atribuir uma
consequência.
Delitos de Nível 1	
  
3 ou mais deméritos em uma aula
	
  

Linguagem depreciativa (Linguagem que pode ser considerada como violação aos
direitos civis de qualquer pessoa, menosprezando alguém por causa de seu gênero,
raça, orientação sexual, religião, cultura, etnia, nacionalidade ou deficiência física ou
mental).
	
  
Não vestir um uniforme (usar um casaco, cardigã ou suéter que não seja do CoaH,
apresentar-se com botas ou tênis).
	
  
Gritar ou berrar em sala de aula e no corredor
	
  
Cinco minutos ou mais de atraso sem um passe
	
  
Delitos de Nível 2	
  
Agir de maneira inadequada perante um adulto
	
  
Mau comportamento (inclui, mas limita-se a, bater/chutar/brigar com outros alunos,
brincar de luta e corrida)
	
  
Discutir sobre deméritos
	
  
Interrupções repetidas ao ambiente de aprendizagem
	
  
Insubordinação (recusar instruções específicas razoáveis, tais como dizer não, ir
embora, ou repetir um comportamento inadequado de um adulto é insubordinação).
Alguns exemplos de insubordinação são: recusar-se a entregar aparelhos eletrônicos,
recusar-se a dizer seu nome, recusar-se a mover o seu assento, recusar-se a fazer o
trabalho em sala de aula, ou recusar-se a mudar a conduta inadequada após ter sido
reorientado repetidamente.
	
  
Delitos de Nível 3	
  
Posse de uma arma. Armas incluem, mas não limitam-se a: revólveres, balas, facas,
soqueiras, ferramentas e bastões.
	
  
Uso ou posse de drogas ou álcool, ou equipamentos de drogas ou álcool.
	
  
Furto e roubo
	
  
Bullying
	
  
Fumar ou portar produtos relacionados com o fumo, incluindo, mas não limitando-se
a, cigarros eletrônicos ou equipamentos de cigarros, e-cigarros, etc.
	
  
Acender um fogo
	
  
Vandalismo, grafitagem ou destruição de propriedade

Assédio sexual ou outras formas de intimidação
	
  
Trote
	
  
Atividade sexual no campus
	
  
Alarme falso ou susto de bomba
	
  
Conduta grosseira
	
  
Falsificação/Fraude
	
  
Pirataria
	
  
Linguagem ou conduta/briga ameaçadora (ameaçar a segurança física ou emocional
de um aluno não será tolerado, mesmo se o estudante estiver "apenas brincando").
• Isso inclui altercações físicas que ocorrem dentro ou fora do campus.	
  
• Isso inclui linguagem ou comportamento ameaçadores dentro ou fora do
campus (por exemplo: postar ameaças no Facebook, Instagram e Twitter).	
  
	
  

Não há desculpa, razão ou circunstância para ter uma arma com você ou na escola. Se
você se sentir ameaçado ou pressionado a carregar uma arma, por favor fale com
seus pais/responsáveis, seu conselheiro ou um professor antes de se envolver com uma
arma.

Definição de Consequências
Clube da Lição de Casa. O Clube Lição de Casa começa às 15:30h e termina às 16:30h.
Nenhuma conversa ou interrupção são permitidas e os alunos devem se empenhar no
trabalho escolar. Os estudantes que chegarem atrasados para o Clube sem uma
comunicação de um professor serão considerados faltosos. O estudante não pode perder o
Clube da Lição de Casa por nenhum motivo. Aquele que faltar receberá um
encaminhamento para o Gabinete do Reitor.
Detenção. A detenção começa às 15:30h e termina às 16:30h. Nenhuma conversa é
permitida e os alunos devem fazer o trabalho escolar. Os alunos que chegarem atrasados
para a detenção sem uma comunicação de um professor serão considerados faltosos. A
detenção não pode ser perdida por nenhum motivo. Um estudante que perde a detenção
receberá um encaminhamento para o Gabinete do Reitor.

Detenção Dupla. A Detenção dupla começa às 15:30h e termina às 17:30h. Nenhuma
conversa é permitida e os alunos devem fazer o trabalho acadêmico. Os alunos que
chegarem atrasados sem uma comunicação de um professor, ou que não comparecerem à
segunda hora da detenção dupla, serão considerados faltosos. O estudante não pode
perder, por motivo algum, a detenção dupla. Caso isto ocorra, ele receberá um
encaminhamento para o Gabinete do Reitor.
Processo/Investigação adequados. Na City on a Hill, todos os problemas de disciplina
são tratados muito seriamente. Cada assunto sério de disciplina envolverá uma
investigação feita por um administrador da escola, tal como um reitor, um vice-diretor ou
o diretor. O estudante e a família do aluno são envolvidos no processo de análise da
situação.
Suspensão. Uma suspensão é definida como uma remoção disciplinar por pelo menos
metade do dia das atividades escolares regularmente agendadas para o aluno. Isso
significa que o aluno perde temporariamente o direito de frequentar a escola ou participar
de eventos patrocinados pela escola durante o período de suspensão. Um administrador
decide a duração da suspensão. O aluno será obrigado a ter uma reunião de reentrada, a
fim de voltar para a instituição. Todos os estudantes da City on a Hill terão um processo
adequado antes de uma suspensão ser aplicada. Este processo incluirá a participação do
diretor ou de uma pessoa designada por ele, o estudante e um dos pais ou responsável.
Ao ser suspenso, o estudante deve deixar o campus da City on a Hill.
Ele não poderá participar de atividades da escola durante a suspensão. Se o aluno estiver
no campus a qualquer momento durante a punição (até a reunião de reentrada), ele estará
invadindo propriedade privada e a Polícia de Boston pode ser chamada para removê-lo.
Reunião com pais/responsável (reunião para reentrada ou reunião com o diretor).
Uma reunião de pais é um encontro entre um administrador da City on a Hill, o pai ou
responsável e o estudante. Ela serve para discutir o comportamento indesejável ou regra
que foi quebrada, a medida resultante e o plano de ação para ensinar o aluno o
comportamento desejável e os mecanismos de apoio existentes para o seu sucesso. O
estudante só poderá voltar para a escola depois que o administrador determinar que ele
está pronto para retornar. Se o administrador julgar que o aluno não está pronto para
voltar, a suspensão será prorrogada. As reuniões de pais/responsáveis são necessárias
como etapas para o processo de disciplina na City on a Hill. Essas reuniões podem ser
marcadas para caber na agenda dos pais/responsáveis, depois ou durante o horário escolar.
Ausências repetidas ou recusas de participar das reuniões podem ser consideradas
negligência e resultar em uma queixa ao Departamento de Serviços Juvenis (Department
of Youth Services - DYS).
Contratos de Conduta e Notificações. Um contrato assinado pelo estudante, um
administrador e os pais ou responsáveis descreve um comportamento específico de um
delito do aluno e as consequências futuras se esse comportamento for repetido. Violar um
contrato de conduta resulta em uma recomendação para uma audiência disciplinar. O
aluno e seus pais/responsáveis também podem receber notificações alertando que se os

comportamentos descritos continuarem, o gabinete do reitor recomendará uma audiência
disciplinar. As notificações não precisam ser assinadas para que tenham efeito.
Audiência Disciplinar. A audiência disciplinar ou audiência de expulsão ocorrerá
quando um estudante enfrenta a possibilidade de exclusão ou expulsão como resultado de
um Delito de Nível 3. O diretor ou a pessoa designada por ele alertará a família, por
escrito, de que a escola exige uma audiência disciplinar. A família tem o direito de ter
alguém para auxiliar na audiência e pode convidar qualquer testemunha ou estudante para
falar em nome do aluno. A família também tem o direito de trazer um advogado e/ou
solicitar serviços de tradução. A família deve informar ao reitor ou diretor sobre a
intenção de trazer um advogado ou uma testemunha, pelo menos um dia antes da
audiência. A família também deve informar ao reitor a necessidade de serviços de
tradução, pelo menos três dias antes da audiência.
Em uma audiência disciplinar, o aluno, o pai/responsável, o Reitor de Cidadania, o
orientador do aluno, um representante adicional e o diretor se reúnem para discutir o
futuro do aluno na City on a Hill. O diretor toma a decisão final. O papel do orientador,
do reitor e do representante é aconselhar o diretor.

Exclusão e Expulsão
Se um aluno for excluído ou expulso da City on a Hill, ele não poderá ficar nas
dependências da escola ou em espaços compartilhados sem um pai/responsável ou
um adulto aprovado pela escola. Tais visitas devem ser agendadas através dos
gabinetes do reitor de cidadania, dos vice-diretores ou do diretor. Quaisquer visitas não
aprovadas serão consideradas invasão e a Polícia de Boston pode ser chamada para retirálo. Se um aluno e familiar optar por permanecer na City on a Hill, o Coah fornecerá
serviços educacionais para o estudante até que o aluno retorne à escola.
Processo Adequado. Os alunos do Coah têm direito a um processo adequado. Se você
tiver uma denúncia grave de qualquer tipo, legalmente terá direito ao devido processo.
Você deve discutir a queixa com o seu conselheiro particularmente ou com um dos
reitores de cidadania. Você pode solicitar uma reunião com os vice-diretores,diretor ou
diretor executivo. Se tudo isso não funcionar, você também pode apelar o seu caso para o
Conselho de Administração da City on a Hill.
*Como regra geral, a City on a Hill não envolve a polícia em seu processo disciplinar,
mas reserva-se o direito de envolver o policiamento comunitário em uma situação
ameaçadora.

Processo Disciplinar

•

	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O que se segue é um guia geral para os reitores determinarem a disciplina para
delitos individuais. Em casos de delitos graves, tais como os de nível II ou III
(ver definições acima), um administrador do CoaH pode implementar
medidas que vão além do processo disciplinar.	
  
Emissão de deméritos
Reunião do professor com o aluno depois da aula e telefonema do professor para
o pai ou responsável
Envio do aluno para o gabinete do reitor e telefonema para pai/responsável
Detenção e telefonema para pai/responsável
Detenção dupla e telefonema para pai/responsável
Reunião de pais/responsáveis com o reitor
Reunião de pais/responsáveis com o reitor e detenção dupla
Reunião de pais/responsáveis com o diretor
Reunião de pais/responsáveis com o diretor com contrato
Suspensão e reunião de pais/responsáveis com reitor ou diretor
Processo de reinicialização
Audição de exclusão	
  

Identificação: Diga o seu nome
Os alunos DEVEM dizer seus nomes sempre que perguntados por um membro ou
voluntário da City on a Hill. Recusar identificar-se ou fornecer informação falsa são
considerados uma ameaça à segurança da escola e resultarão em uma ação disciplinar.

Almoço
A City on a Hill fornece almoço gratuito ou com abatimento em nosso refeitório para
todos os alunos elegíveis. Os estudantes podem trazer seus próprios almoços. Todas as
regras do CoaH se aplicam durante o almoço, incluindo as regras sobre o uniforme,
linguagem, violência e insubordinação.

Plágio
O plágio é uma forma de trapaça. Seja de propósito ou acidental, este é um delito grave e punível.
Considera-se plágio qualquer uma das seguintes ações:
•
•
•

copiar uma frase, oração ou passagem mais longa de uma fonte e passar como se fosse
sua;
resumir ou copiar palavras, ideias ou opiniões de outra pessoa sem dar os créditos a essa
pessoa;
parafrasear a ideia de alguém sem admitir que o trabalho não é de sua autoria;

•
•
•

comprar um trabalho escolar e entregá-lo como se fosse seu;
esquecer de colocar aspas para indicar as palavras de outro escritor;
esquecer de citar a fonte para uma ideia de outra pessoa.

Tecnologia apropriada e uso da internet
Os alunos têm acesso ao laboratório de informática com acesso total à internet, assim como a
aplicativos educacionais. Espera-se que os estudantes da City on a Hill utilizem tecnologia,
especificamente a internet, APENAS para propósitos educacionais.
Uso Aceitável de Tecnologia:

Uso Inaceitável de Tecnologia:
	
  

•
•

•

•
Pesquisa para trabalho escolar
Software processador de texto ou
de base de dados para um trabalho •
escolar
•
Aplicativo educacional
•
•
•

•
	
  

Revelar informação pessoal sobre si mesmo
e sobre outros	
  
Acessar material difamatório, pornográfico,
abusivo ou ilegal	
  
Violar direitos autorais	
  
Usar a internet para qualquer atividade ilegal	
  
Manipular ou alterar o sistema de
computação	
  
E-mails não relacionados com a escola	
  
Bullying virtual (ver "Prevenção e
intervenção de Bullying", para obter uma
descrição)	
  

Uso de telefone
Se um estudante precisar telefonar para casa, pode pedir permissão ao professor para usar
um telefone da sala de aula durante o aconselhamento ou depois da escola. Os estudantes
também podem dirigir-se ao Gabinete Central para usar o telefone durante a aula com a
permissão de seu professor ou a qualquer momento antes ou depois da escola.

Situações de Incêndio
Em cada sala da City on a Hill há um mapa que mostra onde está a saída e como proceder
em caso de incêndio.
• Siga o professor em sala de aula de acordo com mapa da sala.
• Permaneça junto com a turma.

•
•
•

Em caso de simulação de incêndio ou incêndio, não pare em banheiros ou
armários.
Vá diretamente para fora e permaneça reunido à turma com o professor, no local
externo designado, até que sejam dadas mais instruções.
Permaneça quieto, para que os adultos possam ouvir e dar instruções.

Qualquer aluno que não seguir essas regras de simulação de incêndio coloca em perigo a
segurança da escola e pode ser suspenso.

Prevenção e Intervenção de Bullying
A escola pública City on a Hill não tolerará qualquer comportamento ilegal ou
perturbador, incluindo qualquer forma de bullying, cyberbullying ou retaliação em nossas
instalações escolares, nas dependências da escola, em atividades relacionadas com a
escola, ou que ocorram fora da escola e criem uma ambiente escolar hostil para o alunoalvo. Iremos investigar prontamente todos os relatórios e queixas de bullying,
cyberbullying e retaliação, e tomar rapidamente medidas para restaurar um ambiente de
aprendizado seguro aos alunos que forem maltratados e evitar a intimidação ou assédio
feitos por estudantes que forem identificados como autores de bullying.
O Plano de Prevenção e Intervenção de bullying de escola pública City on a Hill é uma
abordagem abrangente ao assédio moral, cyberbullying e retaliação que possam
comprometer o ambiente de aprendizagem seguro para qualquer estudante. A City on a
Hill está empenhada em trabalhar com alunos, funcionários, famílias, serviços de
aplicação da lei e a comunidade para enfrentar e prevenir o bullying e o assédio dentro de
nossa escola. Em consulta com esses constituintes, nós estabelecemos um Plano de
Intervenção e Prevenção do Bullying para prevenir, intervir e responder a incidentes de
bullying, cyberbullying e retaliação.

PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
Programa Acadêmico
REQUERIMENTOS PARA GRADUAÇÃO:
Para obter um diploma da City on a Hill, os alunos precisam:
•
•

•

Inglês: quatro (4) créditos de inglês.
História: três (3) créditos, incluindo Cívica, História dos EUA e História
Mundial. Os alunos também podem estudar curso avançado de Governo e
Políticas ou Estudos da Constituição.
Matemática: quatro (4) créditos de matemática, incluindo álgebra, geometria,
álgebra II e pré-cálculo. Veteranos também pode estudar cálculo avançado.

•

•

•

Alguns alunos serão designados às aulas de pré-álgebra, de modo que receberão
cinco (5) créditos de matemática.
Serviço Público: Todos os alunos participam de projetos de serviços
comunitários agendados. Todos os veteranos devem concluir um projeto
municipal independente.
Ciências: três (3) créditos de laboratório de ciências, incluindo ciência unificada,
biologia e química. Os veteranos podem também estudar física, curso avançado
de ciência ambiental ou Aplicações de Ciências Contemporâneas.
Língua estrangeira: três (3) créditos de espanhol ou inglês como um segundo
idioma.

Os alunos veteranos devem passar em todas as matérias, incluindo proficiências
escrita e oral, para estarem aptos à formatura.

ELEMENTOS ADICIONAIS DO PROGRAMA ACADÊMICO
•

•

•

•

•

Pré-álgebra. Os alunos durante a Freshman Academy (academia de calouros)
receberão proficiência em álgebra. Aqueles que não demonstrarem competência nessa
avaliação serão fortemente recomendados ao curso de pré-álgebra durante seu ano de
calouro e a participar de um plano de graduação de 5 anos como descrito a seguir:
Pré-álgebra, álgebra, geometria, álgebra avançada, pré-cálculo. Há uma
oportunidade de tornar o programa em um plano de 4 anos assistindo ao curso de
álgebra avançada durante o verão. As qualificações para este programa são média
final B- em pré-álgebra e álgebra, ALÉM de ser aprovado em todas as matérias
(sem curso de verão) durante o terceiro ano no CoaH.
Curso de Tecnologia. Os alunos aprendem a lidar com arquivos e documentos
em suas contas de computador, assim como também a trocar informações na rede
local. Todos os estudantes aprendem a usar processadores de texto, planilhas,
base de dados e aplicativos de gráficos. Eles também aprendem a encontrar
informações na internet.
Curso de artes cênicas/ oratória. Os alunos têm aulas de artes cênicas e oratória
durante um semestre de seu primeiro ano letivo. Todos os estudantes aprendem
os fundamentos do teatro, performance dramática e oratória.
Leitura Silenciosa (SSR). Todos os alunos participam da SSR 4 vezes por
semana. O propósito de SSR é aumentar o vigor e as habilidades de leitura. Os
estudantes podem escolher o que ler durante a SSR, dentro dos limites do bom
senso.
Aconselhamento. Cada aluno da City on a Hill é membro de um grupo de
aconselhamento que se reúne às segundas e quintas-feiras, duas vezes ao dia, e
uma vez na sexta-feira. Os conselheiros tem dois horários por semana para sala
de estudos, um dia de atividade, e um dia de debate/preparação da Assembleia de
Cidadãos. Os conselheiros juniores e veteranos terão um seminário júnior e um
sênior em vez do dia de atividade.

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

Assembleia de Cidadãos. Os estudantes que demonstrarem proficiência no
formato de moderação da Assembleia de Cidadãos baseado nas Regras de Robert
moderarão a Assembleia de Cidadãos. Este evento é uma parte obrigatória da
escola e os veteranos são pontuados com base em sua participação no debate,
como parte de seu curso de Projeto Municipal.
Estágio. No ano de veterano, os alunos concluem um estágio como parte de seu
Projeto Municipal.
Preparação Pós-Secundária/Faculdade / Seminários Júnior e Sênior. A City
on a Hill prepara o aluno para escolher e ser bem-sucedido em uma colocação
promissora após o ensino médio. Os alunos praticam fazer testes padronizados,
visitam faculdades, participam de aulas preparatórias necessárias para a faculdade,
e obtêm orientação individual no seu planejamento. A City on a Hill tentará
agendar tantas viagens quanto possível para visitar faculdades/universidades e
feiras de faculdade. Nós incentivamos os alunos e as famílias a terem um papel
ativo nessas visitas também por conta própria.
MCAS. Todos os alunos devem ser aprovados nos testes MCAS com
classificação de "Precisa aprimoramento" ou acima para se formar.
ACT. Todos os juniores e veteranos fazem o ACT. Os juniores participam de um
preparatório para ACT como parte de seu currículo.
Carga horária completa. Todos os alunos devem manter uma garca horária
completa. Os veteranos que tiverem concluído seus requisitos de graduação em
uma matéria em particular farão o AP (Programa avançado) ou outros cursos
avançados para continuar a preparação para faculdade/universidade.
Programa Avançado (AP). Os alunos no AP devem fazer o exame de AP para
receber crédito pelo curso.
Curso de Saúde. Todos os novatos devem participar de um curso obrigatório de
saúde das 13:30h às 14:30h, agendado nas tardes de sexta-feira. Por favor,
confira o calendário escolar para datas específicas.
Trabalhos acadêmicos importantes. Todos os alunos do CoaH usarão o
formato Modern Language Association (MLA) para todos os trabalhos principais.
Nos nono e décimo períodos, estudantes perdem pontos em trabalhos acadêmicos
importantes por erros de formatação. Nos períodos 11 e 12, a tarefa será
devolvida ao aluno se não estiver formatada corretamente. O estudante não
receberá créditos pelo trabalho.
Reescrita. As turmas dos nono e décimo períodos podem receber permissão de
reescrita de trabalho, a critério do professor. Os alunos dos períodos 11 e 12 não
podem reescrever trabalhos.
Trabalho atrasado. A City on a Hill NÃO aceita a entrega de trabalhos fora do
prazo, exceto pelos trabalhos concluídos em tarefas do Clube da Lição de Casa
feitos pelos alunos dos nono e décimo períodos. Os alunos que tiverem faltas
JUSTIFICADAS devem entregar todas as suas tarefas no dia em que retornarem
às aulas. Aqueles que tiverem faltas NÃO JUSTIFICADAS serão autorizados a
entregar apenas os trabalhos e questionários mais importantes e farão a tarefa de
casa no Clube da Lição de Casa quando retornarem.

Créditos e Notas
1. EM QUAIS PONTOS OS ESTUDANTES SÃO AVALIADOS
Os alunos recebem suas notas em um determinado curso com base em seu progresso e
proficiências.
Progresso
•
•
•
•
•

Lição de casa
Lição em sala de aula
Trabalhos e projetos
Testes e questionários
Escrita

Proficiências
•
•
•

Oral
Conteúdo
Escrita

Os alunos devem obter pelo menos 70% em
progresso e em cada proficiência para
receber os créditos de um curso.

Proficiências
Proficiências são avaliações administradas no final de cada curso da City on a Hill
para medir o aprendizado do aluno. Cada curso tem uma ou mais proficiências, que
podem incluir trabalhos de pesquisa, projetos, testes escritos e/ou apresentações
orais. Os estudantes devem obter pelo menos 70% de aproveitamento em todas as
proficiências de curso para obter os créditos.

Júris
No final do ano, cada aluno apresenta uma amostra de seu trabalho a um júri
constituído por um professor, um estudante e jurados da comunidade. Os júris são a
proficiência oral final da matéria. Nem todos os cursos têm um júri. Os alunos são
obrigados a usar traje profissional para todos os júris.
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2. COMO OS ALUNOS SÃO PONTUADOS
As notas em todos os cursos são aplicadas como descrito abaixo:
90 - 100
= A
80 - 89
= B
70 - 79
= C
0-69
= “Not Yet Proficient”, NYP (Ainda não proficiente)
A nota final de um aluno para um curso é baseada na nota final de curso (80%
da nota final) e nas proficiências finais (20% da nota final). A nota final de
proficiência é composta por pelo menos uma proficiência escrita, mas também
pode incluir uma proficiência oral (júri) e/ou um trabalho escolar final,
dependendo do curso. As informações de proficiência específica são publicadas
no currículo de cada curso que é distribuído aos alunos no início de cada curso.

3. AUSÊNCIA e ATRASOS:
Os alunos que faltaram mais de 10 dias de aula (devido à falta não justificada,
ausência ou atraso) podem perder crédito acadêmico em todas as matérias do ano.
4. COMO OBTER CRÉDITOS
Os alunos podem obter créditos para um curso das seguintes formas:
.
• Ser aprovado em todos os requisitos para um curso na City on a Hill com
pelo menos 70%.
ou
• Participar de um curso de verão e semestral aprovado pela administração do
CoaH e ser aprovado em todas as proficiências da City on a Hill em um
curso comparável.
5. ELEGIBILIDADE E POLÍTICAS DE GRADUAÇÃO

Para se qualificar à graduação, o aluno deve concluir todos os cursos exigidos
pela City on a Hill e obter uma nota elegível nos testes de MCAS. Os estudantes
não podem se inscrever em duas turmas do mesmo assunto ao mesmo tempo.
Somente os veteranos que tiverem concluído todos os requisitos de graduação
podem participar das cerimônias de formatura. O Coah exige que os veteranos
tenham uma agenda completa de aulas. Eles devem passar nos cursos e
proficiências para todas as turmas que participarem a fim de se tornarem
elegíveis para a graduação.
6. PERÍODOS
Os alunos são designados a um determinado período (9-12) de acordo com seu
ano de graduação e histórico acadêmico. Os alunos não podem passar em um
período até que tenham completado todos os requisitos para esse período. Ao
completar todos os requisitos do 11º ano, um estudante será considerado um
"veterano certificado". Apenas "veteranos certificados" serão colocados em
aconselhamento sênior, indicando a sua elegibilidade para se formar em junho ou
agosto do mesmo ano letivo.
Os alunos devem estar envolvidos em pelo menos um dos seguintes cursos para
serem considerados membros de um período escolar:
Décimo período: Inglês 2, matemática 2 e, pelo menos, História 1, Espanhol 1,
Ciências unificadas. Estes alunos devem fazer os testes de MCAS na primavera,
e participar de aulas de reforço no decorrer do ano.
Décimo primeiro período: Inglês 3, Matemática 3 e, pelo menos, História 2,
Espanhol 2, Biologia. Estes alunos devem participar de aulas de reforço no
decorrer do ano.
Décimo segundo período: Inglês 4, Matemática 4, Projeto municipal e, pelo
menos, História 3, Espanhol 3. Química.

7. POLÍTICAS E ELEGIBILIDADE PARA CURSOS DE VERÃO
Visto que a City on a Hill tem capacidade limitada para o curso de verão, apenas
os alunos com um teor médio de 60% ou mais terão direito a uma vaga na escola
de verão. Os alunos podem ser alocados para, no máximo, quatro cursos.
Enquanto se aguarda a aprovação do diretor, os alunos podem completar a
exigência de curso em outro distrito, mas antes de um estudante poder ser
promovido no Coah, ele deve ser aprovado nas proficiências da City on a Hill
para o determinado curso.
8. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE VERÃO NA CITY ON A HILL

Para poder participar da recuperação de créditos na City on a Hill, um aluno deve
ter obtido nota B- ou superior no curso anterior e deve ter uma recomendação de

seu professor. O diretor tomará a decisão final sobre a elegibilidade do aluno à
recuperação de crédito.

Excursões
	
  
Para	
  estar	
  apto	
  a	
  participar	
  de	
  uma	
  excursão	
  na	
  City	
  on	
  a	
  Hill,	
  o	
  aluno	
  precisa	
  ter	
  um	
  
bom	
  aproveitamento	
  escolar	
  e	
  comportamental	
  durante	
  o	
  ano	
  letivo.	
  Um	
  estudante	
  
pode	
  não	
  ser	
  elegível	
  a	
  participar	
  de	
  uma	
  excursão	
  de	
  campo	
  por	
  um	
  dos	
  seguintes	
  
motivos	
  (conforme	
  decidido	
  pela	
  administração	
  do	
  CoaH	
  ou	
  pelos	
  professores	
  
responsáveis	
  pela	
  excursão):	
  
	
  
• O	
  aluno	
  foi	
  suspenso	
  da	
  escola.	
  
• O	
  aluno	
  foi	
  encaminhado	
  ao	
  gabinete	
  do	
  reitor	
  várias	
  vezes	
  durante	
  o	
  ano	
  
letivo.	
  
• O	
  aluno	
  está	
  próximo	
  ou	
  excedeu	
  o	
  número	
  de	
  faltas	
  injustificadas	
  
permitidas	
  em	
  um	
  determinado	
  ano	
  letivo.	
  
• O	
  aluno	
  não	
  obterá	
  aproveitamento	
  de	
  70%	
  ou	
  mais.	
  
• O	
  aluno	
  tem	
  muitos	
  atrasos.	
  
• O	
  aluno	
  foi	
  removido	
  da	
  escola	
  ou	
  de	
  sua	
  casa	
  por	
  motivos	
  de	
  saúde	
  mental.	
  
• Outras	
  circunstâncias	
  atenuantes	
  adicionais	
  conforme	
  determinado	
  pelo	
  
diretor.	
  
	
  
Se	
  um	
  aluno	
  não	
  estiver	
  apto	
  a	
  participar	
  de	
  uma	
  excursão	
  de	
  campo,	
  este	
  fato	
  DEVE	
  
ser	
  comunicado	
  aos	
  pais	
  (por	
  escrito)	
  pelo	
  menos	
  duas	
  semanas	
  antes	
  da	
  viagem.	
  

Aconselhamento
O aconselhamento é liderado por um membro da faculdade designado como o
conselheiro do aluno. Há três propósitos de aconselhamento na City on a Hill:
1) Defesa: Os conselheiros conhecem bem os alunos. Eles são os advogados
dos estudantes na escola e o elo de ligação entre a família e a escola.
2) Monitoramento e aconselhamento acadêmico: Os conselheiros
monitoram o progresso escolar dos alunos e os aconselham sobre como fazer
boas escolhas acadêmicas. Os conselheiros juniores e seniores guiam os
estudantes na escolha da faculdade e no processo de admissão
3) Três pilares: Desempenho acadêmico, Liderança, Cidadania: Os
conselheiros preparam os alunos para mostrarem proficiência nessas três
áreas.

Recursos de Biblioteca e Tecnologia
Visto que nós usamos a cidade como uma extensão da sala de aula, a City on a Hill
só tem uma pequena biblioteca. Os alunos são incentivados a utilizar o sistema da
Livraria Pública de Boston. Todos os estudantes da City on a Hill recebem um
cartão da biblioteca pública de Boston e são levados para a filial local a fim de
aprender a utilizar as instalações de pesquisa.
A City on a Hill tem pelo menos um laboratório de informática e pelo menos um
computador em cada sala de aula. Os estudantes recebem um espaço de
armazenamento para o seu trabalho no servidor da escola e acesso a impressoras a
laser. Os alunos podem solicitar o acesso à internet através do sistema da City on a
Hill.

Livros Didáticos
Os estudantes são responsáveis por manter seus livros na condição em que os receberam
e devem devolvê-los no final do ano. Um aluno que não devolver o livro didático que lhe
foi dado no início do curso, no mesmo estado em que o recebeu, não poderá participar de
disciplinas eletivas ou atividades até que pague pelo livro em falta ou combine um plano
de pagamento com a escola. Além disso, a City on a Hill se comunicará com você nas
seguintes áreas:
Relatórios de progresso e Boletins. Você receberá oito relatórios escritos sobre o
progresso do seu filho durante o ano letivo (quatro relatórios de progresso e quatro
boletins trimestrais). Além disso, reuniões de pais/conselheiro serão realizadas no final de
cada trimestre para os pais/responsáveis receberem as notas de seus filhos e discuti-las
com o conselheiro.
Portal da Comunidade. O Portal da Comunidade é um portal de família na internet,
onde um usuário autorizado será capaz de ver o status de alunos matriculados na City on
a Hill. O Portal da Comunidade concede aos pais o acesso ao registro de frequência de
cada aluno, ficha de comportamento e lista de cursos.
Problemas de Frequência ou Comportamento. Sempre que houver uma preocupação
séria, o reitor de cidadania ou o conselheiro do seu filho telefonará para sua casa a fim de
informá-lo sobre o problema.
Eventos e atividades escolares. As datas para eventos escolares estão indicadas nas
"datas importantes para o ano escolar de 2014-2015" neste manual, e no calendário
escolar 2014-2015 publicado no site: www.cityonahill.org. Os pais/responsáveis são
sempre bem-vindos a telefonar para o conselheiro do seu filho ou o gabinete principal
para obter mais informações.

Formulários Requeridos
As famílias devem preencher, assinar e devolver os seguintes formulários para a escola:
•
•
•
•
•
•

Matrícula (incluindo telefone e contato de emergência)
Comprovante de vacinação/exame físico
Formulários de almoço gratuito e com abatimento
Contrato de aluno e família
Comprovante de conclusão do oitavo ano
Formulário de excursão de campo

Por favor lembre-se de telefonar para o gabinete principal em caso de mudança de
endereço ou de números de telefone.

Comitês e Participação
Conselho de Pais. Cada pai com uma criança matriculada na City on a Hill é um
membro do Conselho de Pais. As reuniões deste conselho ocorrem mensalmente em
um sábado. Por favor, verifique as datas das reuniões indicadas no calendário escolar.
O Conselho de Pais elege os encarregados a cada outono, incluindo dois
representantes para o Conselho na Escola. O Conselho de Pais organiza arrecadação
de fundos, discute questões fundamentais sobre a nossa escola, recebe oradores
convidados e permanece em estreito contato com a administração da City on a Hill.
As atas de todas as reuniões são mantidas pelo Secretário do Conselho. Essas atas
ficam disponíveis para consulta pública.

Autorizações
Excursões. Nós pedimos que os pais assinem um formulário geral de autorização para
excursão de campo autorizando os professores a levarem os estudantes em viagens
curtas a quaisquer lugares da comunidade acessíveis a pé ou por meio de transporte
público. Esse formulário é assinado quando o aluno matricula-se na City on a Hill e
permanece arquivado durante todo o tempo de permanência do jovem na escola.
Mídia/Publicidade. Nós pedimos que os pais assinem uma autorização geral para que
os alunos sejam incluídos em publicações sobre a nossa escola. Essa autorização é
assinada no momento de matrícula na escola e se aplica durante a permanência do
aluno na City on a Hill.

Políticas Médicas

Para se inscrever na City on a Hill, todos os alunos devem ter um registro médico
atualizado, incluindo imunizações. Os alunos serão excluídos da escola até que o
registro seja fornecido. Nota: Um aluno pode ser dispensado de fornecer esta
informação em casos limitados por razões médicas, de residência, ou motivos
religiosos. Se este for o caso, os pais devem discutir a questão com o diretor.
Se um estudante necessitar de medicação durante o horário escolar, será
supervisionado pelo consultor de saúde ou enfermeiro da escola de acordo com
as seguintes diretrizes exigidas por lei estadual:
•

•

•

Medicamentos de prescrição devem ser fornecidos na sua embalagem original de
farmácia. Os pais/responsáveis devem assinar os formulários administrativos
apropriados.
Medicamentos sem prescrição também devem ser fornecidos na embalagem
original e devem vir acompanhados de instruções escritas por um médico e
consentimento de um pai/responsável.
Os alunos que precisam de medicação estarão sobre protocolos de
autoadministração revistos pelo consultor de saúde semanalmente. Primeiros
socorros serão administrados pelo consultor de saúde. Professores e
administradores não podem administrar qualquer medicamento, incluindo
remédios sem receita médica, exceto em uma situação de emergência onde o aluno
tem uma alergia conhecida ou outra condição e há uma ordem específica de um
médico, além do consentimento escrito por um pai/responsável. Nenhum
medicamento será administrado sem a ordem de um médico e consentimento
do pai/responsável.

A City on a Hill fornece aos alunos alguns serviços internos. Os estudantes da escola
realizam todos os exames médicos exigidos pelo estado (incluindo olhos, dentes,
postura e audição). Nosso psicólogo está disponível para se encontrar com os alunos e
as famílias e fazer os encaminhamentos a serviços de aconselhamento regulares.
Quando os serviços internos não puderem tratar as necessidades médicas de uma
criança, encaminhamos os alunos para organizações comunitárias parceiras.
De acordo com lei estadual, todos os alunos devem ter um registro médico e de
vacinação atualizados em arquivo para que possam frequentar a City on a Hill.

