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ESCOLA PRIMÁRIA DE GLEN AVENUE 

PREFácio 

O pessoal da Escola Primária glen Avenue tem o prazer de tê-lo como membro da nossa família 

escolar, e esperamos que o seu tempo connosco seja uma experiência agradável e gratificante.  

Este manual fornece informações que pensamos que irão responder a perguntas que possa ter 

sobre políticas e procedimentos escolares.  Encorajamo-lo a lê-lo e a arquivá-lo para referência 

futura.  

Declaração da Missão:    
A Glen Avenue School cria uma comunidade escolar carinhosa que fornece aos estudiosos (oseu 
aluno) as competências e conhecimentos necessários para serem cidadãos atenciosos, 
responsáveis e altamente produtivos, bem como os alunos ao longo da vida. 
 
Declarações de Crença:   

• Acreditamos que todos os estudiosos  têm valor, dignidade e capacidade de liderança. 

• Todos os estudiosos  merecem um ambiente seguro, atencioso e estruturado que 
alimentará a sua criatividade, pensamento crítico e competências sociais. 

• Os estudiosos destacam-se num clima positivo e centrado no ensino,onde a resolução de 
problemas e a tomada de riscos fazem parte do processo de aprendizagem. 

• Os hábitos de aprendizagem ao longo da vida são incutidos através da responsabilidade e 
da responsabilidade partilhada pela prossecução contínua do conhecimento. 

• Altas expectativas académicas e comportamentais fomentarão a confiança nos estudiosos.. 

•  As parcerias comunitárias e familiares são vitais para apoiar os esforços de pessoal 
empenhado, dedicado e bem educado.   

• O ambiente de aprendizagem mais eficaz é criado quando o pessoal é doprovado de 
desenvolvimento profissional relevante e a instrução é impulsionada por boas práticas 
baseadas em evidências.  

 
Valores:  

• Valorizamos a diversidade das origensculturais dos nossos estudiosos.   

• Confiamos, celebramos e colaboramos com os colegas para apoiar a integração 
curricular e partilhamos expectativas em toda a escola. 

• Honramos e encorajamos a criatividade e a inovação no ensino e na aprendizagem. 

• Utilizamos uma variedade de métodos para fornecer uma comunicação significativa e 
positiva com os membros da nossa comunidade escolar.  

 

Todos os estudantes de Glen Avenue são considerados "estudiosos" com grande 

potencial. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKkPCPm5bjAhWRZs0KHQLxAN8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCartoon-Alligator-Clip-Art-Illustration%2Fdp%2FB00B0D5I12&psig=AOvVaw3Zlyx9lPrXRKtsKXwCZHWO&ust=1562156105454074
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We aspiram a ser a escola onde todos os professores querem ensinar, 

os estudiosos estão animados para aprender, e os pais desejam que os 

seus estudiosos possam assistir. 

 

Escola Primária de Glen Avenue 

 

 

 

 

 
Avenida Glen, 1615 Estendida 

Salisbury, MD 21804 
Página da escola: http://glen.wcboe.org 

Página de Facebook da escola: @wcboeglen 
Telefone Principal da escola: 410-677-5806 

Email da escola:  glen@wcboe.org 

 

#GlenGatorsRock 

Principal: Dr. Kathy Vail (kvail@wcboe.org) 

Diretor Adjunto: Sra. Chelsea Seabrease (cseabrea@wcboe.org) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjKkPCPm5bjAhWRZs0KHQLxAN8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCartoon-Alligator-Clip-Art-Illustration%2Fdp%2FB00B0D5I12&psig=AOvVaw3Zlyx9lPrXRKtsKXwCZHWO&ust=1562156105454074
http://glen.wcboe.org/
mailto:glen@wcboe.org
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Agendas Académicas 

No primeiro dia de aulas, os estudiosos  receber uma agenda. Esta agenda será uma parte vital da 

comunicação entre a casa e a escola. Uma agenda todas insutadas como tarefas de casa, notas aos pais 

dos professores e um calendário mensal dos próximos eventos.  Os estudiosos  serão ensinados a usar 

como suas agendas de forma eficaz durante a primeira semana de aulas. Por favor, aproveite para assinar 

diariamente uma agenda do seu filho  diariamente para garantir uma boa comunicação entre a casa e a 

escola. 

Organização 

Um dos nossos principais objetivos é ajudar o seu filho a desenvolver boas habilidades organizacionais. 

Por essa razão, o ser claros, específicos e consistentes com os nossos expectativas. Diremos aos estudiosos 

quando como massas ou  erudito  os organizadores adquiridos, deve ser limpos, por isso, por favor,  não 

removam os papéis sem que o estudiosos  mei. Muitos trabalhos nas massas podem ser "obras em 

andamento". Por conseguinte, é muito importante que não sejam removidos. Em geral, como as massas 

podem esvaziar seradas conforme designado abaixo, mas não sem autorização prévia do professor do seu 

filho: 

❖ Matemática- após a conclusão da unidade 

❖ ELA-após um conclusão da unidade 

❖ Ciência/Estudos Sociais- após a conclusão da unidade 

❖ Escrita/Idioma...  após um conclusão da unidade 

❖ Papel de Caderno- deve ser preenchido todas as noites com papel de caderno 

❖ Levar para casa bolso- esvaziado todas as noites 

 

Massas de quinta-feira 

Estas massas de plástico de serão enviadas para casa todas como quintas-feiras. As informações 

dentro das massas incluindo atribuição de notas e avisos em toda a escola.  Dentro da massa, o 

separador esquerda será rotulado será, "Left at Home" e o separador direito ser rotulado será, 

"Right Back to School".  Por favor, aproveite para rever a massa do seu filho todas as quintas-

feiras e devolver todos os papéis necessários e a massa de volta à escola na sexta-feira de 

manhã.   
 

SISTEMA DE CASA: 

Glen Avenue usa um sistema de casa: Timsah, Kayiman, Jacare  e  A Koena. Cada casa 

representa positivas positivas, como honestidade ou coragem.  Todos os  académicos  e 

funcionários serão designados para uma "casa".  Esta casa serve como uma equipa em 

que o académicos/funcionáriosse mutuamente e defendem o bem social e académico. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQp5XX65jjAhUJmeAKHd8uCH8QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.com%252FC-Line-Classroom-Connector-School-32003%252Fdp%252FB01CU724JK%26psig%3DAOvVaw3b1GI9SLfYZ4P0LlSeSktH%26ust%3D1562246400975906&psig=AOvVaw3b1GI9SLfYZ4P0LlSeSktH&ust=1562246400975906
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Horários de chegada e despedimento 

8:30 - Escola abre  

8h30 - Introdução académica/Caminhantes 

Scholar 

9:00 -Instrução começa (RECOMENDAMOS  

VIVAMENTE  QUE OS  ESTUDIOSOS  CHEGUEM 

ÀS 8:45) 

3h35 - Começa o despedimento  académico 

Horário de expediente: 8h00 às 16h00 

 

Os estudiosos podem não chegar à escola 

antes das 8:30. Os estudiosos  podem entrar 

no edifício quando o sino tocar às  8:30. A 

nossa equipa reporta às 8:30 e não poderá 

prestar supervisão ao seu filho até à hora 

prevista de chegada. 

 

Os estudiosos que estão a ser entregues ou 

recolhidos da escola devem usar a garagem da 

escola no lado oeste do edifício da escola perto 

da brisa para o ginásio.  Se preferir estacionar o 

seu carro durante os horários de chegada e 

despedimento, pedimos que caminhe com o 

seu filho de e para a calçada da escola devido 

ao tráfego de alto nível nas faixas de rodagem e 

de autocarros.  Os estudiosos não devem ser 

recolhidos ou deixados na entrada principal,  

essa área é reservada apenas para os 

autocarros escolares. 

 

Se os estudiosos  embora mais cedo ou forem 

para casa de forma diferente do (s) caminho(s) 

que ele chegou,  uma nota deve ser enviada 

para a escola.   SE UMA CRIANÇA NÃO TIVER 

UMA NOTA, A CRIANÇA SERÁ ENVIADA PARA 

CASA DA SUA FORMA NORMAL.  Agradecemos 

o seu apoio para garantir o transporte seguro 

do seu filho de e para a escola. 

Os caminhantes devem atravessar a rua em 

Beaglin Park Drive usando a nossa escola 

Crossing Guardwho estará de serviço durante os 

tempos de chegada e despedimento.  Ao entrar 

em propriedades  escolares, os estudiosos 

devem percorrer a pista de terra batida 

localizada no lado oeste das instalações da 

escola.   Os caminhantes devem chegar entre 

8:30 e 8:45 da manhã.  Serão  dispensados 

diariamente às 15h35. Como um grupo,  os 

estudiosos  serão escoltados para fora da 

propriedade.   

 

Espera-se que os estudiosos recusem quaisquer 

presentes ou passeios oferecidos por estranhos. 

Todos estes incidentes devem ser comunicados 

ao escritório imediatamente.  

Chegada tardia 

Os estudiosos que chegam à escola depois 

das 9:00 devem trazer uma nota para o 

escritório e ser assinados por um adulto. 

Devem obter um deslize tardio antes de ir 

para a sala de aula.  O deslize tardio deve 

ser apresentado ao professor da sala de 

aula antes de ser admitido na aula. 
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Recolha antecipada 

Se vai buscar o seu filho antes das 15h35, por 

favor, venha ao escritório e o professor do seu 

filho será chamado.  Pedir-lhe-á que espere no 

escritório enquanto os chamamos.. 

Etiquetas de cavaleiro de carro 

Todos os estudiosos  que forem recolhidos 

da escola serão designados como um 

cavaleiro de carro.  A etiqueta conterá o 

número dos estudiosos atribuídos  e deve ser 

visível no carro no momento da recolha.  Se a 

etiqueta não estiver presente, não poderá ir 

buscar a criança à linha do condutor.  Para a 

segurança da criança, será direcionado para 

o escritório principal de modo a garantir 

que está listado como ponto de contacto.   

Se várias pessoas forem responsáveis por 

pegar o seu filho, por favor, informe o 

escritório da frente e teremos todo o gosto 

em dar-lhe etiquetas adicionais de ciclistas. 

Alterações no Transporte 

Se necessitar de uma mudança de 

transporte para o seu filho, por favor envie 

uma nota para a escola notificando o 

professor e o escritório da escola do seu 

filho.  Pedimos que a notificação seja feita 

antes das 14:00. para que  em arranjos de 

casa a ser feito.    

***Nãoordeno garantir a segurança do seu 

filho, as chamadas telefónicas deixarão de 

ser aceites para mudar de transporte para 

o seu filho. 

Participar em Atividades pós-escolares 

As atividades pós-escolares estarão 

disponíveis para o seu filho participar 

durante todo o ano letivo.  Todos os  

estudiosos  devem ser recolhidos no fim do 

tempo designado.   Se uma criança não for 

apanhada a tempo, será dada uma 

advertência.  Da segunda vez que isto 

acontece, infelizmente, temos de dispensar 

a criança da atividade pós-escola.  Pedimos 

que, por favor, esteja ciente disso para que 

todos os estudiosos tenham a oportunidade de 

participar nas atividades oferecidas. 

Visitantes da escola 

Ao visitar a nossa escola, você deve zumbir no 

escritório principal usando o dispositivo de 

comunicação no lado de fora da porta.  Ser-lhe-á 

pedido que forneça o seu nome, bem como a 

criança que irá visitar/recolher. Uma vez tocado, 

por favor, apresente-se diretamente no 

escritório localizado à direita. Todos os 

visitantes precisarão de uma carta de condução 

ou documento de identificação emitido pelo 

estado disponível para apresentar ao nosso 

pessoal da frente de escritório cada vez que o 

visita.  Cada visitante receberá um Passe amarelo 

de Visitante que será visivelmente usado 
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durante a sua visita.  Antes de sair do edifício da 

escola, todos os visitantes devem apresentar-se 

de volta ao escritório da escola e fornecer ao 

nosso pessoal do escritório com o seu Passe de 

Visitante. 

Para a segurança de todos os académicos e 

funcionários, os doors  ao redor do edifício não 

serão abertos para permitir a entrada de 

ninguém, você será direcionado para a frente do 

edifício para entrar. Isto é  muito importante 

para a proteção e segurança de todos os  

estudiosos. Este lembrete está colocado em cada 

porta de entrada da nossa escola.  Lembre-se 

que a educação e a segurança das crianças são as 

nossas primeiras preocupações.   

Para manter no mínimo as possíveis 

interrupções à instrução, pedimos que não leve 

crianças pequenas no ambiente de sala de aula. 

Se for necessário ver um  estudioso ao longo do 

dia instrutivo e os irmãos mais novos estiverem 

consigo,,  chamaremos de bom grado o  

estudioso para se encontrar consigo no 

escritório.     **É proibido o uso do telemóvel nas 

áreas instrutivas para manter umambiente 

deaprendizagem eficaz.  A sua cooperação é 

apreciada. 

Atendimento 

Vir à escola todos os dias é muito 

importante.  O nosso objetivo é ter 100% de 

participação de académicos  que 

frequentam a escola todos os dias.  Pedimos-

lhe que nos ajude a alcançar esse objetivo 

agendando viagens,  compromissos,etc. em 

momentos em que a escola não está em 

sessão.  Isto permitirá que o seu filho/filha 

venha à escola todos os dias, a menos que 

estejam doentes.   

Se o seu filho estiver ausente devido a uma 

doença, uma nota de pai escrita que 

contenha a data e a razão da ausência é 

necessária para desculpar a ausência. 

Apenas 5 dias de doença académica podem 

ser dispensados pela nota dos pais a cada 

ano letivo. O bilhete deve ser transformado 

no escritório da frente.   

Ausência para viagens em família 

Por favor, tente agendar viagens nos 

momentos em que a escola não esteja em 

sessão.  Estas ausências interferem com o 

processo de aprendizagem dos estudiosose 

prejudicam a escola na nossa tentativa de 

alcançar a nossa percentagem de frequência 

necessária para a escola e estado.  A 

orientação do condado para estudiosos 

elementares é a seguinte: 

Embora seja necessário que uma viagem não 

possa ser considerada uma razão legal para 

estar ausente da escola. APENAS 3 DIAS DE 

FÉRIAS EM FAMÍLIA PODEM SER 
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DISPENSADOS A CADA ANO LETIVO 

SEGUINTE AO PROCESSO ABAIXO: 

▪ Os pais devem  apresentar  um 

pedido de dispensa para as viagens em 

família ao diretor bem  antes  da 

viagem que designe a duração da 

ausência. 

▪ Todos os preparativos para os 

trabalhos de casa, testes, quizzes, 

etc. devem ser trabalhados com o 

professor individual com uma 

semana de antecedência.  Espera-se 

que os estudiosos  completem todo o 

trabalho de maquilhagem dentro de 

um período de tempo razoável, o que 

será determinado pelo professor.   

▪ A viagem deve ter um valor 

educativo aparente e definido para o 

estudioso..  

Código de vestuário académico 

Espera-se que todos os estudiosos  sigam a 

Política do Código de Vestuário escolar da 

Escola de Educação dos Condados de 

Wicomico.  O objetivo da política é criar e 

apoiar um clima escolar positivo para que a 

aprendizagem ocorra. Se o código de 

vestuário não for cumprido, o contacto dos 

pais será feito pela administração ou pela 

enfermeira da escola.   

▪ As coberturas de posição não 

podem ser usadas no edifício 

(chapéus, capuzes, bandanas, etc.) 

▪ As camisas devem cobrir as costas e 

os ombros.   

▪ Todas as roupas íntimas devem 

estar sempre cobertas.   

▪ Saias, vestidos e saltadores podem 

não me encurtar mais de 10 cm 

acima da colinae  em pé. 

▪ Os calções não devem ser inferiores 

a 5 polegadas acima do topo do 

saber, mesmo quando usados com 

leggings ou collants. 

▪ Os casacos não podem ser usados. 

▪ Os chinelos e os slides não devem 

ser usados naescola. 

Visite o site da WCBOE para uma análise 

aprofundada dapolítica do código de 

vestuário doCounty.. 

Médicina 

Glen Avenue tem uma enfermeiraatempo 

inteiro e assistente de enfermagem  em 

serviço. Todos os medicamentos prescritos e 

não sujeitos a receita médica devem ser 

levados para a escola por um adulto e 

dispensados pela enfermeira da escola. A 

nota do médico deve acompanhar qualquer 

tipo de medicação. Uma nota dos pais da 
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criança não é suficiente para dispensar 

prescrição ou medicação de balcão. 

Dever de casa 

Um bom trabalho de casa é aquele que faz 

uso do potencial criativo do estudioso.  Deve 

variar de um nível de nota para o outro no 

tempo necessário.  Para ser significativo, a 

atribuição deve ser consistente com o tempo 

de atenção do aluno.   Por favor, consulte o 

professor da sala de aula do seu filho sobre 

a sua atribuição de trabalhos de casa.   

O trabalho de casa é uma extensão do 

trabalho introduzido pelo professor da sala 

de aula.  Quando o seu filho tem uma tarefa 

de casa, pode ajudar fazendo o seguinte: 

▪ Forneça um espaço de trabalho 
tranquilo com todos os suprimentos 
necessários.  

▪ Desema esta hora e rotina para fazer 
os trabalhos de casa todas as noites.  

▪ Verifique se as atribuições são 
concluídas de forma limpa e 
consciente 

▪ Ajude quando necessário, mas não 
assuma a tarefa.   
 

Trabalho de maquilhagem 

Upon retornarà escola no dia seguinte após 

uma ausência, os professores  tentarão 

obter as tarefas a pedido.  Por favor, lembre-

se que durante a maior parte do dia os 

professores estão envolvidos com a 

instrução direta dos  estudiosos  e não 

podem parar para preparar o trabalho.  

Pedimos que faça o seu pedido de trabalhos 

de casa antes do almoço para que os 

professores tenham tempo para que se 

reúnam para que peguem na escola entre as 

14h30 e as15h30. Além disso, se quiser que 

outro  estudioso traga o trabalho para casa 

para o seu filho, será necessário que faça 

esses arranjos com essa criança e com a sua 

família. *Os estudiosos  só serão fornecidos 

trabalhos de maquilhagem para ausências 

desculpadas.  O trabalho  atribuído e 

classificado durante as ausências não 

justificadas receberá um "0". 

Mensageiro escolar - Chamada 

automatizada 

O nosso Sistema de Mensageiro Escolar é 

usado para mantê-lo informado sobre os 

próximos eventos escolares e mantê-lo 

atualizado sobre as notícias da escola.  Uma 

mensagem de telefone semanal será feita 

todos os domingos à noite às 18:00.  Por 

favor, certifique-se de que a escola tem o 

seu número de telefone atual e endereço de 

e-mail para garantir que você é um 

destinatário da mensagem. 

Comunicação 

Ao longo do ano letivo vamos utilizar uma 

variedade de ferramentas para nos 

mantermos em comunicação com as nossas 
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famílias sobre atividades e eventos em toda 

a escola, bem como para mantê-lo a 

respiração com o desempenho académico 

do seu filho.   

Encorajamo-lo a entrar na classe DoJo  para 

manter a comunicação direta com o 

professor de sala de aula do seu filho.  Esta 

aplicação permitir-lhe-á manter-se a 

respiração com o comportamento do seu 

filho e as suas atribuições de classe.   

Siga-nos no Facebook: @wcboeglen 

Para acompanhar o desempenho 

académico do seu filho, faça login no 

Portal da Família. Este site permitir -

lhe-á visualizar o desempenho do seu 

filho em todas as atribuições e 

posição académica atual.  A 

informação de login é a seguinte:  

Nome de utilizador: 
LastnameFirstInitialLast4 of S.S.  

Palavra-passe:Número de almoço do   
académico’  

Atrasos escolares 

Pode haver atrasos ao longo do ano letivo 

devido às condições meteorológicas como 

nevoeiro, neve,  gelo,  etc.    Por favor, 

compreenda que não existe supervisão 

adulta disponível  antes das aberturas 

atrasadas. Por favor, faça planos AGORA 

para aberturas atrasadas, já que  os 

estudiosos  não podem esperar lá fora 

quando a escola abrir tarde. 

One Hour Delay-  9:30  – O pequeno-almoço 

é servido. 

Atraso de duas horas-  10:30  - Sem Pequeno-

Almoço 

Aberturas/ Cancelamentos de Escolas 

Ocasionalmente, a escola deve abrir tarde, 

fechar mais cedo ou ser cancelada.  Os 

cimentos announrelativos a quaisquer 

alteraçõesi n os horários escolares regulares 

serão feitos no Parent Link e nas seguintes 

estações de rádio e televisão. 

WDMV 540 WLVW 960 

WJDY 1470 WICO 1320 

WDIH 90.3 FM WICO 94 FM 

WSBY 98 FM (Y99) WKHI 95.9 FM 

WOCQ 104 FM 

WQHQ 104.7 FM 

WOLC 102.5 FM 

WLVW 105.5 FM 

WMYJ 106.5 FM WMDT-TV CH47 

WBOC-TV CH16 UPN –TV21 

Por favor, não ligue para a escola, rádio ou 

conselhos de educação sobre estas 

mudanças de horário escolar.  Isto só 

interfere com a expedição  rápida de 

informação.. 
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Informação de Emergência 

Os dados pessoais/fichas de informação de 

emergência serão enviados para casa por 

cada criança no primeiro dia de aulas.  É 

imperativo que todas as folhas sejam 

devolvidas e completamente concluídas.   

As situações de emergência podem e 

ocorrem.   Para a saúde e segurança do seu 

filho, é crucial que dispomos de 

informações de contacto de emergência 

atuais. ***Lembre-se que é imperativo que 

um novo formulário seja preenchido com 

cada mudança familiar/doméstica. 

Breakfast 

O pequeno-almoço é servido na sala de aula 

diariamente das 8:30 às 8:50. Todos os  

estudiosos  receberão uma refeição nutritiva 

e gratuita  para comer. Aos estudiosos  será 

dada a opção de saber se querem comer os 

alimentos que são fornecidos. Os 

caminhantes e os cavaleiros devem chegar 

às 8:50 da manhã. 

Almoço 

Um almoço nutricional é preparado e 

servido na nossa cafetaria para garantir que 

o seu filho terá uma refeição diária 

equilibrada. Custo do almoço: Refeição de  

preço  completo:  $2,60;; Refeição de preço 

reduzido: $. 20.0.  O leite é  servido com cada 

prato ou pode ser comprado 

separadamente.  Sorvete,alimentos 

adicionais para refeições ou pratos laterais  

também podem ser adquiridos. A maioria 

dos artigos custam a partir de $. 40-$.75.  

Um menu será enviado para casa 

mensalmente. 

Números do almoço 

Todos os estudiosos  receberão um número 

de identificação a ser usado ao  pedir o  

almoço.  Por favor, certifique-se de que estes 

números são praticados e memorizados por 

crianças. Isto ajudará realmente com a 

velocidade e o fluxo de  estudiosos  

movendo-se através das linhas. 

Expectativasda afeteria C 

➢ Boas maneiras à mesa devem ser 

exibidas em todos os momentos. 

➢ As conversas serão conduzidas em 

silêncio. 

➢ Os estudiosos devem sentar-se em 

áreas atribuídas e mover-se através da 

linha de serviço de forma ordenada. 

➢ Os estudiosos são responsáveis pela 

limpeza das suas áreas e devem colocar 

todo o lixo nos recipientes fornecidos. 

➢ Os estudiosos devem levantar as mãos 

e pedir permissão para se levantarem 

do seu lugar. 
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➢ Refrigerantes e recipientes de vidro não 

são permitidos. 

➢ Os estudiosos não devem fazer entregas 

de fast food.  Se os pais desejam trazer 

fast food e cada um com o seu filho, 

convidamo-lo a fazê-lo na "Mesa dos 

Pais/Visitantes". 

 

Almoço gratuito e reduzido  

Glen Avenue não poderá mais oferecer 

automaticamente almoço gratuito a todos os 

estudiosos.   As famílias que acreditam poder 

beneficiar de um almoço gratuito ou a preço 

reduzido terão de completar uma candidatura.  

Visite wcboe.org "For Families" e clique na 

aplicação.  Contacte a escola se quiser ajuda. 

SEGURANÇA ESCOLAR 

Prometemos dar prioridade à segurança do 

seu filho(ren). Temos planos e estratégias de 

crise pormenorizadas para lidar com 

emergências.  Mantemos sempre uma 

instalação trancada.  Por favor, tenha 

paciência como precisarmos para ajudá-lo à 

medida que entra.. Você precisará de uma 

carta de condução  para obter um passe de 

visitante.  Todos osnomesdos  visitantes são 

executados através de um sistema 

automatizado para garantir que apenas 

indivíduos seguros tenham acesso ao 

edifício. **Se em qualquer momento 

identificar uma área na qual possamos 

melhorar para garantir a segurança do seu 

filho, por favor, informe imediatamente a 

administração.  Isto é um esforço de equipa! 

Os artigos inadequados serão confiscados 

até ao final do dia ou retidos pelo principal 

até que um progenitor/tutor possa reclamar 

o item.  

ALÉM DOS ITENS ENUMERADOS NO 

CÓDIGO DE CONDUTA (ISTO É, ARMAS DE 

TODOS OS TIPOS,ETC.), OS SEGUINTES 

ITENS NÃO SÃO PERMITIDOS NA ESCOLA 

➢ Telemóveis 
➢ Rádios, iPods, iPanúncios 
➢ Jogos Eletrônicos 
➢ Isqueiros 
➢ Ferramentas de utilidade 
➢ Skates 
➢ Tacos de beisebol 
➢ Pistolas de Água 
➢ Armas de brinquedo (facas, armas, espadas, 

etc.) 
➢ Brinquedos/jogos (sem autorização prévia) 
➢ Cartões de negociação 

*A escola não será responsável por estes 
itens e não investigará se são perdidos ou 
roubados. 

Notas de autocarro 

Os estudiosos que vêm à escola de autocarro 

devem regressar a casa da mesma forma, a 

menos que tenham notas que verifiquem 

que devem ir para casa de uma forma 

diferente.  Estas notas devem ser mostradas 

aos condutores de autocarros e entregues 
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aos professores das crianças.  Os professores 

vão enviar estas notas para o escritório de 

manhã.   Não aceitamos mensagens verbais  

de  académicos  sobre  alterações na sua 

demissão.     Pede-se aos pais que não liguem 

para o escritório com os pedidos telefónicos 

para alterar o processo de despedimento de 

um académico.’s dismissal procedure.  Não 

é  necessáriaa nãoificação por escrito. 

  

Regras do autocarro/ Segurança no 

autocarro 

Andar de autocarro escolar é um privilégio.  

Com este privilégio vem a responsabilidade 

pela boa conduta, o cuidado adequado do 

autocarro e o respeito pelos direitos dos 

outros.  Os pais podem ajudar melhor 

professores e motoristas de autocarros, 

conhecendo as regras do autocarro: 

➢ O seu motorista tem o controlo absoluto 

do autocarro e da conduta dos que estão 

nele.  Espera-se que obedeça ao seu 

motorista. 

➢ Se tiver de atravessar a rua ao embarcar 

asair  do autocarro, caminhe em frente 

ao autocarro.  Olhe para os dois lados 

antes de atravessar a estrada. 

➢ Entre e saia pela porta da frente. A 

porta traseira é apenas para uso de 

emergência. Não toque nele, exceto 

em caso de emergência. 

➢ Tome prontamente o lugar que lhe 

foi atribuído. 

➢ Sente-se virado para a frente. 

Mantenha as mãos, braços, pernas e 

afaste-se da janela.  Mantenha os 

pés, pernas e livros fora do corredor. 

➢ Não coma no autocarro. 

➢ Ajude o seu motorista a manter o 

autocarro limpo. 

➢ Cooperar durante um exercício de 

emergência de autocarro. 

➢ Uma conversa comum é permitida.  

➢ Telemóveis, dispositivos eletrónicos 

e brinquedos são proibidos do 

autocarro. 

➢ Os académicos que não cumprirem 

as regras do autocarro serão 

disciplinados.  Os condutores de 

autocarros têm o direito de suspender 

um estudioso de andar de autocarro 

por um período de um dia.  A 

administração pode suspender  os 

estudiosos  por dias adicionais.  Os 

pais serão notificados das 

suspensões antes de entrarem em 

vigor.  Se uma criança chegar à escola 

no autocarro, será permitido ir de 
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autocarro para casa. Os 

procedimentos disciplinares são os 

seguintes: 

➢ 1ª  ofensa: Encaminhamento para o 
gabinete do diretor. Discipline à 
discrição do diretor ou do design. 

➢ 2ª  ofensa: Encaminhamento para o 
gabinete do diretor. Disciplina à 
discrição do diretor ou dodesign. 
Será notificado pela administração 
da escola das consequências. 

➢ 3ª  ofensa:  Encaminhamento para o 
escritório de Transportes.   
Énecessária umac onference com 
supervisor de transportes, pais,  
académicose motoristas.    O  
estudioso não pode voltar ao autocarro 

até que a conferência tenha lugar.   Os 
pais/encarregados de educação 
serão notificados pela administração 
da escola das consequências. 

➢ 4ª  ofensa: 30 dias de escola 
automáticos fora do autocarro. 

➢ 5ª  infração: Remoção automática 

para o resto do ano. 

Equipamento de recreio 

O tempo permite; os estudiosos  aproveitam 

um tempo para libertar a energia da juventude 

no nosso recreio escolar todos os dias.  Os 

professores monitorizam este tempo de jogo 

gratuito e impõem as regras do recreio que são 

revistas com os  estudiosos  durante o primeiro 

mês de escolaridade e periodicamente ao longo 

do ano. 

Expectativas de comportamento: 

➢ O bom desportivismo deve ser 

exibido em todas as atividades do 

jogo. 

➢ São proibidos jogos de contacto 

corporal (wrestling, karaté, futebol 

de ataque, etiqueta,  etc.). 

➢ É proibido subirno backstop, apoiar 

o baloiço e deslizar. 

➢ É proibido brincar ou atirar paus, 

pedras ou sujidade.  

➢ Não deve haver brincar em poças de 

água ou áreas molhadas.  

Segurança do Equipamento 

Balanços - São proibidos os seguintes 
comportamentos: 

➢ Empurrando as pessoas em balanços 
➢ Balançando na barriga ou em pé. 
➢ Balançando de lado ou torcendo ao 

redor. 
➢ Em pé demasiado perto dos baloiços 

quando estão a ser utilizados. 
➢ Mais de uma pessoa no baloiço. 

Placa de Deslizamento – Pratique os 
seguintes comportamentos:: 

➢ Só uma pessoa pode deslizar de 
cada vez. 

➢ Espera-se deslizar em posição 
sentada. 

➢ Use os passos para subir a prancha 
de deslizamento. 
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Every day we strive to be  

STAR Gators… 

Because I am proud to be a 

Glen Avenue STAR Gator! 

S  

 

 

I will start my day with a 

positive attitude. 

I will tolerate others’  

actions and ideas. 

I will accept responsibility 

for my actions. 

I will respect myself and 

others. 

S 

T 

A 

R 
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Equipe de apoio disponível para ajudá-lo ou seu filho: 
 

Kathy Vail, Diretora Mrs. Chelsea Seabrease, Diretora Adjunta      
Sra.  Leanne Mounts, Sra. Dawn Banta-Kerr, Registo  Assoc. 
Sra. Capobianco "Capo", Conselheira Escolar , Sra. Kyle Beebe, Programas Comunitários 
Sra. Becky Clark, Student  AdvisorMrs. Farren Hilliard, Gerente da Cafetaria   
M.s.Tiffany  Tatem,Assistente Social. Beth Kellam, Enfermeira da Escola   
Sra. Sherry Leatherbury, Contabilista , Sra. Erica Bounds, Assistente de Enfermagem 
 

Por favor, ligue para assistência no 410-677-5806 
 

 

 

 

 

 

ESTAMOS UNIDOS COMO  UMA  FAMÍLIA!! 

QUATRO CASAS, UMA FAMÍLIA 

     

      

 

 


