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BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA DE PERKINS 
A rica história da Perkins começou com sua fundação, há mais de 180 anos, como a primeira escola 
para cegos nos Estados Unidos. Em poucos anos, Perkins tornou-se conhecido por suas técnicas de 
ensino eficazes, incluindo o ensino de Laura Bridgman, a primeira pessoa surdocega conhecida a ser 
educada. Mais tarde, Anne Sullivan trouxe Helen Keller para Perkins. Keller passou a vida quebrando 
barreiras e percepções sobre o que as pessoas cegas ou surdocegas podem realizar. 
 
Uma viagem a Paris para ver a primeira escola para cegos do mundo no início de 1820 convenceu o 
estudante de medicina Dr. John Fisher da extrema necessidade de tal escola na América. Após seu 
retorno, Fisher e alguns amigos solicitaram e receberam uma autorização da Comunidade de 
Massachusetts para estabelecer uma escola para a educação de alunos cegos. A escola Perkins foi 
incorporada em 1829 e usando salas na casa de seu pai em Boston para aulas, o diretor, Samuel 
Gridley Howe, abriu as portas da escola em 1832. 
 
Apenas um ano depois, a escola mudou-se para uma casa maior de propriedade de Thomas Perkins, 
vice-presidente e curador. Em seis anos, a matrícula de alunos cresceu para 65. Perkins vendeu sua 
casa e doou o dinheiro para a escola para que ela pudesse converter um hotel em South Boston. A 
escola ainda leva o nome de Perkins como prova de sua generosidade. 
 
A escola cresceu mais que sua casa no hotel e precisava desesperadamente de mais espaço para 
as crianças correrem e brincar, então ela se mudou para sua casa atual de 38 acres no Charles River 
em Watertown, Massachusetts, em 1912.  
 
À medida que a escola evoluía, o mesmo acontecia com a população. A Perkins mudou seu 
regulamento em 1982 para aceitar alunos com deficiências múltiplas, exceto cegueira. 
 
A escola está comprometida em fornecer educação e serviços que construam vidas produtivas e 
significativas para crianças cegas ou surdocegas, incluindo aquelas com deficiências adicionais. 
 
Para um histórico mais detalhado, visite nosso website em www.perkins.org 
  

http://www.perkins.org/vision-loss/helen-keller/
http://www.perkins.org/
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BEM-VINDO DO SUPERINTENDENTE 

Bem-vindo ao ano escolar de 2020-2021 na Perkins School for the Blind! Este manual contém 
informações importantes, como políticas e procedimentos, e contatos que, com sorte, o ajudarão ao 
longo do ano letivo. 

Nosso campus hospeda uma variedade de shows e eventos ao longo do ano, e sempre recebemos 
sua presença. Também damos as boas-vindas a você para visitar o campus a qualquer momento e o 
referiremos à nossa política de visitantes que está incluída neste manual. 

Os alunos são o coração da Perkins School for the Blind e estão no centro de tudo o que fazemos. 
Obrigado por nos confiar a educação de seu filho. Espero um ótimo ano! 

Sinceramente, 

 

Ed Bosso 
Superintendente 
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DECLARAÇÃO DE MISSÃO 
A missão da Perkins é preparar crianças e jovens adultos cegos com educação, confiança e 
habilidades de que precisam para realizar seu potencial 
  
Linha de foco: Educar, Capacitar, Envolver 
  
Princípios orientadores de programas educacionais: 

• Capacitamos alunos cegos, deficientes visuais ou surdocegos, incluindo alunos com 
deficiências adicionais, de 3 a 22 anos, por meio de uma excelente programação 
educacional e residencial. 

• Nossa cultura é construída sobre uma base de relacionamentos positivos com os alunos e 
suas famílias. 

• Integramos o currículo básico expandido em todas as oportunidades de ensino e 
aprendizagem. 

• Nosso currículo enfatiza a instrução em autodeterminação e autodefesa, bem como 
habilidades sociais críticas. 

• Usando recursos de classe mundial, oferecemos instrução individualizada por meio de uma 
abordagem colaborativa e interdisciplinar. 

• Por meio da instrução individualizada intencional, desenvolvemos nossos pontos fortes para 
que cada aluno possa realizar seu potencial único. 

• Fazemos a transição dos alunos para o sucesso, facilitando um caminho para um 
envolvimento significativo em suas comunidades, emprego ou faculdade. 

 
AVISO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO 
A Escola Perkins para Cegos adota a diversidade em habilidades, pensamentos, cultura e crença. 
Oferecemos educação e oportunidades de emprego iguais e valorizamos os talentos únicos e a 
contribuição de todos os nossos alunos e funcionários. A Perkins busca aprimorar sua comunidade 
educacional de indivíduos intelectualmente, culturalmente e socialmente diversificados para 
enriquecer a experiência educacional de nossos alunos. 
 
A Perkins School for the Blind não discrimina com base em raça, cor, religião, credo, nacionalidade, 
idade, sexo, gravidez, identidade / expressão de gênero, estado civil, orientação sexual, informação 
genética, ancestralidade, deficiência e serviço militar , status de veterano ou qualquer outra categoria 
protegida por lei no tratamento, emprego, admissão ou acesso à Perkins, ou qualquer outro aspecto 
dos programas e atividades educacionais que a Perkins opera. 
 
A Perkins é exigida pelo Título VI da Lei de Direitos Civis de 1964, Seção 504 da Lei de Reabilitação 
de 1973, Título IX das Emendas de Educação de 1972, Lei de Discriminação de Idade de 1975 e 
seus respectivos regulamentos de implementação em 34 CFR Partes 100, 104, 106 e 110, para não 
discriminar com base em raça, cor, nacionalidade, deficiência, sexo ou idade. Um compêndio desses 
regulamentos pode ser encontrado emhttps://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100 
 
A (s) seguinte (s) pessoa (s) foram designadas para lidar com consultas e reclamações sobre 
discriminação: 
  
Nome e cargo: Michele Crews, Diretora de Recursos Humanos e Coordenadora do Título IX 
Endereço: 175 North Beacon Street, Watertown, MA 02472  
Número de telefone: (617) 972-7671  Endereço de e-mail: Michele.crews@perkins.org 
 
Dúvidas sobre a aplicação de cada um dos estatutos federais e seus regulamentos de 
implementação à Perkins podem ser encaminhadas à Sra. Crews ou ao Departamento de Educação 

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=503a5e825dae16425ec0bfd2ca33cbd0&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfrv1_02.tpl#100
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dos EUA, Escritório de Direitos Civis em (617) 289-0111 ou 5 Post Office Square, 8º andar , Boston, 
MA 02109-3921. Para obter mais informações, consulte o Apêndice 1, Resposta de má conduta 
sexual e Política do Título IX. 
 
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO ELEMENTAR E SECUNDÁRIA 
 

Programa Secundário 
O Programa Secundário é uma comunidade educacional para alunos com deficiência visual e outras 
deficiências. Nós nos esforçamos para realizar o potencial de cada aluno em uma escola que 
estimula a auto-estima, a alfabetização e a responsabilidade cívica. Os diversos estilos de 
aprendizagem e pontos fortes de nossos alunos são aprimorados por meio do uso da mídia mais 
benéfica, tecnologia adaptativa, programação residencial abrangente e serviços de transição. Usando 
uma abordagem positiva e de apoio em nossas salas de aula e chalés residenciais, enfatizamos o 
desempenho acadêmico, a exploração e experiência vocacional e o desenvolvimento de habilidades 
de vida social e independente para facilitar uma transição bem-sucedida para a vida adulta. 
 

O Programa Secundário admite alunos com idades entre 13 e 22 anos com uma variedade de 
habilidades. Nossos alunos têm acesso a serviços especializados para atender às suas 
necessidades exclusivas. Eles também vivenciam os eventos marcantes de uma escola secundária 
americana típica, como conselho estudantil, atividades musicais, teatrais, atléticas, oportunidades de 
serviço comunitário e o baile de formatura. O horário escolar é das 8h00 às 15h05 na segunda, terça, 
quinta e sexta-feira; 8h00 às 14h15 na quarta-feira. 
 
Programa para surdocegos 
A filosofia do Programa para Surdocegos é baseada na crença de que cada aluno é uma pessoa 
única e valiosa que deve ser tratada com dignidade e respeito. Nosso objetivo é criar um ambiente 
educacional individualizado que irá encorajar e nutrir os pontos fortes de cada aluno, a fim de ajudá-
lo a se tornar um membro pleno e participante da sociedade dentro do contexto de seu próprio nível 
de independência. 
 

O Programa de Surdocegos oferece serviços educacionais abrangentes para alunos de 3 a 22 anos 
que são surdocegos e surdos com deficiências adicionais. A educação e o treinamento das crianças 
incorporam uma abordagem de desenvolvimento, enfatizando o desenvolvimento da linguagem e da 
comunicação, instrução individualizada e currículo adequado à idade em um ambiente de 
comunicação total. O Programa oferece currículos em estudos acadêmicos da primeira infância, 
acadêmicos funcionais, habilidades para a vida e habilidades vocacionais. Uma equipe 
interdisciplinar de: educadores, médicos, provedores de serviços relacionados, suporte e equipe 
residencial trabalham juntos para implementar o programa educacional de cada criança. O horário 
escolar é das 8h30 às 15h00 às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; 8h30 às 14h na quarta-
feira. 
 
Programa de Ensino Fundamental 
No Programa do Ensino Fundamental, entendemos que cada criança; sejam deficientes visuais ou 
cegos, com ou sem outras deficiências; é um indivíduo com interesses, habilidades e desafios 
únicos. Para cada uma dessas crianças, o objetivo é o mesmo; para se tornar um membro da 
comunidade confiante, autoconsciente e contribuidor. 
 

 
Projetado para alunos do ensino fundamental e médio, o Programa da Escola Básica reúne uma 
equipe exclusiva de professores, provedores de serviços relacionados e equipe de apoio para 
trabalhar com cada aluno e família para desenvolver um programa que atenda aos objetivos dos 
alunos e às necessidades individuais. Nosso currículo apresenta uma ampla gama de instrução tanto 
em acadêmicos tradicionais quanto em habilidades funcionais. A abordagem de equipe colaborativa 
usada dentro do programa é projetada para reforçar as habilidades em todas as áreas do dia escolar 
do aluno para maximizar o potencial total e único de cada aluno enquanto se esforça para alcançar 
maior independência. O horário escolar é das 8h25 às 15h00 às segundas, terças, quintas e sextas-
feiras; 8h25 às 14h na quarta-feira. 
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Centro de aprendizagem precoce 
No Early Learning Center (ELC), oferecemos uma atmosfera lúdica e educacional para atender às 
necessidades de aprendizagem exclusivas de crianças de 3 a 4 anos em nosso programa pré-
escolar e de crianças de 5 a 6 anos em nosso jardim de infância de transição. 
 

Nossa equipe de professores e prestadores de serviços relacionados trabalham em colaboração para 
desenvolver as habilidades funcionais e acadêmicas de cada aluno com ênfase em; comunicação, 
orientação e mobilidade, alfabetização precoce, interação social, bem como outras necessidades 
físicas e de desenvolvimento. Aproveitamos os recursos encontrados no campus da Perkins e 
levamos as crianças para a piscina, para o Centro de Horticultura, para as atividades de academia, 
auditório e cozinha de cozinha na Escola Inferior e para o museu no Edifício Howe. Os alunos 
também têm a oportunidade de se aventurar na comunidade em nossas excursões semanais. O 
envolvimento e o apoio da família são componentes-chave do nosso programa e desempenham um 
papel crítico no sucesso final de uma criança. O programa ELC trabalha para desenvolver parcerias 
com as famílias por meio de visitas da equipe à casa e observações mensais dos pais nas salas de 
aula. Nosso objetivo geral é dar a todos os nossos alunos; sejam deficientes visuais ou cegos, 
incluindo aqueles com deficiências adicionais; o melhor início possível para sua educação formal. O 
horário escolar é das 8h25 às 15h00 às segundas, terças, quintas e sextas-feiras; 8h25 às 14h na 
quarta-feira. 
 
 
Conselho Consultivo de Pais (PAC) 
 

A Perkins apóia o Conselho Consultivo de Pais (“o PAC”), que é formado por pais de cada um dos 
Programas Educacionais do campus. A missão deste grupo é aconselhar a escola em questões de 
saúde, educação e segurança dos nossos alunos. 
 

Este grupo também oferece uma oportunidade para os pais se encontrarem para apoio e 
socialização e para organizar apresentações sobre tópicos de interesse para eles. 
 

O Conselho Consultivo de Pais é dirigido por pais voluntários e se coordena com um contato da 
equipe, geralmente o Assistente Social.  
 
Para obter informações sobre o grupo e horários de reuniões, entre em contato: 
 

Jen Potter, Programa Secundário 617-972-7502 
Rosie Rodas, Programa para surdocegos 617-972-7505  
Peg Beck ou Betsey Porter, Centro de aprendizagem precoce e programa da escola inferior 617-972-
7229 / 617-972-7287 
 
Solicitação de descrições de trabalho e / ou políticas e procedimentos 
 

Entre em contato com o programa de seu filho se desejar receber uma cópia da descrição do 
trabalho ou uma cópia das Políticas e Procedimentos da Escola. 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 
Pacotes de Registro 
 

Para poder fornecer serviços seguros e apropriados na escola, os membros da equipe da Perkins 
dependem de ter as informações mais precisas e atualizadas sobre cada aluno. Antes de cada ano 
letivo, os pais recebem um pacote de inscrição (eletronicamente ou em papel) e são solicitados a 
preencher uma variedade de formulários informativos e de consentimento para que as informações 
possam ser atualizadas no registro de seus filhos para o próximo ano letivo. 
 
Quando um aluno começa na Perkins, há um pacote inicial a ser preenchido. Depois disso, há um 
pacote de registro anual enviado a cada primavera para obter informações e consentimento para o 
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ano letivo seguinte. Os pais devem revisar e atualizar todas as informações e assinar o formulário de 
consentimento. Os alunos não poderão começar o novo ano escolar se suas informações de registro 
não forem recebidas. 
 
Em caso de emergência, dependemos das informações do arquivo para saber a melhor maneira de 
entrar em contato com você e como cuidar melhor de seu filho. Faça todos os esforços para nos 
notificar sobre quaisquer alterações nas informações de contato, etc., à medida que ocorrerem. 
Novas informações podem ser chamadas ou enviadas por e-mail para Scott MacDowell, o secretário 
da escola em 617-972-7263 ouScott.MacDowell@perkins.org 
 
Como chegar até nós 
 

Para perguntas relacionadas aos alunos, primeiro ligue para os programas. 
 

Para perguntas gerais, ligue para a central telefônica da Perkins listada abaixo. 
 
 
 

Escola Perkins número de telefone principal: 617-924-3434 
Número de fax principal da Perkins School: 617-972-7315 
 
Serviços de saúde número principal: 617-972-7273 
Número de fax dos serviços de saúde: (seguro para informações confidenciais) 617-972-7345 
 
Lower School e ELC Número de telefone do dia dos programas: 617-972-7279 
 
Surdo cego Número de telefone do dia do programa: 617-972-7500 
 

  Bradlee CottageDBBradlee.Cottage@Perkins.org: 617-972-7410 
  Glover Cottage DBGlover.Cottage@Perkins.org : 617-972-7412 
  Potter Cottage DBPotter.Cottage@Perkins.org: 617-972-7409 
 
Secundário Número de telefone do dia do programa: 617-972-7236 
  May Cottage:  617-972-7408 

Brooks Cottage:  617-972-7406 
Oliver Cottage:  617-972-7405 
Keller-Sullivan:  617-972-7403 
Fisher Cottage:  617-972-7407 

 
Clínica para visão subnormal Carol Bernazani: 617-972-7296 
 
Audiologia Vicki Wilson / Ellen Branfman: 617-972-7508  
 
Recepcionista: Uma recepcionista está de plantão de segunda a sexta, das 8h às 17h, para 
responder a perguntas gerais, receber mensagens e direcionar suas ligações para o funcionário 
apropriado. Fora do horário e nos finais de semana, há um serviço de atendimento que pode entrar 
em contato com a administradora de plantão ou encaminhar mensagens para a recepcionista no 
próximo dia útil agendado. 
  
Admissões: Para informações sobre admissões, entre em contato com Amy Ferreira, Diretora de 
Admissões e Inscrições, pelo telefone (617) 924-3434 ou Admissions@Perkins.org.  
 
Informações para contato de emergência 
 

A Perkins tem um número de telefone de emergência que pode ser acessado por alunos e pais / 
responsáveis entre 17h e 8h nos fins de semana e durante alguns feriados. Nessas ocasiões, os pais 
podem ligar para o Administrador de Cobertura de Emergência (AEC) discando 617-201-7512 ou 617 
924-3434, informando à secretária eletrônica que há uma emergência e deixando um número onde 
você possa ser encontrado. 

mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:Scott.MacDowell@perkins.org
mailto:DBBradlee.Cottage@Perkins.org
about:blank
mailto:DBPotter.Cottage@Perkins.org
mailto:Admissions@Perkins.org
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Calendário da Perkins School 2020-2021 
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Direcções para Perkins / Mapa do Campus 

De carro: 

Da Massachusetts Turnpike, também conhecida como I-90 (viajando para leste ou oeste), pegue a 
saída 17 e siga as placas marcadas como "Watertown", que levam à Galen Street. Siga pela Galen 
Street, cruzando a ponte, até a Watertown Square. Vire à direita (não a direita mais difícil que leva ao 
longo do rio) na North Beacon Street (Rota 20). Siga a North Beacon Street por cerca de 800 metros 
até o campus da Perkins (localizado à direita). Passe pelo campus e vire à direita na Beechwood 
Avenue. O estacionamento principal fica à direita. Os visitantes de primeira viagem sem hora marcada 
devem dirigir-se ao edifício Howe (edifício principal com a torre) e fazer o check-in no quadro de 
distribuição. 

 
Por transporte público: 
 

Da Linha Verde: Na estação Kenmore em Boston, pegue o ônibus nº 57, marcado com Watertown. 
Desça na última parada, Watertown Square. Atravesse a ponte e mantenha-se à direita, seguindo 
North Beacon Street (Route 20). O campus fica a meia milha à direita. (Tempo de viagem: cerca de 
uma hora.) 
 
Da Linha Vermelha: Na Harvard Square em Cambridge, pegue o ônibus nº 71, marcado "Watertown". 
Desça na última parada. De costas para o rio, caminhe à direita seguindo a North Beacon Street 
(Rota 20). Siga a North Beacon Street por cerca de 800 metros até o campus da Perkins localizado à 
direita. (Tempo de viagem: cerca de 45 minutos.) 
 
Da Green Street e Prospect Street em Central Square (Cambridge): Pegue o ônibus # 70, geralmente 
marcado como "Cedarwood". Alguns minutos depois do Arsenal Mall, desça na Beechwood Avenue 
(avise o motorista com antecedência). Siga a Beechwood Avenue à esquerda por um quarteirão. O 
campus da Perkins está localizado à direita no cruzamento da Beechwood Avenue com a North Beacon 
Street. (Tempo de viagem: cerca de 45 minutos.) 
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Quando estiver aqui, você pode consultar nosso Mapa do campus 

 
  

http://www.perkins.org/about-us/contact/directions/campus_map_2011.pdf
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Itens pessoais 
 

Gastos e mesada 
 

Os pais são responsáveis por fornecer dinheiro para as despesas de seus filhos enquanto estiverem 
na escola. Cada aluno pode abrir uma conta pessoal no Escritório de Negócios da escola para a 
custódia de seu dinheiro. Os alunos costumam usar esse dinheiro para comprar produtos de higiene 
pessoal ou para compras especiais de brinquedos ou guloseimas. A quantia de dinheiro necessária 
dependerá se seu filho é um estudante residente ou um day student, da idade e interesses da 
criança, e se os pais preferem comprar vários itens para seus filhos. Converse com o professor ou 
coordenador de seu filho sobre quanto dinheiro deve fornecer para seu filho. 
 
Eletrodomésticos 
 

Os alunos podem ter alguns pequenos aparelhos elétricos (como: um computador, rádio-relógio, 
secador de cabelo, etc.) em seus quartos. Alguns itens, como lâminas de barbear, podem precisar 
ser armazenados no escritório da equipe por segurança. São necessárias réguas de energia com 
estabilizadores de energia. Não são permitidos cabos de extensão. Os aparelhos elétricos podem ser 
inspecionados quanto à segurança pelo coordenador ou eletricista Perkins. Consulte as informações 
abaixo sobre seguro de perdas / danos. 
 
Seguro de aparelho auditivo e implante coclear 
 

Se o seu filho usa aparelhos auditivos ou tem um implante coclear, é importante que você faça um 
seguro para este equipamento contra perdas ou danos. A substituição deste equipamento pode ser 
muito cara. Várias empresas oferecem seguro que irá reparar ou substituir equipamentos danificados 
ou perdidos. Ligue para o nosso audiologista se você não tiver o equipamento do seu filho segurado. 
 
Seguro de Perda / Danos 
 

Os pais são aconselhados a verificar seu seguro pessoal ou residencial para ver se a perda ou dano 
dos bens pessoais de seu filho está coberto enquanto ele / ela estiver na escola. Na maioria dos 
casos, os pertences pessoais do aluno ou equipamentos danificados ou perdidos pelo aluno devem 
ser substituídos por seus pais. 
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TRANSPORTE 
 
Procedimentos de transporte do aluno 
 
A organização e o fornecimento do transporte de alunos de ida e volta para a Perkins são de 
responsabilidade da família e do distrito escolar. Para a maioria dos alunos, o transporte de ida e 
volta para a Perkins é fornecido por uma empresa de transporte contratada pelo departamento de 
educação especial do distrito escolar da família. Outros alunos são transportados por suas famílias. 
 
Os pais devem fornecer à Perkins o nome, endereço e números de telefone da empresa que fornece 
o transporte, incluindo números de telefone de emergência e fora do expediente. Precisamos de 
tanta informação quanto possível para ajudar as famílias se surgirem problemas de transporte. É 
importante fornecer à Perkins informações atualizadas o tempo todo. 
 
Se houver qualquer mudança no plano de transporte do seu filho em um determinado dia (por 
exemplo, se seu filho vai ficar doente, ou se você vai deixar ou pegar seu filho quando eles 
costumam andar de ônibus, ou você precisará de transporte para seu filho (a) apenas pela manhã ou 
à tarde), notifique o motorista do ônibus ou a empresa de transporte e o contato principal dos pais da 
Perkins (professor, gerente de caso, médico). Se o seu filho ficará fora da escola por um longo 
período, lembre-se de entrar em contato com a empresa de transporte e o contato principal dos pais 
da Perkins antes do horário em que deseja que o transporte do seu filho seja retomado. 
 
Se você mora longe e seu filho vai voar ou pegar um ônibus ou trem para o recreio escolar, é 
importante que você faça os preparativos para a viagem com bastante antecedência. Durante os 
meses de inverno, é aconselhável providenciar para que os alunos partam um pouco mais cedo, e os 
pais devem fazer um plano de backup em preparação para viagens canceladas ou muito atrasadas. 
Se o seu filho não puder viajar sozinho, você deve providenciar para que um membro da família ou 
pessoa designada o acompanhe na viagem. A equipe da Perkins pode transportar os alunos até o 
terminal local, mas precisamos de informações de viagem com bastante antecedência. 
 
Ausências e chegadas tardias 
Se o seu filho faltar ou chegar atrasado à escola, pedimos que avise o programa do seu filho. 
 
Programa para surdocegos: Espera-se que os pais liguem para o escritório para surdocegos no 
telefone 617-972-7500 antes das 8h se seus filhos não estiverem na escola ou chegarem atrasados. 
 
Programa da Escola Inferior e Centro de Aprendizagem Infantil: Os pais devem ligar para o escritório 
da Escola Inferior no telefone 617-972-7279 antes das 8h30 se seus filhos não forem à escola 
naquele dia ou chegarem atrasados. 
 
Programa Secundário: Espera-se que os pais liguem para a secretaria do Secundário pelo telefone 
617-972-7236 antes das 8h00 se seus filhos não estiverem na escola ou chegarem atrasados. 
 
Procedimentos de entrega e retirada 
Quando os familiares fornecem transporte, eles devem trazer seus filhos para a recepcionista do 
programa na chegada à escola e devem buscá-los na área designada, a menos que acordos 
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diferentes tenham sido feitos. Pedimos que os membros da família não compareçam às salas de aula 
durante a entrega e retirada. 
 
Acidente com veículo motorizado 
Se um aluno se envolver em um acidente com veículo motorizado enquanto está sendo transportado 
para a escola, uma enfermeira da Perkins deve avaliá-lo antes que ele seja liberado da equipe da 
empresa de transporte para a equipe da Perkins. O veículo da empresa de transporte e o motorista 
deverão permanecer até que o aluno seja avaliado e os pais sejam avisados. 
 
Informações de transporte relacionadas ao clima 
Por ser uma escola residencial, a Perkins não tem “dias de neve” e nossos programas continuam em 
operação durante clima inclemente. Cidades e empresas de transporte podem optar por não 
transportar alunos durante tempestades de neve. Entre em contato com o distrito escolar local para 
obter mais informações sobre a política de transporte de neve. Por razões de segurança, os pais 
podem optar por manter seus filhos em casa durante a neve ou mau tempo. 
 
Quando as condições climáticas severas se desenvolverem durante o dia escolar, a equipe da escola 
entrará em contato com você e solicitará que você providencie para que seu filho volte para casa 
mais cedo. Se houver previsão de mau tempo para um dia de viagem importante (por exemplo, uma 
forte tempestade que ocorrerá na véspera das férias de fevereiro), você pode ser solicitado a fazer 
arranjos para que seu filho volte para casa mais cedo para evitar ficar preso na escola. 
 
Quem Contactar 
Entre em contato com o seu contato principal com os pais (professor, gerente de caso, médico) para 
transmitir informações relacionadas ao transporte, como uma mudança no horário do transporte ou 
mudança nas informações de contato, ou para relatar uma preocupação ou fazer uma pergunta 
relacionada ao transporte. 
 
 
SAÚDE INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

Exames físicos e imunizações 

● Os alunos são obrigados a fazer um exame físico recente, prova das imunizações exigidas e 
triagem de risco de TB (tuberculose) antes de começar a escola. Se o risco de TB for alto, um 
teste cutâneo de TB também será necessário. Todos os documentos apropriados devem ser 
apresentados à escola. 

● O Departamento de Saúde Pública de Massachusetts exige que o aluno permaneça 
atualizado com as imunizações para a frequência escolar. Os Serviços de Saúde enviam os 
requisitos atuais de imunização com o formulário de exame físico a cada ano para que os pais 
possam revisá-los com o provedor de saúde do aluno e garantir que as atualizações sejam 
feitas conforme necessário. 

● Cada aluno deve fazer um exame físico anual feito por seu pediatra. Os alunos não terão 
permissão para praticar esportes se não tiverem os exames físicos atualizados. 

● Todos os alunos devem ser avaliados quanto ao risco de TB no momento do exame físico 
anual. Se houver um risco alto, um teste de TB é necessário. Um teste de TB também pode 
ser necessário para algumas colocações vocacionais. 

● Os Serviços de Saúde enviarão lembretes três meses antes do prazo do exame físico anual 
do aluno e os formulários exigidos um mês antes do prazo do exame.  

● Se você tiver dúvidas sobre o exame físico anual ou as imunizações, pode entrar em contato 
com a enfermeira do programa do seu filho ou com os Serviços de Saúde.  
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● A Perkins Health Services oferece vacinas anuais contra a gripe a todos os alunos com 
consentimento dos pais / responsáveis. 

 
 
Administração de medicamentos na escola 
 
O que você precisa saber 

● A segurança dos medicamentos é uma prioridade absoluta para nós. 
● Todos os dias, na Perkins, administramos entre 800 e 1000 doses de medicamentos, 

portanto, para fazer isso com segurança, devemos prestar muita atenção aos detalhes e 
manter salvaguardas rígidas. Pedimos aos pais que nos ajudem a manter essas 
salvaguardas. 

● Somos obrigados a cumprir uma variedade de regras e regulamentos determinados pelos 
Departamentos de Saúde Pública, Educação Elementar e Secundária e Educação e Cuidados 
Infantis de Massachusetts. Muitas de nossas práticas e salvaguardas são baseadas nas 
regras e regulamentos exigidos. 

 
Administração de medicação 

● A equipe de enfermagem da Perkins treina e delega a administração de medicamentos aos 
coordenadores de residências (CRLs), aos coordenadores assistentes de residências 
(ACRLs) e aos professores do Centro de aprendizagem precoce. 

● TODOS os funcionários que trabalham com os alunos são treinados na administração do 
EpiPen.  

● Os treinamentos listados acima são revisados anualmente para cumprir os regulamentos de 
Massachusetts. 

● Todos os medicamentos, sejam eles novos, refis, prescritos ou de venda livre, são verificados 
por uma enfermeira quando chegam ao campus. 

 
Consentimento dos pais / responsáveis para administrar medicamentos 

● As autorizações para a administração de medicamentos estão incluídas nos pacotes de 
registro inicial e anual. 

● Consentimentos adicionais específicos por escrito são solicitados anualmente para Diastat e 
medicamentos antipsicóticos. 

● Os médicos ou enfermeiros da Perkins entrarão em contato com os pais sempre que uma 
criança estiver doente e novos medicamentos forem prescritos ou recomendados. 

 

Pedidos por escrito do provedor de cuidados de saúde 

● A Perkins deve ter um pedido por escrito do Provedor de Saúde que o prescreve para 
administrar a medicação na escola. Isso inclui medicamentos de venda livre (OTC) e 
prescritos, sejam regulares ou administrados apenas quando necessário. 

● Todos os pedidos de medicamentos devem ser revisados e assinados novamente pelo 
provedor de serviços de saúde que prescreveu pelo menos uma vez por ano. Há uma seção 
específica no formulário físico escolar anual da Perkins para o provedor de serviços de saúde 
renovar os pedidos de rotina, incluindo aqueles para medicamentos OTC comuns. 

● Pedidos por escrito também são necessários para mudanças e descontinuação de 
medicamentos. 

● Os profissionais de saúde podem ser o médico, enfermeiro, dentista, podólogo, optometrista 
ou qualquer outro provedor com autoridade prescritiva em Massachusetts. 

 
Embalagem de medicação 

● Os medicamentos prescritos devem estar no frasco original da farmácia ou na embalagem 
blister com o rótulo e as instruções corretas.  
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● Os medicamentos não podem ser transferidos de frasco para frasco.  
● Nunca podemos administrar um medicamento que está em um frasco sem rótulo legível ou 

um medicamento em um frasco com um rótulo que pertence a um medicamento diferente. 
● Se você precisar de um frasco extra de um medicamento para a escola, pode pedir à farmácia 

para embalar o medicamento em dois frascos, um para casa e outro para a escola. 
 
 
 
 
Política de Doença de Aluno 
 

Há momentos em que as crianças ficam doentes durante a escola. Na Perkins, a enfermeira do 
programa será solicitada a avaliar o aluno. Ela pode então se referir a um de nossos profissionais 
médicos (médico ou enfermeira), se necessário. Se for determinado que o aluno tem uma doença 
contagiosa OU não pode participar das atividades escolares por causa dos sintomas da doença, o 
aluno pode ser liberado da escola para casa. Os pais ou responsáveis serão notificados e (enquanto 
aguardam a dispensa) o aluno será mantido separado dos outros alunos tanto quanto possível, de 
acordo com a equipe e o ambiente. Os Serviços de Saúde trabalharão com a equipe envolvida no 
cuidado da criança em relação às medidas de separação ou isolamento apropriadas para manter o 
controle eficaz da infecção. 
 

No caso de um estudante residencial ficar doente (conforme descrito acima), o estudante retornará à 
cabana e será mantido separado dos outros estudantes tanto quanto possível até que os 
preparativos de viagem possam ser feitos ou a criança não seja mais contagiosa. Os Serviços de 
Saúde fornecerão diretrizes específicas para o cuidado do aluno, incluindo medidas de controle de 
infecção, com base nos sintomas da criança, diagnóstico e capacidade da criança de conter suas 
secreções. 
 

Qualquer aluno que tenha sido hospitalizado, inclusive para atendimento de emergência, precisará 
ser liberado pelos Serviços de Saúde antes de retornar à escola.  
 
Retorno à escola após hospitalização ou cirurgia 
 

 
 Para garantir a segurança de todos os alunos da Perkins School for the Blind, a Escola desenvolveu 

critérios específicos para que um aluno retorne à Escola após um período de hospitalização ou 
cirurgia. A hospitalização e / ou cirurgia pode resultar em mudanças nas atividades, tratamentos e 
plano de cuidados do aluno. Portanto, o status de matrícula e as atividades do aluno podem ter que 
ser modificados como resultado. Se houver alguma mudança no regime de medicação ou plano de 
saúde da criança, um plano atualizado deve ser desenvolvido em colaboração com o provedor e o 
cuidador, e os pedidos de tratamento devem estar arquivados antes do retorno do aluno ao campus. 

 
 Como parte do processo de planejamento de reingresso, cada aluno será avaliado para determinar 

quaisquer novas necessidades comportamentais, médicas e / ou educacionais. A Escola irá avaliar 1) 
se o aluno pode receber alta diretamente de um hospital para a Escola, ou se um período de 
recuperação em casa é necessário antes de retornar à Escola, e 2) quais mudanças, se houver, nas 
atividades do aluno na Escola pode ser necessário em caráter temporário ou permanente. 

 
 A equipe médica, educacional, clínica e residencial da Perkins não oferece cuidados pós-operatórios. 

Se serviços de reabilitação forem necessários além do que está incluído no Plano de Educação 
Individual da criança, a família deve providenciar serviços de reabilitação fora do campus, separados 
do horário escolar. 

 
 Para um aluno retornar à Escola: 

 O aluno deve poder participar integralmente do dia letivo; 
 O aluno não pode estar tomando nenhum narcótico para o controle da dor; 
 O comportamento do aluno não deve constituir um risco para o aluno; e 
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 A mobilidade do aluno deve ser em um nível que não coloque o aluno ou a equipe em alto 
risco durante uma evacuação. 

 
 É particularmente útil se a família ou cuidador puder notificar a enfermeira do programa quando um 

plano foi feito para a alta hospitalar de um aluno. Uma vez que esta data tenha sido definida, a 
Enfermeira do Programa precisará consultar o coordenador de cuidados do aluno, médico ou 
médicos e a família ou tutores do aluno para obter quaisquer ordens médicas e documentação 
necessária dos provedores para que o planejamento para o retorno à Escola possa ser iniciado . 
Quaisquer pedidos de prescrição de novos medicamentos - incluindo medicamentos de venda livre - 
precisam ser escritos por um provedor e verificados com a enfermeira do programa. 

 
 

Após um check-in inicial com os pais ou responsáveis, a Enfermeira do Programa também pode 
consultar os provedores da Perkins para revisar os pedidos e instruções e determinar as próximas 
etapas para se reunir com a família / cuidadores (s) e a equipe educacional antes da reentrada. Uma 
Enfermeira do Programa pode exigir documentação do provedor do aluno de que a criança está 
pronta para retornar à Escola, bem como documentação e / ou esclarecimento sobre necessidades 
adicionais ou acomodações que podem ser administradas com segurança na Escola. Como parte 
desse processo de planejamento de reingresso, a enfermeira e o pediatra coletarão informações do 
cuidador e os profissionais determinarão se um check-in com avaliação física nos serviços de saúde 
é necessário. 

 
Se a equipe médica da Perkins determinar que um aluno pode retornar, mas tem necessidades 
novas ou complexas ou mudanças no status ou nas rotinas, então, antes de se envolver em qualquer 
atividade na Escola, será marcada uma consulta para que o aluno seja avaliado fisicamente por um 
provedor nos Serviços de Saúde para garantir que as necessidades de planejamento de segurança e 
cuidados sejam totalmente avaliadas. Como parte desse processo, um provedor médico da Perkins 
fará uma avaliação física, incluindo sinais vitais, analisa os medicamentos e as recomendações do 
provedor e obtém informações do cuidador. O pessoal educacional, clínico e residencial relevante do 
aluno pode ser convidado a participar nesta avaliação. 

 
Se a equipe médica determinar que um check-in remoto com o provedor é apropriado durante esse 
processo, essa opção pode ser considerada. 

 
Com base nessa avaliação de reingresso, a Enfermeira do Programa trabalhará com o pessoal 
educacional e clínico para implementar o novo plano de cuidados do aluno e desenvolver planos para 
os apoios e serviços necessários a serem implementados.  

 
Os alunos considerados estáveis pelos Serviços de Saúde e retornando sem alterações nas ordens 
de tratamento, apoios ou serviços podem retornar diretamente à Escola e serão atendidos pela 
Enfermeira do Programa assim que possível após o retorno.  

 
Todos os consentimentos médicos necessários e também devem estar arquivados antes do retorno 
do aluno ao campus. 

 
O acima também pode se aplicar se o aluno estiver fora do campus por um longo período e precisar 
de atualizações em seu plano de cuidados por qualquer motivo. 

 
Treinamento em RCP e primeiros socorros 
 

Todos os funcionários que trabalham diretamente com os alunos são treinados anualmente em RCP 
e semestralmente em Primeiros Socorros. 
 
Nutrição / Dietas Especiais / Alergias Alimentares 
 

Promoção de nutrição saudável na Perkins 
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A Perkins tem o compromisso de fornecer uma dieta bem balanceada para promover a saúde de 
seus alunos e atender aos requisitos de licenciamento do Departamento de Educação e Cuidados 
Infantis.  
 

Oferecemos um menu e lanches saudáveis e bem balanceados que buscam ser livres de gordura 
trans, xarope de milho com alto teor de frutose e 100% de grãos integrais. Esta dieta deve levar em 
consideração as necessidades especiais de muitos de nossos alunos que correm o risco de 
desenvolver complicações médicas se receberem nutrição inadequada e exercícios inadequados. 
Todas as refeições e lanches fornecidos são criados com base nas necessidades nutricionais 
individuais, alergias e modificações necessárias nas texturas. 
 

A Perkins também está comprometida em ensinar princípios e habilidades que promoverão um estilo 
de vida saudável, à medida que nossos alunos assumem mais responsabilidade por sua própria 
nutrição.  
 A Perkins prepara cardápios individualizados para alunos que não podem consumir os itens 

regulares do cardápio, especificamente com relação a alergias e texturas de alimentos. 
 Perkins incentiva os alunos a fazerem dietas bem balanceadas.  
 A Perkins está empenhada em criar uma experiência positiva na hora das refeições.  
 Os membros da equipe comem com os alunos e estão disponíveis para ajudar na 

alimentação, servir e outras habilidades na hora das refeições e para atuar como bons 
modelos. 

 
 
Alergias e sensibilidades alimentares 
 

Muitos alunos da Perkins têm alergias e sensibilidades alimentares. Além de nozes e amendoim, 
alguns dos alimentos comuns de preocupação incluem laticínios (leite), ovos, trigo, marisco e peixe, 
soja e algumas frutas. Também há alunos com alergias alimentares incomuns. Os funcionários são 
treinados sobre a importância de seguir a segurança contra alergia em todos os momentos e 
confirmar as alergias dos alunos antes de oferecer QUALQUER alimento. 
 
Política Sem Amendoim e Noz - Perkins é um Campus Nut Safe 
 

As alergias a amendoim e nozes tornaram-se mais prevalentes e graves em ambientes escolares. 
Uma pequena exposição, mesmo que seja apenas resíduo de amendoim ou nozes, nas mãos de 
outra pessoa pode, em alguns casos, resultar em uma reação alérgica severa. Devido à gravidade 
das alergias a nozes, continuamos a ser proativos para evitar a exposição inadvertida de um aluno 
com essas alergias, tendo um ambiente livre de amendoim e nozes em todas as áreas dos alunos. 
 

Isso inclui amendoim, TODAS as nozes e outras nozes, produtos que PODEM CONTER nozes ou 
que foram processados nas mesmas instalações que as nozes. 
 

Por favor, leia os rótulos com atenção para a segurança de nossos alunos. 
 

A seguir estão as estratégias da Perkins para reduzir a exposição potencial a nozes ou amendoim. 
  

▪ A manteiga de amendoim foi substituída por Wowbutter.  
▪ A comida do aluno enviada de casa precisa ser verificada quanto a amendoim, manteiga de 

amendoim ou nozes e os pais devem ser lembrados quando um almoço contém qualquer um 
desses.  

▪ Os funcionários não podem levar esses produtos para uso pessoal nas áreas dos alunos. 
▪ Ingredientes para todos os produtos devem ser verificados e aqueles rotulados com “podem 

conter vestígios de nozes” ou são feitos com qualquer produto de amendoim devem ser 
evitados em todos os alunos ou áreas comuns. 

▪ Alimentos assados e alimentos usados para arrecadação de fundos para alunos, como 
vendas de bolos, devem ser livres de amendoim e nozes. 

 

Alimentos enviados de casa ou obtidos fora do campus 

▪ Todos os alimentos trazidos de fora do campus devem seguir a política de alergia alimentar.  
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▪ A comida servida aos alunos não deve apenas atender à política de alergia, mas também 
deve atender à iniciativa de todo o campus de fornecer alimentos saudáveis e integrais.  

▪ Embora o envio de alimentos seja desnecessário, se os alunos trouxerem ou receberem 
alimentos enviados de casa, recomendamos que esses alimentos sejam saudáveis e reflitam 
a situação nutricional individual do aluno. 

▪ Para a segurança de nossos alunos, alerte os funcionários ao enviar alimentos ao campus 
para que eles possam verificar os rótulos quanto à presença de nozes e outros alérgenos. 
Isso é particularmente importante durante os tempos de feriados e comemorações. 

▪ Por favor, verifique com a equipe do chalé, professores ou nutricionista sobre os planos para 
a celebração do aniversário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome Ext 

Kathleen (Kate) Maher, MS-PHCNS, RN 
Diretor de Serviços de Saúde 
Kathleen.Maher@perkin s.org 

7437 

Carol Anne O'Leary, APRN, PNP Enfermeira Praticante 
CarolAnne.OLeary@Perkins.org  

7290 

Michelle Benvie, RD, dietista 
Michelle.Benvie@perkins.org 

7467 

Sue Buckley, assistente administrativa 
Sue.Buckley@Perkins.org 

7273 

Allison Belmonte, RN, Enfermeira do Programa para 
Surdocegos 
Allison.Belmonte@perkins.org 

7564 

Kimberly Ebbert, RN, Enfermeira do Programa da 
Primeira Escola 
Kimberly.Ebbert@Perkins.org 

7274 

Vicki Newman, NP, Enfermeira do Programa 
Secundário 
Vicki.Newman@Perkins.org 

7585 

mailto:CarolAnne.OLeary@Perkins.org
mailto:Michelle.Benvie@perkins.org
mailto:Sue.Buckley@Perkins.org
mailto:Kimberly.Ebbert@Perkins.org
mailto:Vicki.Newman@Perkins.org
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Vallorie O'Donnell, RN, Enfermeira do Programa da 
Primeira Escola 
Vallorie.O 'Donnell@Perkins.org 

7276 

Darlene Stanton, RN, Enfermeira do Programa 
Secundário 
Darlene.Stanton@Perkins.org  

7277 

 
  

mailto:Vallorie.O@Perkins.org
mailto:Darlene.Stanton@Perkins.org
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Direitos do Aluno e Resolvendo Preocupações do Aluno 
 
Os alunos da Perkins têm direitos e privilégios que promovem um ambiente educacional positivo, 
saudável e seguro. A escola oferece oportunidades para os alunos empregarem habilidades de 
autodeterminação e se engajarem em uma variedade de empreendimentos sociais, recreativos, 
acadêmicos e de vida independente. Os alunos são incentivados a abordar uma preocupação ou 
reclamação pessoal com a pessoa a quem se relaciona; e resolvê-lo diretamente com a pessoa. 
 
Os alunos podem apresentar preocupações não pessoais aos membros da equipe, como seu 
professor, conselheiro, gerente de caso ou coordenador de residência; ou em uma reunião de casa 
de campo com colegas em sua residência Perkins. Além disso, o Programa Secundário tem um 
conselho estudantil que aborda as preocupações e interesses dos alunos de base ampla. 
 
Se um aluno acredita que seus direitos foram desconsiderados ou que foram discriminados, o aluno 
pode seguir o procedimento de resolução ou apresentar um relatório ao comitê de direitos do aluno. 
O aluno pode solicitar que um advogado passe pelo processo com ele. O processo será realizado em 
tempo hábil. 
  
Procedimento de Resolução: 
O aluno discutirá a preocupação com um funcionário de sua escolha. A discussão incluirá a natureza 
e seriedade da preocupação, possíveis ações a serem tomadas e questões de confidencialidade (se 
for o caso). Se o aluno deseja ter um defensor, um defensor será identificado e fornecido. Quando 
possível, o aluno e o defensor discutirão a preocupação com a pessoa a quem se relaciona em um 
esforço para buscar uma solução. 
 
Se a resolução não for alcançada ou for ineficaz, o aluno e o advogado se reunirão com o supervisor 
de residências e / ou com o diretor de educação para determinar as medidas apropriadas a serem 
tomadas para resolver a questão. A reunião será documentada por escrito pelo supervisor ou diretor. 
 
Se possível, o aluno estará presente e fará parte da resolução. Se a preocupação for resolvida por 
outros sem a presença do aluno, o aluno será informado do resultado. 
 
 
Processo do Comitê de Direitos do Estudante: 
Cada programa educacional tem um defensor dos direitos do aluno para coletar e comunicar 
qualquer preocupação com os direitos do aluno ao Comitê de Direitos do Estudante. Uma 
preocupação relacionada aos direitos do aluno pode ser levantada por um aluno ou por um membro 
da equipe. 
 
O defensor dos direitos do aluno tentará abordar e resolver problemas dentro do programa, conforme 
apropriado, e informar o comitê sobre o problema apresentado e se ele foi ou não resolvido. 
 
Se for necessário mais suporte em relação ao problema relatado, o comitê e o defensor consultarão 
o programa para ajudar a resolver o problema. 
 
O comitê também aborda questões sobre se os direitos do aluno estão sendo infringidos por 
intervenções comportamentais e, em caso afirmativo, trabalhará com o gerente de tratamento 
comportamental para tratar dessas questões. 
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O comitê pode assumir projetos especiais para promover os direitos, segurança, saúde e bem-estar 
dos alunos.  
 
Se o aluno ou funcionário relator discordar de uma decisão relacionada à resolução de uma questão 
de direitos do aluno, o assunto pode ser apelado ao Comitê de Segurança de Toda a Escola.  
 
 
Resolvendo preocupações dos pais / responsáveis  
 

A equipe da Perkins está comprometida em fornecer serviços de qualidade e abrangentes a todos os 
alunos matriculados na escola. Também reconhecemos e respeitamos o papel fundamental que os 
pais e responsáveis têm no programa educacional de seus filhos. Agradecemos a participação ativa 
dos pais e responsáveis no planejamento do programa de seus filhos e desejamos manter uma 
comunicação aberta e contínua com os pais e responsáveis pelos nossos alunos. 
 

Se os pais ou responsáveis tiverem dúvidas, preocupações ou reclamações sobre a educação ou 
cuidados de seus filhos na escola, eles são incentivados a discuti-los com o assistente social do 
aluno e / ou gerente de caso. Se uma solução satisfatória não puder ser alcançada após a discussão, 
eles podem se comunicar com o Diretor de Educação. Os pais ou responsáveis também podem 
solicitar uma reunião com o Presidente ou Superintendente da escola se achar que uma questão não 
foi totalmente resolvida com a assistente social, gerente de caso ou o Diretor de Educação. As 
reclamações serão tratadas em tempo hábil e resolvidas da maneira mais eficiente e completa 
possível. 
 

Os pais ou responsáveis pelos alunos recém-matriculados são notificados sobre os procedimentos 
para registrar reclamações por carta do Registrador antes da admissão do aluno. Os pais ou 
responsáveis pelos alunos que retornam são notificados por carta do Registrador antes do início das 
aulas no outono. 
 
Problemas de custódia dos pais 
 

Se apenas um dos pais tiver a custódia legal de seu filho, é imperativo que o pai notifique o programa 
de seu filho por escrito sobre os direitos de visita e o direito à informação do pai que não tem a 
custódia legal ou física.  
 
 
INFORMAÇÃO EDUCACIONAL 
Gabinete do Superintendente 
Superintendente: Edward Bosso (617) 972-7316 
Gerente de Projeto: Scott MacDowell (617) 972-7263 
 

Informações de contato dos Diretores de Educação e Diretores Assistentes de 
Educação 
 

Programa Secundário 
Diretor de Educação: Patrick McCall (617) 972-7230 
Diretora assistente de educação: Jessica Brown (617) 972-7885 
Diretor Assistente de Educação: Patrick Ryan (617) 972-7370 
 

Programa para surdocegos 
Diretor de Educação: Martha Majors (617) 972-7509 
Diretora assistente de educação: Maureen O'Brien (617) 972-7255 
Diretor de Educação Assistente: Kristin Carlson (617) 972-7504  
 

Programa do Ensino Fundamental e do Centro de Aprendizagem Infantil 
Diretor de Educação: Patrick McCall (617) 972-7230 
Diretor de educação assistente: Alex Lavoie (617) 972-7479 
Diretora assistente de educação: Elizabeth Torrey (617) 972-7475 
 



 

 
 

24 

 
 
Programa de educação individualizada 
O termo "programa de educação individualizado" ou "IEP" significa uma declaração por escrito para cada 
criança com deficiência que é desenvolvida, revisada e revisada com a contribuição dos membros da equipe 
do programa do aluno, representantes do distrito escolar do aluno, os pais do aluno ou tutores, o aluno e, 
ocasionalmente, outras partes interessadas e interessadas. A agência educacional local deve garantir que a 
Equipe IEP: 

• analisa o IEP da criança periodicamente, mas não menos frequentemente do que anualmente, para 
determinar se as metas anuais da criança estão sendo alcançadas; 

• revisa o IEP conforme apropriado para abordar qualquer falta de progresso esperado em direção às 
metas anuais; 

• analisa as aulas para o próximo ano. 
 
O IEP é documentado e, se o aluno concordar com o IEP, tiver 18 anos de idade ou mais e for seu próprio 
tutor, ele ou ela assina o IEP. Se o aluno tiver menos de 18 anos, os pais ou responsáveis do aluno assinam 
o IEP. Os alunos com idades entre 14 e 18 anos também podem assinar o IEP com seus pais ou 
responsáveis. O IEP pode ser fornecido em formato eletrônico ou transcrito para Braille mediante solicitação. 
Um plano de transição é desenvolvido na idade apropriada. Este plano descreve os objetivos do aluno para 
situações de trabalho e vida como um adulto e descreve o processo para atingir esses objetivos. 
 
 
Relatórios de Progresso 
 

Um relatório do progresso do aluno é feito quatro vezes durante o ano letivo. Uma cópia do relatório é 
enviada à autoridade educacional local do aluno (LEA). Se o aluno tiver 18 anos ou mais e for seu 
responsável, ele pode receber uma cópia do relatório; caso contrário, ele é enviado para os pais ou 
responsáveis do aluno. Uma cópia é mantida no arquivo do aluno. 
 

Se um aluno completa 18 anos durante o ano letivo e é seu próprio tutor, ele ou ela pode solicitar que 
qualquer relatório de progresso subsequente seja enviado apenas para ele. Os alunos do ensino médio são 
responsáveis por notificar a secretaria do ensino médio sobre essa mudança. A menos que seja informado 
de outra forma, o escritório assumirá que os arranjos que possui em arquivo são satisfatórios. Se desejar, o 
aluno e os pais ou responsáveis podem receber uma cópia do relatório. O relatório pode ser transcrito para 
Braille ou formato eletrônico, mediante solicitação. 
 
 
MCAS 
 

A Lei de Reforma Educacional de 1993 determina que todos os alunos educados com fundos públicos de 
Massachusetts participem do Sistema de Avaliação Compreensiva de Massachusetts (MCAS). Os testes 
MCAS são dados na primavera e cobrem ELA, Matemática e Ciência / Tecnologia / Engenharia. Os alunos 
da Perkins normalmente participam dos testes estaduais com acomodações ou estão envolvidos em 
avaliações alternativas. A equipe educacional do aluno determina como o aluno participará do teste em todo 
o estado durante o desenvolvimento do IEP. Os alunos de Massachusetts devem passar nos testes de 
Inglês e Matemática e ciências do MCAS para obter um diploma do ensino médio, além de atender aos 
requisitos do curso, crédito e frequência. Estudantes de fora do estado não são elegíveis para fazer o 
MCAS. Eles podem obter diplomas da Perkins ou diplomas de seus distritos ou estados atendendo aos 
requisitos da Perkins, estaduais e / ou locais. Em muitos casos, eles são obrigados a fazer seus próprios 
testes de estado. A Perkins cooperará com agências locais ou estaduais para permitir que alunos de fora do 
estado façam os testes exigidos. 
 
 
Opções de graduação  
 

Os alunos de Massachusetts podem receber diplomas de segundo grau de seus próprios distritos, ou a 
Perkins pode emitir diplomas de segundo grau para alunos de Massachusetts. Os alunos devem atender aos 
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requisitos de frequência e curso da Perkins ou de seus distritos, bem como os requisitos de teste do estado 
de Massachusetts, para obter esses diplomas. 
 

Os distritos serão solicitados a fornecer os requisitos de graduação para os alunos da Perkins que desejam 
obter um diploma do ensino médio, e as discussões serão realizadas antes da inscrição ou durante as 
revisões anuais para determinar se o aluno atenderá aos requisitos da Perkins ou aos requisitos da 
legislação local distrito. Estudantes de outros estados ou países também podem receber diplomas distritais, 
estaduais ou Perkins. 
 

Existem quatro opções de graduação: 

1. Diploma de High School do distrito local. 
2. Diploma de Ensino Médio da Perkins. 
3. Diploma de educação especial do distrito local (alunos de fora do estado). 
4. Certificado da Perkins ou distrito local. 
 

 
Diploma do ensino médio 
 

Oitenta créditos são necessários para obter um diploma do ensino médio da Perkins. Uma aula acadêmica 
carrega créditos correspondentes ao número de horas de aula que está programada para atender durante a 
semana. Portanto, uma aula de inglês programada para atender 5 períodos por semana é um curso de 5 
créditos. Um aluno pode ganhar 5 créditos para a graduação ao concluir o curso com sucesso. 
 

Um curso não acadêmico carrega créditos correspondentes a metade do número de horas de aula que está 
programado para cumprir durante a semana. Portanto, uma aula de Gerenciamento Pessoal e Doméstico 
programada para ocorrer duas vezes por semana é um curso de 1 crédito. Um aluno pode ganhar um crédito 
para a graduação ao concluir o curso com sucesso. 
 

Os créditos obtidos na Watertown High School e em outras escolas podem ser transferidos para a Perkins e 
aplicados para a graduação. 
 

Os alunos também podem receber diplomas de seu próprio distrito escolar se cumprirem os requisitos para a 
formatura. 
 

Certificado de Obtenção 
 

Os alunos de Massachusetts que atendem aos requisitos de graduação da Perkins ou aos requisitos de 
graduação de seus distritos locais, mas não passam nos testes de Língua Inglesa do MCAS, Matemática e 
Ciências / Tecnologia / Engenharia no nível de décima série são elegíveis para receber Certificados de 
Aprovação. Os alunos que recebem esses certificados continuam qualificados para serviços de educação 
especial até a idade de 22 anos. 
 

Certificado de realização emitido pela Perkins 
 

Este certificado é emitido pela Perkins e é fornecido quando o aluno faz vinte e dois anos ou quando a 
agência educacional local do aluno declara que o aluno não tem mais direito a serviços educacionais. Um 
aluno pode deixar o programa mais cedo se isso for considerado apropriado pela equipe educacional do 
aluno. Os alunos no programa de certificação podem não ser aceitos para financiamento para trabalho e / ou 
colocação residencial por agências estaduais de adultos até que eles não sejam mais elegíveis para um 
programa educacional. 
 
 
Acesso aos registros do aluno 
 

Os pais ou alunos que desejam acessar os registros do aluno podem fazê-lo fazendo uma solicitação ao 
Diretor Educacional de seu programa. Serão tomadas providências para revisar o conteúdo do registro 
dentro de 10 dias da solicitação. Os alunos e pais ou responsáveis podem fazer acréscimos ao registro ou 
solicitar que as informações sejam alteradas ou excluídas. Eles podem se reunir com o supervisor do 
programa para discutir suas preocupações. As decisões do supervisor sobre as preocupações estarão 
disponíveis por escrito dentro de uma semana após a reunião. 
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Registros Educacionais 
 

“Registros temporários” incluem todas as informações no registro do aluno que não estão contidas na 
transcrição, como resultados de testes padronizados, classificação da classe, atividades 
extracurriculares e avaliações por professores, orientadores e outros funcionários da escola. De 
acordo com a lei de Massachusetts, o registro temporário do aluno será destruído sete anos após a 
formatura, transferência ou retirada do aluno do Programa Escolar. 
”Transcrições” incluem nome, endereço e número de telefone do aluno; sua data de nascimento; 
nome, endereço e número de telefone do pai ou responsável; títulos do curso, notas (ou seu 
equivalente), créditos do curso, nível de série concluído e o ano em que o aluno concluiu o programa. 
As transcrições serão mantidas por pelo menos sessenta anos. 
 
 
Solicitação de transcrições 
 

As transcrições das notas acadêmicas estão disponíveis mediante solicitação por escrito ao Diretor 
de Educação. 
 
 
Fazendo 18 anos: Tutela  
 

Como todas as crianças, quando crianças deficientes atingem a idade de dezoito anos, são 
consideradas adultos legalmente competentes e presumivelmente capazes de tomar decisões 
informadas sobre seus assuntos pessoais, médicos e financeiros. Da mesma forma, os pais não têm 
mais o direito de tomar essas decisões. Os pais precisam considerar seriamente se seus filhos serão 
capazes de tomar decisões informadas ao completar 18 anos ou se eles se beneficiariam com a 
nomeação de um tutor para tomar decisões em seu nome. Os pais podem consultar a equipe do 
programa se não tiverem certeza sobre as necessidades de seus filhos a esse respeito. 
 

Se você decidir fazer uma petição para tutela, um assistente social fornecerá informações e recursos 
apropriados. Esse processo geralmente começa cerca de três meses antes do aniversário de dezoito 
anos da criança. Normalmente, um pacote de petição é obtido no Tribunal de Sucessões de seu 
condado local. Este pacote inclui a própria petição, documentos financeiros e um formulário de 
informações clínicas. Em Massachusetts, existe um formulário denominado Relatório da Equipe 
Clínica, que deve ser preenchido e assinado por um médico, um psicólogo licenciado e um assistente 
social. Na maioria dos casos, a equipe do programa pode ajudar no preenchimento deste relatório. A 
papelada e o processo de petição variam um pouco de estado para estado, portanto, residentes de 
outros estados devem verificar com seu Tribunal de Sucessões local para obter mais informações. 
Os residentes de Massachusetts entregam a papelada preenchida ao Tribunal de Sucessões e um 
juiz determina se a tutela é apropriada. Se um tutor for nomeado, a Perkins deve ter uma cópia do 
decreto do tribunal para seus registros. 
 

De vez em quando, a escola oferece programas de educação aos pais por um advogado para discutir 
este e outros assuntos legais em mais detalhes. Os assistentes sociais poderão responder a muitas 
perguntas para você ou podem ajudá-lo a identificar outros recursos jurídicos na comunidade. 
 
 
Completando 22 anos: Transição para Serviços para Adultos 
 

Em Massachusetts, os alunos têm direito a serviços de educação especial até seus 22 anos ou até 
receberem um diploma. Outros estados têm diferentes requisitos de elegibilidade e idade. Os pais 
precisam determinar as políticas estaduais específicas de seu distrito escolar com relação à idade de 
transição para serviços para adultos. Independentemente da idade em que ocorre, o processo de 
transição dos regulamentos e práticas familiares de educação especial e Perkins pode ser um 
momento muito ansioso para alunos e famílias. 
 

É muito importante que os pais entendam que, embora os serviços de educação especial sejam 
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obrigatórios pela legislação federal e estadual, os serviços para adultos, em sua maioria, não são 
obrigatórios ou autorizados. Os serviços para adultos são fornecidos e custeados exclusivamente a 
critério do governo estadual. 
O Especialista em Planejamento de Transição começará a trabalhar com pais e alunos, bem como 
com agências de atendimento para adultos quando o aluno completar 19 anos. Este trabalho pode 
começar em idades mais jovens para alunos de fora do estado cujos estados interrompam os 
serviços de educação especial antes da idade 22. Isso inclui comparecer às reuniões do IEP e outras 
reuniões críticas relacionadas ao aluno. As referências para agências de serviço para adultos serão 
feitas com a contribuição dos pais e alunos. A partir dos 14 anos, um Perfil de Planejamento de 
Adultos e / ou o Plano de Transição IEP é preenchido e atualizado para cada aluno. 
 

O especialista em planejamento de transição monitora o processo geral de transição, conforme ele 
difere em cada estado, e fornece informações essenciais para ajudar agências de fora do estado com 
planejamento e serviços adequados para os alunos, conforme eles atingem a idade adulta e 
retornam aos seus estados de origem. Funcionários de agências de atendimento a adultos são 
convidados a observar o aluno no trabalho, em uma classe específica ou em um ambiente 
residencial. Também o ajudaremos a organizar visitas a programas de habitação e vocacionais 
dentro da comunidade. Geralmente encorajamos as transições dos alunos a ocorrerem gradualmente 
durante os últimos meses do programa Perkins. Isso permitirá a continuação do suporte da equipe da 
Perkins à medida que o aluno se familiariza com a nova equipe em um ambiente doméstico ou 
profissional. 
 
 
Serviços Clínicos e Relacionados 
 

Serviços para visão subnormal 
 

Os serviços de visão subnormal na Perkins incluem componentes clínicos (optométricos) e 
educacionais (funcionais). É nossa filosofia combinar essas duas áreas para garantir uma 
compreensão precisa das necessidades, habilidades, motivações e estilos de aprendizagem de cada 
aluno. 
 

Os serviços educacionais para visão subnormal incluem avaliações funcionais da visão e avaliações 
ambientais com modificações sugeridas. Quando indicado, os alunos com deficiência visual recebem 
estímulo visual e treinamento em eficiência visual e uso de recursos ópticos e não ópticos. O 
treinamento no uso da visão remanescente pode ocorrer durante as sessões individuais ou durante a 
sala de aula e o tempo de casa de campo em conjunto com outras atividades funcionais. O 
treinamento em serviço e consulta está disponível para funcionários e famílias, desde especialistas 
em educação para a visão subnormal e o optometrista. Cuidados de saúde oftalmológicos e exames 
estão disponíveis nos Serviços de Saúde da Perkins. ** OBSERVAÇÃO: temos alunos cegos que 
participam da visão subnormal para exames anuais de saúde ocular ** 
 
As ofertas de serviços para baixa visão incluem: 
 

Exame optométrico de baixa visão: Um exame de uma hora é fornecido por um especialista em 
cuidados com os olhos com treinamento em visão subnormal e nas necessidades de visão 
subnormal de crianças. 
 

Avaliação funcional da visão:Um professor especialmente treinado determinará como uma criança vê 
nas condições do "mundo real". Ocorre na sala de aula ou no ambiente de uma casa de campo 
infantil e leva em consideração a natureza dinâmica dos ambientes. 
 

Treinamento de estimulação da visão:Um professor especialmente treinado desenvolverá atividades 
sistemáticas e sequenciais para ajudar a expandir e melhorar o funcionamento visual da criança. 
Uma avaliação clínica e funcional ajudará a determinar as necessidades individuais de uma criança. 
 

Avaliações Ambientais:As avaliações levarão em consideração vários aspectos do ambiente de 
aprendizagem de uma criança. Eles incluem tipo, direção e quantidade de iluminação, brilho, cor e 
contraste de cores. Outros aspectos incluem tamanho, distância, localização e fundo da figura e 
como eles afetam uma criança com problemas de visão. Freqüentemente, podem ser identificadas 
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mudanças que terão um efeito positivo no uso que a criança faz de sua visão remanescente. 
 

Treinamento no uso de recursos ópticos e não ópticos:As avaliações ajudarão a identificar a 
prescrição de aparelhos ópticos que podem ser emprestados a uma criança. Cada criança receberá 
instruções sobre o uso adequado de recursos. Incentivamos os pais a participarem do processo para 
que haja reforço na casa da criança. 
 
Audiologia 
 

Os audiologistas fornecem serviços audiológicos completos, incluindo avaliações anuais, treinamento 
auditivo, aparelhos auditivos e manutenção do sistema FM e serviços de recursos.  
 

O serviço direto contínuo pelo audiologista é determinado pelas especificações no IEP do aluno. O 
treinamento auditivo, combinado com aparelhos auditivos adequados, ajuda os alunos a fazer melhor 
uso de sua audição residual e desenvolve estratégias de comunicação eficazes. Os alunos também 
recebem treinamento no uso de aparelhos auditivos e habilidades de cuidados. Os professores e 
funcionários da casa de campo são treinados para realizar verificações auditivas diárias e inspeções 
visuais de aparelhos auditivos e equipamentos para garantir que eles permaneçam em boas 
condições de funcionamento. 
 

É altamente recomendável que todos os alunos com aparelhos auditivos obtenham um seguro para 
aparelhos auditivos em caso de perda ou dano. Os formulários de seguro de aparelhos auditivos 
podem ser obtidos com o audiologista. 
 

A Perkins mantém um estoque de aparelhos auditivos “emprestados” que podem ser usados 
temporariamente enquanto o aparelho do aluno está sendo substituído ou consertado. A Perkins 
também possui um suprimento de treinadores auditivos FM para uso dos alunos. Dispositivos 
vibrotáteis estão disponíveis para alunos que podem se beneficiar deste tipo de sistema de alerta. 
 
Orientação e Mobilidade 
 

O treinamento de Orientação e Mobilidade (O&M) desenvolve a capacidade do aluno de viajar de 
maneira segura e confortável e de permanecer orientado durante a viagem. As metas e objetivos são 
adaptados às necessidades e habilidades de cada aluno. O objetivo do treinamento de Orientação e 
Mobilidade é desenvolver a capacidade do aluno de viajar da forma mais independente possível. 
 

Dependendo do potencial de viagem independente do aluno, as aulas podem se concentrar em um 
ou todos os seguintes: 

● consciência ambiental 
● desenvolvimento de conceito 
● atenção visual 
● habilidades de segurança  
● Seguindo direções 
● técnicas de viagem adaptadas 
● experiências da comunidade 

 
Consulta Comportamental 
Os especialistas em comportamento fornecem consultoria em comportamento para as equipes 
educacionais dos alunos, incluindo funcionários da casa de campo, professores, prestadores de 
serviços relacionados, famílias e médicos regularmente ou conforme necessário. O papel do 
especialista em comportamento inclui a realização de avaliações de comportamento funcional (FBA), 
bem como a identificação de comportamentos de substituição apropriados para comportamentos de 
interferência e técnicas de redução de comportamento com base nos princípios da análise de 
comportamento aplicada (ABA). O envolvimento da família é muito importante no processo de 
desenvolvimento de planos / estratégias de suporte comportamental para o aluno. O especialista em 
comportamento desenvolve planos de suporte comportamental individualizado (BSP) e sistemas de 
coleta de dados, monitora o progresso do aluno e fornece treinamento para a equipe em BSPs do 
aluno. Adicionalmente, os especialistas em comportamento fornecem suporte durante situações de 
intervenção de crise. Especialistas em comportamento também estão disponíveis para ajudar a 
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projetar planos individuais para ensinar aos alunos habilidades acadêmicas, vocacionais, sociais e 
comunitárias. O especialista em comportamento trabalha em estreita colaboração com instrutores 
nessas áreas, bem como com outro corpo clínico para produzir resultados desejáveis. 
 

Treinamento de banheiro 
A Perkins oferece assistência com o treinamento do banheiro para alunos de todas as idades que 
precisam. O especialista em comportamento trabalha com funcionários e famílias para avaliar as 
habilidades de pré-requisito do aluno e as necessidades individuais, como equipamento adaptativo, 
transferências e pivôs e programação. Um plano exclusivo é desenvolvido para cada aluno e 
implementado pela equipe da sala de aula e da casa de campo e pelas famílias, conforme 
apropriado. O treinamento do toalete pode assumir a forma de treinamento de dessensibilização do 
banheiro / toalete, treinamento programado, uso autoinicializado do toalete ou um programa intensivo 
de treinamento do toalete. Ligue para o assistente social, especialista em comportamento ou 
psicólogo escolar para obter informações adicionais. 

Aconselhamento 
 

O aconselhamento está disponível conforme a necessidade para ajudar os alunos a lidar com uma 
variedade de questões, tais como: adaptação à perda sensorial, questões da adolescência e vida 
familiar. O aconselhamento pode assumir a forma de desenho, jogo de papel e boneca, discussão e 
observação de jogo. O aconselhamento pode ser fornecido por um assistente social ou um psicólogo 
escolar. 
 
Terapia ocupacional 
 

A Terapia Ocupacional permite que os alunos maximizem seu potencial em suas rotinas diárias e 
atividades em sala de aula. A Terapia Ocupacional é fornecida como um serviço direto aos alunos e 
como um serviço de consultoria para a equipe de salas de aula e residências para garantir a 
transferência em todos os ambientes. 
 
O terapeuta ocupacional avalia, projeta e implementa programas que incentivam as crianças a 
desenvolver o uso das habilidades manuais e da coordenação olho-mão necessárias para uma 
participação ativa nas rotinas diárias dos alunos. Esses programas normalmente se concentram no 
desenvolvimento da capacidade do aluno de usar os braços e as mãos para atividades de 
autocuidado, como alimentação e vestimenta, e para atividades em sala de aula, como cortar, colar e 
escrever, bem como para comunicação, como linguagem ou acesso a um interruptor . O terapeuta 
ocupacional frequentemente trabalha em colaboração com o corpo docente para modificar a 
apresentação do currículo, as ferramentas usadas para uma atividade ou a posição sentada, de 
modo que os alunos possam cumprir seus objetivos acadêmicos com seu nível atual de habilidades 
manuais. 
 
A Terapia Ocupacional também se concentra nas necessidades sensoriais dos alunos (ou seja, 
audição, visão, toque, movimento) ao longo do dia. Alguns alunos que têm dificuldade em processar 
informações sensoriais podem reagir de forma exagerada ou insuficiente à estimulação em seu 
ambiente. O terapeuta ocupacional projeta programas sensoriais individualizados, ou dietas 
sensoriais, para esses alunos. Esses programas são implementados dentro da sala de aula ou na 
sala de Integração Sensório-Motor que oferece balanços, bolas de terapia, tapetes, pufes e uma 
variedade de outros equipamentos. 
 
Fisioterapia 
  
O Fisioterapeuta avalia a função do sistema neuromusculoesquelético e identifica as áreas que se 
beneficiariam da intervenção fisioterapêutica com o objetivo de ter acesso adequado aos currículos 
acadêmicos e ampliados do aluno. Essas áreas podem abordar amplitude de movimento, força e 
flexibilidade, resistência, postura, equilíbrio e coordenação e habilidades motoras de 
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desenvolvimento (ou seja, rolar, engatinhar, ajoelhar, ficar em pé e andar). 
  
O fisioterapeuta pode projetar, construir, consultar e solicitar de fornecedores externos em relação ao 
equipamento adaptativo para atender às necessidades de posicionamento e mobilidade do aluno (ou 
seja, sentar / ficar em pé na sala de aula / casa de campo, cadeiras de rodas, treinadores de marcha, 
andadores, andadores e transporte). Equipamentos ortopédicos, como suspensórios, coletes e talas, 
se recomendados, são encomendados de fornecedores dentro e fora do campus e são monitorados 
quanto ao encaixe e funcionamento adequados. 
  
O Fisioterapeuta desenvolve programas para atender às necessidades de cada aluno. Os serviços 
incluem tratamento direto e consulta ao pessoal da sala de aula e residencial (ou seja, instruções 
sobre posicionamento, equipamentos e programas de exercícios diários) e família. Os alunos são 
reavaliados com frequência e seus programas são atualizados conforme necessário. Um aluno pode 
receber alta da terapia se não precisar mais dos serviços de PT para obter acesso total ao currículo. 
 
Psicologia 
 

Como parte de uma equipe de pais, professores e especialistas clínicos, o Psicólogo Escolar oferece 
diversos serviços. O psicólogo escolar oferece aconselhamento individual ou em pequenos grupos e 
instrução para o desenvolvimento de habilidades sociais aos alunos, conforme necessário. O 
psicólogo escolar realiza avaliações psicológicas para avaliar os alunos nas áreas de habilidades 
cognitivas, socioemocionais e adaptativas, de funcionamento. Além disso, o psicólogo escolar 
fornece consultoria às equipes educacionais e às famílias sobre o desenvolvimento socioemocional e 
o bem-estar dos alunos com deficiência visual, surdocegueira e / ou deficiências múltiplas. 
  
Trabalho social 
 

Os assistentes sociais atuam como defensores da família e como elo de ligação entre as famílias e 
os funcionários da escola. O assistente social ajudará a comunicar suas preocupações e prioridades 
aos funcionários, buscar respostas às suas perguntas sobre a escola e o programa de seu filho, 
marcar reuniões ou contato telefônico com outros funcionários e garantir que a comunicação seja 
satisfatória. Além do contato telefônico regular, visitas a Perkins e visitas domiciliares podem ser 
organizadas. 
 
 
 

Os assistentes sociais também mantêm as famílias informadas sobre o que está acontecendo no 
programa, os próximos eventos, o calendário escolar, etc. O assistente social pode fornecer 
informações sobre serviços de assistência temporária, programas de verão, SSI, Medicaid, tutela, 
outros programas e serviços, e pode ajude sua família a obter quaisquer serviços de que possa 
precisar.  
 

Jen Potter, Programa Secundário 617-972-7502 
Rosie Rodas, Programa para surdocegos 617-972-7505  
Peg Beck ou Betsey Porter Lower School Program e ELC, 617-972-7229 / 617-972-7287 
 
Serviços de patologia / terapia da fala 
 

Os serviços de fala, linguagem e comunicação estão disponíveis para alunos e funcionários em uma 
base de consulta e / ou serviços diretos, dependendo das necessidades individuais de cada aluno. 
Esses serviços aumentam a instrução contínua de habilidades de comunicação funcional ensinadas 
em cada sala de aula e podem abordar habilidades de articulação, desenvolvimento de linguagem de 
sinais, acesso de comunicação aumentativa (de baixa e alta tecnologia), aprendizagem de símbolos 
e dificuldades de aprendizagem de linguagem. 
 
 

O Programa para Surdocegos apóia uma filosofia de Comunicação Total e trabalha com cada aluno 
para desenvolver os meios de comunicação e linguagem acessíveis. Os modos de comunicação 
acessíveis podem incluir o uso de sinais e linguagem falada, linguagem escrita, Braille, imagens 
(fotografias ou desenhos de linha), objetos, símbolos tangíveis, gestos e / ou outros modos de 
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comunicação aumentativa. O Programa está empenhado em maximizar o potencial de comunicação 
de cada criança, explorando o uso de todos os modos disponíveis. 
 
 
Programa de Liderança Educacional Perkins (ELP) 
 

O programa ELP da Perkins enfoca as necessidades de treinamento de liderança de professores e 
outros especialistas educacionais do exterior. O objetivo do programa de treinamento é ajudar 
escolas e organizações em todo o mundo a melhorar e expandir os serviços para pessoas cegas, 
surdocegas ou com deficiências múltiplas. O treinamento é oferecido a pessoas que atualmente 
trabalham em uma escola ou organização que atende pessoas com deficiência. Você pode ter a 
oportunidade de ver alguns desses estagiários estrangeiros no campus ou em algumas das salas de 
aula. Os estagiários costumam morar em chalés e exercer funções sob a supervisão de 
coordenadores residenciais. Eles também atuam em salas de aula sob a supervisão de professores 
do Programa. 
 
 
ATIVIDADES ESCOLARES 
 

A Perkins busca fornecer aos alunos inúmeras atividades e experiências dentro e fora da escola que 
apóiem o currículo, enriquecem a experiência de aprendizagem, desenvolvem interesses individuais, 
estendem experiências sociais, fornecem oportunidades para praticar habilidades em uma variedade 
de circunstâncias e apoiar o currículo básico expandido para os deficientes visuais. 
 

A Perkins oferece aos alunos uma variedade de oportunidades para atividades sociais por meio do 
centro estudantil, bailes, esportes, governo estudantil, atividades após as aulas e clubes e viagens 
noturnas e comunitárias. 
 
 
POLÍTICAS DA ESCOLA DE PERKINS 
 

Política de Visitantes 
 

Pais e famílias são bem-vindos ao campus para ver a escola e o programa residencial de seus filhos. 
Isso geralmente acontece como parte de reuniões agendadas, reuniões de pais / professores, casas 
abertas ou para eventos e festas especiais. Se quiser visitar em outros horários, pedimos que 
agende sua visita com pelo menos 24 horas de antecedência. Isso o ajudará a evitar a falta de seu 
filho quando ele estiver participando de atividades fora da sala de aula, como arte, música, terapia ou 
viagens de campo e salvaguardará a privacidade de todos os alunos. 
 

Se você quiser que outras pessoas além dos membros da sua família (como um provedor 
temporário, um responsável pela assistência infantil, etc.) visitem seu filho no programa, você deve 
primeiro receber a aprovação do Diretor de Educação ou pessoa designada. 
 

Ao visitar o programa escolar, por favor, verifique primeiro com a recepcionista do programa de seu 
filho para obter um passe de visitante.  
 

As visitas às salas de aula não devem durar mais do que uma hora, a menos que acordos especiais 
sejam feitos com o Diretor Educacional ou pessoa designada.  
 

Respeitar o ambiente de aprendizagem e a confidencialidade de todos os nossos alunos é muito 
importante. Podemos pedir que você se sente em uma área imperceptível, fora da vista dos alunos. 
 

Receber visitantes pode ser muito perturbador e pode surgir uma situação em que outro aluno na 
sala de aula precise de privacidade, fazendo com que a observação seja brevemente suspensa.  
 

Agradecemos a sua compreensão de que, se houver uma situação comportamental ou outra situação 
delicada com qualquer um dos alunos; podemos pedir que você espere fora da sala de aula até que 
a situação esteja sob controle. Solicitamos sua cooperação e compreensão durante essas situações. 
 

Normalmente pedimos aos visitantes que evitem conversar com os funcionários enquanto estiverem 
na sala de aula.  
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Os visitantes geralmente são acompanhados por um funcionário pelo prédio pelas razões 
mencionadas acima. 
 

Ao visitar o programa residencial, por favor, verifique primeiro com o Coordenador de Residências 
assim que chegar na casa de campo.  
 

Os chalés são o lar de muitos estudantes e sua privacidade deve ser respeitada. Os pais devem 
permanecer no primeiro andar nas áreas comuns, especialmente durante as horas em que os alunos 
estão envolvidos na higiene pessoal ou na hora de dormir. 
 

Se por algum motivo você quiser visitar áreas que possam afetar a privacidade de outros alunos, 
você deve verificar com a equipe com antecedência para ter certeza de que está tudo bem. 
Geralmente, teremos um funcionário acompanhando você nessas áreas. 
 

Agradecemos a sua compreensão de que, se houver uma situação comportamental ou outra situação 
delicada com qualquer um dos alunos; podemos pedir que você espere fora da área até que a 
situação esteja sob controle. 
 

Se você estiver levando seu filho para fora do campus a qualquer hora do dia ou da noite, por favor 
avise a escola com o máximo de antecedência possível e avise a equipe apropriada quando você 
estiver deixando o campus e quando planeja voltar. 
 

O seguinte protocolo é esperado de todos os visitantes:  

• Telefones celulares, pagers ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos personalizados são 
desligados ou silenciados durante a visita. 

• Nenhuma gravação é permitida por qualquer meio. Fotografar alunos que não sejam o seu deve 
ter a aprovação dos pais. 

• O respeito pela instrução em sala de aula e pela programação residencial é essencial. 
• Espera-se seguir todas as políticas, práticas e procedimentos do campus. 
 

 
Observação: qualquer funcionário do ESE, EEC ou outra agência semelhante de outros estados 
pode visitar com ou sem aviso prévio.  
 
Obrigado por sua ajuda em tornar sua visita ao campus agradável e respeitosa para todos os nossos 
alunos. 
 
 
Filosofia de Suporte Comportamental 

A equipe da Perkins está comprometida com o objetivo de maximizar os pontos fortes e o potencial 
de cada aluno à medida que os preparamos para a vida após a Perkins. Para este fim, uma 
abordagem positiva para a instrução e disciplina é enfatizada; o apoio e o elogio pelo comportamento 
apropriado tornam-se a base filosófica para todos os esforços de programação. A Perkins tem um 
Comitê de Segurança de Restrição (RSC) em todo o campus para revisar e aprovar qualquer plano 
de tratamento comportamental que possa usar métodos mais restritivos ou quando houver uma 
questão de segurança para o aluno ou outros alunos e funcionários. O RSC se reúne com o 
especialista em comportamento ou analista de comportamento mensalmente para aprovar novos 
programas e revisar os programas existentes para garantir que eles utilizem os métodos mais 
positivos e menos restritivos possíveis. 

 
Disciplina de Aluno 
 

Dependendo da situação, existem várias formas de ação disciplinar que a escola pode tomar para 
manter um ambiente educacional e residencial seguro. Sempre que possível, ações disciplinares 
serão tomadas para ajudar o aluno a aprender as consequências de um erro e desenvolver um senso 
maduro de certo e errado. Eles incluem o seguinte: 
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Detenção 
 

Os alunos podem ocasionalmente ser designados para detenção por um professor por infrações 
como faltar às aulas, chegar atrasado às aulas, não fazer o trabalho designado ou pequenas 
infrações às regras. 
 
 
Suspensão 
 

Um aluno receberá uma suspensão após uma infração grave das regras. Será realizada uma reunião 
envolvendo o aluno, o supervisor do programa e a equipe em questão. Os pais ou responsáveis do 
aluno e representantes da cidade do aluno serão notificados e poderão comparecer à reunião se 
assim o desejarem. O incidente será discutido. 
 

Um aluno suspenso será convidado a deixar a escola; geralmente ele ou ela será mandado para 
casa. A escola terá a responsabilidade de determinar se haverá um adulto responsável em casa para 
receber o aluno. Se um aluno foi suspenso por mais de 3 dias letivos consecutivos ou mais de 5 dias 
letivos não consecutivos em um ano letivo, uma reunião envolvendo o aluno, pais, LEA e outras 
agências de serviço humano envolvidas será realizada para explorar as modificações do programa e 
evitar outras suspensões. 
 

Se as suspensões excederem 10 dias letivos consecutivos ou cumulativos, a LEA será solicitada a 
planejar uma reunião para tratar das questões relacionadas à suspensão e considerar qualquer 
modificação do programa que melhor atenderia às necessidades do aluno. O número e a duração 
das suspensões serão registrados e mantidos em uma pasta separada no arquivo do aluno. 
 
Licença de ausência 
 

Ocasionalmente, um aluno pode ser solicitado a deixar a Perkins temporariamente porque ele ou ela 
precisa urgentemente dos serviços que a Perkins não pode oferecer. O aluno, pais e representante 
da cidade serão notificados. Uma reunião pode ser realizada e o motivo e os termos da licença serão 
fornecidos. As licenças são geralmente concedidas para crises médicas ou psicológicas. 
 
Término da matrícula 
 

A matrícula de um aluno na Perkins pode ser encerrada após uma série de suspensões ou após uma 
infração das regras que ameaçam seriamente a segurança do aluno ou de outros alunos ou 
funcionários. Uma série de suspensões ou ameaças sérias à segurança do aluno ou de outras 
pessoas indicam que a Perkins não é adequada para o aluno, e discussões sobre a necessidade de 
uma escola mais apropriada serão realizadas com o aluno, pais, LEA e / ou financiamento agência o 
mais rápido possível. Perkins se oferecerá para participar de uma reunião para discutir o incidente, 
ou incidentes, e fazer recomendações. 
 

Um plano de rescisão claro e específico será desenvolvido para ser implementado em no mínimo 30 
dias, a menos que haja uma emergência. Em caso de emergência, a Perkins notificará 
imediatamente o Departamento de Educação Elementar e Secundária e manterá o aluno por duas 
semanas ou mais, se isso puder ser feito com segurança. 
 
Pesquisa de quarto 
 

O quarto de um estudante residencial pode ser revistado, em certas circunstâncias, sem a permissão 
do estudante. Os motivos para revistar o quarto de um aluno sem sua permissão incluem a seriedade 
do evento alegado ou suspeito, a confiabilidade das informações que levaram à pesquisa, a 
probabilidade de que as evidências sejam destruídas se a busca for atrasada e a probabilidade de as 
evidências serem para ser encontrado na sala do aluno. O aluno será notificado e terá a 
oportunidade de estar presente durante a busca, a menos que a situação seja considerada 
potencialmente fatal. A busca será feita apenas na presença de uma testemunha e será 
documentada por escrito. 
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Outras ações 
 

Ações disciplinares diferentes das descritas acima podem ser consideradas apropriadas. Tal ação 
pode ser uma restrição de privilégio ou privilégios, reparo ou substituição de propriedade danificada 
às custas do aluno, ou uma reunião com o Diretor de Educação e a equipe apropriada. 
 
 
 
Política de Restrição 
 

Em situações em que um aluno cause a ocorrência ou grave ameaça de ferimento a si mesmo ou a 
outros, a equipe da Perkins pode utilizar contenção física na forma de segurar o aluno até que não 
haja mais risco de ferimento. A contenção física não é uma parte normal ou usual do suporte de 
comportamento da escola e só será usada se o aluno apresentar uma ameaça séria de lesão a si 
mesmo ou a outros. Todos os membros da equipe que trabalham com os alunos são treinados no 
uso adequado de estratégias calmantes e redutoras e participam de uma aula de prevenção de 
crises e intervenção física (CPPI) de 18 horas no início de seu emprego na Perkins. Depois disso, 
eles fazem um curso de reciclagem de oito horas por ano. Somente funcionários que participaram e 
se formaram neste programa de treinamento podem participar de restrições físicas. 
 
A Política de Prevenção de Restrições e Apoio ao Comportamento completa está disponível 
mediante solicitação. 

 
Política de uso aceitável de computador / Internet 
 
Todos os alunos que usam um computador escolar ou qualquer tecnologia escolar ou internet devem 
aderir à Política de Uso Aceitável. 
 

Os alunos devem sempre pedir e obter permissão antes de usar qualquer computador / tecnologia / 
internet da escola. 
 

Os alunos não podem danificar computadores, acessórios de computador ou redes de 
computadores. Os alunos não podem remover, mover, desconectar ou alterar o equipamento sem a 
permissão da equipe. Os alunos não podem alterar o software ou as configurações do computador 
sem a permissão da equipe. 
 

A administração considera os arquivos armazenados nos computadores / iPads da escola como 
propriedade da escola. Os funcionários da escola podem revisar qualquer material armazenado nos 
computadores / iPads da escola a qualquer momento. 
 

Todos os alunos devem ter autorização de seus professores de informática para usar a biblioteca da 
escola e os computadores / iPads da casa de campo. Os alunos podem obter autorização 
independente para escrever e / ou economizar em processamento de texto, uso da Internet e uso de 
e-mail. Os alunos também podem obter autorização para uso de impressoras ou gravadores 
escolares com seus próprios iPads, Braille n 'Speaks, Notetakers ou computadores. Os alunos que 
não têm autorização independente podem usar os computadores / iPads da escola com a supervisão 
da equipe. 
 

Os alunos devem ter permissão e supervisão da equipe para baixar ou instalar qualquer software. 
 

Qualquer usuário que receber um alerta de vírus em qualquer computador / iPad da escola deve 
notificar a equipe. 
 

Todo esforço é feito para garantir a integridade dos dados armazenados nos computadores / iPads 
da escola; entretanto, é responsabilidade do usuário manter uma cópia de backup dos arquivos 
importantes para ele. 
 

Os alunos não violarão as leis de direitos autorais. 
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Se um aluno encontrar material ou um site na Internet que possa ser considerado impróprio pelo 
funcionário responsável, ele se absterá de continuar acessando o site ou material e não 
compartilhará as informações com terceiros. 
 

O sistema não pode ser usado para fins ilegais, para apoiar atividades ilegais ou para qualquer outra 
atividade proibida pela política da escola. 
 

Os alunos não podem fornecer nenhuma informação sobre si mesmos ou outras pessoas nos 
computadores / iPads da escola, incluindo nome, endereço, número de telefone, nome da escola ou 
senhas. A correspondência com estranhos, incluindo salas de chat, em computadores / iPads da 
escola não é permitida, exceto com a permissão e supervisão de um membro da equipe. 
 

Quando apropriado, os alunos podem usar uma conta de e-mail da sala de aula nas aulas de 
informática. A permissão dos pais será solicitada para contas de e-mail pessoais para alunos 
menores de 18 anos. 
 

Embora o acesso dos alunos aos computadores / iPads da escola e à Internet seja feito em um 
ambiente supervisionado, espera-se que os alunos se comportem com responsabilidade. 
 

A biblioteca deve ser usada para fins de pesquisa e estudo. Os alunos podem usar os computadores 
/ iPads na biblioteca ou chalés quando os funcionários estão presentes e com a permissão do 
bibliotecário ou funcionários. Os alunos que solicitam o uso da biblioteca ou dos computadores / 
iPads da casa de campo para fins educacionais têm prioridade sobre aqueles que solicitam o uso 
para fins não educacionais. Os alunos devem ocupar os assentos designados nas estações de 
computador quando instruídos a fazê-lo. 
 

Alimentos e bebidas não são permitidos em nenhuma estação de computador da escola. 
 

Os alunos que não seguirem a Política de Uso Aceitável podem perder o privilégio de usar os 
computadores / iPads da escola fora das aulas de informática. 
 
Equipamento de informática escolar 
 
A Escola fornece acesso a computadores e iPads, como uma forma de aprimorar sua missão 
educacional de ensinar as habilidades e conhecimentos de que os alunos precisarão como adultos 
responsáveis e bem-sucedidos na comunidade. A equipe do aluno usa um processo de avaliação 
para determinar a melhor ferramenta para o aluno. A extensão do uso será determinada pelo nível de 
habilidade, experiência e nível de responsabilidade do aluno. O acesso independente aos 
computadores da escola, iPads e sistema de Internet é um privilégio. Os alunos são responsáveis por 
seu comportamento ao utilizar os computadores, iPads e serviço de Internet da escola, assim como 
são responsáveis por seu comportamento nos corredores e salas de aula. 
 
Preocupações de segurança 
 

O uso da Internet pode colocar os alunos em perigo. Os alunos e pais são incentivados a aprender e 
estar cientes da segurança na Internet. Os alunos e pais devem estar cientes de que o uso da 
Internet pode fornecer acesso a informações que podem ser imprecisas e / ou de natureza 
questionável. 
 
Acesso sem fio à internet 
 

A Perkins desenvolveu uma rede sem fio para que os alunos acessem a Internet usando seus 
próprios equipamentos. A rede está aberta para o acesso dos alunos se eles tiverem o equipamento 
para isso, estiverem dentro do alcance do sinal da rede sem fio e tiverem a aprovação do Diretor de 
Educação. As informações necessárias para se conectar à rede sem fio serão compartilhadas com 
os alunos e pais interessados no acesso. 
 

A Perkins School for the Blind não garante desempenho em relação ao tempo de download ou 
upload, pois isso pode variar dependendo do tipo e da quantidade de tráfego em um determinado 
momento. Se você deseja obter informações sobre o acesso sem fio, entre em contato com o Diretor 
de Educação. 
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Dispositivos de gravação e escuta não autorizados 
 
Dispositivos de gravação ou escuta não autorizados são estritamente proibidos. O termo "dispositivo 
de gravação ou escuta" significa qualquer dispositivo ou aparelho que seja capaz de transmitir, 
receber, amplificar ou gravar um fio ou comunicação oral, incluindo aplicativos móveis, que não seja 
um aparelho auditivo ou dispositivo semelhante que está sendo usado para corrigir o subnormal 
audição normal e diferente de qualquer telefone ou equipamento sendo usado no curso normal. O 
termo "registro" significa ouvir secretamente, gravar secretamente ou ajudar outra pessoa a ouvir ou 
gravar secretamente o conteúdo de qualquer fio ou comunicação oral por meio do uso de qualquer 
"dispositivo de gravação ou audição" por qualquer pessoa que não seja uma pessoa dada autoridade 
prévia de todas as partes para tal comunicação. 
 
 
Política de uso da lagoa 
 
A área do Perkins Pond oferece uma imensa sala de aula ao ar livre perfeita para aprendizado, 
exploração, aventura e diversão. Os alunos e funcionários da Perkins irão adquirir uma compreensão 
e apreciação do meio ambiente enquanto aprendem sobre os elementos naturais, aumentando seu 
senso de responsabilidade para preservar e melhorar a qualidade de vida e trabalhar em colaboração 
com outras pessoas. 
 
É política e objetivo da Perkins garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas para 
fornecer uso seguro da área do Perkins Pond para uso exclusivo de alunos e funcionários, bem como 
de outros indivíduos especialmente designados, conforme determinado pelo Presidente da Perkins ou 
seu representante. Em busca dessa política e objetivo, os procedimentos a seguir servirão como as 
regras operacionais administrativas. 
 

1. Horário Operacional  
A lagoa estará aberta diariamente do nascer ao pôr do sol.  
 
A equipe deve entrar / sair do Registro de Acesso para obter a chave do portão; a equipe que usa o 
tanque deve garantir que o portão de acesso esteja bem trancado quando não estiver próximo ao 
portão e devolver a chave do portão ao local seguro designado. 
 
A área da lagoa Perkins fica FECHADA durante condições climáticas adversas (ou seja, neve, chuva 
forte, trovões e / ou tempestades com raios). 
 

2.  Treinamento de segurança  
Todos os funcionários, trabalhando com alunos ou não, devem obter uma liberação do lago, incluindo 
treinamento no uso da área do lago e equipamento salva-vidas fornecido antes de usar a área do 
lago.  
 
A equipe deve saber como acessar a ajuda de emergência na área do lago e saber a localização 
exata do equipamento salva-vidas.  
 
Os funcionários devem ter um dispositivo de comunicação (telefone celular, walkie-talkie, etc.) 
consigo quando estão com os alunos no lago. Isso também é fortemente recomendado quando os 
funcionários estão no lago sem alunos. 
 

3. Atividades proibidas em Perkins Pond  
Atividades proibidas incluem:  

• Nadar, vadear, patinar no gelo ou pescar  
• Passeios de barco  
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• Fumo ou álcool  
• Jogar lixo  

 
Nenhuma obstrução ou barreira pode ser colocada na passarela ou caminho normalmente usado por 
alunos e funcionários 

4. Signage  
A equipe observará e cumprirá todas as sinalizações afixadas.  
 

5. Aprovação do Aluno  
Todos os alunos devem ter aprovação por escrito de um Supervisor Educacional (ou pessoa 
designada) para usar o tanque. Os níveis de aprovação incluem: 

• Pode usar o tanque em uma situação individual com a equipe  
• Pode usar lagoa em uma situação de grupo com a equipe (uma equipe com vários alunos)  
• Pode usar lagoa com pessoal adicional ou outras restrições, conforme observado pelo 

supervisor  
• Não aprovado para usar lagoa sem revisão específica do supervisor para cada uso.  

 
6. Requisitos de equipe quando com alunos  

A equipe que supervisiona diretamente os alunos no lago deve ter RCP e primeiros socorros 
atualizados antes de levar os alunos ao lago.  
 
Os funcionários devem ter um dispositivo de comunicação (telefone celular, walkie-talkie, etc.) 
consigo quando estão com os alunos no lago. 
 
A permissão para uso do lago com um aluno deve ser concedida pelo supervisor ou pessoa 
designada antes do uso.  
 
O supervisor de plantão deve ser informado quando os funcionários levam os alunos para o tanque.  
 
 
Política Anti-Bullying 
 

A Perkins School tem o compromisso de fornecer a todos os alunos um ambiente de aprendizagem 
seguro, livre de intimidação, intimidação virtual e retaliação. O Plano de Prevenção e Intervenção de 
Bullying Escolar da Perkins oferece proteção a todos os alunos e foi desenvolvido de acordo com a 
lei de Massachusetts e os Requisitos do Departamento de Educação Elementar e Secundária. 
 

O Plano de Prevenção e Intervenção de Bullying completo está incluído no Apêndice 2. 
 
 
Política Anti-Hazing 
 

A Perkins proíbe estritamente qualquer ato de trote associado a grupos, equipes ou organizações de 
alunos. A política anti-trote da Perkins está incluída no Apêndice 3. 
 
 
Política de relatórios obrigatórios 
 

Consistente com sua missão e filosofia, a Perkins School mantém uma política de tolerância zero 
para qualquer tipo de maus-tratos às crianças. Consistente com esta política e a exigência de que 
professores e outras pessoas que trabalham com crianças sirvam como “repórteres obrigatórios” de 
suspeitas de abuso, a Perkins investigará e relatará todos os casos de suspeita de abuso infantil. 
 

Os requisitos de relatório que seriam necessários sob condições de suspeita de abuso são os 
seguintes: A lei de Massachusetts exige que um indivíduo que seja um repórter mandatado denuncie 
imediatamente qualquer suspeita de lesão física ou emocional séria resultante de abuso ou 
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negligência de crianças menores de 18 anos de idade ao Departamento de Crianças e Famílias por 
meio de comunicação oral. Um relatório por escrito deve ser preenchido e enviado em 48 horas. 
 

Informações adicionais sobre quem deve denunciar, o que denunciar e o que constitui abuso e 
negligência são fornecidas anualmente nos treinamentos da equipe, estão no Manual do Funcionário 
e estão disponíveis na Intranet da Perkins e em cópia impressa. Formulários de relatórios também 
estão disponíveis. 
 

Para estudantes com mais de 18 anos, a lei de Massachusetts exige que um indivíduo que seja um 
repórter encarregado relate imediatamente qualquer alegação de abuso de adultos deficientes entre 
as idades de 18 a 59 anos que sejam dependentes de outra pessoa para atender às necessidades 
da vida diária. Tais denúncias são feitas à Comissão de Proteção às Pessoas com Deficiência 
(DPPC). As informações sobre o DPPC são fornecidas anualmente nas reuniões da equipe e estão 
disponíveis na Intranet da Perkins. 
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Apêndice 1 
 
Resposta de má conduta sexual e política do Título IX 
 
20 USC § 1681 declara: "Nenhuma pessoa nos Estados Unidos deve, com base no sexo, ser 
excluída da participação, ter os benefícios negados ou ser sujeita a discriminação em qualquer 
programa ou atividade educacional que receba assistência financeira federal"  

   
A Escola Perkins para Cegos (“Perkins”) está comprometida com a saúde, segurança e bem-estar de 
nossos alunos e funcionários. Não toleramos e não toleraremos qualquer forma de discriminação 
com base no sexo em nosso programa ou atividades educacionais. Somos obrigados pelo Título IX a 
não discriminar de forma alguma. 

I. Definições  

Assédio sexualé uma conduta de natureza sexual; não é bem-vindo; e nega ou limita a capacidade 
de um aluno ou funcionário de participar ou se beneficiar do ambiente escolar. Os exemplos podem 
ser avanços sexuais indesejados, pedidos de favores sexuais e outras condutas verbais ou não 
verbais ou físicas de natureza sexual. Tal conduta pode ser realizada por funcionários da escola, 
alunos, terceiros não funcionários, etc. Esta conduta pode ocorrer nas instalações da escola ou em 
locais fora do campus (em um ônibus, durante uma viagem de campo, em um treinamento, etc.) . 
Essa conduta geralmente não inclui toque ou conduta não sexual legítima. No entanto, se tal conduta 
assumir conotações sexuais, pode chegar ao nível de assédio sexual. 

Violência sexual é um tipo de assédio sexual, referindo-se a atos sexuais físicos perpetrados contra a 
vontade de uma pessoa ou quando a pessoa é incapaz de dar consentimento. 

Assédio baseado em gêneroé outro tipo de assédio sexual, referindo-se ao assédio com base na 
identidade de gênero ou não conformidade com estereótipos sexuais. Esse tipo de assédio pode não 
envolver conduta de natureza sexual. 

Consentimentoacordo voluntário e consciente. O consentimento pode não ser possível devido à 
idade ou deficiência. 

II. Política 

De acordo com o Título IX, todos os alunos e funcionários estão protegidos contra o assédio sexual, 
independentemente do sexo do perpetrador ou reclamante. Incluídas nessa proibição estão as 
denúncias de discriminação com base na identidade de gênero e orientação sexual. 

É nossa responsabilidade garantir que qualquer violência sexual não limite ou negue o suficiente a 
capacidade de qualquer aluno ou funcionário de participar ou se beneficiar de nosso ambiente 
educacional. A Perkins responderá com etapas rápidas e eficazes razoavelmente calculadas para 
encerrar a violência sexual, eliminar o ambiente hostil, prevenir a recorrência e, conforme necessário, 
remediar seus efeitos. 

Ao receber qualquer informação que sugira assédio sexual / discriminação / violência, iniciaremos 
imediatamente uma investigação imparcial e imediata para determinar o que ocorreu dentro de um 
prazo razoável (seguindo as considerações de confidencialidade necessárias). Se tal investigação 
identificar um ambiente hostil, tomaremos as medidas necessárias razoavelmente calculadas para 
eliminar o ambiente hostil, prevenir a recorrência e, conforme necessário, remediar seus efeitos. 
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De acordo com o Título IX, somos obrigados a proteger o reclamante e garantir a segurança desse 
indivíduo, o que pode exigir a adoção de medidas provisórias para proteger o indivíduo durante a 
investigação. As etapas provisórias para minimizar a carga sobre o reclamante serão determinadas 
considerando o incidente específico e a situação que atualmente afeta o reclamante. Forneceremos 
ao reclamante atualizações sobre o andamento da investigação. Forneceremos ao reclamante o 
conhecimento de todos os recursos disponíveis para ele e o direito de relatar o incidente às 
autoridades locais. 

Os funcionários da nossa escola são treinados e estão cientes de suas obrigações de acordo com as 
leis estaduais e locais nesta área. Eles também estão cientes das consequências do não 
cumprimento dessas obrigações. Temos políticas específicas em vigor para garantir que os 
funcionários de nossa escola saibam que estão proibidos de se envolver em conduta inadequada 
com nossos alunos e uns com os outros. Os funcionários também são treinados para responder 
apropriadamente se surgirem problemas nesta área. 

Quando um reclamante solicita que seu nome não seja revelado ao perpetrador, nossa escola 
garantirá que tais informações sejam tratadas com segurança. Embora possa ser necessário divulgar 
essas informações a certas partes, as informações ainda serão tratadas com segurança, 
considerando sua solicitação. É responsabilidade da escola decidir se o sigilo pode ser seguido, ao 
mesmo tempo que considera a necessidade de fornecer um ambiente seguro e não discriminatório. 

Se um reclamante solicitar que a escola não investigue ou tome medidas contra o perpetrador, é 
nossa responsabilidade informá-lo de que isso pode limitar nossa capacidade de responder 
totalmente ao incidente. Além disso, somos obrigados a informá-los de que o Título IX os protegerá 
de retaliação. 

Se for determinado que podemos respeitar a solicitação do reclamante de não divulgar ou não tomar 
medidas contra o autor do crime, ainda assim limitaremos os efeitos do incidente e evitaremos sua 
recorrência. Isso pode ser por meio de mais monitoramento, supervisão ou segurança. Além disso, 
ajustes podem ser feitos em nossa política escolar para violência / assédio sexual em resposta a tal 
conduta. 

Nossa escola oferece o treinamento necessário a todos os funcionários que possam testemunhar ou 
receber denúncias de violência sexual. Nossos treinamentos informam os funcionários sobre sua 
obrigação de relatar, quem e como relatar possíveis incidentes e as medidas apropriadas que 
precisam ser tomadas após a notificação de violência sexual ou assédio. 

Nossa política Title IX foi distribuída e está disponível para alunos, famílias de alunos e funcionários. 
Qualquer dúvida sobre o Título IX pode ser dirigida ao nosso Coordenador do Título IX, cujas 
informações de contato estão listadas abaixo. 

III. Alunos com deficiência 

Dada a nossa população de alunos, qualquer violência sexual contra qualquer um de nossos alunos 
pode exigir assistência e apoio adicional. Qualquer conduta sexual também se enquadrará em outras 
leis federais de direitos civis (Lei de Reabilitação de 1973 - Seção 504 e Título II da Lei Americana de 
Deficiências de 1990). Trabalharemos com nossos alunos para ajudá-los a compreender melhor 
nossas políticas e procedimentos de prevenção de violência sexual, assédio e discriminação. Se um 
aluno sofrer violência sexual, iremos reportar às agências de serviço de proteção apropriadas 
conforme necessário, e forneceremos suporte e assistência. 
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IV. Coordenador Título IX 
 

Nosso Coordenador do Título IX é Michele Crews, Diretora de Recursos Humanos, 175 North 
Beacon Street, Watertown, MA 02472 e pode ser contatado em (617) 972-7671 e 
Michele.Crews@perkins.org.  

Nosso Coordenador do Título IX é responsável por supervisionar a resposta de nossa escola a todos 
os relatórios e reclamações de discriminação sexual. Nosso Coordenador do Título IX investigará 
fatos relevantes para uma reclamação, determinará as sanções apropriadas contra o perpetrador e 
remédios para o reclamante, e determinará medidas provisórias para um reclamante após saber da 
reclamação. Suas responsabilidades também incluem: 

- Garantir que todas as políticas e procedimentos estejam em vigor e sejam seguidos de 
trabalhar com as autoridades locais e outros serviços se ocorrer um incidente 

- Avaliação de solicitações de confidencialidade e determinação de como proceder quando tais 
solicitações forem feitas 

- Assistência em qualquer treinamento para funcionários sobre qual conduta constitui assédio 
sexual e baseado em gênero e como responder adequadamente a essa conduta 

- Esteja informado sobre todos os relatórios e reclamações do Título IX em nossa escola 
- Coordenação de manutenção de registros, monitoramento de incidentes para ajudar a 

identificar quaisquer ofensas repetidas por indivíduos específicos ou dirigidos a indivíduos 
específicos, abordando quaisquer padrões ou problemas sistêmicos e tornando os 
administradores escolares cientes de quaisquer padrões  

- Recomendar aumentos nas medidas de segurança (monitoramento, supervisão, segurança) 
em qualquer área onde tenha ocorrido assédio  

- Revisão regular da eficácia dos esforços de nossa escola para garantir que estamos livres de 
assédio sexual e baseado em gênero, e usar informações compiladas para recomendar 
medidas proativas futuras que nossa escola pode tomar para cumprir com o Título IX e 
proteger nossa comunidade escolar  

V. Política e procedimentos de reclamação  

O Título IX exige que nossa escola adote e publique procedimentos de reclamação que 
proporcionem resolução imediata e equitativa de reclamações de alunos e funcionários por 
discriminação sexual. Nossa política de reclamações é a seguinte: 

Michele Crews, Diretora de Recursos Humanos e Coordenadora do Título IX, junto com o 
Administrador Perkins e agências apropriadas (DCF / DPPC) é responsável por investigar e resolver 
reclamações de má conduta sexual em relação à educação e cuidados dos alunos. Os alunos ou 
pais / responsáveis podem registrar reclamações com esses indivíduos em relação à educação e aos 
cuidados do aluno.Estamos empenhados em fornecer resolução imediata e equitativa de 
reclamações de alunos e funcionários alegando má conduta sexual ou discriminação com base em 
categorias legalmente protegidas (raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, 
orientação sexual e deficiência), que inclui pontualidade específica e o processo de apelação. 

Nossos procedimentos de reclamação estão incluídos neste manual de política. 

VI. Retaliação 

mailto:Michele.Crews@perkins.org
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A retaliação do perpetrador ou de qualquer indivíduo de nossa escola em resposta a uma reclamação 
é proibida pelo Título IX. A retaliação proibida inclui qualquer retaliação contra qualquer indivíduo que 
registrou a reclamação ou qualquer indivíduo que participa da investigação, audiência ou processo 
do Título IX. Nossa escola irá garantir que os indivíduos não sejam intimidados, ameaçados, 
coagidos ou discriminados por se envolverem neste processo. 

 VII.  Recursos 

Perguntas adicionais sobre o Título IX também podem ser encaminhadas ao Escritório de 
Direitos Civis do Departamento de Educação dos EUA em 617-289-0111 

 
Departamento de Saúde Pública, Prevenção de Violência Sexual e Serviços para 
Sobreviventes de Massachusetts   

250 Washington Street, 4º andar, Boston, MA 02108-4619 
Telefone: 617-624-5457 
TTY: 617-624-5992  
  

VIII.  Formulários de reclamação  

Departamento de Crianças e Famílias de Massachusetts (DCF) Formulário 51A  

https://www.mass.gov/files/child-abuse-reporting-form.pdf  

Comissão de Proteção de Pessoas com Deficiência de Massachusetts (DPPC) Formulário 19C  

https://www.mass.gov/files/documents/2018/11/14/form-19c-reporting.pdf  

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com: Michele Crews, Diretora de Recursos Humanos 
e Coordenadora do Title IX Michele.Crews@Perkins.org  ou 617-972-7671. 

 

  

https://www.mass.gov/files/child-abuse-reporting-form.pdf
https://www.mass.gov/files/documents/2018/11/14/form-19c-reporting.pdf
mailto:Michele.Crews@Perkins.org
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Apêndice 2 
 
Política Anti-Bullying 
 
É a política de Perkins Escolapara os cegos que todos os alunos tenham uma experiência 
educacional e residencial segura, protegida e livre de bullying. A Perkins espera que todos 
os membros da comunidade escolar se tratem de maneira civilizada e com respeito pelas 
diferenças. 
 
Atos de bullying, cyber-bullying e retaliação são proibidos: nas dependências da escola, 
propriedades imediatamente adjacentes às dependências da escola, em atividades, funções 
ou programas patrocinados pela escola, dentro ou fora das dependências da escola, em um 
ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar usado pela escola, ou através do uso de 
tecnologia ou um dispositivo eletrônico de propriedade, alugado ou usado pela escola e em 
um local, atividade, função ou programa que não seja relacionado à escola, ou através do 
uso de tecnologia ou um dispositivo eletrônico que não é de propriedade, alugado ou usado 
pela escola, se o bullying criar um ambiente hostil na escola para o alvo, infringir seus 
direitos na escola ou materialmente e substancialmente interromper o processo educacional 
ou a operação ordenada da escola. 
 
A retaliação contra uma pessoa que relata o bullying, fornece informações durante uma 
investigação de bullying ou testemunha ou tem informações confiáveis sobre o bullying 
também é proibida. 
 
Definições  
 
Agressor é um aluno que se envolve em bullying, cyber-bullying ou retaliação. 

  
Assédio moral, conforme definido em MGL c. 71, § 37O, é o uso repetido por um ou mais 
alunos de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou um ato físico ou gesto ou qualquer 
combinação destes, dirigido a um alvo que: 

eu. causa dano físico ou emocional ao alvo ou dano à propriedade do alvo;  
ii.  deixa o alvo com medo razoável de causar danos a si mesmo ou à sua 

propriedade; 
iii. cria um ambiente hostil na escola para o alvo;  

infrinja os direitos do alvo na escola; ou  
iv. perturba materialmente e substancialmente o processo educacional ou o 

funcionamento ordenado de uma escola.  
 
Cyber-bullying, é o bullying por meio do uso de tecnologia ou dispositivos eletrônicos, como 
telefones, telefones celulares, computadores e Internet. Inclui, mas não se limita a, e-mail, 
mensagens instantâneas, mensagens de texto e publicações na Internet. Consulte MGL c. 
71, § 37O para a definição legal de cyber-bullying. 

 
Ambiente hostil, conforme definido em MGL c. 71, § 37O, é uma situação em que o bullying 
faz com que o ambiente escolar seja permeado de intimidação, ridículo ou insulto que seja 
suficientemente severo ou abrangente para alterar as condições de educação de um aluno. 
 
Retaliação é qualquer forma de intimidação, represália ou assédio dirigido contra um aluno 
que relata o bullying, fornece informações durante uma investigação do bullying ou 
testemunha ou tem informações confiáveis sobre o bullying.  
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Pessoal inclui, mas não se limita a, administradores, educadores, assistentes de ensino, 
equipe de serviços relacionados, enfermeiras escolares, empregadas domésticas, zeladores, 
equipe de apoio e funcionários da Perkins que atuam como motoristas. 
 
Alvo é um aluno contra o qual foi perpetrado bullying, cyber-bullying ou retaliação. 
 
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Profissional 
 
A. Treinamento anual da equipe sobre o Plano. O treinamento anual para todos os 

funcionários da escola sobre o Plano incluirá os deveres dos funcionários sob o Plano, 
uma visão geral das etapas que o Superintendente ou designado seguirá após o 
recebimento de um relatório de bullying ou retaliação e uma visão geral dos currículos de 
prevenção de bullying a serem oferecidos em todos os programas. Os funcionários 
contratados após o início do ano letivo são obrigados a participar de treinamento 
baseado na escola durante o ano letivo em que foram contratados, a menos que possam 
demonstrar participação em um programa aceitável e comparável nos últimos dois anos. 

 
B. Desenvolvimento profissional contínuo. O objetivo do desenvolvimento profissional é 

estabelecer um entendimento comum das ferramentas necessárias para que os 
funcionários criem um clima escolar que promova a segurança, a comunicação civil e o 
respeito às diferenças. O desenvolvimento profissional desenvolverá as habilidades dos 
membros da equipe para prevenir, identificar e responder ao bullying. Conforme exigido 
pela MGL c. 71, § 37O, o conteúdo do desenvolvimento profissional em toda a escola 
será informado pela pesquisa e incluirá informações sobre: 

 
(eu) estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para prevenir o bullying;  
(ii)  estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para intervenções imediatas e 

eficazes para impedir incidentes de bullying;  
(iii) resultados de pesquisas sobre bullying, incluindo informações sobre categorias 
específicas de alunos que mostraram estar particularmente em risco de bullying no 
ambiente escolar;  
(v)  informações sobre a incidência e natureza do cyber-bullying; e 
(vi) Questões de segurança na Internet relacionadas ao cyber-bullying.  

 
 

Outras áreas identificadas pela Perkins incluem:  
 

• promover e modelar o uso de linguagem respeitosa; 
• fomentar a compreensão e o respeito pela diversidade e diferença; 
• construir relacionamentos e comunicar-se com as famílias;  
• administrar construtivamente os comportamentos da sala de aula;  
• usar estratégias de intervenção comportamental positiva;  
• aplicação de práticas disciplinares construtivas;  
• ensinar aos alunos habilidades, incluindo comunicação positiva, controle da raiva e 

empatia pelos outros; 
• envolver os alunos no planejamento e na tomada de decisões da escola ou da 

sala de aula e;  
• manter uma sala de aula segura e atenciosa para todos os alunos. 

 
C. Alunos em IEPs: 

A equipe do IEP deve considerar e abordar especificamente as habilidades e 
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proficiências necessárias para evitar e responder ao bullying. Isso envolverá um foco 
particular nos alunos cuja deficiência afeta o desenvolvimento de habilidades sociais. 
 

D. Notificação por escrito à equipe. A Perkins fornecerá a todos os funcionários um aviso 
anual por escrito sobre o Plano, disponibilizando-o na Internet e no manual do 
funcionário. 

 
Atividades / currículo acadêmico e não acadêmico 
 
A. Abordagens específicas de prevenção de bullying 
 

Os currículos de prevenção de bullying na Perkins serão adequados à idade e ao 
desenvolvimento de cada aluno e enfatizarão as seguintes abordagens: 

 
• usar scripts e dramatizações para desenvolver habilidades; 
• capacitar os alunos a agirem sabendo o que fazer quando testemunharem outros 

alunos envolvidos em comportamento de intimidação; ajudar os alunos a 
compreender a dinâmica do bullying e do cyber-bullying 

• enfatizando a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e apropriado de 
comunicação eletrônica; 

• identificar locais e formas de evitar o cyber-bullying; 
• melhorar as habilidades dos alunos para se envolverem em relacionamentos 

saudáveis e comunicações respeitosas; e 
• envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e de apoio que respeita a 

diversidade e a diferença; 
• desenvolver vocabulário ou outra ferramenta de comunicação para que os alunos 

possam identificar e descrever o bullying. 
 
B. Abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços de prevenção do bullyingAs 

abordagens a seguir são essenciais para estabelecer um ambiente escolar seguro e de 
suporte. Eles ressaltam a importância de nossas iniciativas de prevenção e intervenção 
contra o bullying: 

 

• definir expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas escolares e de sala de 
aula; 

• criando ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os alunos,  
• usando respostas adequadas e positivas e reforço, mesmo quando os alunos exigem 

disciplina; 
• usando suportes comportamentais positivos; 
• apoiar e incentivar a equipe a desenvolver relacionamentos positivos com os alunos; 
• modelagem, ensino e recompensa de comportamentos pró-sociais, saudáveis e 

respeitosos; 
• usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo resolução 

colaborativa de problemas, treinamento para resolução de conflitos, trabalho em 
equipe e suporte de comportamento positivo que auxiliam no desenvolvimento social 
e emocional;  

• usando a Internet com segurança; e 
• apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não acadêmicas e 

extracurriculares, especialmente em suas áreas de interesse. 
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* As iniciativas também ensinarão aos alunos as seções relacionadas ao aluno do Plano de 
Prevenção e Intervenção do Bullying. 
 
Procedimentos para funcionários, alunos e pais reportarem bullying 
 
A. Denunciar bullying ou retaliação. Relatórios de bullying ou retaliação podem ser feitos 

por funcionários, alunos, pais ou responsáveis, ou outros, e podem ser orais ou escritos. 
Relatórios orais feitos por ou para um membro da equipe devem ser registrados por 
escrito.Os membros da equipe são obrigados a relatar imediatamente à pessoa 
designada em seu programa (Chris Underwood no ensino médio, Elizabeth Torrey no 
Early Learning Center e Lower School e Rosie Rodas na surdocega) qualquer instância 
de bullying ou retaliação de que o membro da equipe tome conhecimento ou testemunhe 
. Relatórios feitos por alunos, pais ou responsáveis, ou outros indivíduos que não são 
membros da equipe da escola, podem ser feitos anonimamente. A Perkins 
disponibilizará uma variedade de recursos de relatórios para a comunidade escolar, 
incluindo, mas não se limitando a, um formulário de relatório de incidente, uma caixa de 
correio de voz, um endereço de correspondência dedicado, um endereço de e-mail e 
uma "caixa de intimidação" em cada programa onde os alunos podem fazer um relatório 
anonimamente.  

 
O formulário de Relatório de Incidentes será o mesmo que está sendo usado atualmente 
para outros incidentes graves. Este Formulário de Relatório de Incidente será 
incluídodentro pacotes de inscrição para alunos e pais ou responsáveis e estarão 
disponíveis em todos os programas e no site da escola. O Formulário de Notificação de 
Incidentes será disponibilizado no (s) idioma (s) de origem dos alunos e pais ou 
responsáveis. 
 
No início de cada ano letivo, a Perkins fornecerá à comunidade escolar, incluindo 
administradores, funcionários, alunos e pais ou responsáveis, um aviso por escrito de 
suas políticas para relatar atos de bullying e retaliação. Uma descrição dos 
procedimentos e recursos de relatório, incluindo o nome e as informações de contato da 
pessoa responsável em cada programa. Ele será incorporado nos manuais do aluno e da 
equipe, no site da Perkins e nas informações sobre o Plano que são disponibilizadas aos 
pais ou responsáveis. 
 

1 Relatórios da equipe 
Um membro da equipe irá relatar imediatamente à pessoa designada do programa 
quando ele / ela testemunhar ou tomar conhecimento de uma conduta que pode ser 
intimidação ou retaliação e deve preencher um relatório de incidente relativo ao incidente. 

 
2. Relatórios de alunos, pais ou tutores e outros 

A Perkins exige que os alunos, pais ou responsáveis e outras pessoas que testemunhem 
ou tomem conhecimento de uma instância de bullying ou retaliação envolvendo um aluno 
relatem o fato à pessoa designada para o programa. As denúncias podem ser feitas 
anonimamente, mas nenhuma ação será tomada contra o suposto agressor apenas com 
base em uma denúncia anônima. Alunos, pais ou responsáveis e outrospode solicitar a 
assistência de um membro da equipe para preencher um relatório por escrito. Alunos 
vontade receber formas práticas, seguras, particulares e adequadas à idade de relatar e 
discutir um incidente de bullying com um membro da equipe ou com a pessoa designada 
para o programa. 
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B. Responder a uma denúncia de bullying ou retaliação  
 

Segurança 
 

Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, o pessoa 
designada para o programa tomará medidas para avaliar a necessidade de criar uma 
sensação de segurança para o alvo alegado e / ou para proteger o alvo alegado de 
possíveis incidentes futuros. As respostas para promover a segurança podem incluir, mas 
não estão limitadas a, criar um plano de segurança pessoal; pré-determinar a disposição 
dos assentos para o alvo e / ou agressor na sala de aula, no almoço ou no chalé; 
identificar um membro da equipe que atuará como uma “pessoa segura” para o alvo; e 
alterar a programação do agressor e o acesso ao alvo. Opessoa designada para o 
programa pode tomar medidas adicionais para promover a segurança durante e após a 
investigação, conforme necessário. 
 
A pessoa designada para o programa implementará estratégias adequadas para proteger 
contra bullying ou retaliação um aluno que relatou bullying ou retaliação, um aluno que 
testemunhou bullying ou retaliação, um aluno que fornece informações durante uma 
investigação ou um aluno que tem informações confiáveis sobre um ato relatado de 
bullying ou retaliação. Os gerentes de caso serão informados se um de seus alunos 
relatou bullying, testemunhou bullying, deu informações durante uma investigação ou tem 
informações confiáveis sobre um ato relatado de bullying ou retaliação e criará um plano 
de segurança, se necessário. 

 

 Obrigações de notificar outros 
Aviso aos pais ou responsáveis. Ao determinar que ocorreu bullying ou retaliação, a 
pessoa designada para o programa notificará imediatamente os pais ou responsáveis do 
alvo e do agressor sobre isso, e sobre os procedimentos para respondendo a ele. 

 
C. Investigação. A pessoa designada para o programa investigará prontamente todas as 

denúncias de bullying ou retaliação e, ao fazê-lo, considerará todas as informações 
disponíveis conhecidas, incluindo a natureza da (s) alegação (ões) e as idades e estágio 
de desenvolvimento dos alunos envolvidos. 

 
Durante a investigação, a pessoa designada para o programa irá, entre outras coisas, 
entrevistar alunos, funcionários, testemunhas, pais ou tutores e outros, conforme 
necessário.  
 
As entrevistas podem ser conduzidas pela pessoa designada para o programa, outros 
membros da equipe conforme determinado pela pessoa designada para o programa e 
em consulta com o Superintendente, conforme apropriado. Na medida do possível, e 
dada sua obrigação de investigar e resolver o assunto, a pessoa designada para o 
programa manterá a confidencialidade durante o processo investigativo. A pessoa 
designada para o programa manterá um registro escrito da investigação. 

 
D. Determinações. A pessoa designada para o programa fará uma determinação com base 

em todos os fatos e circunstâncias. Se, após investigação, a acusação de bullying ou 
retaliação for comprovada, a pessoa designada para o programa tomará medidas 
razoavelmente calculadas para prevenir a recorrência e para garantir que o alvo não 
seja impedido de participar da escola ou de se beneficiar das atividades escolares. A 
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pessoa designada para o programa irá: 1) determinar qual ação corretiva é necessária, 
se houver, e 2) determinar qual ação responsiva é necessária. 

 
Dependendo das circunstâncias, a pessoa designada para o programa pode consultar o 
(s) professor (es) dos alunos ou qualquer equipe envolvida com o aluno, e os pais ou 
responsáveis do alvo ou agressor, para identificar qualquer questão social ou emocional 
subjacente (s) que possa ter contribuiu para o comportamento de bullying e para avaliar 
o nível de necessidade de desenvolvimento de habilidades sociais adicionais. 
 
A pessoa designada para o programa notificará prontamente os pais ou tutores do alvo e 
do agressor sobre os resultados da investigação e, se o bullying ou retaliação for 
identificado, que ação está sendo tomada para prevenir novos atos de bullying ou 
retaliação. Todas as notificações aos pais devem cumprir as leis e regulamentos 
estaduais e federais de privacidade aplicáveis. Por causa dos requisitos legais relativos 
à confidencialidade dos registros do aluno, a pessoa designada do programa não pode 
relatar informações específicas aos pais ou responsáveis do alvo sobre as ações 
tomadas em relação ao agressor. Se o programa designado tiver uma base razoável 
para acreditar que acusações criminais podem ser feitas contra o agressor, ele deve 
notificar o superintendente, que determinará se a agência local de aplicação da lei deve 
ser notificada 

 
 
E. Respostas ao bullying.  
 

1 Ensinando comportamento apropriado por meio da construção de habilidades 
 

As abordagens de desenvolvimento de habilidades que ajudam a ensinar habilidades 
sociais adequadas podem incluir:  
▪ oferecendo sessões de desenvolvimento de habilidades individualizadas com base 

nos currículos anti-bullying; 
▪ fornecer atividades educacionais relevantes para alunos individuais ou grupos de 

alunos, em consulta com conselheiros e outro pessoal escolar apropriado; 
▪ implementar uma gama de apoios comportamentais positivos acadêmicos e não 

acadêmicos para ajudar os alunos a compreender as formas pró-sociais de atingir 
seus objetivos; 

▪ reunião com pais e tutores para envolver o apoio parental e para reforçar o currículo 
anti-bullying e atividades de construção de habilidades sociais em casa; 

▪ adotar planos comportamentais para incluir um foco no desenvolvimento de 
habilidades sociais específicas; e 

▪ fazer um encaminhamento para avaliação. 
  

2. Tomando Ação Disciplinar 
 
Se a pessoa designada do programa decidir que a ação disciplinar é apropriada, a ação 
disciplinar será determinada com base nos fatos encontrados, incluindo a natureza da 
conduta, a idade, capacidade e nível de funcionamento independente do (s) aluno (s) 
envolvido (s), e o necessidade de equilibrar a responsabilidade com o ensino do 
comportamento apropriado.  

 
Se a disciplina for apropriada, ela será consistente com o Plano e com o código de conduta 
da Perkins. 
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Se a pessoa designada para o programa determinar que um aluno conscientemente fez uma 
falsa alegação de bullying ou retaliação, esse aluno pode estar sujeito a ação disciplinar 
consistente com o Plano e com o código de conduta da Perkins. 
 

3 Promovendo a segurança para o alvo e outros 
 
A pessoa designada para o programa considerará quais ajustes, se houver, são necessários 
no ambiente escolar para aumentar a sensação de segurança do alvo e de outras pessoas 
também.  

 
 
VII. PROIBIÇÃO CONTRA INTIMIDAÇÃO E RETALIAÇÃO 
 
Colaboração com os pais 
.  

A. Educação e recursos dos pais. A escola oferecerá programas de educação para pais 
e responsáveis focados nos componentes parentais dos currículos anti-bullying e em 
quaisquer currículos de competência social usados pela escola. Incluirá ideias sobre 
(i) como os pais e responsáveis podem reforçar o currículo em casa e apoiar o plano 
escolar; (ii) a dinâmica do bullying; e (iii) segurança online e cyber-bullying. Os 
programas serão oferecidos em colaboração com o Conselho Consultivo de Pais.Os 
recursos também estarão disponíveis na internet.  

 
B. Requisitos de notificação. A cada ano, a escola informará aos pais ou responsáveis 

dos alunos matriculados sobre os currículos anti-bullying que estão sendo usados. 
Este aviso incluirá informações sobre a dinâmica do bullying, incluindo cyber-bullying 
e segurança online. A escola enviará aos pais um aviso por escrito a cada ano sobre 
as seções do Plano relacionadas ao aluno e a política de segurança na Internet da 
escola. Todas as notificações e informações disponibilizadas aos pais ou 
responsáveis estarão disponíveis em cópia impressa e em formato eletrônico, e 
estarão disponíveis no (s) idioma (s) mais prevalente (s) entre os pais ou 
responsáveis. A escola publicará o Plano e informações relacionadas em seu site. 

 
 
VIII. RELACIONAMENTO COM OUTRAS LEIS 
 
Consistente com as leis estaduais e federais e as políticas da Perkins, nenhuma pessoa 
deve ser discriminada na admissão na Perkins ou na obtenção das vantagens, privilégios e 
cursos de estudo da Perkins por motivo de raça, cor, sexo, religião, nacionalidade, ou 
orientação sexual. Nada no Plano impede a Perkins de tomar medidas para remediar a 
discriminação ou assédio com base na associação do aluno a uma categoria legalmente 
protegida pelas leis locais, estaduais ou federais, ou pelas políticas escolares ou distritais. 
 
Além disso, nada no Plano foi elaborado ou tem a intenção de limitar a autoridade da Perkins 
de tomar medidas disciplinares ou outras ações de acordo com MGL c. 71, §§ 37H ou 37H½, 
outras leis aplicáveis ou políticas da Perkin em resposta a comportamento violento, 
prejudicial ou perturbador, independentemente de o Plano cobrir o comportamento. 
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Apêndice 3 
 
Política Anti-Hazing 
 
A Lei Geral de Massachusetts, Capítulo 269, Seções 17-19, considera crime participar de trote 
organizado e prevê a punição de multa, prisão ou ambos.  
 
De acordo com as leis do Estado de Massachusetts, Perkins Escola for the Blind não tolera trotes em 
qualquer atividade associada à escola, incluindo atletismo, acadêmicos e clubes e organizações co-
curriculares.  
 
Seção 17: Definição:  
O termo trote, conforme usado nesta seção, deve significar qualquer conduta ou método de iniciação 
em qualquer organização estudantil, seja em propriedade pública ou privada, que intencionalmente 
ou imprudentemente coloque em risco a saúde física ou mental de qualquer aluno ou outra pessoa. 
Tal conduta deve incluir chicotadas, espancamentos, marcas, calistenia forçada, exposição ao clima, 
consumo forçado de qualquer alimento, bebida, bebida ou outra substância, ou qualquer outro 
tratamento brutal ou atividade física forçada que possa afetar adversamente a saúde física ou a 
segurança de qualquer aluno ou outra pessoa, ou que sujeite esses alunos ou outra pessoa a 
estresse mental extremo, incluindo privação prolongada de sono ou descanso ou isolamento 
prolongado. Não obstante qualquer outra disposição desta seção em contrário, o consentimento não 
estará disponível como uma defesa para qualquer acusação sob esta seção. [Adicionado por 
St.1985, c.536. Alterado por St. 1987, c.665.] 
 
Seção 18: Relatório Quem sabe que outra pessoa é vítima de trote, conforme definido na seção 17 e 
está na cena de tal crime, deve, na medida em que tal pessoa possa fazê-lo sem perigo de perigo 
para si mesmo ou outros, relatar tal crime a um oficial responsável pela aplicação da lei assim que for 
razoavelmente prático. Quem deixar de denunciar o crime será punido com multa não superior a mil 
dólares. [Adicionado por St. 1985, c.536. Alterada pelaSt. 1987, c.665]  
 
Seção 19: Notificação  
Esta seção das Leis Gerais de Massachusetts exige que esta lei de trote seja emitida para todos os 
alunos e para todos os membros de clubes, equipes e organizações. Os organizadores e 
participantes do trote devem ser disciplinados de acordo com as medidas estabelecidas no manual 
do aluno "Código de Disciplina do Aluno". 
 
S.19 (resumido) Cada instituição de ensino secundário deve emitir para cada grupo de alunos, 
equipe de alunos ou organização de alunos que faz parte de tal instituição ou é reconhecida pela 
instituição ou permitida pela instituição para usar seu nome ou instalações ou é conhecido por a 
instituição existe como um grupo de alunos não afiliados, equipe de alunos ou organização 
estudantil, uma cópia desta seção e seções dezessete e dezoito, desde que, no entanto, que a 
conformidade de uma instituição com os requisitos desta seção que uma instituição emita cópias 
desta seção e seções dezessete e dezoito a grupos de estudantes não afiliados, equipes ou 
organizações não devem constituir evidência do reconhecimento da instituição ou endosso de tais 
grupos de estudantes não afiliados, equipes de organizações. 
 
 
ESCOLA DE PERKINS PARA A POLÍTICA ANTI-HAZING  
 
Declaração e definição da política  
 
I. De acordo com as leis do estado de Massachusetts, a Perkins School for the Blind não tolera trotes 
em qualquer atividade associada à escola, incluindo atletismo, acadêmicos e clubes e organizações 
co-curriculares. "Trote" significa qualquer ato intencional, conhecido ou imprudente cometido por uma 
pessoa, 
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seja individualmente ou em conjunto com outros, contra um aluno em conexão com ser iniciado, 
afiliado a, ocupar um cargo ou manter a associação em qualquer organização, clube, equipe atlética 
ou atividade e que seja pretendido, ou razoavelmente esperado, ter o efeito de humilhar, intimidar ou 
rebaixar um aluno, ou colocar em risco a saúde mental ou física desse aluno. ” 
 
Hazing também inclui solicitar, dirigir, ajudar ou de outra forma participar ativa ou passivamente de 
tais atos. O trote ocorre independentemente do consentimento ou disposição da vítima em participar 
da atividade. O trote pode ocorrer dentro ou fora do campus da escola. A escola desestimula 
atividades de clubes e times que não sejam sancionados pela escola e não é responsável por 
incidentes que possam surgir da participação em eventos não sancionados pela escola. No entanto, 
isso não impede que a escola imponha esta política e responsabilize os alunos se os eventos de trote 
ocorrerem em eventos não sancionados pela escola. 
 
II. Relatório de atividades de trote 
 
A Lei Geral 269 de Massachusetts, Seção 18 exige que "todo aquele que conhece outra pessoa é 
vítima de trote e está na cena de tal crime deve, na medida em que tal pessoa possa fazê-lo sem 
perigo ou perigo para si ou para outros, relatar tal crime a um oficial responsável pela aplicação da lei 
assim que razoavelmente praticável. Quem deixar de denunciar tal crime será punido com multa de 
não mais de mil dólares. ” Qualquer pessoa pode relatar o trote diretamente a qualquer funcionário 
da escola, o diretor e / ou superintendente da escola. Os alunos devem relatar incidentes de trote de 
forma responsável a um pai, professor, administrador, treinador, conselheiro, orientador, polícia local 
ou outro adulto responsável. Esses relatórios devem incluir hora, local, pessoas envolvidas, e o 
máximo possível de informações específicas sobre o evento de trote para facilitar uma investigação. 
Qualquer pessoa que receba um relatório, observe ou tenha outro conhecimento de conduta que 
possa constituir trote deve informar o Diretor do edifício imediatamente. A apresentação de uma 
reclamação de boa fé ou relatório de trote não afetará o futuro emprego do reclamante ou repórter, 
notas, atribuições de trabalho ou participação em atividades (ou seja, clubes, atletismo, banda, etc.). 
 
III. Consequências 
 
Se for descoberto que um aluno organizou ou participou ativamente do trote de outro aluno, esse 
aluno perderá imediatamente o direito à associação em todos os clubes acadêmicos, grupos 
extracurriculares e equipes esportivas por um período de noventa (90) dias letivos. O aluno 
enfrentará suspensão escolar por um período de até cinco dias letivos por envolvimento de menores 
e de cinco a dez dias para organizar e participar. 
 
4. Represália 
 
De acordo com a política de assédio da escola, a escola disciplinará ou tomará as medidas 
adequadas contra qualquer aluno, professor, treinador, conselheiro, administrador, voluntário, 
contratado ou outro funcionário do distrito escolar que retaliar qualquer pessoa que fizer uma 
denúncia de boa fé de alegado trote ou contra qualquer pessoa que testemunhe, assista ou participe 
de uma investigação, ou contra qualquer pessoa que testemunhe, assista ou participe de um 
processo ou audiência relacionada a tal trote. A retaliação inclui, mas não se limita a, qualquer forma 
de intimidação, represália ou assédio. 
 
V. Divulgação da Política  
 
Esta política aparecerá no manual do aluno da escola. Antes de participar de qualquer clube escolar, 
organização ou equipe atlética, o aluno deve assinar e datar um Formulário de Participação de 
Atividades que inclui informações sobre trotes que fazem referência a esta política. 
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