QUANDO A SUA CRIANÇA ESTIVER
AUSENTE, POR FAVOR:
1. Chame a escola para informar da ausência.
2. Envie uma nota ao professor explicando
a razão da ausência.
3. Se levar sua criança ao doutor
por causa de doença, obtenha uma nota e
mande a nota para a escola. A nota do
doutor explica a ausência – não desculpa
a ausência.
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4. Verifique se há algum trabalho que
seu/sua filho/filha pode fazer em casa
para compensar o tempo que faltou.
5. Pergunte na sua escola se há alguma coisa
mais que deva fazer.

AS DIRETRIZES SOBRE
FREQUÊNCIA ESCOLAR SÃO
BASEADAS NAS LEIS GERAIS DE MA.
O seguinte é um sumário da lei e das normas
das Escolas Públicas de Worcester:
•O

desenvolvimento dos bons hábitos de
frequência começa na Pré-escolar e no
Jardim de Infância.

• Crianças

aprendem cedo que ir para a
escola a horas, todos os dias, é importante.

•A

Lei Estadual REQUER que estudantes
entre os 6 e 16 anos frequentem a escola.

• Às

sete ausências pode ser feita uma queixa
ao tribunal contra pais/responsáveis por não
mandarem uma criança à escola.

• Às

oito ausências num trimestre, pode ser
feita uma queixa ao tribunal sobre uma
criança por absentismo (truancy).

VAMOS PARA A
ESCOLA!

• Às

quatorze ausências, um estudante pode
perder créditos em uma classe e arrisca
retenção.

As Escolas Públicas de Worcester são um Empregador de Ação Afirmativa /
Instituição Educativa de Oportunidades Iguais e não discriminam com base em raça,
cor, gênero, idade, religião, origem nacional, identidade de gênero, situação marital,
orientação sexual, incapacidade, ou falta de abrigo. As Escolas Públicas de Worcester
oferecem acesso igual ao emprego e à total variedade de programas de educação
geral, ocupacional e vocacional. Para mais informações relacionadas com
Oportunidade Igual / Ação Afirmativa, contate com o/a Gestor(a) de Recursos
Humanos, 20 Irving Street, Worcester, MA 01609. 508-799-3020.

www.worcesterschools.org

Boa Frequência Faz Toda a Diferença!
Ajude Sua Criança a Ter Sucesso na Escola Criando Cedo o Hábito
de Boa Frequência Escolar
Êxito na Escola Vai de Mãos Dadas com Boa Frequência Escolar!
VOCÊ SABIA?
• Frequência regular à escola ajuda a criança
a sentir-se melhor consigo e com a escola.
• Pesquisas mostram que quanto mais cedo
uma criança aprende que a escola é o seu
emprego e que ele ou ela tem trabalho
importante para fazer, mais sucesso terá
na sua educação.
• Boa frequência escolar ajudará crianças a
fazer bem em escola secundária, na
universidade e no trabalho.
• Chegar tarde à escola pode levar a fraca
frequência e a perder oportunidades de
aprendizagem.

MODOS DE AJUDAR CRIANÇAS A
DESENVOLVER UMA ROTINA PARA
ESTAREM PRESENTES E A TEMPO
PARA A ESCOLA:
• Marque uma hora regular para deitar e uma
rotina de manhã.
• Prepare a roupa e mochilas na noite anterior.
• O café da manhã é servido na escola
diariamente; se as crianças tiverem um bom
café da manhã estarão prontas para
aprender.
• Fale com crianças sobre a importância da
escola.

• Aprendizagem começa no momento em que
as crianças iniciam as suas rotinas de
manhã.
Quando uma criança chega
atrasada, mesmo por alguns minutos, a
aprendizagem é interrompida.

• Pergunte às crianças o que fizeram na escola
nesse dia e façam disso uma conversação
detalhada e positiva.

• Estudantes podem ficar atrasados se
faltarem somente um dia ou dois em
algumas semanas.

• Se a sua criança parece preocupada sobre ir à
escola, fale com professores, conselheiros
escolares ou outros pais para conselhos
sobre como fazer ele(a) sentir-se
confortável e excitado(a) sobre a
aprendizagem.

• Estar cronicamente ausente (perdendo 10
por cento da escola) pode tornar mais
difícil aprender a ler.
• Duas ausências por mês = 20 ausências por
ano. Se uma criança tiver 18 ausências
por ano, na altura em que terminar o
Grau 9, faltou a um ano completo de
escola!

• Não deixe a sua criança ficar em casa a menos
que esteja realmente doente.

• Prepare planos de reserva para ir à escola se
algo acontecer. Peça a um membro da
família, um vizinho ou outros pais.
• Evite visitas médicas e viagens extensas
quando a escola estiver em sessão.

