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Caro Pai/Guardião:
Como advogada do seu distrito e mãe de dois jovens adultos, eu sei que os estudantes e
suas famílias enfrentam muitos desafios ao longo do ano escolar. Tenho trabalhado com o
seu distrito escolar para assegurar que tenhamos normas em vigor para que sua criança
esteja seguro e produtivo. Uma das nossas principais preocupações com todos os
estudantes é a necessidade de frequência escolar consistente e estar na escola
pontualmente.
As consequências de faltar na escola são sérias e bem documentadas. Faltas escolares tem
sido identificadas como um potencial indicador de comportamento criminoso, uso de
drogas, e é frequentemente associado com a redução da realização acadêmica, autoestima, e até mesmo potencial de emprego. Além disso, vários estudos descobriram que
um padrão de muitas faltas em séries iniciais está ligado a uma maior probabilidade de
abandonar a escola em anos posteriores.
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Os pais e responsáveis, bem como os próprios estudantes, têm a responsabilidade legal de
garantir que a frequência na escola seja regular e pontual. Se uma escola identifica um
estudante que está apresentando um problema de frequência, incluindo atrasos, a escola é
obrigada por lei a resolver esse problema. Isso pode ser simples como notificar o pai ou
responsável e trabalharem em conjunto para melhorar a assiduidade do aluno. Em casos
extremos, no entanto, pode exigir que a escola solicite o auxílio do Tribunal ou do
Departamento de Crianças e Famílias.
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Em anexo você vai encontrar um resumo das Leis Gerais de Massachusetts relativos à
assiduidade. Nós o encorajamos a revisá-las, juntamente com a norma de frequência da
sua escola. Por favor, não hesite em contatar o diretor da escola de seu/sua filho(a), caso
você deseja conversar sobre esta informação.
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Todos nós compartilhamos o objetivo de permitir que os nossos alunos alcancem o seu
pleno potencial, e que começa com a presença regular e pontual do estudante na escola.
Obrigado antecipadamente pela sua cooperação. Estamos ansiosos para um ano escolar
de sucesso!
Sinceramente,
Marian Ryan
Advogada do Distrito
Middlesex County

Superintendente
Escolas Públicas de Marlborough

________________
Diretor
Escola ____________________

FALTA ÀS AULAS E FREQUÊNCIA
Informação PARA PAIS E GUARDIÕES
Uma das chaves para o desempenho acadêmico é a boa frequência. Participação consistente
na escola e em atividades escolares é importante para fazer uma transição bem sucedida da
juventude à idade adulta. Atraso e falta escolar são os primeiros indicadores de que um aluno
pode estar sofrendo de estresse ou outros problemas em sua vida. As leis de Massachusetts
referentes à frequência são projetadas para proteger as crianças e garantir que eles estejam
seguros e produtivos.
O seguinte é um resumo de algumas leis gerais de Massachusetts sobre frequência
escolar:
Frequência escolar
Capítulo 76, seção 1 das Leis Gerais de Massachusetts estabelece que todas as crianças com idades
entre seis e dezesseis anos devem frequentar a escola. Um distrito escolar pode desculpar até sete
dias de aula ou quatorze dias de meio período de aula em um período de seis meses. Além desta lei,
cada escola pode ter sua própria norma de frequência com a qual os pais/responsáveis devem estar
familiarizados.
Notificação e Informação de contato
Capítulo 76, secção 1A das Leis Gerais de Massachusetts afirma que os pais/responsáveis devem ser
fornecidos todos os anos com os números de telefone designados e instruções de como informar a escola da
ausência e o motivo da ausência de um estudante. Além disso, os pais/responsáveis devem fornecer a escola
o número de telefone de casa, trabalho ou outro número de telefone de emergência para que possam ser
contactado durante o dia escolar para que a escola possa entrar em contato e perguntar sobre a ausência.
Supervisor de Frequência
Capítulo 76, secção 19 das Leis Gerais de Massachusetts afirma que cada comitê escolar deve
empregar um supervisor de frequência. Um supervisor de frequência tem o poder de apreender e levar
para a escola qualquer criança que estiver faltando aula e é necessário investigar todos os casos em
que uma criança no distrito faltar a escola.
Aplicação CRA (Child Requiring Assistance)
Nos termos do Capítulo 119 dos Atos de 2012, o Governador Patrick assinou uma emenda para a legislação
que muda Children in Need of Serviços ("CHINS") para Families and Children Engaged in Services
("FACES"). Esta modificação afeta as escolas no que respeita à apresentação de pedidos do FACES. A
aplicação do "CRA" (Child Requiring Assistence - Criança requerendo assistência) pode ser apresentado em
tribunal por um distrito escolar se uma criança em idade escolar seja "habitualmente ausente", isto é, que
deliberadamente deixa de frequentar a escola por mais de oito dias de escola em um trimestre, ou que falha
repetidamente de obedecer os regulamentos legais e razoáveis de sua escola. A autoridade do Tribunal nos
termos de uma petição CRA inclui o poder de colocar a criança sob a custódia da agência do estado
conhecida como Departamento de Crianças e Famílias.
51A
A 51A é um relatório de suspeita de abuso ou negligência que é arquivada com o Departamento de
Serviços Sociais. Sob o capítulo 119, seção 51A das Leis Gerais de Massachusetts, um relatório pode
ser apresentado em nome de uma criança com idade inferior a dezoito anos por negligência
educacional, se uma criança não está frequentando a escola regularmente.
Responsabilidade dos Pais
Os pais ou responsáveis são legalmente responsáveis por assegurar que uma criança sob seu
controle frequente a escola diariamente. É um crime se um pai ou responsável não fazer com que a
criança frequente a escola. Se uma criança não frequentar a escola durante sete sessões de um dia ou
quatorze sessões de meio período de aula dentro de qualquer período de seis meses, o supervisor de
frequência pode apresentar uma queixa criminal em um tribunal contra o pais/guardiões responsáveis.
Induzir faltas
É um crime induzir ou tentar induzir um menor a faltar à escola, ou ilegalmente empregar ou abrigar
um menor que deveria estar na escola.

