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Manual para Pais e Alunos 
Ano letivo de 2021-2022 

 
Bem-vindos à Insight PA! 

Prezados pais e alunos, 
 
É um prazer recebê-los para o ano letivo de 2021-2022. A Insight PA Cyber Charter School tem o compromisso de oferecer uma 
educação escolar charter virtual individualizada, inovadora e de alta qualidade na qual cada aluno é incentivado a alcançar a 
excelência acadêmica e a se tornar um aprendiz por toda a vida. 
 
Acreditamos que manter uma comunicação aberta e eficaz entre a escola, o aluno e os pais é o segredo para o sucesso 
acadêmico da criança. Pensando nisso, sugiro que vocês se familiarizem com as políticas, os procedimentos, as regras e os 
regulamentos incluídos nestas páginas, pois contribuem para a criação de uma experiência de aprendizagem segura e positiva 
para nossos alunos. 
 
É possível que este manual não aborde todas as situações que podem surgir durante o ano letivo. Se vocês têm uma 
preocupação que não seja tratada de maneira adequada ou clara neste manual, podem entrar em contato com o diretor, o 
conselheiro ou o professor de seu(sua) filho(a). 
 
Desejo a vocês um ano escolar produtivo e gratificante.  
 
Atenciosamente, 
Eileen Cannistraci, Presidente Executiva 
 
Prezados pais e alunos, 
 
É uma honra saber que vocês escolheram adotar o potencial único da aprendizagem on-line e decidiram participar de nossa 
comunidade escolar! A equipe da Insight Pennsylvania sabe que nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Acreditamos 
que a combinação de um currículo on-line de alta qualidade com um ensino eficaz oferecido por professores certificados da 
Pennsylvania e uma equipe dedicada de apoio ao aluno (orientadores, conselheiros e pessoal de apoio à família) nos ajudou a 
criar um programa em que todos os alunos da Pennsylvania podem atingir seu potencial máximo. 
 
Para ajudar os alunos a terem sucesso em nosso programa, vocês podem se comunicar com os professores de modo frequente 
e proativo, garantindo que os alunos participem de todas as sessões de aula ao vivo exigidas e monitorando o progresso do 
curso e o tempo de aprendizagem em casa. Nossa equipe trabalhará para criar um Plano Individualizado de Aprendizagem 
(Individualized Learning Plan (ILP)) para os alunos quando ingressarem na escola. O envolvimento de vocês nesse processo 
ajudará a garantir que criemos um plano para atender às necessidades dos alunos da melhor maneira possível. 
 
Antes do início das aulas, verifiquem os horários das aulas e consultem as informações de orientação. Para ver tutoriais, receber 
ajuda no início e conferir as perguntas frequentes gerais, acessem k12start.com. A Universidade de Treinadores de 
Aprendizagem (Learning Coach University) é um excelente recurso para novos e experientes treinadores de aprendizagem. 
 
Bem-vindos à Insight Pennsylvania Cyber Charter School! Ficamos felizes em estabelecer uma parceria com vocês e os alunos.  
 
Diretor Executivo 
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Equipe da instituição 
350 Eagleview Blvd, Exton, PA 193541 

Telefone: 484-713-4353 Fax: 484-540-9393 
 
 

Função Nome E-mail 
Presidente Executiva Eileen Cannistraci eicannistraci@insightpa.org 
Diretor Executivo Michael Frost Mfrost@insightpa.org 
Diretora Acadêmica Julie Jaszcar jjaszcar@insightpa.org 
Diretora do Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais) 

Kelly Bryniarski Kbryniarski@insightpa.org 

Diretora do Ensino 
Fundamental (Anos Finais) 

Jessica Wright jwright@insightpa.org 

Diretora do Ensino Médio Beryl Cohen bcohen@insightpa.org 
Administrador de Carreira e 
Educação Técnica 

Barry King bking@insightpa.org 

Gerente de Comunicações Amanda Morrison Amorrison@insightpa.org 
Diretor de Programas Especiais A ser definido  
Coordenadora de 
Desenvolvimento Profissional 

 
Tasha Harris 

 
tharris@insightpa.org 

Diretora de Serviços aos 
Alunos 

Shalana Brenner sbrenner@insightpa.org 

Diretora de Operações Marissa Bush mbush@insightpa.org 
Diretora de Relatórios e 
Conformidade 

 
Johanna Best 

 
jbest@insightpa.org 

Coordenadora de 
Contabilização de Fundos 
Educacionais Infantis 

 
 
Kymberly Outten 

 
 
koutten@insightpa.org 

Coordenadora de 
Desenvolvimento da Língua 
Inglesa 

 
 
Jamiee Varsalone 

 
 
jvarsalone@insightpa.org 

Diretora Assistente do Ensino 
Médio 

 
Megan Miller 

 
mmiller@insightpa.org 

Diretora Assistente do Ensino 
Fundamental (Anos Finais) 

 
Allison Parry 

 
awallace@insightpa.org 

Diretora Assistente de Ensino 
Fundamental (Anos Iniciais) 

 
Kelly Quackenbush 

 
kquackenbush@insightpa.org 
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Secretário Acadêmico Registros estudantis srecords@insightpa.org 
Assiduidade Assiduidade attendance@insightpa.org 
Coordenadora de Testes Lori Jones ljones@insightpa.org 
Enfermeira Escolar Elaine Maffia emaffia@insightpa.org 
Enfermeira Escolar Wendy Smith wsmith@insightpa.org 
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Atendimento ao cliente do K12 
Disponível para famílias 24 horas por dia, 7 dias por semana, 361 dias por ano 
• Telefone: 866-K12-CARE (866-512-2273) 
• Tíquete da Web (webform.k12.com) 
• On-line em K12.com/Support para autoajuda O atendimento ao cliente lida com: 
 
 

Atenção ao cliente 
Materiais: substituição de itens ausentes, danificados ou perdidos 
Configuração da conta escolar on-line 
Assistência para o login em software on-line da escola e de terceiros 
Navegação escolar on-line e consultas sobre instruções 
Assistência para recuperação de materiais e hardware 

 
Suporte técnico 
Hardware: solução de problemas nos dispositivos dos alunos e substituição de hardware fornecido pelo K12, 
conforme necessário 
Software: solução de problemas de todos os softwares do K12 e de terceiros (Collaborate, QuickTime, Java,  
Adobe Flash Player e Reader etc.)  
Identificação e solução de falhas de software e colaboração com as equipes de TI do K12 para a resolução 
Conectividade: solução de problemas de rede doméstica e consulta com provedores de serviços de Internet, 
conforme necessário 

 
VISÃO GERAL 

 

O objetivo primordial da Insight PA Cyber Charter School (Insight PA) é capacitar, inspirar e preparar os alunos para atingir os níveis 
mais altos de padrões acadêmicos de modo que eles causem um impacto significativo na comunidade. A Insight PA procura 
despertar o desejo de aprender em cada aluno e incentivá-los a entender suas metas, traçando um caminho claro para alcançá-las. 
 
Acreditamos que os alunos aprendem de maneiras diferentes e, portanto, merecem uma escola que se adapte às suas 
potencialidades e carências. É por isso que nossa equipe cria um Plano de Aprendizagem Individual (ILP) em parceria com cada 
aluno e cada família. O ILP apresenta metas individuais acadêmicas e não acadêmicas, combinando-as com os devidos roteiros, 
ações e marcos intermediários necessários para o sucesso. Para alguns de nossos alunos, esse plano possibilita uma 
abordagem educacional mais assíncrona. Outros, particularmente aqueles que têm dificuldade em aprender ou participar de 
atividades, preferem seguir uma abordagem mais síncrona. 
 
Sabemos que o engajamento é o primeiro pré-requisito para o sucesso. Por isso, embora os professores desempenhem um 
papel central em nosso modelo educacional, eles têm a colaboração de conselheiros, equipes de apoio à família, assistentes 
sociais e outro pessoal de apoio. Nossas equipes de ILP analisam cada aluno, tentam entendê-los como um todo e, em parceria 
com as famílias, criam um plano que levará ao progresso geral. Nossos alunos precisam participar ativamente para ter sucesso. 
 

EQUIPE DE APOIO DAS METAS EDUCACIONAIS 
 
Não é possível atingir metas educacionais sem os principais membros da equipe que atende aos alunos. A Insight PA acredita 
que os alunos precisam estar cercados por líderes, professores e parceiros dos pais ou treinadores de aprendizagem dedicados. 
Essa equipe é responsável por orientar o ensino, mas primeiro pode precisar identificar e eliminar alguns obstáculos 
socioemocionais para que a aprendizagem ocorra. Esse grupo de professores, membros da equipe de apoio à família, 
conselheiros, especialistas, coordenadores comunitários e coordenadores dos pais tem o compromisso de: 

• definir altas expectativas para todos; 
• identificar e eliminar obstáculos que impedem o crescimento do aluno; 
• identificar a melhor abordagem de aprendizagem individualizada para atender às necessidades exclusivas de cada aluno; 
• praticar a comunicação significativa e direta sobre metas e progresso; 
• promover parcerias colaborativas profundas entre alunos, pais, comunidade, professores, funcionários e administradores; 
• utilizar o ensino baseado na pesquisa para garantir o domínio dos conhecimentos a todos; e 
• respeitar o fato de que o tempo é um bem limitado que nunca deve ser desperdiçado. 

Cada sala de aula on-line oferece um currículo atrativo e relevante que se baseia nos interesses e nas habilidades dos alunos. 
As necessidades dos alunos, conforme identificadas por uma avaliação regular, fundamentam nosso método de ensino e 
orientam os serviços adequados e eficazes de intervenção. Oferecemos um ambiente avançado de aprendizagem e um sistema 
abrangente de apoio para atender às necessidades da criança como um todo. Nosso objetivo é proporcionar um lugar onde 
todos os alunos possam crescer, inclusive os que estavam estagnados. 
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Admissões e requisitos de matrícula 
Todos os alunos qualificados do ensino fundamental e médio da Comunidade da Pennsylvania podem frequentar a Insight PA 
Cyber Charter School. Na educação, um modelo único não funciona para todos os casos. Por isso, a Insight PA se dedica a 
oferecer aos alunos e às famílias um ambiente de aprendizagem on-line que possa atender às necessidades exclusivas de 
cada aluno. 
 
Com base na Seção 1723-A da Lei da Escola Charter (Charter School Law), todo estudante em idade escolar do ensino 
fundamental e médio residente na Comunidade da Pennsylvania está qualificado para se matricular na Insight PA Cyber Charter 
School. Não faremos qualquer discriminação em nossas políticas ou práticas de admissão com base em habilidade intelectual 
ou atlética, medidas de aproveitamento ou aptidão, status como uma pessoa com deficiência, proficiência na língua inglesa nem 
em qualquer outro motivo que seria ilegal se usado por um distrito escolar. Não usaremos testes de aproveitamento, testes de 
exame de admissão nem outros meios para testar a capacidade intelectual de um aluno a fim de conceder ou negar a admissão. 
Não julgaremos a média de notas do aluno ao considerar a solicitação de matrícula. 
 
A Insight PA Cyber Charter School exigirá a documentação solicitada pelo estado para a inscrição, que é a seguinte: 
 
• Cópia da certidão de nascimento/comprovante de idade 
• Registro de imunização 
• Comprovante de residência (exceto para alunos em situação de rua) 
• Declaração juramentada sobre disciplina 
• Pesquisa sobre o idioma falado em casa 
 
Além disso, embora não seja uma condição para matrícula, a escola exigirá que os pais/alunos preencham os seguintes 
documentos: liberação de registros, formulário de informações de matrícula do aluno, formulário de uso educacional de 
propriedade, formulário de renda familiar e formulário de notificação de matrícula de escolas charter do Departamento de 
Educação da Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education (PDE)). 

Não discriminação 
A Insight PA não negará a admissão de qualquer aluno à escola, não negará a participação, não negará benefícios nem 
discriminará qualquer aluno em qualquer programa curricular, extracurricular, recreativo, de serviços estudantis ou outros 
programas ou atividades. Nenhum direito estudantil deve ser reduzido ou prejudicado por causa de sexo, raça, religião, 
nacionalidade, ascendência, crença, gravidez, estado civil ou parental, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência 
física, mental, emocional ou de aprendizagem da pessoa, conforme exigido pelo estado e pelos estatutos federais. Esta política 
também proíbe a discriminação conforme definido pelo Título IX das Emendas à Educação de 1972 (Title IX of the Education 
Amendments of 1972) (sexo), pelo Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964 (Title VI of the Civil Rights Act of 1964) (raça e 
origem nacional) e pela Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) (deficiência). 
 
Título IX 
O Título IX das Emendas à Educação de 1972, § 1681 et seq. do Título 20 do Código dos Estados Unidos (United States Code 
(U.S.C.)), protege os alunos contra discriminação de sexo em programas ou atividades educacionais que recebem assistência 
financeira federal. O Título IX afirma que: “Nenhuma pessoa deve, com base no sexo, ser excluída da participação, ter os benefícios 
negados ou ser sujeita a discriminação em qualquer treinamento acadêmico, extracurricular, ocupacional, de pesquisa ou outro 
programa educacional ou atividade administrada por um destinatário que recebe assistência financeira federal”. 
 
Não retaliação 
A Insight Pennsylvania Cyber Charter School (ISPA) não deve retaliar pessoas por se oporem a uma prática ou política 
educacional ilegal ou por fazerem acusações, testemunharem ou participarem de acusações ou ações de acordo com o 
Título IX. 
 
Regra básica 
Ao oferecer um benefício, auxílio ou serviço a um aluno, a ISPA não deve, com base no sexo: 
 

• tratar a pessoa de maneira diferente de outras para determinar se essa pessoa cumpre um requisito ou uma condição 
para a oferta de tal auxílio, benefício ou serviço; 

• oferecer ajuda, benefícios ou serviços diferentes ou oferecer ajuda, benefícios ou serviços de maneira diferente; 
• negar à pessoa qualquer tipo de ajuda, benefício ou serviço; 
• sujeitar a pessoa a regras distintas ou diferentes de comportamento, sanções ou outro tratamento; 
• apoiar ou perpetuar a discriminação contra a pessoa, prestando assistência significativa a agências, organizações ou 

pessoas que discriminem com base no sexo ao oferecer ajuda, benefícios ou serviços a alunos ou funcionários; 
• ou ainda limitar a pessoa no gozo de seus direitos, privilégios, vantagens ou oportunidades. 
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Coordenador do Título IX 
A escola charter designou um coordenador para garantir a conformidade com o Título XI. As principais responsabilidades do 
coordenador do Título IX são: Eileen Cannistraci, EiCannistraci@insightpa.org 

1. Coordenar as atividades do Título IX, como desenvolvimento, implementação e monitoramento de divulgações, políticas, 
procedimentos e práticas apropriados elaborados para cumprir a legislação, a regulamentação e a jurisprudência federal 
e estadual que exija a resolução imediata e equitativa de todas as acusações conforme o Título IX. 

2. Oferecer liderança, direção e supervisão para todas as atividades e para o pessoal do programa do Título IX, inclusive 
consultoria com órgãos de formulação de políticas relevantes e pessoal sênior com a finalidade de aconselhar, 
esclarecer e identificar as ações necessárias para eliminar a discriminação de sexo e/ou gênero em todos programas e 
atividades educacionais a fim de garantir que o acesso a instalações, oportunidades e recursos tenha equidade de 
gênero em todo o distrito ou campus. 

3. Oferecer treinamento contínuo, consultoria e assistência técnica sobre o Título IX para todos os alunos e funcionários, 
com conteúdo especializado de treinamento para auditores/conselhos, investigadores, oficiais da lei e oficiais de 
apelação do campus. 

4. Desenvolver, implementar e coordenar atividades estratégicas no campus e/ou na escola voltadas para a prevenção da 
violência sexual e de outras formas de discriminação de sexo e/ou gênero. 

5. Desenvolver e distribuir materiais educacionais, inclusive folhetos, pôsteres e materiais digitais que informam os 
membros da escola ou a comunidade do campus (alunos, professores, administradores, funcionários e pais) sobre 
direitos, responsabilidades e recursos do Título IX, tanto internos quanto externos a instalações da escola/campus. 

6. Supervisionar a admissão, a investigação, o processamento, a emissão de conclusões sobre os fatos e a resolução 
oportunos, eficazes e justos de todos os casos de discriminação de sexo/gênero divulgados aos funcionários responsáveis 
e/ou relatados ou registrados por alunos, professores, funcionários, terceiros ou membros da comunidade mais ampla. 

7. Supervisionar as atividades de conformidade com o Título IX de outros delegados, departamentos e escritórios do 
campus/escola (por exemplo, investigadores, conduta/disciplina estudantil, serviços às vítimas, segurança pública, 
serviços de enfermagem/saúde, serviços de aconselhamento, assuntos estudantis, recursos humanos, assuntos 
docentes/acadêmicos, atletismo etc.). 

8. Realizar a devida notificação de uma investigação; definir a magnitude de uma investigação; garantir a provisão de ações 
corretivas iniciais; assegurar o cumprimento dos prazos; apresentar a devida notificação de acusações, a notificação de 
audiência e a notificação de resultado e resoluções, além de oferecer um repositório e uma fonte de manutenção de 
registros institucionais (também pode ser delegado). 

9. Oferecer orientação e assistência às supostas vítimas de violência sexual e discriminação de sexo/gênero, inclusive o 
encaminhamento para recursos de apoio, a notificação do direito de registrar queixas internas, a notificação do direito de 
queixa ao Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação dos EUA (US Department of Education Office for 
Civil Rights) e a notificação do direito de relatar incidentes às autoridades policiais. 

10. Monitorar o cumprimento institucional e oferecer consulta contínua sobre a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 e 
as leis federais e estaduais relacionadas que proíbem a discriminação e o assédio contra todas as classes protegidas. 

11. Organizar e manter registros de reclamações, relatórios de decisões e outros registros relativos à conformidade com o 
Título IX, inclusive relatórios anuais do número e da natureza das acusações registradas e a decisão sobre tais 
acusações, coleta de dados, pesquisas de clima, monitoramento de padrões; e 

12. Atuar como contato principal para consultas governamentais no que se refere ao Título IX. 
 
Assédio sexual 
 
De acordo com a orientação do Escritório de Direitos Civis (“OCR”) do Departamento de Educação dos EUA, vários fatores 
relacionados devem ser considerados para determinar se o ambiente se tornou hostil. A orientação indica que a conduta em 
questão deve ser vista sob perspectivas subjetiva e objetiva. Especificamente, as normas do OCR exigem que a conduta seja 
avaliada sob a perspectiva de uma pessoa sensata na posição da suposta vítima, considerando todas as circunstâncias. Quanto 
mais severa a conduta, menor será a necessidade de mostrar uma série repetitiva de incidentes para provar a existência de um 
ambiente hostil, especialmente se a conduta for física. Um incidente único ou isolado de violência sexual pode criar um 
ambiente hostil. 
 
O assédio sexual inclui, por exemplo, avanços sexuais, solicitação de favores sexuais ou outros atos verbais ou físicos de 
natureza sexual quando: 
 

1. a sujeição a tal conduta é feita explícita ou implicitamente como um termo ou condição do sucesso do aluno no local de 
trabalho; 

2. a sujeição ou rejeição de tal conduta por um aluno é usada como base para as decisões da escola que afetam esse 
aluno; ou 

3. essa conduta tem o propósito ou efeito de interferir injustificadamente no desempenho de um aluno ou de criar um 
ambiente escolar intimidador, hostil ou ofensivo. 

 
Assédio devido ao gênero 
 
A proibição da discriminação sexual do Título IX se aplica a afirmações de discriminação em decorrência da identidade de 
gênero ou da não adequação a noções estereotipadas de masculinidade ou feminilidade, e o OCR aceita essas acusações para 
investigação. O assédio devido ao gênero é outra forma de assédio sexual e se refere à conduta inapropriada em decorrência do 
sexo real ou percebido de um indivíduo, como assédio devido à identidade de gênero ou à não conformidade com estereótipos 
sexuais, e não necessariamente envolve uma conduta de natureza sexual. Da mesma forma, a orientação sexual ou identidade 
de gênero real ou percebida das partes não altera as obrigações da ISPA. Processos judiciais recentes reconheceram como 

mailto:EiCannistraci@insightpa.org
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assédio sexual atos de assédio dirigidos a uma pessoa por causa do gênero, independentemente da intenção por trás do ato. A 
ISPA adota essa interpretação como parte de sua política. 
 
Geral 
 
O assédio sexual é uma violação das leis federais e estaduais e pode expor não apenas a ISPA como entidade escolar, mas 
também os indivíduos empregados pela ISPA a responsabilidades significativas conforme a lei. 
 
Quando a ISPA tomar conhecimento ou tiver o dever de tomar conhecimento de um possível assédio sexual, ela adotará 
medidas imediatas e apropriadas para investigar ou determinar o que ocorreu. Se uma investigação revelar que o assédio gerou 
um ambiente hostil, a ISPA tomará medidas imediatas e eficazes calculadas para encerrar o assédio, eliminar o ambiente hostil, 
evitar que o assédio se repita e, conforme apropriado, remediar os efeitos. 
 
Exemplos de conduta proibida 
 
A seguir estão exemplos de atos que violam o Título IX. Esses exemplos não devem ser interpretados como uma lista 
abrangente de atos proibidos de acordo com a política. 
 
A. Ataques físicos de natureza sexual, como: 
 

1. estupro, agressão sexual, molestamento ou tentativa de cometer esses crimes ou realização de um ato com a intenção 
de causar medo de dano físico imediato ou morte em outra pessoa; e 

2. contato físico intencional de natureza sexual, como tocar, beliscar, dar tapinhas, agarrar, roçar ou cutucar o corpo do 
aluno ou tocar as roupas que cobrem a área imediata das partes íntimas do reclamante. 

 
B. Avanços sexuais, sugestões ou outros comentários sexuais inapropriados, como: 
 

1. gestos, sons, observações, piadas ou comentários sobre a orientação sexual ou experiência sexual de uma pessoa 
dirigidos ou feitos na presença de alunos; 

2. tratamento preferencial ou promessa de tratamento preferencial por sujeitar-se a conduta sexual, como solicitação ou 
tentativa de solicitar que um aluno se envolva em uma atividade sexual para compensação ou recompensa; e 

3. sujeitar ou ameaçar sujeitar um aluno a atenção ou conduta sexual inapropriada ou tornar intencionalmente mais difícil 
o sucesso na escola devido ao gênero do aluno. 

 
C. Exibição de publicações em qualquer lugar sob o controle da ISPA, como: 
 

1. exibição de fotos, pôsteres, desenhos animados, calendários, grafites, objetos, materiais promocionais, materiais de 
leitura, música ou outros materiais que sejam sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes ou pornográficos. 

 
Exceções serão consideradas em situações em que nudez ou linguagem sexualmente explícita sejam necessárias para 
transmitir uma mensagem importante para a saúde ou segurança pública ou sejam pedagogicamente apropriadas. Sujeito às 
exceções anteriores, o material visual será considerado sexualmente sugestivo se retratar uma pessoa de qualquer sexo nua ou 
seminua ou que posa com o propósito óbvio de exibir ou chamar atenção para partes íntimas de seu corpo; 
 

2. exibir ou divulgar, em qualquer ambiente de sala de aula virtual, materiais que sejam sexualmente reveladores, 
sugestivos, degradantes ou pornográficos; ou 

3. posse de tal material de maneira que seja previsível que possa ser visto por outras pessoas. 
 
D. Favoritismo sexual: 
a concessão ou recusa de oportunidades e benefícios da ISPA, como tarefas e acompanhamento e relatórios do progresso, 
constitui violações do Título IX quando realizada com base no favoritismo sexual, sendo proibida. 
 
E. Outras formas de violações do Título IX: 
outra conduta que tenha o propósito ou efeito de interferir de maneira irracional nas condições de aprendizagem de um aluno 
com base no gênero também pode constituir violação e, portanto, é proibida. Alguns exemplos de conduta que, quando baseada 
no gênero, violam o Título IX são: 
 

1. atribuir tarefas desagradáveis ou inseguras; ou deixar de atribuir tarefas comparáveis que tenderiam a prejudicar o 
desenvolvimento do aluno; 

2. reter informações, materiais, equipamentos ou suprimentos necessários para o desempenho eficiente de uma tarefa; 
3. deixar de cooperar ou ajudar os alunos de maneira injustificada em questões relacionadas à escola; 
4. interferir nos esforços de um aluno para concluir uma tarefa de maneira satisfatória; 
5. manter padrões de desempenho desiguais; 
6. isolar os alunos ou demonstrar aos alunos que eles não são bem-vindos devido ao seu gênero; ou 
7. referir-se a alunos denegrindo-os sexualmente ou usando insultos por causa de seu gênero. 

 
F. Retaliação por acusações referentes ao Título IX. A lista de exemplos de retaliação abaixo não é exaustiva, mas traz alguns 

itens: 
 

1. disciplina arbitrária, ameaças, mudança injustificada de tarefas, disponibilização de informações imprecisas ou falta de 
cooperação ou discussão sobre assuntos relacionados à escola com qualquer aluno porque o aluno reclamou, foi 
testemunha ou enfrentou o Título. 
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2. pressionar intencionalmente, negar falsamente, mentir ou encobrir ou tentar encobrir uma conduta como as descritas 
nos itens acima. 

 
Realização de uma acusação  
 
A ISPA: 
 

1. publicará um aviso de não discriminação sexual em seus programas e atividades educacionais, inclusive informando 
que o Título IX exige que não haja esse tipo de discriminação. O aviso deve indicar que as questões relativas à 
aplicação do Título IX podem ser encaminhadas ao coordenador do Título IX da ISPA ou ao OCR. Incluirá o nome ou 
cargo, endereço comercial, número de telefone e endereço de e-mail do coordenador do Título IX da ISPA. O aviso 
será publicado com destaque no site da ISPA e em vários locais nas dependências da ISPA e incluído em publicações 
eletrônicas e impressas de distribuição geral que apresentam informações a alunos e funcionários sobre os serviços e 
as políticas da ISPA; 

2. designará pelo menos um funcionário para coordenar atividades para cumprir e realizar suas responsabilidades 
conforme o Título IX, como supervisionar todas as acusações referentes ao Título IX e identificar e tratar de padrões ou 
problemas sistêmicos que surjam durante a análise das acusações. O coordenador do Título IX ou a pessoa designada 
estará disponível para se reunir com os alunos conforme necessário; e 

3. publicará a política (inclusive os procedimentos de conformidade contidos na política) no site da escola de modo que 
fique bem visível, enviará a diretriz eletronicamente a todos os membros da comunidade escolar, disponibilizará a 
política no escritório da ISPA e resumirá ou anexará a diretriz ao manual da escola;  

 
Caso o diretor de conformidade com o Título IX seja a pessoa acusada de assédio sexual ou se o reclamante sentir que o diretor 
de conformidade com o Título IX é de alguma forma responsável pela violação do Título IX, o reclamante poderá apresentar suas 
preocupações diretamente para a Presidente Executiva (“CEO”), que cumprirá os procedimentos descritos a seguir. 

 
Procedimentos de acusações 
O aluno pode buscar uma solução informal ou formal para sua acusação: 
 

A. Informal 
 
O aluno ou seus pais podem solicitar que o diretor de conformidade com o Título IX intervenha, notificando o suposto infrator de 
que o(s) comportamento(s) ofensivo(s) específico(s) não será(ão) tolerado(s). Nesse caso, o diretor de conformidade com o 
Título IX deve se reunir com o suposto infrator, registrar uma declaração a respeito das alegações e, se justificado, exigir que o 
suposto infrator participe de aconselhamento não disciplinar. O suposto infrator, se for aluno, terá o direito de ter seus pais 
presentes durante a reunião com o diretor de conformidade com o Título IX. O diretor de conformidade com o Título IX deve 
documentar, por escrito, todas as ações tomadas em relação à investigação das alegações, como declarações de outros alunos 
e/ou da administração/equipe/prestador(es) de serviços ou voluntário(s) da escola. O reclamante deve ser notificado sobre o 
direito de encerrar o processo informal a qualquer momento e iniciar a fase formal do processo de acusação. Além disso, em 
casos que envolvem alegações de agressão sexual, uma resolução ou mediação informal não é apropriada, mesmo que ocorra 
de maneira voluntária. 
 

B. Formal 
 
O aluno que acredita que seus direitos do Título IX foram violados pode registrar uma acusação solicitando uma investigação formal 
sobre as alegações. As acusações formais devem ser recebidas por escrito pelo diretor de conformidade com o Título IX e assinadas 
pelo reclamante. Uma investigação completa e detalhada deve ser conduzida pelo diretor de conformidade com o Título IX. 
 
Essa investigação determinará: (1) se a conduta ocorreu ou não; (2) se a conduta constitui uma violação do Título IX ou da 
política; e, (3) se a conduta foi uma violação, quais ações a ISPA tomará para encerrar a violação, eliminar o ambiente hostil e 
evitar a recorrência, o que pode incluir a imposição de penalidades ao infrator e o fornecimento de soluções para o reclamante. 
 
Na medida do possível e conforme permitido por lei, a confidencialidade deve ser mantida dentro dos limites da investigação do 
comportamento proibido alegado. Todas as partes serão tratadas com dignidade e o devido processo. 
 

C. Medidas preliminares 
 
Durante a pendência de uma investigação, a ISPA tomará medidas preliminares razoáveis para evitar possíveis problemas 
adicionais referentes ao Título IX. A instituição poderá tomar medidas para evitar o contato entre o reclamante e o suposto 
infrator, removendo o suposto infrator da turma/sala de aula do reclamante. O diretor de conformidade com o Título IX deve 
apresentar ao reclamante atualizações periódicas sobre o status da investigação. O diretor de conformidade com o Título IX 
também deve garantir que o reclamante esteja ciente de seus direitos conforme o Título IX e de programas e recursos de 
assistência disponíveis ao aluno. O diretor de conformidade com o Título IX também deve informar o reclamante sobre seu 
direito de buscar assistência jurídica externa e sobre seu direito de denunciar um crime às autoridades locais. 
 
Mesmo que o diretor de conformidade com o Título IX tenha determinado que a ISPA pode respeitar o pedido de 
confidencialidade de um reclamante e, portanto, pode não ser capaz de responder totalmente a uma alegação de violência 
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sexual e iniciar uma ação formal contra um suposto infrator, essas medidas preliminares podem ser tomadas para proteger 
o reclamante, mantendo sua identidade em sigilo. 
 

D. Confidencialidade 
 
Antes que um aluno revele informações que ele deseja manter em sigilo, a ISPA deve tomar todas as medidas para garantir que 
o aluno entenda: (1) a obrigação da ISPA de relatar os nomes do suposto infrator e do reclamante envolvidos na suposta 
violência sexual, bem como fatos relevantes sobre o suposto incidente (como data, hora e local) ao coordenador do Título IX, a 
outros funcionários apropriados da escola, a policiais locais e à ChildLine de acordo com os deveres de denunciante obrigatório; 
a opção do aluno de solicitar que a ISPA mantenha sua confidencialidade, o que o diretor de conformidade com o Título IX 
considerará; e 
 

1. a capacidade do aluno de compartilhar as informações confidencialmente com serviços de aconselhamento, defesa 
de direitos, saúde, saúde mental ou violência sexual. Se o aluno solicitar confidencialidade, o diretor de 
conformidade com o Título IX deverá tomar todas as medidas para respeitar a solicitação e avaliá-la no contexto da 
responsabilidade da ISPA de oferecer um ambiente seguro e não discriminatório para todos os alunos. 

 
Procedimentos para investigar e solucionar acusações 
 

A. Diretor de conformidade com o Título IX 

O diretor de conformidade com o Título IX deve ser capaz de conduzir uma investigação completa e deve buscar 
aconselhamento e assistência do Conselho de Curadores se ele acredita que não tem capacidade de conduzir uma investigação 
detalhada e completa da má conduta alegada. Se o diretor de conformidade com o Título IX ou a CEO for acusado de violar o 
Título IX, o Conselho nomeará um indivíduo qualificado que não seja funcionário da ISPA para conduzir a investigação. 
 

B. Condução de investigações/realização de audiências 

O diretor de conformidade com o Título IX que receber uma acusação referente ao Título IX deverá registrar os detalhes da 
acusação por escrito e fazer com que o reclamante a assine. Todas as acusações referentes ao Título IX contra um aluno 
devem ser recebidas, investigadas e descartadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Política: 

 
1. O diretor de conformidade com o Título IX se reunirá com cada reclamante para ouvir e compreender as 

alegações. O reclamante pode ter seus pais presentes durante as reuniões. O acusado, se for aluno, também terá 
o direito de ter seus pais presentes durante as reuniões com o diretor de conformidade com o Título IX. 

 
 

2. Após as reuniões, o diretor de conformidade com o Título IX conduzirá uma investigação adequada, confiável e 
imparcial da(s) acusação(ões), com entrevistas e o registro de declarações de testemunhas do reclamante e do 
suposto infrator, além da análise de todas as evidências apresentadas. As partes receberão atualizações até que 
haja uma determinação por escrito. 

 
 

3. A acusação será decidida considerando a superioridade das provas (ou seja, é mais provável que tenha ocorrido 
assédio sexual ou violência). 

Mesmo que a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA)) limite a divulgação de certas informações em processos disciplinares, o diretor de conformidade com o 
Título IX divulgará informações ao reclamante sobre a penalidade imposta ao infrator quando ela estiver 
diretamente relacionada ao reclamante. A penalidade pode ser uma ordem para que o infrator fique longe do 
reclamante ou que o infrator seja proibido de frequentar a escola por um período ou seja transferido para outra 
turma/sala de aula no prédio da escola charter. 

 
4. Se o diretor de conformidade com o Título IX tomar uma decisão concluindo que as alegações do reclamante são 

corroboradas pela superioridade das provas, o nível apropriado de punição consistente com a política sólida da 
escola charter contra a má conduta referente ao Título IX será determinado pela CEO, pelo diretor de conformidade 
com o Título IX e por outros órgãos administrativos como parte do processo disciplinar aprovado pelo Conselho 
das Escolas Charter. Se o diretor de conformidade com o Título IX ou a CEO acreditar que a imposição de 
suspensão dentro da escola, suspensão fora da escola ou expulsão de um aluno acusado pode ser apropriada, 
uma audiência formal ou informal deverá ser realizada. Os procedimentos disciplinares formais contidos no Código 
de Conduta da Escola Charter devem ser seguidos nessas audiências para garantir a proteção do processo devido 
para o acusado. Documentos relativos a acusações comprovadas de assédio sexual devem ser anexados ao 
registro do aluno acusado. Documentos relativos a acusações infundadas não devem ser anexados aos registros 
do aluno, mas devem ser mantidos pelo Conselho de Curadores em um arquivo confidencial estabelecido 
expressamente para reter denúncias de acusações referentes ao Título IX contra alunos. Uma notificação sobre o 
direito e as instruções de recurso da decisão será incluída na decisão apresentada aos alunos e pais. 
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C. Outros requisitos de denúncia 

Se a acusação envolver agressão sexual, estupro ou conduta de natureza criminosa, o Departamento de Polícia (Police 
Department) local deverá ser contatado, e uma denúncia do incidente deverá ser feita pela ISPA. Uma denúncia também 
deve ser feita pelo denunciante obrigatório para a ChildLine e o Departamento de Bem-Estar Público (Department of Public 
Welfare) de acordo com a Política de Denunciante Obrigatório aprovada pelo Conselho das Escolas Charter. Se houver 
alguma dúvida sobre se a conduta denunciada é ou não uma atividade criminosa constituída, o advogado do Conselho da 
ISPA deverá ser contatado imediatamente. O conhecimento de uma investigação policial não isenta a ISPA de sua 
obrigação independente do Título IX de investigar a conduta. 
 

D. Treinamento 

Os funcionários serão treinados para que saibam como denunciar assédio aos responsáveis apropriados da escola, de modo 
que os funcionários com autoridade para lidar com assédio saibam como responder adequadamente. O treinamento para 
funcionários incluirá informações práticas sobre como identificar tipos de conduta que constituem assédio ou violência sexual, 
como identificar sinais de alerta que possam precisar de atenção e como denunciar assédio sexual e violência. Esse treinamento 
será oferecido a todos os funcionários que possam testemunhar ou receber denúncias de assédio sexual e violência, como 
professores, administradores escolares, conselheiros escolares e profissionais de saúde. Todas as pessoas envolvidas na 
implementação dos procedimentos de queixa de um destinatário (por exemplo, coordenadores do Título IX, investigadores e 
árbitros) devem ter treinamento ou experiência no tratamento de acusações de assédio sexual e violência sexual e com os 
procedimentos de queixa das escolas charter. O treinamento também incluirá os requisitos de confidencialidade aplicáveis. Em 
casos de violência sexual, o investigador e o tomador de decisões também terão treinamento ou conhecimento adequado sobre 
violência sexual. 
 
Além disso, a escola charter garantirá que a equipe seja capaz de oferecer aconselhamento para todos os reclamantes 
considerando as diferenças culturais. A escola garantirá que os conselheiros e outros funcionários responsáveis por receber e 
responder a acusações de violência sexual, como investigadores e membros do conselho de audiências, recebam treinamento 
apropriado sobre violência sexual entre pessoas do mesmo sexo e tratamento de alunos que se identificam como 
lésbicas/gays/bissexuais/trans ou que não seguem os padrões de gênero. 
 
A ISPA também garantirá que os formulários de denúncia, as informações ou o treinamento da escola sobre violência sexual 
sejam fornecidos de maneira acessível a alunos e funcionários com deficiência, por exemplo, disponibilizando versões 
eletronicamente acessíveis de formulários em papel para indivíduos com incapacidade de leitura de material impresso ou 
colocando um intérprete de língua de sinais à disposição de uma pessoa surda que participe de um treinamento. 
 
Para garantir que os alunos entendam seus direitos conforme o Título IX, a escola charter oferecerá treinamento apropriado à 
idade de seus alunos com relação ao Título IX e à violência sexual. O treinamento pode ser realizado separadamente ou como 
parte do treinamento mais amplo da escola charter sobre discriminação sexual e assédio sexual. 
 
A escola charter pode incluir esses programas educacionais em programas de orientação para novos alunos, professores, 
membros da equipe e funcionários, no treinamento para técnicos e alunos atletas, em assembleias escolares e em “noites de 
volta às aulas”. Nesses programas, haverá uma discussão sobre o que constitui assédio sexual e violência sexual, as políticas e 
os procedimentos disciplinares da escola charter e as consequências da violação dessas políticas. 
 
A escola charter também incluirá essas informações no manual do funcionário e nos manuais oferecidos aos alunos atletas e 
membros dos grupos de atividades estudantis. 
 
Esses materiais mostrarão aonde os alunos devem ir e a quem devem recorrer se forem vítimas de violência sexual. Esses 
materiais também explicarão aos alunos e funcionários da escola o que fazer se souberem de um incidente de violência sexual. 
 
FORMULÁRIO DE DENÚNCIA DO TÍTULO IX DA INSIGHT PA 
OBJETIVO: o objetivo deste Formulário de Queixa do Título IX é reunir os fatos básicos essenciais das ações alegadas a fim de 
que resoluções imediatas e equitativas de acusações baseadas em discriminação sexual, como acusações de assédio sexual ou 
violência sexual, em violação do Título IX das Emendas à Educação de 1972 (“Título IX”) possam ser definidas da maneira mais 
ágil e apropriada possível. 
 
Esse formulário se aplica apenas a acusações de alegação de discriminação proibida pelo Título IX (como assédio sexual e 
violência sexual). 
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FORMULÁRIO DE DENÚNCIA DO TÍTULO IX 

INSTRUÇÕES: pessoas que alegam discriminação do Título IX e solicitam avaliação devem preencher este formulário e enviá-lo 
ao administrador apropriado o mais rápido possível após a ocorrência da discriminação alegada: 
 
1. Nome do reclamante: _________________________________________________________________________  
 
Informações de contato: _________________________________________________________________________   
 
Endereço residencial Cidade/Estado/CEP: ___________________________________________________________  
 
Telefone residencial: ____________________________________________________________________________  
 
Ano escolar do aluno: ___________________________________________________________________________  
 
Localização da secretaria escolar do funcionário: ______________________________________________________  
 
2. Natureza da queixa: descreva a ação que você acredita ser discriminação sexual, como acusações de assédio sexual ou 
violência sexual, em violação do Título IX e identifique com detalhes a pessoa que você acredita ser responsável. Anexe folhas 
adicionais se necessário: 
 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  
 
3. Quando as ações descritas acima ocorreram? 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 
4. Existem testemunhas desse fato? (Circule) Sim Não  
Se sim, identifique as testemunhas: 
 
5. Você discutiu esse assunto com alguma das testemunhas identificadas no item 4? (Circule) Sim Não 
Se sim, identifique: Pessoa com quem você falou:  _________________________________________  
 
Data: __________________________________  
 
Método de comunicação: ________________________________________________  
 
6. Você falou com algum administrador ou outro(s) funcionário(s) da escola sobre esse fato? (Circule) Sim Não  
Se sim, identifique: Pessoa com quem você falou:  _________________________________________  Data: _____ 
 

Método de comunicação:  _______________________________________________  
 
7. Descreva o resultado da(s) discussão(ões) identificada(s) no item 6: 
 

 ____________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________  

 
 ____________________________________________________________________________  
 
ANEXE DECLARAÇÕES, NOMES DE TESTEMUNHAS, RELATOS OU OUTROS DOCUMENTOS QUE VOCÊ CONSIDERE 
RELEVANTES PARA SUA RECLAMAÇÃO. 
 
Certifico que as informações anteriores estão corretas. 
 
Nome em letra de forma:  _________________________________________________________  
 
 
Assinatura:  _______________________________________________________________ Data: _______________  
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Política de sorteio 
Se as inscrições excederem as vagas disponíveis ao final do período de matrícula, a Insight PA conduzirá um sorteio naquele 
momento para determinar quais alunos serão matriculados na escola. O sorteio não considera deficiências, testes, notas etc. O 
sorteio será realizado uma vez por ano. Apenas as inscrições recebidas no local designado no formulário de inscrição e até o 
prazo final do sorteio serão válidas para a participação no sorteio. Os pacotes de matrículas preenchidos para os candidatos 
selecionados no sorteio devem ser recebidos até o prazo final de matrícula. Aqueles que não responderem até o prazo final de 
matrícula serão obrigados a reenviar a inscrição. 
 
Após o preenchimento das vagas alocadas para cada ano na ordem determinada pelo sorteio, as demais inscrições na ordem de 
classificação serão colocadas em lista de espera. As inscrições recebidas após o prazo de inscrição e após o sorteio serão 
adicionadas ao final da lista de espera na ordem em que foram recebidas. Após a saída ou transferência dos alunos da Insight 
PA, as vagas serão oferecidas à próxima pessoa da lista de espera daquele nível escolar. Durante o processo de matrícula, será 
dada preferência a alunos cujos pais tenham participado ativamente do desenvolvimento da escola e a irmãos de alunos 
atualmente matriculados na escola. 
 

PÁGINA DE ASSINATURA “ENTENDO E CONCORDO” 
Ao assinar, os pais e alunos confirmam que entendem e concordam com o conteúdo desta página. Acesse o link a seguir para 
preencher eletronicamente a página de assinatura: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 

Entendo e concordo que a cooperação e a parceria do treinador de aprendizagem, do aluno, do professor e de outros 
funcionários da escola são necessárias para o sucesso do aluno em nosso ambiente virtual, estando enraizadas nos 
compromissos contidos no Pacto Escola-Pais e Família. 
 
Entendo e concordo que devo oferecer um ambiente de aprendizagem seguro para meu aluno que inclua uma conexão de 
internet confiável.  
 
Entendo e concordo que devo ler e-mails diariamente e responder a mensagens de e-mail e telefone diariamente. 
 
Entendo e concordo que meu filho deve se conectar na escola on-line todo dia letivo e realizar as lições atribuídas. 
 
Entendo e concordo que a não conexão ao sistema e a não realização das tarefas diárias das disciplinas podem fazer com que a 
ISPA alegue evasão escolar, conforme permitido pela lei da Pennsylvania. 
 
Entendo e concordo que, quando o aluno é convidado para uma sessão de aula ao vivo marcada como obrigatória, é porque o 
professor determinou que é necessário suporte acadêmico adicional. Também entendo e concordo que o não comparecimento a 
essas sessões pode resultar na diminuição do sucesso ou progresso acadêmico, o que pode afetar a aprovação para o nível 
escolar superior. 
 
Entendo e concordo que meu filho deve participar de uma variedade de atividades e avaliações on-line e off-line orientadas pelo 
professor. 
 
Entendo e concordo que testes estaduais, como a Avaliação do Sistema Escolar da Pennsylvania (Pennsylvania System of 
School Assessment (PSSA)) e o Exame Keystone (Keystone Exam), exigirão que eu transporte o aluno para um local físico para 
a realização do teste. A ISPA trabalhará para garantir que os locais de teste fiquem dentro de uma distância de até uma hora da 
casa sempre que possível, mas, dependendo da minha localização, entendo e concordo que posso ter que viajar para mais 
longe às minhas próprias custas. 
 
Entendo e concordo que, para a ISPA elaborar apropriadamente um programa de ensino para o aluno, devo oferecer todos os 
registros estudantis relevantes, como boletins anteriores, históricos escolares, notas de testes e documentação de educação 
especial o mais rápido possível. Entendo que a ISPA entrará em contato com escolas anteriores para obter essas informações, 
mas também pode precisar da minha ajuda para coletar documentos que não podem ser obtidos na escola anterior. 
 
Entendo que a matrícula em escolas públicas inclui a conformidade com os requisitos de saúde estaduais e todos os outros 
requisitos do Departamento de Educação da Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education) relevantes para escolas 
charter virtuais. 
Li e entendi as políticas da ISPA para todos os tópicos abordados encontrados no manual. 
Lemos e revisamos o manual. Ao assinar, indicamos que temos ciência e entendemos as práticas e os procedimentos escolares 
aqui enunciados. 
 
Ao assinar, os pais e alunos confirmam que entendem e concordam com o conteúdo desta página. Acesse o link a seguir para 
preencher eletronicamente a página de assinatura: https://tinyurl.com/ISPAHandbookSignature 
 
Uma pesquisa separada deverá ser respondida para cada aluno matriculado na ISPA. 
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Pacto Escola-Pais e Família 
A seguir, há uma descrição de como pais, funcionários e alunos compartilharão a responsabilidade de melhorar o desempenho 
acadêmico dos alunos, criando e desenvolvendo parcerias para ajudar os alunos a atingir os altos padrões do estado. 
 
Compromisso escolar 
 
A escola tem o compromisso de apoiar a aprendizagem dos alunos: 
 

• Oferecendo currículo e ensino de alta qualidade em um ambiente de aprendizagem eficaz e acolhedor que permite que 
os alunos atendidos por programas do Título I (Title I) cumpram os padrões acadêmicos estaduais desafiadores 

• Mostrando a importância da comunicação entre professores e pais de maneira contínua por meio de, pelo menos: 
 

• Reuniões entre pais e professores no ensino fundamental, pelo menos anualmente, durante as quais o 
pacto será discutido, já que o pacto 

• Está relacionado ao desempenho individual da criança; 
• Relatórios frequentes para os pais sobre o progresso de seus filhos; 
• Devido acesso a equipe, oportunidades de voluntariado e participação nas aulas de seus filhos e a 

observação das atividades em sala de aula; 
• Garantia de uma comunicação bidirecional regular significativa entre os membros da família e os 

funcionários da escola e, na medida do possível, em uma linguagem que os membros da família 
consigam entender. 

• Tratando cada aluno com dignidade e respeito  
• Buscando atender às necessidades individuais do aluno 
• Reconhecendo que os pais e as famílias são vitais para o sucesso da criança e da escola  
• Proporcionando um ambiente de aprendizagem seguro, positivo e saudável 
• Garantindo que todos os alunos tenham acesso a experiências de aprendizagem de qualidade 
• Garantindo que os funcionários da escola informem expectativas claras de desempenho aos alunos e pais  
• Proporcionando desenvolvimento profissional para a equipe 

Compromisso dos pais e da família 

Os pais e membros da família têm o compromisso de apoiar a aprendizagem dos alunos:  

• Criando um ambiente domiciliar que ofereça apoio à aprendizagem 
• Participando, conforme o caso, das decisões relativas à educação do aluno e do uso positivo do tempo extracurricular  
• Participando de eventos e reuniões escolares 
• Comunicando-se com os professores por telefone, e-mail e participando de seminários para pais e familiares do Título I  
• Informando-se sobre as políticas do Conselho e das regras da escola 
• Monitorando o comparecimento à escola e às aulas 
• Garantindo que as lições de casa e outras tarefas sejam realizadas 
• Incentivando os alunos a mostrar respeito por todos os membros da comunidade escolar e pela propriedade da escola 
• Reforçando o compromisso do aluno com comportamento positivo 
• O aluno entende que a educação é importante. Ele é o único responsável pelo seu próprio sucesso. Portanto, concorda 

em cumprir as seguintes responsabilidades da melhor maneira possível: 
 

o Conectar-se ao sistema da escola no horário e todos os dias e participar das sessões ao vivo do Class Connect 
exigidas pelo professor  

o Desenvolver uma atitude positiva perante à escola 
o Ser responsável por realizar a lição de casa no prazo 
o Cooperar ao seguir as instruções do professor e solicitação de ajuda quando necessário  
o Realizar as tarefas diárias que refletem o maior esforço do aluno 
o Demonstrar respeito com todos os membros da escola e com a propriedade da escola 
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Responsabilidades dos pais ou do treinador de aprendizagem 
O treinador de aprendizagem geralmente é o pai/a mãe do aluno ou outro adulto responsável que se dedica a garantir que a 
criança receba uma educação de qualidade. 
 
O tempo geralmente dedicado por um treinador de aprendizagem varia de acordo com o aluno e o nível escolar. No entanto, 
normalmente um treinador de aprendizagem pode esperar dedicar a seguinte quantidade de tempo: 
 

• Educação infantil ao 5º ano: 3 a 6 horas por dia  
• 6º ao 8º ano: 2 a 4 horas por dia 
• 9º ano ao 3º do ensino médio: 1 a 2 horas por dia 

As responsabilidades do treinador de aprendizagem são: 
 

• Monitorar o progresso 
• Registrar o comparecimento diário 
• Verificar o e-mail do aluno diariamente e comunicar-se com o(s) professor(es) conforme necessário 
• Garantir que o aluno participe com seu(s) professor(es) de todas as sessões do Class Connect 
• Enviar amostras do trabalho do aluno 
• Garantir que os alunos realizem testes obrigatórios estaduais e de referência 
• Assegurar a disponibilidade de conexão à Internet ativa 

 

Responsabilidades do aluno 
 

• Conectar-se diariamente 
• Realizar as lições diariamente 
• Assistir e participar ativamente das sessões obrigatórias do Class Connect (a presença ao vivo é preferível e pode ser 

obrigatória se o aluno não estiver fazendo o progresso esperado) 
• Verificar e-mails diariamente e responder em tempo hábil 
• Enviar as tarefas até o prazo ou antes disso 
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Imunizações exigidas 
De acordo com a legislação estadual da Pennsylvania, as seguintes imunizações são exigidas como condição para frequentar 
a escola: 
 

Vacinas Educação infantil e 
1º ao 6º ano 

7º ano ao 2º ano do 
ensino médio 3º ano do ensino médio 

Tétano, difteria e coqueluche 
acelular (geralmente dada 
como DTaP, DTP, DT ou TD) 
 
(1 dose ao completar 4 anos 
ou depois disso) 

4 doses 4 doses 4 doses 

 
Poliomielite 
(4ª dose ao completar 4 anos 
ou depois disso e pelo menos 
6 meses após a dose anterior 
administrada) 

4 doses 
(a 4ª dose não será 
necessária se a 3ª dose 
tiver sido administrada 
na idade de 4 anos ou 
mais, pelo menos 
6 meses após a dose 
anterior) 

4 doses 
(a 4ª dose não será 
necessária se a 3ª dose 
tiver sido administrada na 
idade de 4 anos ou mais e 
pelo menos 6 meses após 
a dose anterior) 

4 doses 
(a 4ª dose não será 
necessária se a 3ª dose 
tiver sido administrada na 
idade de 4 anos ou mais e 
pelo menos 6 meses após a 
dose anterior) 

Sarampo, caxumba e rubéola 
(normalmente dada como 
MMR) 

2 doses 2 doses 2 doses 

Hepatite B 3 doses 3 doses 3 doses 

Varicela (catapora) 2 doses ou evidência 
de imunidade 

2 doses ou evidência 
de imunidade 

2 doses ou evidência de 
imunidade 

Tétano, difteria, coqueluche 
acelular (Tdap) Não se aplica 1 dose 1 dose 

Meningocócica conjugada 
(MenACWY) Não se aplica 

1 dose 
(a primeira dose é 
administrada aos 
11-15 anos de idade; 
uma segunda dose é 
necessária aos 16 anos 
de idade ou ao entrar no 
3º ano do ensino médio) 

1 ou 2 doses 
(se a 1ª dose da 
MenACWY tiver sido 
administrada aos 16 anos 
de idade ou mais, ela 
deverá contar como a 
dose do 3º ano) 

 
 
Para obter mais informações sobre as vacinas de que seu filho precisa para frequentar a escola, converse com seu médico, a 
enfermeira da escola ou ligue para 1-877-PA-Health. 
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Política de frequência escolar 
A frequência escolar regular é uma parte essencial da educação do aluno, sendo vital para a formação que 
prepara para enfrentar as demandas da vida adulta. Os alunos que faltam com frequência podem estar 
colocando seu futuro em risco por ficarem com uma defasagem na escola. O absenteísmo crônico é um 
comportamento fortemente associado ao abandono escolar. 
 
Ao estabelecer uma rotina diária para se conectar à escola on-line, realizar as tarefas das disciplinas em tempo 
hábil e participar de sessões ao vivo do Class Connect, os alunos conseguirão cumprir com êxito os requisitos 
das disciplinas e da conclusão da formação escolar. Lembre-se de que se comunicar com os professores é a 
melhor maneira de manter o ritmo e garantir uma experiência educacional on-line bem-sucedida na ISPA. 
 
Os alunos são obrigados a seguir o calendário escolar, que inclui 181 dias letivos. A frequência ocorre apenas 
nos dias letivos, conforme definido no calendário escolar. Os alunos podem concluir as tarefas on-line nos 
feriados ou finais de semana para manter o progresso, mas nenhum crédito de frequência será concedido para 
as tarefas realizadas fora dos dias letivos. 
 
No estado da Pennsylvania, a idade escolar obrigatória se refere ao período da vida de uma criança desde o 
momento em que ela entra na escola, que pode ser no máximo aos oito anos, até a idade de 17 anos ou a 
conclusão do ensino médio, o que ocorrer primeiro. De acordo com a Lei de Frequência Escolar Obrigatória 
(Compulsory School Attendance Law) e o Código do Estado da Pennsylvania (Pennsylvania State Code), regras 
uniformes foram adotadas para garantir que os alunos frequentem a escola regularmente. Os alunos devem 
frequentar a escola todos os dias. 
 
O estado da Pennsylvania exige que todas as escolas públicas ofereçam, no mínimo, cento e oitenta (180) dias 
letivos entre 1º de julho e 30 de junho. Além disso, o estatuto exige que todas as escolas públicas ofereçam um 
número mínimo de horas de ensino por nível escolar: 
 
Níveis escolares Dias Mín. de horas anuais Horas diárias 
Educação infantil ao 6º ano 180 900 5 
7º ano ao 3º ano do ensino 
médio 

180 990 5,5 

 
O que conta como frequência na Insight Pennsylvania? 
 
O estudante é considerado presente no dia quando se conecta à escola on-line pela conta do aluno, realiza as 
tarefas de uma disciplina pela conta do aluno e frequenta uma sessão do Class Connect acessada pelo plano 
diário. Os alunos devem se conectar à escola on-line para serem considerados presentes, mesmo que não haja 
sessões ao vivo do Class Connect programadas. 
 
Registro da frequência 
Os sistemas da Insight PA capturarão automaticamente a conexão diária do aluno à escola on-line, a realização 
das tarefas e a participação na sessão do Class Connect. 
 
Ausências 
 
Todas as ausências serão tratadas como ilegais (sem justificativa) até que um dos pais ou o responsável envie uma 
explicação por escrito ou um atestado médico para o responsável pelo controle de frequência pelo e-mail 
attendance@insightpa.org. Se os pais ou responsáveis não apresentarem uma explicação por escrito ou um atestado 
médico em até três (3) dias após a ausência, a ausência será considerada permanentemente ilegal (sem justificativa). 
 
Envie a explicação da ausência por e-mail para attendance@insightpa.org e copie o professor orientador da 
turma da educação infantil ao 5º ano e/ou o conselheiro do 6º ano ao 2º ano do ensino médio. Apresente as 
seguintes informações no e-mail: 

• Nome e nível escolar do aluno  
• Identificação do aluno 
• Data(s) de ausências  
• Motivo da ausência 
• Anexe a documentação se necessário 

* Observação: a impossibilidade de acessar a Internet não é um motivo válido para ausência escolar. O acesso 
consistente à Internet é exigido para matrícula regular na ISPA. Contrate um plano para acessar a Internet em um local 
secundário caso a Internet de casa não esteja disponível. Se você se deparar com uma situação pessoal que afete sua 
capacidade de manter uma conexão consistente com a Internet, entre em contato com o professor orientador da turma 
(educação infantil ao 5º ano) ou com o conselheiro (6º ano ao 2º ano do ensino médio) para informá-los. 
 

mailto:attendance@insightpa.org
mailto:attendance@insightpa.org
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Os motivos legais (justificados) para a ausência são os seguintes: 

• Doença do aluno 
o A explicação por escrito deve ser apresentada em até 3 dias após a ausência 

• Consulta médica 
o A explicação por escrito deve ser apresentada em até 3 dias após a ausência  

• Morte de membro da família imediata 
o A explicação por escrito deve ser apresentada em até 3 dias após a ausência  

• Feriado religioso 
o A solicitação por escrito deve ser enviada com 24 horas de antecedência  

• Viagem educacional 
o A solicitação por escrito deve ser enviada com 24 horas de antecedência 

São permitidos, no máximo, dez (10) dias de ausências legais (justificadas) cumulativas verificadas por 
notificação dos pais durante o ano letivo. Todas as ausências além de dez (10) dias cumulativos podem exigir a 
justificativa de um médico. 
 
Falta de acesso à Internet, falta de energia ou problemas técnicos relacionados a computadores 
fornecidos pela escola 
 

Os alunos que não conseguirem se conectar à escola ou que estiverem sem energia deverão ter um plano 
alternativo para ir a uma biblioteca/local público com acesso ao computador para fazer os trabalhos escolares. 
Caso o aluno não tenha um plano secundário e não possa ir a uma biblioteca, ele deverá comunicar o motivo da 
ausência ao Departamento de Controle de Frequência. A ausência repetida por falta de acesso à Internet pode 
resultar no encaminhamento administrativo para avaliar os problemas e criar um plano para superar as 
dificuldades. A contínua falta de acesso após a criação do plano pode resultar em uma análise administrativa. 

Os alunos que faltam devido a problemas técnicos de computadores fornecidos pela escola devem entrar em 
contato com o suporte técnico e notificar o Departamento de Controle de Frequência com o número do tíquete do 
suporte técnico e/ou a documentação que justifique o motivo da ausência. Ausências devido a problemas 
técnicos não serão justificadas sem o número do tíquete técnico. É possível entrar em contato com o suporte 
técnico pelo endereço https://www.help.k12.com ou por uma ligação gratuita para 866-512-2273. O professor 
orientador da turma ou conselheiro do aluno deve ser notificado. 
 
Viagem para fora do estado 
Toda viagem para fora do estado durante os dias em que a escola está em funcionamento DEVE ser informada 
ao Departamento de Controle de Frequência por um formulário de solicitação de viagem, mesmo que o aluno se 
conecte e frequente a escola regularmente enquanto estiver fora do estado. De acordo com a legislação 
estadual, os alunos da ISPA devem manter uma residência permanente e estar presentes no estado da 
Pennsylvania. Geralmente, o número máximo de dias consecutivos aprovados é 10. 
 
Licença educacional 
 
Os alunos podem ser liberados para viagens educacionais familiares não organizadas pela escola de acordo com 
o 11.26 do Título 22 do Código da Pennsylvania. [1] 
 

Entenda que será responsabilidade do solicitante entrar em contato com o Departamento de Controle de Frequência para 
determinar quais obrigações devem ser cumpridas em decorrência da ausência proposta. Além disso, entenda que: 

• Geralmente, o número máximo de dias consecutivos aprovados é dez (10), embora a administração possa 
aprovar uma licença educacional maior de acordo com a situação e a atual condição acadêmica do aluno. 

• Nenhuma ausência deve ocorrer nos últimos dez (10) dias do ano letivo. 
• Experiências como fins de semana prolongados e férias não justificarão a solicitação. 
• A solicitação deve ser enviada e aprovada com, no mínimo, 24 horas de antecedência da viagem, 

utilizando o Formulário de Solicitação Educacional ou enviando um e-mail detalhado para o Departamento 
de Controle de Frequência. Nenhuma aprovação será feita após a realização da viagem. 

• Não serão aprovadas solicitações de ausências durante o período de testes estaduais. 
• Toda viagem para fora do estado durante os dias em que a escola está em funcionamento DEVE ser 

informada ao Departamento de Controle de Frequência por um formulário de solicitação de viagem 
educacional, mesmo que o aluno se conecte e frequente a escola enquanto estiver fora do estado. Caso a 
conexão ocorra de maneira consistente, o tempo gasto estudando fora do estado da Pennsylvania não 
contará como ausência, mas o preenchimento do formulário fornece a documentação necessária sobre o 
paradeiro do aluno. De acordo com a legislação estadual, os alunos da ISPA devem manter uma residência 
permanente no estado da Pennsylvania. 

http://www.help.k12.com/
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O que eu faço se meu filho se recusar a se conectar ou participar das sessões? 
 
Fale com o professor orientador da turma ou conselheiro de seu filho sobre o assunto. O professor orientador da 
turma ou conselheiro pode apresentar sugestões iniciais e pode encaminhar o aluno para a Equipe de Apoio 
Acadêmico da Família (Family Academic Support Team (FAST)) para ajudar a obter apoio adicional para o aluno. 
 
Principais pontos de frequência 
Os pontos críticos sobre a frequência são: 
 

1. Conectar-se diariamente (de segunda a sexta-feira, mesmo que você não tenha aulas ao vivo) 
2. Realizar as tarefas das disciplinas on-line 
3. Participar das sessões ao vivo programadas do Class Connect 
4. Notificar professores orientadores de turma/conselheiros imediatamente pelo e-mail 

attendance@insightpa.org quando não for possível se conectar. 
5. Retornar ligações telefônicas e/ou responder a e-mails dos funcionários da escola sobre frequência e 

participação. 
6. Três ausências injustificadas cumulativas = aluno ausente, distrito escolar notificado, convite para 

Conferência de Melhoria da Frequência Escolar (School Attendance Improvement Conference (SAIC)) e 
Plano de Melhoria da Frequência do Aluno (Student Attendance Improvement Plan (SAIP)) concluído 

7. Seis ausências injustificadas cumulativas = aluno habitualmente ausente, distrito escolar notificado, 
revisão do SAIP 

8. Dez ausências injustificadas consecutivas = possível retirada da ISPA, possível encaminhamento para o 
Programa de Desvio de Frequência do Condado (County Attendance Diversion Program), possível 
encaminhamento para os Serviços para Crianças e Jovens do Condado (County Children & Youth 
Services), e a ISPA pode entrar com processos judiciais e multas por evasão escolar 

 
Evasão 
 
A legislação do estado da Pennsylvania estipula que uma criança em idade escolar obrigatória é considerada um 
aluno faltoso quando a criança tem três (3) ausências ilegais (injustificadas) durante o ano escolar. 
 
Se o aluno acumular três (3) ausências ilegais, a escola notificará os pais ou o responsável por escrito de que o 
aluno é considerado aluno faltoso. Nessa notificação, os pais ou o responsável serão informados das 
consequências potenciais se seu filho se tornar um faltoso habitual. 
 
A escola convidará o aluno e os pais/responsável para participar de uma Conferência de Melhoria da Frequência 
Escolar (SAIC). A SAIC será realizada com ou sem o envolvimento do aluno e dos pais/responsável, mas os 
resultados obtidos são melhores quando a família e a escola colaboram. 
 
Durante a SAIC, a escola convidará o aluno e os pais/responsável a participarem do desenvolvimento do Plano 
de Melhoria da Frequência do Aluno (SAIP) baseado na escola. O SAIP será criado com ou sem a participação do 
aluno e dos pais/responsável, mas os resultados obtidos são melhores quando a família e a escola colaboram. 
 
Evasão habitual 
A legislação do estado da Pennsylvania estipula que uma criança em idade escolar obrigatória é considerada um aluno 
habitualmente faltoso quando a criança tem seis (6) ausências ilegais (injustificadas) durante o ano escolar. Quando as 
ausências do aluno atingem o nível de evasão habitual, a legislação do estado da Pennsylvania exige que a escola tome as 
seguintes medidas: 
 
Alunos com menos de 15 anos de idade: 
 
A escola DEVE encaminhar o aluno para 1) o plano de melhoria da frequência da escola ou da comunidade OU para 2) a 
Agência para Crianças e Jovens do Condado (County Children and Youth Agency) para serviços ou possível determinação do 
aluno como criança dependente de acordo com a Lei Juvenil da Pennsylvania (Pennsylvania Juvenile Act).  

 
A escola também pode iniciar o processo de apresentação de uma citação junto ao Magistrado Distrital contra a pessoa em um 
relacionamento parental com o aluno e que reside na mesma residência que o aluno. 
 
Alunos de 15 anos de idade ou mais: 
 
A escola: 1) DEVE encaminhar o aluno para um programa de melhoria de frequência da escola ou da comunidade (observação: 
se o aluno tiver ausências adicionais após esse encaminhamento ou se recusar a comparecer, a escola poderá encaminhá-lo à 
Agência para Crianças e Jovens do Condado para possível determinação como criança dependente) ou 2) pode entrar com uma 
citação contra o aluno ou os pais junto ao Magistrado Distrital. 

mailto:attendance@insightpa.org
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Política de retirada 
Para que os alunos tenham uma educação consistente ao longo do ano letivo, é importante que eles permaneçam em um 
programa durante o ano letivo. Infelizmente, existem circunstâncias que podem resultar na retirada do aluno antes do final do 
ano letivo. Se essas circunstâncias ocorrerem, a política e o procedimento a seguir serão aplicados: 
 
Notificação de retirada 
Uma família pode expressar a intenção de retirar um aluno da escola ligando para o escritório administrativo principal ou 
comunicando o desejo ao professor. Em cada caso, o administrador do escritório ou professor será instruído a registrar todas as 
informações pertinentes, como nome do aluno, número de identificação, motivo da retirada e data efetiva da retirada. A equipe 
administrativa da escola ou o professor enviará imediatamente à família o Formulário de Retirada da Escola para ser devolvido 
via correio, fax ou e-mail. 
 
Notificação distrital 
No caso da retirada do aluno, independentemente do motivo, a Insight PA notificará o distrito de residência em até 
quinze (15) dias por meio de uma cópia do Formulário de Retirada da Escola. Uma cópia de todos os formulários de retirada e 
da notificação do distrito de residência será mantida no registro do aluno. 
 
 

Informações sobre o programa de ensino fundamental 
Empregamos professores do ensino fundamental certificados pelo estado da Pennsylvania que lecionam todas as disciplinas 
básicas da educação infantil ao 5º ano em um modelo de sala de aula independente (on-line). Os professores do ensino 
fundamental criam relacionamentos e mantêm contato com todos os alunos e famílias por telefone, sessões ao vivo, 
experiências presenciais (como viagens de campo), conferências e durante a participação em testes padronizados. Os alunos 
serão identificados como alunos assíncronos ou síncronos com base em suas necessidades. As aulas orientadas pelo professor 
serão oferecidas em um ambiente síncrono (em tempo real) a alunos para os quais esse formato é recomendado. Os alunos que 
participarem e demonstrarem proficiência nas habilidades conseguirão concluir as aulas de maneira assíncrona. Os professores 
avaliarão e monitorarão o progresso e o domínio do conteúdo e oferecerão sessões síncronas para desenvolvimento. Os 
professores do ensino fundamental usarão um boletim baseado em padrões (alinhado ao Padrões Básicos e Acadêmicos da 
Pennsylvania) que será distribuído trimestralmente. Os professores do ensino fundamental desenvolverão caminhos de 
aprendizagem educacional claros e abrangentes para cada aluno, além de monitorar o progresso no cumprimento dessas metas 
ao longo do ano letivo. 
 
Os alunos da educação infantil ao 5º ano estudarão Inglês/Linguagem, Matemática, História/Estudos Sociais, Ciências, Arte, 
Música, Educação Física e Saúde. Os alunos deverão dominar os padrões do estado da Pennsylvania em todas as disciplinas 
para serem considerados aprovados para o próximo ano. No caso de alunos com dificuldades, a Insight PA modificará as 
expectativas do currículo conforme apropriado e de acordo com as diretrizes do Departamento de Educação da Pennsylvania. 
 
O modelo de ensino fundamental também incluirá oportunidades sociais que ocorrerão em todo o estado. 
 
Notas e boletins dos anos iniciais do ensino fundamental 
 
Os relatórios de progresso baseados em padrões acadêmicos do estado da Pennsylvania distribuídos trimestralmente incluem: 
 

• A designação de domínio do aluno para cada padrão abordado 
 
• O cumprimento, o progresso, as áreas de preocupação e a não avaliação no trimestre 
 
• As qualidades do aluno 
 
• A conclusão da avaliação 
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Informações sobre o programa dos anos finais do 
ensino fundamental 

Na tentativa de ajudar os alunos a se prepararem para a transição do ensino fundamental para o ensino médio e por causa da 
especialização na educação, os alunos dos anos finais do ensino fundamental farão as aulas básicas e eletivas sob a orientação 
de professores de disciplinas específicas. Na medida do possível, os professores das disciplinas básicas dos anos finais do 
ensino fundamental trabalharão com os mesmos grupos de alunos em uma abordagem de equipe. Os alunos do ensino médio 
terão um conselheiro que servirá como professor orientador da turma e ajudará na coordenação entre o corpo docente. A maior 
parte do trabalho avaliado vem diretamente do conteúdo da escola on-line, bem como do conteúdo essencial dos padrões 
estaduais da Pennsylvania aplicáveis ao nível escolar atual do aluno. As notas acadêmicas (A a F) serão dadas a cada trimestre, 
e a nota final será uma nota cumulativa com base no ano letivo. 
 
Os professores também oferecerão suporte assíncrono e síncrono. Os professores disponibilizarão sessões síncronas para os 
alunos que precisam de ensino direto em um ambiente estruturado. Além disso, no caso de alunos que estão trabalhando em 
um ambiente mais independente, os professores avaliarão e monitorarão o progresso e o domínio do conteúdo e oferecerão 
sessões síncronas para desenvolvimento. Reuniões formais de pais serão realizadas trimestralmente, e os pais podem entrar 
em contato com os professores para marcar uma reunião de pais/professores em horários adicionais conforme necessário. 
 
Os alunos do 6º ao 8º ano estudarão Inglês/Literatura, Matemática, História/Estudos Sociais, Ciências, Arte, Música, Educação 
Física e Saúde. 
 
Espera-se que os alunos dos anos finais do ensino fundamental passem em três das quatro disciplinas abaixo para serem 
considerados aprovados para o próximo ano. 

• Inglês/Linguagem 
• Matemática 
• História 
• Ciências 

 
As decisões de aprovação serão tomadas com a contribuição do professor, do diretor e dos pais para garantir que as melhores 
decisões sejam tomadas para cada aluno. Em alguns casos, uma disciplina será repetida. Em outros, os alunos serão 
incentivados a realizar um curso de recuperação de créditos durante o verão. Quando possível, os alunos poderão concluir esse 
curso de verão na Insight Pennsylvania. No entanto, em alguns casos, pode ser necessário utilizar o curso de verão de 
programas no distrito de origem do aluno, com os custos sendo pago pelos pais. 
 
Notas e boletins dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 8º ano) 

• Tarefas avaliadas por computador e pelo professor, como: 
o Conjuntos de prática on-line ou em papel 
o Questionários 
o Exames 
o Discussões de tópicos 
o Apresentações 

• Notas de avaliação 
• Relatórios de progresso trimestrais, com comentários narrativos para cada componente curricular  
• Notas trimestrais que resultam em uma nota final cumulativa 

• Os boletins de final de trimestre só serão apresentados aos alunos matriculados cinco semanas antes do final 
do trimestre. 

• Os alunos devem ser aprovados em três das quatro disciplinas básicas com uma pontuação de 60% ou mais para 
passarem para o próximo nível escolar 

 
Escala de notas 
 
A = 90% a 100% 
B = 80% a 89% 
C = 70% a 79% 
D = 60% a 69% 
F = abaixo de 60% 
 
K-8 Lista de disciplinas 
http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html  
Observe que nem todas as disciplinas estarão disponíveis o tempo todo. 

http://www.k12.com/virtual-school-offerings/free-online-public-schools/k-8-program-courses.html
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Informações sobre o programa do ensino médio 
Assim como nos anos finais do ensino fundamental, professores certificados e altamente qualificados da Pennsylvania 
oferecerão ensino diferenciado e específico para a disciplina. Os professores também oferecerão suporte assíncrono e síncrono. 
Os professores disponibilizarão sessões síncronas para os alunos que precisam de ensino direto em um ambiente estruturado. 
Além disso, no caso de alunos que estejam trabalhando em um ambiente mais independente, os professores avaliarão e 
monitorarão o progresso e o domínio do conteúdo e oferecerão sessões síncronas para desenvolvimento. Os professores 
publicarão anúncios e indicarão as aulas, atividades e avaliações a serem realizadas a cada semana no calendário da disciplina. 
 
Em casos de reprovação ou deficiência de créditos, cursos de recuperação de créditos também serão disponibilizados aos 
alunos que precisem de uma oportunidade para recuperar créditos: 

• Os alunos devem concluir o curso de recuperação de créditos no primeiro trimestre (nove semanas), senão receberão um F.  
• Se forem reprovados, eles poderão ser designados para o curso de recuperação de créditos novamente durante o 

próximo trimestre. 
• Se reprovarem na segunda vez, serão matriculados em um curso semestral regular (não em um curso de recuperação de créditos). 

Essas são as diretrizes gerais, mas os alunos poderão discutir as opções com o orientador se tiverem preocupações ou 
problemas com os cursos de recuperação de créditos. Nem todas as disciplinas estarão disponíveis, pois os cursos de 
recuperação de créditos e as opções de recuperação de créditos podem exigir que os alunos trabalhem de modo mais 
independente, com horários programados para receber apoio do professor. 
 
Notas e boletins do ano final do ensino fundamental e do ensino médio (9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio) 

• Tarefas avaliadas por computador e pelo professor, como: 
o Conjuntos de prática on-line ou em papel  
o Questionários 
o Exames 
o Discussões de tópicos  
o Apresentações 

• Notas de avaliação 
• Relatórios de progresso trimestrais, com comentários narrativos para cada componente curricular  
• Notas trimestrais que resultam em uma nota final cumulativa 

o Os boletins de final de trimestre só serão apresentados aos alunos matriculados cinco semanas antes do final 
do trimestre. 

Cálculos da média de notas (GPA) 
Número total de pontos de qualidade obtidos em comparação com o total de pontos possíveis. Pontos de qualidade da disciplina 
padrão: A = 4, B = 3, C = 2, D = 1, F = 0 Pontos de qualidade da disciplina honorífica: A = 4,5; B = 3,5; C = 2,5; D = 1,5; F = 0 
Pontos de qualidade da disciplina de colocação avançada: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, F = 0 

Escala de notas Escala de créditos 
A = 90% a 100% 0-5,99 créditos: 9º ano 
B = 80%-89% 6-11,99 Créditos: 1º ano do ensino médio 
C = 70%-79% 12-17,99 créditos: 2º ano do ensino médio 
D = 60%-69% 17-24 créditos: 3º ano do ensino médio 
F = abaixo de 60% 
 
Transferências e notas 
 
Apenas as notas das disciplinas realizadas na Insight PA serão incluídas no cálculo da média de notas (GPA) do aluno. Se 
registros escolares anteriores forem recebidos, disciplinas, notas e créditos de escolas anteriores serão incluídos no histórico da 
Insight PA, indicando que o aluno ganhou esses créditos em uma escola anterior. 
 
A legislação estadual da Pennsylvania não permite que a ISPA exija um histórico antes da matrícula. No entanto, é 
recomendado apresentar um histórico à ISPA o mais cedo possível para que a ISPA possa analisar as disciplinas concluídas 
anteriormente e elaborar o cronograma de disciplinas mais apropriado. Se você não apresentar um histórico escolar/boletim 
escolar no momento da matrícula, a equipe da ISPA usará as informações que você compartilhar para colocar o aluno nas 
disciplinas. Você precisará assinar um termo de isenção de responsabilidade da escola quando a colocação na disciplina ocorrer 
sem um boletim ou histórico escolar anterior. Se um aluno for colocado em uma disciplina sem um boletim escolar anterior ou 
histórico escolar, as disciplinas poderão precisar ser ajustadas depois que as informações forem obtidas. 
 
Os alunos do ensino médio matriculados na ISPA no final do semestre devem ser informados de que a ISPA só concederá o 
total de créditos da disciplina para o semestre se o boletim/histórico escolar do 1º semestre da escola anterior for apresentado. 
Se disponíveis, as notas do 1º semestre obtidas na escola anterior serão calculadas em média com as notas do 2º semestre 
obtidas na ISPA para determinar a nota final do ano e a quantidade de créditos recebidos. 
 
* Os alunos matriculados na ISPA com menos de 12 semanas restantes no trimestre acadêmico devem ser avisados de que 
podem não receber os créditos para o semestre se as notas em andamento da escola anterior não forem apresentadas. 
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• Se uma disciplina for cursada para a melhoria da nota, ambas as notas serão usadas para calcular a média de 
notas (GPA), mas apenas um (1) crédito será concedido. 

Os créditos alternativos para disciplinas originais são relatados no histórico oficial, mas as notas não são calculadas na 
média de notas (GPA). 

 
Requisitos para formatura no ensino médio 
 
• Requisitos da disciplina 
 

Componente curricular Créditos exigidos 
Matemática 3 
Inglês 4 
Estudos Sociais/História 4 
Ciências 3 
Línguas/Humanidades/eletivas 4 
Matemática/Ciências/Educação em Tecnologia 1 
Eletivas adicionais 2,5 
Planejamento de Carreira 0,5 
Educação Física 1,5 
Saúde 0,5 
Total de créditos 24 

• Projeto de formatura do 3º ano 
• Demonstração de proficiência ou superior em exames de Álgebra, Biologia e Literatura ou conclusão bem-sucedida do 

roteiro de avaliação alternativo aprovado pelo estado da Pennsylvania (começando com a turma de 2020) 
• Lista de cursos do ensino médio: http://www.k12.com/high-school-course-list.html  
• Observe que nem todas as disciplinas estarão disponíveis o tempo todo. 

 

Avaliações estaduais 
Exames Keystone 
 
Os Exames Keystone são avaliações de final de curso destinadas a avaliar a proficiência nos componentes curriculares de 
Álgebra I, Literatura e Biologia. Cada exame contém vários módulos, e os alunos devem provar proficiência em cada um deles 
para atingir a proficiência no exame geral. Os alunos podem refazer os módulos individuais conforme necessário. Há roteiros de 
avaliação alternativos disponíveis para alunos que fazem o exame, participam da correção, refazem o exame e não conseguem 
obter uma pontuação proficiente. Na ISPA, os alunos normalmente participam das avaliações de Literatura e Biologia no 9º ano 
do ensino fundamental e da Avaliação de Álgebra no 9º ano do ensino fundamental ou 1º ano do ensino médio, dependendo da 
conclusão da disciplina. Todos os alunos devem fazer os Exames Keystone antes do final do 2º ano. Os Exames Keystone são 
oferecidos várias vezes ao ano. Sessões de informação dos pais sobre o Exame Keystone serão oferecidas antes de cada 
período de avaliação. Há mais informações sobre as avaliações do Exame Keystone no site do Departamento de Educação da 
Pennsylvania: https://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx 
É responsabilidade do treinador de aprendizagem garantir que os alunos do ensino médio participem dos testes obrigatórios do 
Exame Keystone. O não comparecimento aos testes resultará no acúmulo de faltas injustificadas e poderá resultar em alegação 
de evasão. 
 
Avaliação do Sistema Escolar da Pennsylvania (PSSA) 
 
A Avaliação do Sistema Escolar da Pennsylvania, também conhecida como PSSA, mede o quanto os alunos dominaram os 
padrões acadêmicos em leitura, matemática, ciências e redação. O gráfico abaixo mostra as avaliações que os alunos farão em 
cada nível escolar. A Avaliação do Sistema Escolar da Pennsylvania anual é uma avaliação baseada em padrões e 
fundamentada em critérios que oferece aos alunos, pais, educadores e cidadãos uma noção do desempenho escolar do aluno 
relacionado à obtenção da proficiência dos padrões acadêmicos. Esses padrões de Artes da Língua Inglesa (English Language 
Arts (ELA)), Matemática e Ciências e Tecnologia identificam o que um aluno deve saber e ser capaz de fazer em vários níveis 
escolares. Pontuações individuais dos alunos, fornecidas apenas para as respectivas escolas, podem ser usadas para ajudar os 
professores a identificar os alunos que podem precisar de oportunidades educacionais adicionais, e as pontuações das escolas 
fornecem informações às escolas e aos distritos para discussões e planejamento de melhoria do currículo e da educação. 
 
  

http://www.k12.com/high-school-course-list.html
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
http://www.education.pa.gov/K-12/Assessment%20and%20Accountability/Pages/Keystone-Exams.aspx
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É responsabilidade do treinador de aprendizagem garantir que os alunos participem dos testes estaduais e de referência 
obrigatórios. O não comparecimento aos testes resultará no acúmulo de faltas injustificadas e poderá resultar em alegação 
de evasão. 
 

Avaliação Nível escolar 
ELA 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 

Matemática 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° 

Ciências 4º, 8º 

Testes do Comitê Universitário (SAT, PSAT, ACT) 
Os alunos que planejam frequentar a faculdade devem fazer o Teste de Avaliação Escolástica (Scholastic Assessment Test 
(SAT)) ou o Teste das Faculdades Americanas (American College Test (ACT)). São exames padronizados de admissão em 
faculdades. O Teste de Avaliação Escolástica (SAT) testa o conhecimento dos alunos em leitura, redação e matemática. O Teste 
das Faculdades Americanas (ACT) testa o conhecimento dos alunos em inglês, matemática, leitura e ciências. Ambos os 
exames são oferecidos várias vezes ao ano. 
 

Avaliações locais 
STAR360 
 
As avaliações do STAR360 em matemática e leitura fornecem informações sobre os pontos fortes e fracos acadêmicos do 
crescimento do aluno em ambos os componentes curriculares. Os alunos de todos os anos farão a avaliação STAR360 no início 
do ano letivo e/ou no momento da matrícula e novamente em vários pontos intermediários ao longo do ano. Cada avaliação leva 
cerca de 20 a 30 minutos. A avaliação é feita virtualmente. O STAR360 é adaptável e ajusta as perguntas ao nível de 
aprendizagem do seu filho com base nas respostas. Um relatório sobre o aluno é enviado a cada técnico de aprendizagem. 
 
USA Test Prep 
 
O USA Test Prep é uma ferramenta de avaliação que se alinha com os Padrões Acadêmicos do Estado da Pennsylvania 
(Pennsylvania State Academic Standards). O USA Test Prep é usado para educação e avaliação em componentes curriculares 
do 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio. As notas para essas tarefas estarão disponíveis no boletim do 
aluno e são partes integrantes do curso. O aluno pode usar o programa de qualquer computador com acesso à web. 
 

Programa de educação especial 
A missão do Departamento de Educação Especial abrangente da Insight PA Cyber Charter School é reconhecer cada aluno 
como um indivíduo com pontos fortes, potencial e um propósito. O Departamento busca ajudar e capacitar cada aluno a se 
tornar um aprendiz ao longo da vida e um membro ativo da comunidade. 
 
A Insight PA Cyber Charter School segue as diretrizes federais em relação ao fornecimento de Educação Pública Apropriada e 
Gratuita (Free and Appropriate Public Education (FAPE)) para alunos qualificados para serviços de educação especial. A 
orientação do Departamento de Educação da Pennsylvania serve como base para as políticas e os procedimentos do 
Departamento de Educação Especial da Insight PA. 
 
Os alunos qualificados podem receber qualquer um dos serviços a seguir, conforme definido pelos serviços relacionados da Lei 
de Educação dos Indivíduos com Deficiências (Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)), § 300.34 do Título 34 do 
Código de Regulamentos Federais (Code of Federal Regulations (CFR)). 
 
Os serviços relacionados são serviços de desenvolvimento, corretivos e outros serviços de apoio necessários para ajudar uma criança 
com deficiência a aproveitar a educação especial, como serviços de fonoaudiologia, serviços de interpretação, serviços psicológicos, 
fisioterapia e terapia ocupacional, recreação, inclusive recreação terapêutica, identificação e avaliação precoces de deficiências em 
crianças, serviços de aconselhamento, inclusive aconselhamento de reabilitação, serviços de orientação e mobilidade e serviços 
médicos para fins de diagnóstico ou avaliação. Os serviços relacionados também abrangem serviços de saúde escolar e serviços de 
enfermagem escolar, serviços de assistência social nas escolas e aconselhamento e treinamento para os pais. 
 
Envolvimento dos pais 
 
A Insight PA Cyber Charter School vê os pais como uma parte vital do processo de aprendizagem e os incentiva não apenas a 
assumir um papel de liderança na educação de seus filhos, mas também a participar ativamente do processo do Programa de 
Educação Individualizada (Individualized Education Program (IEP)). Os funcionários da Insight PA Cyber Charter School 
trabalham para oferecer aos pais o apoio e as ferramentas necessárias para garantir que os alunos tenham sucesso no 
ambiente de aprendizagem virtual. 
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Direitos dos pais e alunos 
 
Pais e filhos têm muitos direitos de acordo com a lei de educação especial, Lei de Educação dos Indivíduos com Deficiências 
(IDEA). É importante que pais e filhos entendam seus direitos a uma Educação Pública Apropriada e Gratuita (FAPE). O termo 
“apropriada” é definido como as necessidades educacionais de cada criança que são descritas no Programa de Educação 
Individualizada (IEP). O IEP é um documento de trabalho criado por uma equipe de educadores e pela família que estabelece 
metas a serem atingidas por uma criança para que tenha sucesso. 
 
É responsabilidade da escola informar os pais sobre seus direitos em uma linguagem compreensível. Os pais também têm a 
responsabilidade de participar da educação de seus filhos. Para isso, eles devem participar das reuniões e dar consentimento 
para permitir que a escola ofereça o apoio e serviços que os pais e a escola concordam serem necessários para que uma 
criança seja bem-sucedida. 
 
Os pais receberão uma cópia do Aviso de Proteções Processuais pelo menos uma vez por ano e nos seguintes eventos:  

• Solicitação dos pais 
• Referência inicial ou solicitação dos pais para avaliação  
• Recebimento da primeira solicitação de audiência de devido processo 
• Notificação pela escola aos pais de uma remoção disciplinar de um aluno da escola que constituiria uma mudança de colocação 

Consulta Child Find 
As perguntas da consulta Child Find são respondidas pelos pais no portal de matrícula on-line. Essas perguntas são feitas 
novamente pelo Contato Pessoal de Admissão (Personal Admissions Liaison (PAL)) durante a aprovação da matrícula e o 
processo de colocação. 
 
Assim que o ano letivo começar, o professor de educação geral designado conduzirá novamente uma investigação para 
determinar se o aluno tem alguma necessidade acadêmica. 
 
Todo aluno para o qual um dos pais responde que esteve anteriormente ou está atualmente recebendo serviços de educação 
especial é imediatamente encaminhado ao Diretor de Educação Especial ou à pessoa designada. 
 
Avaliações 
 
Os pais têm o direito de solicitar que seu filho receba uma avaliação completa para determinar se ele tem uma deficiência e 
necessita de educação especial e/ou serviços relacionados. Os Direitos dos Pais também afirmam que os pais têm o direito, 
quando uma avaliação inicial para determinação está sendo conduzida, que seus filhos recebam uma avaliação completa. Nesse 
processo, a criança é avaliada em todas as áreas de suspeita de deficiência (como comportamento, estudos, comunicação, 
habilidades sociais e habilidades para a vida diária). 
 
Essa avaliação pode consistir em várias fontes de informação, inclusive mais de um teste. Os testes devem ser aplicados no 
idioma que a criança normalmente usa (idioma nativo), a menos que isso não seja possível. 
 
Consentimento dos pais 
 
A Insight PA deve obter o consentimento informado por escrito para todas as ações solicitadas. O consentimento dos pais é 
voluntário e pode ser revogado a qualquer momento. O consentimento é necessário para as seguintes ações: 

• realizar uma avaliação inicial;  
• realizar uma reavaliação; 
• oferecer educação especial e serviços iniciais relacionados do IEP;  
• fazer uma mudança significativa na educação especial e nos serviços relacionados; e 
• Antes da divulgação de informações de identificação pessoal que estão sujeitas a confidencialidade. 

Se um pai/mãe questionar quaisquer ações ou mudanças propostas no IEP, ele ou ela deverá discutir a preocupação com o 
professor ou administrador. O consentimento para a avaliação inicial não implica o consentimento para a colocação inicial. O 
consentimento para a avaliação inicial pode ser dado eletronicamente, mas os pais devem assinar pessoalmente o 
consentimento assinado eletronicamente antes ou no momento da avaliação. 
 
Um dos pais pode revogar o consentimento para o recebimento de educação especial e serviços relacionados assim que a 
criança começar a receber educação especial e serviços relacionados. Essa revogação de consentimento deve ser feita por 
escrito e diz respeito a todos os serviços de educação especial e relacionados, não a serviços individuais. 
 
Um aviso de colocação educacional será emitido para os itens listados acima. 
 
Elegibilidade 
 
Assim que a avaliação for concluída, a equipe de elegibilidade, incluindo os pais, decidirá se o aluno é elegível para serviços de 
educação especial. Será avaliado se o aluno cumpre os requisitos de elegibilidade e se não há critérios de exclusão que 
impediriam a elegibilidade. O pai/mãe é incluído na equipe e recebe uma cópia do relatório de avaliação, bem como uma cópia 
da decisão de elegibilidade. 
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Para ser elegível para receber serviços de educação especial, o aluno deve cumprir os requisitos de uma ou mais das 
seguintes categorias: 
 
Transtorno do espectro do autismo (AUT) 
Pessoa com deficiência auditiva ou visual (S/C) 
Surdo/deficiência auditiva (S/DA) 
Transtorno emocional/comportamental (TEC) 
Deficiência intelectual (DI) 
Deficiência ortopédica (DO) 
Outras deficiências de saúde (ODS) 
Deficiência de aprendizagem específica (DAE) 
Deficiência da fala/linguagem (DF) 
Lesão cerebral traumática (LCT) 
Deficiência visual, incluindo cegueira (DV) 
 
Reavaliação/redeterminação 
 
O objetivo de uma reavaliação é analisar as informações da avaliação atual e considerar quais informações adicionais podem 
ser necessárias para decidir se a criança continua tendo uma deficiência e para determinar as necessidades da criança. Uma 
reavaliação das necessidades da criança será realizada pelo menos uma vez a cada três (3) anos, a menos que os pais e a 
Insight PA concordem que uma reavaliação é desnecessária. A reavaliação pode ser realizada a qualquer momento se a 
Insight PA considera que as necessidades da criança devem ser reavaliadas ou se o professor ou pai/mãe da criança solicita 
uma reavaliação. No entanto, uma reavaliação não pode ocorrer mais de uma vez por ano, a menos que os pais e a Insight PA 
concordem com mais de uma (1) por ano. 
 
Os alunos que se qualificam como pessoas com deficiência intelectual serão reavaliados a cada dois (2) anos. 
Finalmente, os pais têm o direito de participar da decisão sobre a elegibilidade de seu filho e dos programas e serviços de que a 
criança precisa como parte da primeira avaliação e da reavaliação. 
 
Processo de reclamação 
 
Os pais são incentivados a entrar em contato com o professor de seus filhos e, se necessário, com os coordenadores 
pedagógicos quando surgir uma preocupação. Se as preocupações não puderem ser resolvidas de maneira satisfatória no nível 
da escola, os pais deverão entrar em contato com o Diretor de Educação Especial da escola. 
 
Os pais podem registrar uma reclamação formal no Departamento de Educação da Pennsylvania quando acreditarem que 
ocorreu uma violação da IDEA. Uma investigação de reclamação formal é um procedimento para determinar se a Insight PA está 
em conformidade com as leis e/ou regulamentos federais ou estaduais com relação ao oferecimento de educação especial e 
serviços relacionados para crianças com deficiência. 
 
Além de registrar uma reclamação junto ao Departamento de Educação da Pennsylvania, a parte que faz a reclamação deve 
encaminhar uma cópia da reclamação à escola em que a criança estuda. A parte que apresentar a reclamação tratará do 
assunto com a Insight PA por escrito e solicitará uma resposta da escola em dez (10) dias úteis. O pai/a mãe que registrou a 
reclamação terá a oportunidade de participar voluntariamente da mediação com a Insight PA para resolver a disputa. 
 
Adaptações para alunos com deficiência 
 
Além da abordagem de equipe para atender a alunos com deficiência, podem ser feitas adaptações necessárias para ensino e 
avaliação que garantirão que os alunos atinjam os Padrões Básicos da Pennsylvania (Pennsylvania Core Standards). As 
adaptações serão determinadas pela equipe do IEP com base na deficiência e nas necessidades do aluno, tanto na progressão 
do dia a dia no currículo de educação geral quanto no ambiente de teste. 
 
A seguir, são descritos alguns exemplos de adaptações: 
 

• Adaptações para apresentação, como livros digitais, software de conversão de texto em voz, textos impressos em fonte 
grande, imagens gráficas ou objetos manipuláveis.  

• Adaptações para resposta, como um processador de texto com reconhecimento de voz, organizadores gráficos ou o uso 
de um dicionário ou enciclopédia. 

• Adaptações para programação, como prazos estendidos, períodos mais curtos de trabalho ou tarefas apresentadas em 
pequenos blocos. 

• Além da abordagem de equipe para atender a alunos com deficiência, podem ser feitas adaptações necessárias que 
garantirão que os alunos atinjam os Padrões Básicos da Pennsylvania. 

 
Apoio a comportamento positivo 
 

1. A Insight PA reconhece que o comportamento visível de algum aluno pode interferir na aprendizagem do aluno e dos 
outros. Sempre que o comportamento interfere na aprendizagem de uma criança ou de outras pessoas, a equipe do IEP 
da criança que está observando o comportamento deve incluir intervenções comportamentais positivas apropriadas, 
estratégias e apoios para lidar com o comportamento no IEP e conforme necessário. 



28 
 

2. Os princípios a seguir regem o uso de auxílios de comportamento e intervenções para crianças com deficiência na 
Insight PA. 

3. Medidas positivas, ao invés de negativas, são a base dos programas de apoio comportamental, garantindo que todos os 
alunos estejam livres de tratamento degradante, do uso de técnicas assertivas e do uso injustificado de restrições. 

4. Os programas e planos de apoio comportamental serão baseados em uma Avaliação do Comportamento Funcional 
(Functional Behavior Assessment (FBA)) e no uso de técnicas de comportamento positivo. 

5. Os programas e planos de apoio comportamental incluirão práticas e técnicas baseadas em pesquisas para desenvolver 
e manter habilidades que aumentarão a oportunidade de aprendizagem e a realização pessoal de um aluno. 

6. Quando uma intervenção for necessária para abordar comportamentos problemáticos, tipos de intervenções escolhidos 
para um determinado aluno deverão ser os menos intrusivos necessários. 

7. O uso de restrições é considerado uma medida de último recurso, a ser usada apenas após outras medidas menos 
restritivas, como técnicas de diminuição da escalada do comportamento. Se aplicadas, as restrições devem ser usadas 
apenas por pessoal treinado que esteja especificamente autorizado a usar restrições físicas. 

8. Nenhuma informação nesta política deve ser interpretada de modo a exigir o desenvolvimento de um plano de apoio 
comportamental ou intervenção separado quando intervenções comportamentais positivas apropriadas, estratégias e 
auxílios consistentes com os requisitos desta política puderem ser incorporados ao corpo do IEP. 

 
Se você tem alguma dúvida ou preocupação em relação ao Programa de Educação Especial e quer obter informações 
adicionais e/ou assistência, entre em contato com: 
Jennifer Jennings, Diretora de Conformidade de Educação Especial jjennings@insightpa.org 484-713-4353, ramal 2005 
 
Planos de Aprendizagem Individualizados dos alunos 
 
O Plano de Aprendizagem Individualizado (ILP) é um plano centrado no aluno que reconhece os pontos fortes do aluno, seus 
desafios e habilidades acadêmicas atuais e é personalizado para o ambiente da escola virtual. O processo do ILP é 
fundamentado na ideia de que todos os alunos são únicos, funcionando como um guia para todos os serviços e apoio prestados 
ao aluno. 
 
Juntos, o aluno, o treinador de aprendizagem, a equipe de apoio ao aluno, o professor, o conselheiro, o professor de educação 
especial e os especialistas adicionais determinam as metas acadêmicas mais adequadas com base nas necessidades de ensino 
do aluno. Essas necessidades são determinadas pela análise dos registros escolares dos alunos, como avaliações de 
referência, pontuações nos testes PSSA/Exame Keystone anteriores, observação dos professores e contribuição do treinador de 
aprendizagem. 
 
Os alunos são monitorados e orientados conforme trabalham os padrões básicos exigidos pelo estado alinhados ao currículo. 
Eles são avaliados ao longo do ano letivo, e o progresso é representado em boletins de progresso baseado em padrões 
(educação infantil ao 5º ano) e em boletins mais tradicionais do 6° ano do ensino fundamental ao 3° ano do ensino médio. 
 
O Plano de Aprendizagem Individualizado é atualizado regularmente de acordo com as necessidades do aluno. 
 
 

Aviso de serviços de educação especial 
 
Os distritos de escolas públicas e escolas charter do condado de Chester, Pennsylvania, e a Unidade Intermediária do Condado 
de Chester (“as entidades da Chester County School”), oferecem educação especial e serviços relacionados para crianças e 
jovens residentes com deficiência com idades de três a 21 anos. O objetivo do aviso é descrever (1) os tipos de deficiência que 
podem qualificar a criança para esses programas e serviços, (2) os programas de educação especial e serviços relacionados 
que estão disponíveis, (3) o processo pelo qual cada uma das entidades da Chester County School seleciona e avalia os alunos 
para determinar a elegibilidade e (4) os direitos especiais que as crianças e seus pais ou responsáveis legais têm. 
 
Que tipos de deficiência podem qualificar uma criança para receber educação especial e serviços relacionados? 
 
De acordo com a Lei de Educação dos Indivíduos com Deficiências (“IDEA”), as crianças estarão qualificadas para educação 
especial e serviços relacionados se tiverem uma ou mais das seguintes deficiências e, devido a isso, demonstrarem 
necessidade de educação especial e serviços relacionados: (1) deficiência intelectual, (2) deficiência auditiva, como surdez, 
(3) deficiência de fala ou linguagem, (4) deficiência visual, como cegueira, (5) perturbação emocional grave, (6) deficiência 
ortopédica, (7) autismo, como transtornos invasivos do desenvolvimento; (8) lesão cerebral traumática, (9) outras deficiências de 
saúde, (10) deficiências de aprendizagem específicas, (11) deficiências múltiplas ou, (12) para crianças em idade pré-escolar, 
atrasos no desenvolvimento. Se uma criança tiver mais de uma das deficiências mencionadas acima, ela poderá se qualificar 
para educação especial e serviços relacionados como pessoa com deficiências múltiplas. Crianças de três a nove anos também 
poderão se qualificar se tiverem atrasos no desenvolvimento e, devido a isso, precisarem de educação especial e serviços 
relacionados. 
 
As definições legais dessas deficiências, que as escolas públicas são obrigadas a aplicar de acordo com a IDEA, podem ser 
diferentes daquelas usadas na prática médica ou clínica. Além disso, as definições da IDEA podem ser aplicadas a crianças com 
deficiência que apresentam transtornos médicos ou clínicos muito diferentes. Uma criança com transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade, por exemplo, pode se qualificar para educação especial e serviços relacionados como uma criança com “outros 
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problemas de saúde”, “distúrbio emocional grave” ou “dificuldades de aprendizagem específicas” se a criança cumprir os critérios 
de elegibilidade de uma ou mais dessas categorias de deficiência e se precisar de educação especial e serviços relacionados 
devido a isso. 
 
Sinais de atrasos no desenvolvimento ou fatores de risco que podem indicar uma deficiência podem ser os seguintes, entre 
outros: atendimento pré-natal precário, trauma de nascimento, febre ou outra atividade convulsiva, reação severa a medicação 
precoce ou inoculação que requer cuidados médicos prolongados ou trauma grave na cabeça, seguida por não cumprimento de 
marcos de desenvolvimento para comunicação, desenvolvimento motor, socialização, desenvolvimento emocional, habilidades 
de autoajuda ou cognição; não cumprimento de marcos de desenvolvimento nessas áreas sem motivo específico; incapacidade 
de usar brinquedos e outros objetos de maneira apropriada ao desenvolvimento; incapacidade persistente de manter níveis 
suficientes de atenção para concluir tarefas adequadas à idade; frustração fácil com tarefas ou atividades adequadas ao 
desenvolvimento; dificuldade em colorir, escrever letras ou desenhar linhas e formas dentro dos parâmetros apropriados para a 
idade; dificuldade em criar ou manter relacionamentos ou conversas apropriadas para a idade; dificuldade persistente em tolerar 
a presença ou interação com colegas ou adultos; ações disciplinares persistentes e severas em ambientes pré-escolares ou 
escolares; incapacidade de desenvolver habilidades de leitura, escrita, matemática, compreensão auditiva ou conversação 
apropriadas para a idade ou o nível escolar após a exposição a ensino sólido nessas áreas por professores qualificados; e 
reprovação nos exames de rotina de visão ou audição. Outras informações sobre possíveis sinais de atrasos no 
desenvolvimento e outros fatores de risco que podem indicar deficiências se encontram nos manuais do aluno disponíveis no 
distrito escolar de sua residência ou na Unidade Intermediária do Condado de Chester nos endereços indicados abaixo ou no 
site da Unidade Intermediária do Condado de Chester: http://www.cciu.org. 
 
De acordo com a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 e a Lei dos Americanos com Deficiências (Americans with 
Disabilities Act), algumas crianças em idade escolar com deficiência que não cumprem os critérios de elegibilidade da IDEA 
podem, no entanto, ser elegíveis a proteções especiais e adaptações e ajustes em matéria de ensino, acessibilidade e 
atividades. As crianças terão direito a essas proteções, adaptações e ajustes se tiverem uma deficiência mental ou física que 
limite ou impeça consideravelmente a participação ou o acesso a um aspecto do programa escolar, seja de natureza acadêmica 
ou não acadêmica. 
 
Quais programas e serviços estão disponíveis para crianças com deficiência? 
 
Cada uma das entidades da Chester County School deve garantir que crianças com deficiência sejam educadas na medida 
máxima apropriada em ambientes com seus colegas sem deficiência, também conhecido como o ambiente menos restritivo. Os 
programas e serviços disponíveis para alunos com deficiência, em ordem decrescente de preferência, são (1) colocação em 
turma regular com auxílios e serviços suplementares fornecidos conforme necessário no ambiente, (2) colocação em turma 
regular durante a maior parte do dia escolar com serviço itinerante por um professor de educação especial dentro ou fora da sala 
de aula regular por 20% ou menos do dia escolar, (3) colocação em turma regular por parte do dia escolar com ensino 
complementar oferecido por um professor de educação especial por mais de 20%, mas menos de 80% do dia escolar, (4) ensino 
oferecido por um professor de educação especial por mais de 80% do dia escolar e (5) serviços de educação especial, com ou 
sem colocação em turma regular, sejam em um ambiente de escola pública alternativa ou em uma escola particular, centro de 
tratamento, hospital, centro de detenção ou prisão em regime diurno ou residencial. 
 
Dependendo da natureza e da gravidade da deficiência, uma entidade da Chester County School pode oferecer programas e 
serviços de educação especial (1) na escola pública que a criança frequentaria se não fosse deficiente, (2) em uma escola 
pública comum alternativa dentro ou fora do distrito escolar de residência, (3) em um centro de educação especial operado por 
uma entidade de escola pública, (4) em uma escola privada aprovada ou outra instalação privada licenciada para atender a 
crianças com deficiência, (5) em uma escola residencial, (6) em um programa fora do estado ou (7) em casa. 
 
Os serviços de educação especial são oferecidos de acordo com as necessidades educacionais primárias da criança, e não de 
acordo com a categoria da deficiência. Os tipos de serviço disponíveis são (1) suporte de aprendizagem para alunos que 
precisam principalmente de assistência com a aquisição de habilidades acadêmicas, (2) suporte de habilidades para a vida para 
alunos que precisam principalmente de assistência com o desenvolvimento de habilidades para uma vida independente, 
(3) suporte emocional para alunos que precisam principalmente de assistência com desenvolvimento social ou emocional, 
(4) suporte para pessoas surdas ou com deficiência auditiva para alunos que precisam principalmente de assistência com 
habilidades compensatórias para lidar com a surdez, (5) suporte para pessoas cegas ou com deficiência visual para alunos que 
precisam principalmente de assistência com habilidades compensatórias para lidar com a cegueira, (6) suporte físico para 
alunos que necessitam principalmente de assistência física no ambiente de aprendizagem, (7) suporte ao autismo para alunos 
que precisam principalmente de assistência nas áreas afetadas por transtornos do espectro autista e (8) suporte para múltiplas 
deficiências para alunos que precisam principalmente de assistência em diversas áreas afetadas por suas deficiências. 
 
Os serviços relacionados são desenvolvidos para permitir que a criança participe ou acesse seu programa de educação 
especial. Alguns exemplos de serviços relacionados são fonoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, serviços de enfermagem, 
serviços de audiologista, aconselhamento e treinamento familiar. 
 
As crianças em idade pré-escolar são atendidas pela Unidade Intermediária do Condado de Chester em vários ambientes 
domiciliares e escolares que levam em consideração a idade cronológica e de desenvolvimento e as necessidades primárias da 
criança. Assim como nos programas para crianças em idade escolar, os programas de pré-escola devem garantir que, na 
medida máxima apropriada, as crianças com deficiência sejam educadas com colegas sem deficiência. 
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Cada entidade da Chester County School, em conjunto com os pais de cada criança identificada, determina o tipo e a 
intensidade de educação especial e serviços relacionados de que o aluno precisa com base exclusivamente no programa único 
de educação especial e serviços relacionados que a escola desenvolve para a criança. O programa da criança é descrito por 
escrito em um Programa de Educação Individualizada (“IEP”), que é desenvolvido por uma equipe do IEP composta por 
educadores, pais e outras pessoas com especialização ou familiaridade com a criança. Os pais da criança têm o direito de 
receber notificações e de participar de todas as reuniões da equipe do IEP de seu filho. O IEP é revisado sempre que as 
circunstâncias justificarem, mas, pelo menos, uma vez por ano. A legislação exige que o programa e a colocação da criança, 
conforme descrito no IEP, sejam razoavelmente calculados para sempre garantir um progresso educacional significativo para o 
aluno. Os IEPs contêm, no mínimo, a data de início e a duração previstas do IEP, uma declaração dos níveis atuais de 
desempenho educacional e funcional da criança, uma enumeração das metas anuais, uma descrição de como será o progresso 
da criança em relação ao cumprimento das metas anuais medidas e relatadas, uma declaração da educação especial, das 
modificações do programa e dos serviços relacionados a serem oferecidos, uma explicação das atividades, se houver, das quais 
a criança não participará com crianças sem deficiência, a frequência e a localização previstos do serviços e uma declaração de 
todas as adaptações necessárias para medir o desempenho acadêmico e o desempenho funcional da criança nas avaliações do 
estado e do distrito. No caso de crianças com 16 anos ou mais, o IEP também deve incluir um plano de transição para auxiliar na 
realização de objetivos mensuráveis após o ensino médio. A escola pública deverá convidar a criança para a reunião da equipe 
do IEP se o propósito da reunião for a consideração das metas e dos serviços de transição necessários para o aluno após o 
ensino médio. 
 
Todas as entidades da Chester County School devem permitir que os pais de crianças com deficiência tenham o devido acesso 
às salas de aula de seus filhos, sujeito às disposições da política ou diretrizes de visitação escolar de cada entidade. 
 
Como as escolas públicas selecionam e avaliam as crianças para determinar a elegibilidade para a educação especial e 
os serviços relacionados?  
 
Avaliação com equipe multidisciplinar 
 
As entidades da Chester County School devem realizar uma avaliação com equipe multidisciplinar de todas as crianças 
consideradas pessoas com deficiência. A equipe multidisciplinar é um grupo de profissionais treinados e experientes na 
testagem, avaliação e observação de crianças para determinar se elas têm deficiências e, em caso afirmativo, para identificar os 
principais pontos fortes e as necessidades educacionais. Os pais também fazem parte da equipe multidisciplinar. As entidades 
da Chester County School devem reavaliar os alunos em idade escolar que recebem serviços de educação especial a cada três 
anos e devem reavaliar as crianças com deficiência intelectual e crianças em idade pré-escolar que recebem serviços de 
educação especial a cada dois anos. 
 
Os pais podem solicitar que seus filhos recebam uma avaliação da equipe multidisciplinar a qualquer momento. A solicitação 
deve ser feita por escrito. Cada escola pública tem um procedimento pelo qual os pais podem solicitar uma avaliação. Para obter 
informações sobre os procedimentos de cada entidade da Chester County School aplicáveis ao seu filho, entre em contato com 
a escola que seu filho frequenta. Os números de telefone e endereços das escolas se encontram na seção das páginas azuis da 
lista telefônica sob o título “Escolas”. Os pais de crianças em idade pré-escolar, de três a cinco anos, podem solicitar uma 
avaliação por escrito enviando uma carta para: Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 
455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335. O número de telefone da Educação Especial Pré-escolar é (484) 237-5000. 
 
Os pais de crianças em escolas privadas podem solicitar uma avaliação com uma equipe multidisciplinar de seus filhos sem 
necessidade de matrícula em escolas públicas. No entanto, embora alguns serviços possam estar disponíveis para algumas 
crianças de escolas privadas que são consideradas elegíveis pela entidade responsável da Chester County School, essa 
entidade não é obrigada a oferecer toda ou qualquer educação especial e serviços relacionados que essas crianças receberiam 
se matriculadas nas escolas públicas. Se, após uma avaliação, a equipe multidisciplinar determinar que a criança é elegível para 
educação especial e serviços relacionados, a entidade da Chester County School responsável deverá oferecer aos pais um IEP 
e uma vaga definida pela escola pública, a menos que os pais da criança não tenham interesse em tal oferta. Se os pais 
desejarem aproveitar essa oferta, eles poderão precisar matricular ou rematricular seus filhos na entidade da Chester County 
School responsável. 
 
Para que a entidade da Chester County School possa prosseguir com a avaliação, ela deve notificar os pais por escrito sobre os 
tipos específicos de teste e avaliação que se propõe a realizar, a data e hora da avaliação e os direitos dos pais. A avaliação não 
pode começar sem que os pais assinem o aviso por escrito indicando que concordam com os testes e avaliações propostos e 
devolvam o aviso à escola pública. 
 
Triagem 
 
Todas as entidades da Chester County School realizam atividades de triagem antes de encaminhar os alunos para uma 
avaliação com equipe multidisciplinar. As atividades de triagem podem envolver uma equipe de apoio educacional, também 
conhecida como “IST” ou um processo de triagem alternativo. Independentemente do método de triagem específico empregado, 
o processo de triagem deve incluir (1) avaliações periódicas de visão e audição pela enfermeira da escola, conforme exigido pelo 
Código Escolar e (2) triagem em intervalos razoáveis para determinar se todos os alunos estão tendo um desempenho com base 
nos padrões apropriados para nível escolar em disciplinas acadêmicas essenciais. 
 
Se as atividades de triagem produzirem pouca ou nenhuma melhora após um período razoável de intervenção ou remediação, a 
criança será encaminhada para uma avaliação com uma equipe multidisciplinar. 
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Para obter informações sobre as datas das várias atividades de triagem na escola de seu filho ou para solicitar atividades de 
triagem para uma criança específica, entre em contato diretamente com a escola pública local. Os números de telefone e 
endereços das escolas se encontram na seção das páginas azuis da lista telefônica sob o título “Escolas”. Os pais de crianças 
em idade pré-escolar, de três a cinco anos, podem obter informações sobre as atividades de triagem ou podem solicitar a 
triagem de seus filhos ligando ou escrevendo para Chester County Intermediate Unit, Preschool Special Education Services, 
455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335. O número de telefone do Programa de Educação Especial Pré-escolar é 
(484) 237-5000. 
 
Administradores de escolas privadas, professores e grupos de pais ou pais individuais de alunos de escolas privadas 
interessados em estabelecer sistemas nessas escolas para localizar e identificar crianças com deficiência que possam precisar 
de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar podem entrar em contato com Chester County Intermediate Unit, Preschool 
Special Education Services, 455 Boot Road, Downingtown, Pennsylvania, 19335. O número de telefone do Programa de 
Educação Especial Pré-escolar é (484) 237-5000. 
 
Quais são os direitos e proteções especiais de crianças com deficiência e de seus pais? 
 
Leis estaduais e federais garantem muitos direitos e proteções a crianças com deficiência e a seus pais. Segue um resumo 
desses direitos e proteções. As pessoas interessadas podem solicitar um resumo completo por escrito dos direitos e proteções 
garantidos por lei, juntamente com informações sobre serviços jurídicos gratuitos ou de baixo custo e aconselhamento, entrando 
em contato com o Departamento de Educação Especial ou de Serviços Estudantis da Agência de Educação Local (Local 
Education Agency (LEA)) pelo endereço e pelo número de telefone listados na seção das páginas azuis da lista telefônica sob o 
título “Escolas”. O resumo escrito também está disponível na Chester County Intermediate Unit, 455 Boot Road, Downingtown, 
Pennsylvania, 19335. O número de telefone do Programa de Educação Especial Pré-escolar é (484) 237-5000. O resumo 
também está disponível no site da Unidade Intermediária do Condado de Chester, http://www.cciu.org, e nos sites da maioria 
das entidades de escolas públicas listadas abaixo. 
 
Direitos e proteções 
 
Aviso prévio por escrito. A entidade responsável da Chester County School deve notificar você por escrito sempre que se 
propuser a iniciar ou alterar a identificação, a avaliação, o programa educacional ou a colocação de uma criança ou sempre que 
se recusar a iniciar ou fazer uma mudança na identificação, na avaliação, no programa educacional ou na colocação solicitada 
por um dos pais. Essa notificação deve ser acompanhada de uma descrição por escrito da ação proposta ou rejeitada, os 
motivos da proposta ou recusa, uma descrição das informações de avaliação e outros fatores relevantes usados como base para 
a decisão, as outras opções consideradas, se houver, as razões pelas quais essas opções foram rejeitadas e uma declaração de 
que os pais têm direito às proteções processuais. 
 
Consentimento. As entidades da Chester County School não podem prosseguir com uma avaliação ou reavaliação nem com a 
provisão inicial de educação especial e serviços relacionados sem o consentimento por escrito dos pais. No entanto, uma 
entidade da Chester County School pode tentar anular a falta de consentimento para uma avaliação inicial ou reavaliação 
solicitando a aprovação de um auditor imparcial e preenchendo uma solicitação de devido processo. Além disso, caso um dos 
pais não responda a um pedido para realizar uma reavaliação, uma entidade da Chester County School poderá prosseguir com 
a reavaliação proposta sem o consentimento dos pais se puder comprovar que tentou obter o consentimento dos pais e que o 
pai/a mãe não respondeu. Uma escola pública não pode buscar uma audiência para anular a recusa de um pai/uma mãe em 
consentir com uma colocação inicial na educação especial. Os pais têm o direito de retirar seu consentimento aos serviços de 
educação especial a qualquer momento. Ao fazerem isso, eles concordam com a descontinuação de todas as instruções de 
educação especial, auxílios complementares, modificações de programas, adaptações e serviços. Ao retirarem o consentimento, 
eles também concordam em renunciar aos direitos e às proteções especiais que se aplicam a crianças com deficiência e a 
seus pais. 
 
Proteção em procedimentos de avaliação. Avaliações para determinar a elegibilidade e a necessidade atual de educação 
especial e serviços relacionados devem ser realizadas de maneira livre de preconceitos raciais, culturais ou linguísticos e no 
idioma nativo da criança. A avaliação deve analisar a criança em todas as áreas relacionadas à suspeita de deficiência e incluir 
uma variedade de instrumentos, ferramentas de avaliação e estratégias tecnicamente sólidos. As avaliações e os materiais de 
avaliação devem ser usados para os fins para os quais as avaliações ou medidas são válidas e confiáveis, devem ser 
administrados por pessoal treinado e experiente de acordo com as instruções fornecidas pelo produtor da avaliação e devem ser 
discutidos para avaliar áreas especiais de necessidade. Além disso, as determinações da avaliação não podem ser baseadas 
em uma única medida ou avaliação. 
 
Avaliação educacional independente. Se os pais discordarem da avaliação realizada pela entidade responsável da Chester 
County School, eles poderão solicitar uma avaliação educacional independente por escrito, também conhecida como “IEE”, às 
custas do governo. Se uma IEE for realizada às custas do governo, os critérios sob os quais a IEE é obtida de maneira privada 
deverão ser os mesmos que os critérios que a entidade responsável da Chester County School usa quando inicia uma avaliação. 
É possível solicitar informações sobre os critérios de avaliação de cada entidade escolar ao Escritório de Educação Especial ou 
aos Serviços ao Aluno da entidade. Se a entidade da Chester County School se recusar a pagar pela IEE, ela deverá solicitar 
imediatamente uma audiência de devido processo de educação especial para defender a adequação da avaliação. 
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Procedimentos de audiência de devido processo 
 
O pai/a mãe ou a Agência de Educação Local, também conhecida como “LEA”, pode solicitar uma audiência de devido processo 
com relação a qualquer assunto vinculado à identificação, avaliação ou colocação educacional da criança ou o fornecimento de 
uma educação pública apropriada gratuita, também chamada de “FAPE”. A parte que está solicitando a audiência deve enviar 
um formulário de “Solicitação de Audiência de Devido Processo” ao Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, 
Harrisburg, Pennsylvania, 17112; telefone (800) 222-3353; TTY (800) 654-5984. A audiência de devido processo só será 
realizada depois que todas as informações necessárias forem apresentadas e que os procedimentos forem seguidos. 
 
Cronograma para solicitação de devido processo. O pai/a mãe ou a LEA deve solicitar uma audiência de devido processo 
preenchendo uma Solicitação de Audiência de Devido Processo dentro de dois (2) anos da data em que os pais ou a LEA 
souberam ou deveriam ter ciência da ação alegada que serve de base para a solicitação. Há exceções limitadas a esse 
cronograma. Esse cronograma não se aplicará aos pais se os pais foram impedidos de preencher uma Solicitação de Audiência 
de Devido Processo (1) devido a declarações falsas por parte da LEA de que havia resolvido o problema que servia de base 
para a solicitação de audiência ou (2) devido à retenção pela LEA de informações do pai/da mãe que a LEA foi obrigada 
a fornecer. 
 
Registro e citação da solicitação de audiência de devido processo. A parte que solicita a audiência deve enviar uma cópia da 
Solicitação de Audiência de Devido Processo para a outra parte e, ao mesmo tempo, para o Gabinete de Resolução de Disputas 
(Office for Dispute Resolution) por correio endereçado ao Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, 
Pennsylvania, 17112, ou por correio eletrônico endereçado a ODR.pattan.net, ou por fax para (717) 657-5983. 
 
Conteúdo da solicitação de audiência de devido processo. A solicitação de audiência de devido processo deve conter as 
seguintes informações: 
 
1. O nome da criança, o endereço onde a criança mora e o nome da escola que ela frequenta ou, se a criança estiver em 

situação de rua, as informações de contato disponíveis da criança e o nome da escola que ela frequenta. 
 
2. Uma descrição da natureza do problema, inclusive fatos relacionados a ele. 
 
3. Uma proposta de resolução do problema com base no conhecimento da parte que está registrando a Solicitação de 

Audiência de Devido Processo. 
 
Desafio da suficiência da solicitação de audiência de devido processo. A Solicitação de Audiência de Devido Processo será 
considerada suficiente, a menos que a parte que a recebe notifique o auditor e a outra parte por escrito dentro de 
quinze (15) dias do recebimento de que a parte receptora acredita que a solicitação não atende aos requisitos listados acima. 
 
Resposta à solicitação. Se a LEA não tiver enviado um aviso prévio por escrito, como um Aviso de Colocação Educacional 
Recomendada (Notice of Recommended Educational Placement (NOREP)), para os pais em relação ao assunto contido na 
solicitação de audiência de devido processo dos pais, a LEA deverá enviar para o pai/a mãe, dentro de dez (10) dias após o 
recebimento da solicitação de audiência de devido processo, uma resposta com as seguintes informações: (1) uma explicação 
do motivo pelo qual a LEA propôs ou se recusou a tomar a ação mencionada na solicitação de audiência, (2) uma descrição de 
outras opções que a equipe do Programa de Educação Individualizado (“IEP”) considerou, se houver, (3) e os motivos pelos 
quais essas opções foram rejeitadas, (4) uma descrição de cada procedimento de análise, avaliação, registro ou relatório que a 
LEA usou como base para a ação proposta ou recusada e (5) uma descrição dos fatores que são relevantes para a proposta ou 
recusa. O registro da resposta à solicitação de audiência de devido processo dos pais não impede que a LEA questione a 
suficiência da solicitação de audiência de devido processo. Se o pai/a mãe receber a solicitação de audiência de devido 
processo, uma resposta à solicitação de audiência de devido processo deverá ser enviada à outra parte dentro de dez (10) dias 
após o recebimento da solicitação. A resposta deve tratar especificamente das questões apresentadas na solicitação de 
audiência de devido processo. 
 
Determinação do auditor da suficiência da solicitação de audiência de devido processo. No prazo de cinco (5) dias após o 
recebimento da contestação de uma parte quanto à suficiência da solicitação de audiência de devido processo, o auditor deve 
determinar, com base exclusivamente nas informações contidas na solicitação, se a solicitação atende aos requisitos de 
conteúdo listados acima. O auditor deve notificar, imediatamente e por escrito, ambas as partes sobre sua decisão. 
 
Objeto da audiência. A parte que está solicitando a audiência de devido processo não tem permissão para levantar questões na 
audiência de devido processo que não tenham sido levantadas na solicitação de audiência de devido processo (ou solicitação de 
audiência de devido processo alterada), a menos que a outra parte concorde. 
 
Sessão de resolução. Para que uma audiência de devido processo possa ocorrer, a LEA deve convocar uma reunião preliminar 
com os pais e o membro ou os membros relevantes da equipe do IEP que têm conhecimento específico dos fatos identificados 
na solicitação de audiência de devido processo em uma tentativa de resolver os problemas sem a necessidade de realizar uma 
audiência de conciliação. Essa reunião preliminar deve ser convocada em até quinze (15) dias após o recebimento da solicitação 
de audiência de devido processo. Um representante da LEA com autoridade para tomar decisões deve estar presente na 
reunião. A LEA não pode ter um advogado presente na reunião, a menos que os pais também estejam acompanhados por um 
advogado. Os defensores dos pais podem comparecer à reunião. Na reunião, os pais discutirão a solicitação de audiência de 
devido processo, e a LEA terá a oportunidade de resolver a solicitação de audiência de devido processo, a menos que os pais e 
a LEA concordem, por escrito, em renunciar a essa reunião ou concordem em usar o processo de mediação. Se o pai/a mãe e a 
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LEA resolverem os problemas da solicitação de audiência de devido processo na reunião preliminar, eles deverão estabelecer 
os termos do acordo por escrito, e tanto o pai/a mãe quanto um representante da LEA que tem autoridade para agir em nome da 
LEA deverão assinar o acordo. O acordo é um documento juridicamente vinculativo e pode ser executado por um tribunal. O 
pai/a mãe ou a LEA podem anular o acordo dentro de três (3) dias úteis a partir da data do acordo. Após três (3) dias úteis, o 
acordo é vinculativo para ambas as partes. 
 
Solicitação de audiência de devido processo alterada. Tanto o pai/a mãe quanto a LEA poderão alterar a solicitação de 
audiência de devido processo somente se a outra parte consentir por escrito com a alteração e tiver a oportunidade de resolver 
as questões levantadas na solicitação de audiência de devido processo por meio de uma sessão de resolução ou se o auditor 
conceder permissão para a parte alterar a solicitação de audiência de devido processo. No entanto, o auditor pode conceder 
essa permissão no máximo cinco (5) dias antes de ocorrer uma audiência de devido processo. 
 
Cronograma para realização da audiência de devido processo. Se a LEA não tiver resolvido a solicitação de audiência de devido 
processo dentro de trinta (30) dias após o recebimento ou dentro de trinta (30) dias após o recebimento da solicitação de 
audiência de devido processo alterada, a audiência de devido processo poderá prosseguir, e os prazos aplicáveis poderão 
começar. O prazo para a conclusão das audiências de devido processo é de quarenta e cinco (45) dias, a menos que o auditor 
conceda extensões de prazo específicas a pedido de qualquer uma das partes. 
 
Divulgação de avaliações e recomendações. Pelo menos cinco (5) dias úteis antes de uma audiência de devido processo, cada 
parte deve divulgar a todas as outras partes todas as avaliações concluídas até essa data e recomendações com base nas 
avaliações da parte ofertante que a parte pretende usar na audiência de devido processo. A não divulgação dessas informações 
pode fazer com que um auditor proíba a parte de apresentar as informações na audiência, a menos que a outra parte concorde 
com a apresentação. 
 
Direitos de audiência de devido processo. A audiência de uma criança com deficiência ou que se julga ter uma deficiência deve 
ser conduzida e realizada na LEA em local e hora convenientes para o pai/a mãe e a criança envolvidos. A audiência deve ser 
oral, pessoal e fechada ao público, a menos que os pais solicitem uma audiência pública. Se a audiência for aberta, a decisão 
proferida no caso, e apenas a decisão, estará à disposição do público. Se a audiência for fechada, a decisão será tratada como 
um registro da criança e não será disponibilizada ao público. A decisão do auditor deve incluir conclusões sobre os fatos, uma 
discussão e conclusões sobre o direito aplicável. Embora as regras técnicas sobre provas não sejam seguidas, a decisão deve 
ser baseada em provas concretas apresentadas na audiência. Um registro escrito ou, a critério dos pais, eletrônico da audiência 
será fornecido aos pais sem nenhum custo. Os pais podem ser representados por um advogado e acompanhados e 
aconselhados por pessoas com conhecimento ou treinamento especial no que diz respeito aos problemas de crianças com 
deficiência. Os pais ou representantes dos pais devem ter acesso aos registros educacionais, inclusive aos testes ou relatórios 
nos quais a ação proposta se baseia. As partes têm o direito de obrigar o comparecimento e interrogar testemunhas que possam 
ter provas nas quais a ação proposta possa se basear. As partes têm o direito de apresentar provas e confrontar e interrogar as 
testemunhas. As partes têm o direito de apresentar provas e testemunhos, inclusive laudos médicos especializados, psicológicos 
ou educacionais. 
 
Decisão do auditor. A decisão tomada por um auditor deve ser tomada com base em fundamentos materiais e considerar se a 
criança recebeu uma FAPE. Em disputas que alegam violações de procedimentos, um auditor só poderá oferecer soluções se as 
inadequações processuais tiverem impedido o direito da criança a uma FAPE; tiverem impedido significativamente a 
oportunidade dos pais de participarem do processo de tomada de decisão sobre a oferta de uma FAPE para a criança; ou 
causado uma privação de benefícios educacionais. Um auditor ainda pode ordenar que uma LEA cumpra os requisitos 
processuais, mesmo que o auditor determine que a criança recebeu uma FAPE. O pai/a mãe ainda pode registrar uma 
reclamação no Gabinete de Educação Especial do Departamento de Educação da Pennsylvania com relação a violações de 
procedimentos. 
 
Ação civil. A parte que discordar das conclusões e da decisão do auditor tem o direito de interpor recurso em tribunal estadual ou 
federal. Ao notificar a decisão às partes, o auditor indicará os tribunais aos quais o recurso pode ser interposto. A parte que está 
entrando com o recurso deve procurar aconselhamento jurídico para determinar o tribunal apropriado junto ao qual será feito o 
recurso. A parte que estiver entrando com um recurso em um tribunal estadual ou federal tem noventa (90) dias a partir da data 
da decisão para fazê-lo. 
 
Honorários advocatícios. Um tribunal, a seu critério, poderá conceder honorários advocatícios aos pais de uma criança que seja 
a parte vencedora ou a uma agência educacional estadual ou LEA contra o advogado do pai que entrar com uma solicitação de 
audiência de devido processo ou causa de pedir subsequente que seja frívola, irracional ou sem fundamento ou contra o 
advogado do pai/da mãe que continuou o litígio depois que se tornou claramente frívolo, irracional ou sem fundamento; ou a uma 
agência educacional estadual ou LEA vencedora contra o advogado dos pais ou contra os pais se a solicitação de audiência de 
devido processo dos pais ou causa de pedir subsequente tiver sido apresentada por propósito impróprio, como assediar, causar 
atrasos desnecessários ou aumentar desnecessariamente o custo do litígio. Os honorários concedidos serão baseados nas 
taxas vigentes na comunidade em que a ação ou o processo foi originado para o tipo e a quantidade de serviços advocatícios 
prestados. 
 
A legislação federal impõe certos requisitos aos pais e à LEA e, em algumas circunstâncias, pode limitar a concessão de 
honorários advocatícios. Os pais devem consultar seu advogado sobre esses assuntos. As seguintes regras se aplicam: Os 
honorários advocatícios não poderão ser concedidos, e os custos relacionados não poderão ser reembolsados em ações ou 
processos por serviços executados após o momento de uma oferta por escrito de acordo aos pais se a oferta for feita dentro do 
prazo prescrito pela Regra 68 das Regras Federais de Processos Civis ou, no caso de audiência administrativa, a qualquer 
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momento mais de 10 (dez) dias antes do início do processo; se a oferta não for aceita dentro de dez (10) dias; e se o tribunal 
concluir que a resolução finalmente obtida pelos pais não é mais favorável aos pais do que a oferta de um acordo. Os honorários 
advocatícios não podem ser concedidos pelo tempo gasto no comparecimento a qualquer reunião da equipe do IEP, a menos 
que a reunião seja convocada devido a um procedimento administrativo ou uma ação judicial. A sessão de resolução do devido 
processo não é considerada reunião convocada em decorrência de audiência administrativa ou ação judicial nem audiência 
administrativa ou ação judicial para fins de reembolso de honorários advocatícios. O tribunal poderá reduzir o valor do prêmio de 
honorários advocatícios quando: (a) os pais ou o advogado dos pais, durante o curso da ação ou do processo, tiver prolongado a 
resolução final da controvérsia de modo injustificado; (b) o valor dos honorários advocatícios autorizados a serem concedidos 
exceder, de modo injustificado, a taxa horária prevalecente na comunidade para serviços semelhantes realizados por advogados 
de habilidade, reputação e experiência comparáveis; (c) o tempo despendido e os serviços jurídicos prestados tiverem sido 
excessivos, tendo em conta a natureza da ação ou do processo; ou (d) o advogado que representa os pais não tiver 
apresentado à LEA as informações apropriadas na solicitação de audiência de devido processo. Essas reduções não se 
aplicarão a nenhuma ação ou processo se o tribunal considerar que o Estado ou a LEA prolongaram a resolução final da ação 
ou do processo de modo injustificado. 
 
Situação da criança durante os procedimentos administrativos. Exceto em casos disciplinares, que têm regras específicas, 
enquanto o caso de devido processo, inclusive o recurso a um tribunal de jurisdição competente, estiver pendente, a criança 
deverá permanecer em sua colocação educacional atual, a menos que os pais e a LEA ou o Estado concordem em contrário. Se 
a audiência do devido processo envolver um pedido de admissão inicial em escola pública, a criança, com o consentimento dos 
pais, deverá ser colocada no programa da escola pública até a conclusão de todos os procedimentos, a menos que os pais e a 
LEA concordem de outra forma. 
 
Reembolso de mensalidade em escolas particulares. Em alguns casos, os pais de crianças que foram identificadas pela escola 
pública como elegíveis para educação especial e serviços relacionados e que receberam esses serviços podem recuperar, em 
uma audiência de devido processo ou de um tribunal, um prêmio de reembolso de mensalidades de escolas privadas. Os pais 
também poderão receber esses prêmios se seus filhos precisarem de educação especial e serviços relacionados, mas esses 
serviços não foram oferecidos em tempo hábil. Para obter um prêmio de reembolso de mensalidades, os pais devem notificar a 
escola pública de sua intenção de matricular seu filho em uma escola privada, seja verbalmente na última reunião da equipe do 
IEP antes de retirar seu filho ou por escrito pelo menos dez dias antes da data em que a criança é retirada da escola pública. Os 
pais só poderão obter reembolsos quando puderem provar em uma audiência de devido processo de educação especial que 
(1) a escola pública falhou em oferecer um programa ou colocação apropriada para a criança, (2) os pais, portanto, colocaram 
seu filho em uma escola particular e (3) a colocação em escola particular foi adequada. Os prêmios de reembolso de 
mensalidades poderão ser negados ou reduzidos se o comportamento dos pais for impróprio ou se os pais atrasarem 
injustificadamente uma reclamação contra a escola pública em uma audiência de devido processo. Esses prêmios também 
poderão ser negados ou reduzidos se os pais deixarem de fazer um dos seguintes: (1) notificar a escola pública de sua 
intenção de colocar a criança em uma escola privada com despesas públicas durante a última reunião da equipe do IEP 
antes da colocação planejada ou (2) notificar a escola pública por escrito de sua intenção de colocar o aluno em uma 
escola privada com despesa pública pelo menos dez dias antes de retirar o aluno para esse fim. 
 
Mediação. As partes podem concordar em submeter sua disputa ao processo de mediação, solicitando mediação ao Gabinete 
de Resolução de Disputas. A mediação pode ser solicitada no lugar de ou além de uma audiência de devido processo. Se 
também for solicitada uma audiência, a mediação não poderá atrasar o cronograma da audiência do devido processo, a menos 
que o auditor conceda uma continuação para esse fim a pedido de uma das partes. Um mediador imparcial e treinado facilita o 
processo de mediação, que é programado em horário e local convenientes para as partes. As partes não podem ter advogados 
participando do processo. Qualquer resolução alcançada por meio de mediação deve ser reduzida a escrito, o que será 
vinculativo para as partes. 
 
Direitos de acordo com a Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973. Conforme observado acima, alguns alunos com deficiência 
que não precisam de educação especial e serviços relacionados têm, no entanto, direito a adaptações e ajustes em seu 
programa escolar ou no ambiente físico de prédios escolares, terrenos, veículos e equipamentos, quando essas adaptações ou 
ajustes são necessários para permitir que o aluno tenha acesso e participe significativamente da programação educacional e das 
atividades extracurriculares. Os pais têm direito a uma descrição por escrito das adaptações e dos ajustes que a escola pública 
está disposta a oferecer. Essa descrição escrita é chamada de “contrato de serviço” ou “plano de ajuste”. Os direitos e proteções 
descritos acima sob os títulos “Aviso”, “Consentimento”, “Proteção em procedimentos de avaliação” e “Manutenção de 
colocação” se aplicam aos alunos que recebem adaptações e ajustes de acordo com a Seção 504. Os pais que tiverem 
reclamações com relação à avaliação, programa, colocação ou prestação de serviços a um aluno podem solicitar uma 
conferência informal com a escola pública ou uma audiência de devido processo. A audiência deve ser realizada perante um 
auditor imparcial, em hora e local convenientes para os pais. Os pais têm o direito de solicitar um histórico escrito ou eletrônico 
gratuito ou gravação do processo, apresentar provas e testemunhas divulgadas à escola pública, confrontar as provas e 
depoimentos apresentados pela escola pública, revisar o histórico educacional completo de seus filhos mediante solicitação 
antes da audiência, receber uma decisão por escrito do auditor e ser representado por um advogado de sua escolha. A decisão 
do auditor pode ser apelada junto a um tribunal de jurisdição competente. 
 
Reclamações de conformidade. Além dos direitos de audiência acima, os pais e outras pessoas com reclamações sobre a 
educação de uma criança com deficiência ou violações de direitos garantidos pela IDEA ou pela Seção 504 podem registrar 
queixas no Departamento de Educação da Pennsylvania, que deve investigar essas queixas e emitir achados e conclusões por 
escrito. Informações sobre essas queixas podem ser obtidas no seguinte endereço: 
Pennsylvania Department of Education Bureau of Special Education 
Division of Compliance Monitoring and Planning  
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333 Market Street, 7th Floor 
Harrisburg, PA 17126-0333 
(800) 879-2301 
 
Alunos mentalmente superdotados 
 
Todas as entidades da Chester County School, exceto escolas charter, também oferecem serviços de educação especial, na 
forma de aceleração ou enriquecimento, para alunos que são identificados por uma equipe multidisciplinar para superdotados 
(gifted multidisciplinary team (“GMDT”)) como “mentalmente superdotados”. Uma criança é considerada mentalmente 
superdotada quando sua capacidade cognitiva ou outros fatores, conforme determinado por uma avaliação de equipe 
multidisciplinar, indicam que ela tem uma capacidade intelectual notável, cujo desenvolvimento requer programas e serviços 
especiais não normalmente disponíveis no programa de educação geral. A entidade escolar se envolve em atividades de triagem 
durante o ensino regular em sala de aula e usa os dados gerados para determinar se uma avaliação GMDT é justificável. Além 
disso, os pais podem solicitar exames para superdotados ou uma avaliação GMDT a qualquer momento. Os pais fazem parte do 
GMDT e, se for determinado que seu filho é mentalmente superdotado, participam do desenvolvimento e da revisão e avaliação 
anual do programa educacional individualizado de superdotados (gifted individualized educational program (GIEP)) de seu filho 
como membro da equipe do GIEP. O GIEP descreve os níveis atuais, as metas anuais, os objetivos mensuráveis, as instruções 
específicas e os serviços relacionados pelos quais a Agência de Educação Local oferecerá o aprimoramento ou a aceleração, ou 
ambos, que é necessário para desenvolver a capacidade mental excepcional da criança. Os pais de alunos mentalmente 
superdotados têm o direito de solicitar uma audiência de devido processo de educação especial ou de registrar uma reclamação 
de conformidade no Departamento de Educação da Pennsylvania no endereço acima. Detalhes sobre os procedimentos que 
regem as solicitações de audiência se encontram no site do Gabinete de Resolução de Disputas http://www.pattan.k12.pa.us. 
 

Uma criança pode ser identificada como uma criança com deficiência e mentalmente superdotada. Nesses casos, os direitos da 
criança e de seus pais são regidos pelas regras aplicáveis a crianças com deficiência e seus pais, conforme descrito acima. 
 
Registros estudantis 
 
Todas as entidades da Chester County School mantêm registros relativos a todas as crianças matriculadas na escola pública, 
incluindo alunos com deficiência. Os registros contendo informações de identificação pessoal ou relacionadas a crianças com 
deficiência podem incluir, mas não estão limitados a, relatórios de notas cumulativas, registros de punições, registros de 
matrículas e frequência, registros de saúde, programas de educação individualizados, avisos de atribuição recomendada, avisos 
de intenção de avaliar e reavaliar, relatórios de avaliação abrangentes, outros relatórios de avaliação por funcionários de escolas 
públicas e por avaliadores externos, amostras de trabalho, dados de teste, dados inseridos no sistema Penn Data, 
correspondência entre funcionários da escola e treinador de aprendizagem, documentos da equipe de apoio educacional, dados 
de encaminhamento, memorandos e outros documentos relacionados à educação. Os registros podem ser mantidos em papel, 
microficha, áudio ou vídeo e eletronicamente. Os registros podem estar localizados nos escritórios administrativos centrais da 
escola pública, nos escritórios administrativos da Unidade Intermediária do Condado de Chester, no prédio da escola que o 
aluno frequentou ou frequenta, escolas privadas e instalações nas quais a escola pública colocou o criança para fins 
educacionais, instalações de armazenamento central e sistemas de armazenamento eletrônico e na posse segura de 
professores, coordenadores pedagógicos, especialistas, psicólogos, conselheiros e outros funcionários da escola com um 
interesse educacional legítimo nas informações aqui contidas. Todos os registros são mantidos na mais estrita confidencialidade. 
 
Os registros são mantidos enquanto permanecerem relevantes do ponto de vista educacional. Os objetivos de coletar e manter 
registros são (1) garantir que a criança receba programas e serviços consistentes com seu IEP; (2) monitorar a eficácia contínua 
da programação para a criança; (3) documentar para a escola pública e os pais que o aluno está fazendo um progresso 
significativo; (4) satisfazer os requisitos de agências estaduais e federais que tenham interesse em inspecionar ou revisar 
documentos relativos a determinados alunos ou grupos de alunos para fins de monitoramento de conformidade, investigação de 
reclamações e auditorias fiscais e de programa; e (5) informar a programação futura e as avaliações da criança. Quando os 
registros educacionais, exceto aqueles que devem ser mantidos, não são mais relevantes do ponto de vista educacional, a 
escola pública deve notificar os pais por escrito e pode destruir os registros ou, a pedido dos pais, deve destruí-los. As escolas 
públicas não são obrigadas a destruir os registros que não são mais relevantes do ponto de vista educacional, a menos que os 
pais assim solicitem por escrito. 
 
O Departamento de Educação da Pennsylvania (“PDE”) destruirá ou terá destruído todos os cadernos de teste da Avaliação do 
Sistema Escolar da Pennsylvania (“PSSA”), dos Exames Keystone e do Sistema Alternativo de Avaliação da Pennsylvania 
(Pennsylvania Alternative System of Assessment (“PASA”)) um ano a partir da data em que os resultados dos alunos são 
entregues. O PDE também destruirá todos os cadernos de respostas da PSSA e dos Exames Keystone e todas as gravações de 
mídia do PASA três anos a partir da data em que a avaliação for concluída. 
 
Consentimento dos pais. O consentimento dos pais é necessário por escrito antes da liberação de qualquer informação de 
identificação pessoal relativa a uma criança com deficiência. O consentimento dos pais não é necessário, no entanto, antes da 
liberação das informações (1) para um auditor em uma audiência de devido processo de educação especial; (2) para 
funcionários de escolas públicas, incluindo funcionários e prestadores de serviços, com um interesse educacional legítimo nas 
informações; (3) para agentes ou funcionários de outras escolas e sistemas escolares nos quais o aluno está matriculado ou 
pretende se matricular; (4) para funcionários e agências de educação federais ou estaduais e para o Controlador dos Estados 
Unidos; (5) para as organizações de credenciamento para realizar suas funções de credenciamento; (6) para cumprir uma 
intimação legal ou ordem judicial; (7) em conjunto com uma emergência de saúde ou segurança na medida necessária para 
proteger a saúde e a segurança da criança ou de outras pessoas; ou (8) que as escolas públicas designaram como “informações 
de diretório”. A divulgação sem consentimento dos pais está sujeita a certas condições descritas mais detalhadamente na Lei de 

http://www.pattan.k12.pa.us/


36 
 

Privacidade e Direitos Educacionais da Família, § 1332g do Título 20 do U.S.C., e seu regulamento de implementação, 
34 C.F.R. Parte 99. 
 
Acesso dos pais. Ao enviar uma solicitação por escrito, os pais têm o direito de acessar os registros educacionais de seus filhos 
dentro de quarenta e cinco dias ou antes de qualquer audiência de devido processo ou reunião da equipe do IEP, o que ocorrer 
primeiro. O acesso confere aos pais o seguinte: (1) uma explicação e interpretação dos registros por funcionários de escolas 
públicas; (2) cópias dos registros, se fornecer cópias for o único meio pelo qual os pais podem exercer efetivamente seu direito 
de inspeção e revisão; e (3) inspeção e revisão dos registros por um representante da escolha dos pais mediante a 
apresentação ao guardião dos registros de uma autorização por escrito dos pais. A escola pública pode cobrar uma taxa que 
não exceda seus custos reais para copiar os registros. 
 
“Informações de diretório.” Entidades de escolas públicas designam certos tipos de informação como “informações de diretório”. 
As escolas públicas do Condado de Chester normalmente designam o seguinte como “informações de diretório”: (1) nome, 
endereço, número de telefone e fotos da criança; (2) a data e o local de nascimento da criança; (3) participação em clubes 
escolares e atividades extracurriculares; (4) peso e altura dos membros das equipes atléticas; (5) datas de comparecimento à 
escola; (6) diplomas e prêmios recebidos; (7) a instituição ou escola anterior frequentada pela criança; e (8) nomes de pais, 
irmãos e outros membros da família. A Agência de Educação Local fornecerá essas informações a qualquer pessoa interessada, 
incluindo recrutadores das forças armadas que as solicitarem, sem buscar o consentimento dos pais do aluno ou do aluno. Os 
pais que não desejam que a Agência de Educação Local divulgue essas informações devem notificar a Agência de Educação 
Local por escrito antes ou no primeiro dia do período escolar. A notificação por escrito deve identificar os tipos específicos de 
informações de diretório que os pais não desejam que a Agência de Educação Local divulgue sem consentimento. Se o pai/mãe 
não notificar a Agência de Educação Local por escrito até o primeiro dia do período escolar, a Agência de Educação Local 
poderá divulgar informações de diretório mediante solicitação e sem consentimento. 
 
Divulgação de registros contendo informações de identificação pessoal para outras escolas e instituições. Entidades de escolas 
públicas divulgam informações de identificação pessoal relativas aos alunos para agências ou instituições educacionais nas 
quais o aluno deseja se matricular, pretende se matricular ou está matriculado ou das quais o aluno recebe serviços, quando 
essa agência ou instituição solicita esses registros. 
 
Acesso a registros por funcionários da escola com um “interesse educacional legítimo”. Funcionários da escola com interesse 
educacional legítimo nas informações de identificação pessoal contidas nos registros educacionais podem ter acesso às 
informações de identificação pessoal sem o consentimento dos pais ou do aluno. Cada entidade escolar designa em sua política 
de registros educacionais as pessoas que têm um “interesse educacional legítimo” que permitiria esse acesso aos registros 
educacionais. Essas pessoas normalmente incluem professores da criança, coordenadores pedagógicos, orientadores a quem a 
criança é atribuída, membros de apoio educacional e equipes multidisciplinares no curso de atividades de triagem e avaliação, 
guardiães de registros e funcionários, administradores de escolas públicas com responsabilidade por programas em que o aluno 
está matriculado ou pretende ser matriculado, membros do conselho escolar em sessão executiva para consideração de 
assuntos relativos à criança sobre os quais apenas o conselho escolar pode atuar, especialistas do programa e auxiliares de 
ensino trabalhando com a criança, equipe terapêutica trabalhando com a criança e substitutos para qualquer uma das pessoas 
anteriores. 
 
Alteração dos registros escolares. Depois de revisar os registros, um pai/mãe ou um aluno que atingiu a idade de 18 anos pode 
solicitar que os registros sejam corrigidos. A escola fará as alterações solicitadas ou rejeitará a solicitação no prazo de quarenta 
e cinco dias após o recebimento da solicitação por escrito. Se a escola rejeitar o pedido, os pais ou aluno podem solicitar uma 
audiência informal. A audiência pode ser realizada perante qualquer funcionário da escola pública que não tenha interesse direto 
em seu resultado. Se os pais estiverem insatisfeitos com o resultado da audiência informal, eles poderão enviar à escola pública 
uma declaração descrevendo sua discordância com o registro. Posteriormente, a escola deve anexar uma cópia dessa 
declaração a todas as cópias do registro divulgado a terceiros. 
 
Reclamações ao Departamento de Educação dos Estados Unidos. Reclamações relativas a suposto não cumprimento dos 
requisitos da Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família por uma entidade de escola pública podem ser 
encaminhadas ao Departamento de Educação dos Estados Unidos da seguinte forma: 
 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, S.W. Washington, DC 20202-4605 
 
Informações mais detalhadas sobre as políticas de registros de alunos de cada entidade da Chester County School, incluindo 
informações sobre a definição dos termos “informações de diretório” e “funcionário da escola com um interesse educacional 
legítimo”, o processo de exclusão de informações individuais de crianças da divulgação, como “informações de diretório”, e o 
processo de solicitação de alteração dos registros escolares, podem ser obtidas entrando em contato com a Entidade Escolar 
Local nos endereços fornecidos abaixo. 
 
Este aviso é apenas um resumo dos serviços de educação especial, atividades de avaliação e triagem e direitos e 
proteções relativos a crianças com deficiência, crianças consideradas deficientes e seus pais. Para obter mais 
informações ou para solicitar avaliação ou triagem de uma criança de escola pública ou privada, entre em contato com 
a entidade responsável da Chester County School listada abaixo. Para crianças em idade pré-escolar, informações 
também podem ser obtidas, e triagens e avaliações podem ser solicitadas, entrando em contato com a Unidade 
Intermediária do Condado de Chester. 
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Confidencialidade e proteção dos registros estudantis 
A confidencialidade é um dos direitos conferidos aos pais no documento de Direitos dos Pais (proteções processuais). A 
confidencialidade dos registros educacionais é um direito básico compartilhado por todas as crianças matriculadas em escolas 
públicas e de seus pais. 
 
Esses direitos fundamentais são descritos na Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) de 1974, que se 
aplica a todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência. 
 
Todos os funcionários da escola (incluindo prestadores de serviços) devem cumprir os requisitos de confidencialidade e 
receberão treinamento anual e informações sobre a legislação. Consentimento dos pais, por escrito e datado, deve ser obtido 
antes que as informações de identificação pessoal de um aluno possam ser divulgadas a indivíduos, organizações ou agências 
não autorizadas (a menos que autorizado de outra forma pela FERPA). 
 
Informações de identificação pessoal incluem o seguinte: 

• O nome do aluno, seus pais ou outro membro da família;  
• O endereço do aluno; 
• Qualquer identificador pessoal, como o número do seguro social do aluno ou o número do aluno; e 
• Quaisquer características pessoais ou outras informações que possibilitem a identificação do aluno. 

 
A Insight PA Cyber Charter School tem permissão para divulgar informações de diretório. Informações de diretório incluem todas 
as informações contidas nos registros educacionais do aluno que geralmente não seriam consideradas prejudiciais ou uma 
invasão de privacidade se divulgadas. Informações comumente reconhecidas como informações de diretório são o nome do 
aluno, endereço, endereço de e-mail, dados de contato em lista telefônica, fotografia, data e local de nascimento, principal área 
de estudo, participação em atividades e esportes oficialmente reconhecidos, peso e altura dos membros de equipes atléticas, 
datas de comparecimento à escola, diplomas e prêmios recebidos, agência ou instituição educacional anterior mais recente 
frequentada, nível escolar ou ano (como 9º ano do ensino fundamental ou 2º ano do ensino médio) e status de matrícula 
(graduação ou pós-graduação; período integral ou parcial). 
 
A Insight PA Cyber Charter School pode divulgar informações de diretório do aluno sem consentimento, a menos que o aluno ou 
a família do aluno faça objeção e solicite por escrito que as informações não sejam divulgadas dentro de trinta (30) dias da 
matrícula na escola. A Insight PA Cyber Charter School considera as seguintes informações como informações de diretório 
do aluno: 
 

Nome do aluno  
Endereço 
Endereço de e-mail  
Dados de contato em lista telefônica 

Fotografia 
Data e local de nascimento  
Participação em atividades e 
esportes oficialmente reconhecidos 

Peso e altura do atleta  
Datas de comparecimento à escola 
Diploma e prêmios recebidos  
Nível escolar ou ano  
Status da matrícula 

Qualquer correspondência, eletrônica ou não, referenciando um aluno incluirá apenas a primeira inicial do aluno, o sobrenome e 
o número de identificação do aluno. 
 
 
Conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família (FERPA) 
 
A equipe da Insight PA Cyber Charter School cumpre todas as partes da Lei de Privacidade e Direitos Educacionais da Família 
(FERPA) no que diz respeito a registros educacionais e informações pessoais dos alunos. 
A FERPA concede aos pais e alunos com mais de 18 anos de idade (“aluno elegível”) certos direitos com relação aos registros 
educacionais do aluno. Esses direitos são: 

1. Direito de inspecionar e revisar os registros educacionais do aluno em até 45 dias a partir da data em que a Insight PA 
recebe uma solicitação de acesso. 

 
Os pais ou alunos qualificados enviarão à CEO da Insight PA (ou ao funcionário designado da escola) uma solicitação 
por escrito que identifica os registros que desejam inspecionar. O funcionário designado providenciará uma inspeção de 
registros para os pais ou o aluno elegível. 

 
2. Direito de solicitar a alteração dos registros educacionais do aluno que os pais ou aluno elegível acreditem ser 

imprecisos ou enganosos. 
 

Os pais ou alunos qualificados (com 18 anos ou mais) podem pedir à Insight PA para corrigir um registro que eles 
acreditam ser incorreto ou enganoso. Eles devem escrever para a CEO, identificar claramente a parte do registro que 
desejam alterar e especificar por que é incorreto ou enganoso. 
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Se a Insight PA decidir não alterar o registro conforme solicitado pelos pais ou pelo aluno elegível, os pais ou o aluno 
elegível serão avisados sobre a decisão. Serão fornecidas informações avisando-os sobre o direito a uma audiência 
sobre o pedido de alteração. Informações adicionais sobre os procedimentos de audiência serão incluídas para os pais 
ou o aluno elegível quando eles forem notificados sobre o direito a uma audiência. 

 
3. Direito de consentir com a divulgação de informações pessoais contidas nos registros educacionais do aluno, exceto na 

medida em que a FERPA autorizar a divulgação sem consentimento. 
 

Uma exceção, que permite a divulgação sem consentimento, é a divulgação para funcionários da escola com interesses 
educacionais legítimos. Um funcionário da escola é uma pessoa empregada pela Insight PA como administrador, 
supervisor, instrutor ou membro da equipe de apoio (incluindo equipe médica ou de saúde e agentes da unidade policial); 
uma pessoa que atua na Insight PA Charter School Board; uma pessoa ou empresa que a Insight PA tenha contratado 
para realizar uma tarefa especial (como um advogado, auditor, consultor médico ou terapeuta); ou um pai ou aluno 
atuando em um comitê oficial, como um comitê disciplinar ou de queixa, ou auxiliando outro funcionário da escola no 
desempenho de suas tarefas. 
 
Um funcionário da escola tem um interesse educacional legítimo se precisar revisar um histórico educacional para 
cumprir sua responsabilidade profissional. 
 
Mediante solicitação, a Insight PA divulgará os registros educacionais sem o consentimento dos funcionários de outra 
escola na qual o aluno deseja ou pretende se matricular (observação: a FERPA exige que o distrito escolar faça uma 
tentativa razoável de notificar o aluno sobre a solicitação de registros, a menos que declare em sua notificação anual que 
pretende encaminhar os registros mediante solicitação). 
 
Outra exceção envolve as informações do aluno designadas como informações de diretório. Consulte acima a política de 
divulgação de informações de diretório. 
 
As famílias têm o direito de registrar uma reclamação junto ao Departamento de Educação dos EUA em relação a 
supostos não cumprimentos dos requisitos da FERPA pela Insight PA. O nome e o endereço do escritório que administra 
a FERPA é: 
Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education  
600 Independence Avenue  
SW Washington, DC 20202-4605 

 
A Insight PA mantém registros relativos a todas as crianças matriculadas, incluindo alunos com deficiência. Os registros 
contendo informações de identificação pessoal ou relacionadas a crianças com deficiência podem incluir, mas não estão 
limitados a, relatórios de notas cumulativas, registros de punições, registros de matrículas e frequência, registros de saúde, 
programas de educação individualizados, avisos de atribuição recomendada, avisos de intenção de avaliar e reavaliar, relatórios 
de avaliação abrangentes, outros relatórios de avaliação por funcionários de escolas públicas e por avaliadores externos, 
amostras de trabalho, dados de teste, dados inseridos no sistema Penn Data, correspondência entre funcionários da escola e 
treinador de aprendizagem, documentos da equipe de apoio educacional, dados de encaminhamento, memorandos e outros 
documentos relacionados à educação. 

 
Os registros podem ser mantidos eletronicamente, em papel, microficha, áudio e videoteipe. Os registros podem estar 
localizados nos escritórios administrativos centrais da Insight PA, em sistemas de armazenamento eletrônico e na posse segura 
de professores, administradores escolares, especialistas, psicólogos, conselheiros e outros funcionários da escola com um 
interesse educacional legítimo nas informações neles contidas. Todos os registros serão mantidos na mais estrita 
confidencialidade. 
 
Os registros serão mantidos enquanto permanecerem educacionalmente relevantes e conforme exigido pela legislação aplicável. 
Os objetivos da coleta e manutenção de registros são: 
 

• garantir que a criança receba programas e serviços consistentes com o seu IEP;  
• monitorar a eficácia contínua da programação para a criança; 
• documentar para a escola pública e os pais que o aluno está fazendo progresso significativo; 
• cumprir os requisitos de agências estaduais e federais que tenham interesse em inspecionar ou analisar documentos 

relativos a determinados alunos ou grupos de alunos para fins de monitoramento de conformidade, investigação de 
reclamações e auditorias fiscais e de programa; e 

• informar a programação futura e as avaliações da criança. 

Quando os registros educacionais, exceto aqueles que devem ser mantidos, não forem mais relevantes do ponto de vista 
educacional, a Insight PA notificará os pais por escrito e poderá destruir os registros ou, a pedido dos pais, deverá destruí-los. A 
Insight PA não é obrigada a destruir os registros que não são mais relevantes do ponto de vista educacional, a menos que os 
pais solicitem isso por escrito. 
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CÓDIGO DE CONDUTA E DISCIPLINA DO ESTUDANTE 
A ISPA implementa procedimentos disciplinares consistentes com o Código da Pennsylvania (Pennsylvania Code) e a Lei de 
Indivíduos com Deficiências. Os delitos dos alunos determinam a gravidade das consequências que a ISPA imporá. Além dos 
delitos específicos estabelecidos abaixo, a ISPA tem o direito de punir qualquer aluno que se envolva em conduta que ameace a 
saúde, segurança ou bem-estar de outras pessoas ou perturbe o ambiente de aprendizagem. A consequência apropriada será 
determinada a critério exclusivo da escola de acordo com a lei. Os direitos do aluno em relação aos procedimentos disciplinares 
são descritos na seção final deste código. Em todas as situações disciplinares, pais e alunos serão notificados pelo Diretor 
Executivo, Diretor Acadêmico ou Diretor da ISPA e receberão uma explicação da medida tomada. Apelações podem ser feitas à 
CEO (Presidente Executiva) da ISPA, que analisará os méritos do caso. Suspensões podem resultar na remoção do acesso do 
aluno a certas comunicações e/ou tecnologias dentro da comunidade mais ampla da ISPA. 
 
Procedimentos disciplinares: um aluno não pode ser suspenso ou expulso e, portanto, privado de uma educação gratuita 
oferecida nas escolas públicas sem o devido processo legal. Os requisitos do devido processo garantem a todos os alunos o 
direito a um aviso justo, procedimentos justos e uma audiência justa. O aluno e seus pais ou responsáveis têm a 
responsabilidade de seguir os procedimentos estabelecidos abaixo de maneira respeitosa e oportuna. Um aluno que é acusado 
de mau comportamento ou violação deste Código de Conduta do Aluno será abordado pelo Diretor Executivo ou seu 
representante (Diretor Acadêmico, Diretor). 
 
Encaminhamento por escrito: as violações devem ser apresentadas por escrito e devem ser específicas, indicando a violação 
do Código de Conduta do Aluno para o qual o encaminhamento está sendo emitido. 
 
Notificação do aluno: o aluno será informado da violação pelo Diretor Executivo ou por pessoa designada e terá a 
oportunidade de se explicar. 
 
Conferência inicial: uma conferência inicial (pessoalmente ou por tele ou videoconferência) deve ser conduzida pelo Diretor 
Executivo ou por pessoa designada em cada nível de disciplina. 
 
Acusações e evidências: o Diretor Executivo ou a pessoa designada deve consultar o aluno, explicar as acusações e as 
evidências contra o aluno e permitir que o aluno tenha a oportunidade de apresentar seu lado da história antes de tomar 
medidas disciplinares. 
 
Assistência parental: um esforço de boa-fé deve ser feito pelo Diretor Executivo ou pela pessoa designada para empregar 
assistência aos pais ou outras medidas alternativas antes da suspensão, exceto em caso de emergência ou condições 
perturbadoras que exijam suspensão imediata ou no caso de uma violação grave de conduta. 

1. Notificação parental: telefone ou e-mail: o Diretor Executivo ou a pessoa designada deve tentar falar com os pais por 
telefone e/ou e-mail para notificá-los sobre a má conduta do aluno e as próximas etapas no processo para determinar e 
implementar uma ação disciplinar proposta. 

2. Por aviso escrito: independentemente de ter havido comunicação com os pais do aluno por telefone ou e-mail, o Diretor 
Executivo ou a pessoa designada deve, no prazo de vinte e quatro (24) horas após a adoção da ação disciplinar, enviar 
notificação por escrito (cópia impressa) aos pais descrevendo a ação disciplinar imposta e as razões pelas quais a 
medida foi tomada. 

Violações que levam a suspensão 
As violações a seguir podem levar a suspensão de curto prazo ou outra ação disciplinar de baixo nível. Múltiplas violações neste 
nível podem levar a uma suspensão de longo prazo ou expulsão. Observação: A ISPA considera as seguintes violações, 
infrações graves do código de conduta do aluno: 
 
Linguagem ou conduta abusiva: o uso de ou envolvimento em linguagem ou conduta abusiva, profana, obscena ou vulgar na 
presença de (eletrônica ou pessoalmente) um (1) ou mais indivíduos dentro da comunidade escolar da ISPA ou em um evento 
patrocinado pela ISPA. 
 
Cola: qualquer envolvimento do aluno na troca de respostas ou tarefas concluídas, seja fornecendo ou recebendo, usando, 
copiando ou fornecendo a outro aluno quaisquer respostas de teste ou gabaritos ou trabalho de outra pessoa, apresentando-o 
como seu próprio trabalho. 
 
Comportamento disruptivo e/ou infrações menores: comportamento ou conduta que perturba o ambiente educacional, mas 
não pode ser considerada uma violação grave de conduta. A ISPA determinará quais violações são consideradas menores por 
natureza. 
 
Acesso não autorizado: conseguir acesso deliberado a qualquer componente do computador fornecido pela ISPA ou dos 
sistemas baseados na Web que tenham sido negados pelos administradores. Consulte a política de uso aceitável da ISPA para 
obter mais informações. 
 
Falsificação de informações: relatar ou produzir informação falsa/enganosa consciente e intencionalmente, em qualquer 
modalidade de comunicação, que possa servir para beneficiar o aluno de alguma forma, prejudicar o caráter ou reputação de 
outra pessoa ou interromper o processo ordeiro da escola. 
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Insubordinação: interferir substancialmente no processo educacional por desobediência intencional ou desafio aberto à 
autoridade da equipe de funcionários da escola, por violência contra pessoas ou propriedade ou qualquer outro ato que interfira 
no processo educacional. 
 
Violação do código de vestimenta: os alunos devem se vestir de acordo com os padrões descritos abaixo quando participarem 
de eventos escolares (testes, passeios sociais, viagens de campo) 
 

• As calças devem ser usadas na cintura para que nenhuma roupa íntima fique à mostra 
• Não é permitido usar tops, roupas sem alças ou que deixem a barriga à mostra em um evento escolar  
• Nenhuma roupa que revele as roupas íntimas ou que seja transparente pode ser usada em um evento escolar  
• Chapéus, toucas, bandanas não podem ser usados dentro de prédios em eventos escolares 
• Nenhuma roupa que contenha palavrões, drogas ou slogans ofensivos pode ser usada em eventos escolares 

 
Posse de produtos de tabaco e acessórios para uso de tabaco: o aluno não pode possuir ou usar qualquer produto de 
tabaco, isqueiros, fósforos, mortalhas, cachimbos ou qualquer outro acessório desse tipo. 
 
Posse de drogas ou álcool para uso pessoal: os alunos não devem ter, usar ou estar sob a influência de qualquer álcool, 
drogas ou prescrição não autorizada ou medicação sem prescrição. 
 
Vandalismo: a destruição, dano ou desfiguração intencional de qualquer recurso físico ou eletrônico da ISPA. 
 
Furto: tomar bens (físicos ou eletrônicos) pertencentes a outra pessoa, com a intenção de privá-la permanentemente desses 
bens. O furto é considerado crime na Pennsylvania e pode ser denunciado à agência policial adequada. 
 
Roubo: tirar o(s) pertence(s) de outra pessoa por meio do uso de força, violência, agressão ou ameaça de uso de força ou 
violência. O roubo é considerado crime na Pennsylvania e pode ser denunciado à agência policial adequada. 
 
Assédio sexual: avanços sexuais indesejados, assédio ou abuso verbal, pressão para atividade sexual, observações repetidas 
com implicações sexuais, toques indesejados ou inadequados ou sugestões ou demandas de envolvimento sexual 
acompanhadas de ameaças implícitas ou explícitas, tanto pessoalmente quanto on-line. Isso também inclui a transmissão 
eletrônica de material sexualmente impróprio ou explícito. Qualquer crime alegado pode ser denunciado à agência policial 
adequada. 
 
Exposição ou conduta indecente: a exposição ou exibição intencional dos órgãos sexuais de alguém na presença (eletrônica 
ou pessoalmente) de um ou mais indivíduos da comunidade da ISPA ou em um evento patrocinado pela ISPA; também descrito 
como comportamento explícito considerado lascivo, indecente ou obsceno. Qualquer crime alegado pode ser denunciado à 
agência policial adequada. 
 
Arrombamento: entrar de maneira não autorizada em um prédio ou instalação de propriedade ou mantido pela ISPA com a 
intenção de cometer furto, vandalismo ou outro delito criminal. O fato de que as instalações podem estar abertas ao público ou 
que o aluno pode ser de outra forma autorizado a entrar ou permanecer não desculpará qualquer outro delito, violação ou outra 
quebra de conduta cometida por aquele aluno enquanto lá estiver. O arrombamento é considerado crime na Pennsylvania e 
qualquer crime alegado pode ser relatado à agência policial adequada. 
 
Linguagem abusiva ou conduta dirigida a um funcionário da escola ou administrador: o uso de ou envolvimento em 
linguagem ou conduta abusiva, profana, obscena ou vulgar dirigida a um funcionário da escola, administrador ou outra parte 
interessada da ISPA. 

 
Violações que levam a expulsão 
As seguintes violações levarão a expulsão ou uma análise para consideração de colocação escolar mais restritiva, seguindo os 
procedimentos do devido processo declarados acima. 
 
Armas: a exibição ou posse de um objeto normalmente considerado uma arma (que não seja uma arma de fogo), como, mas 
não se limitando a, uma faca ou taco, durante a participação em qualquer atividade patrocinada pela ISPA. Esse ato específico 
pode ser considerado crime na Pennsylvania, e qualquer crime alegado pode ser relatado à agência policial adequada. 
 
Armas de fogo: a posse de uma arma de fogo ou qualquer arma (incluindo uma pistola de partida, espingarda de chumbo, arma 
BB, rifle de ar ou pistola de ar) que seja projetada para ou possa ser prontamente convertida para expelir um projétil pela ação 
de um explosivo ou ar comprimido ou forçado. É política expressa do Conselho de Curadores que, com exceção de policiais, 
nenhuma pessoa deve ter em sua posse qualquer arma de fogo de qualquer natureza, incluindo arma de fogo usada para 
atividades recreativas, enquanto estiver nas instalações de uma escola, em outra propriedade pertencente ou mantida pela 
escola ou propriedade designada para atividades escolares. Esse delito específico pode ser considerado crime na Pennsylvania, 
e qualquer crime alegado pode ser relatado à agência policial adequada. 
 
Lesão corporal: golpear intencionalmente outra pessoa contra a vontade da outra pessoa ou causar lesão física intencional a 
outra pessoa. Esse delito é considerado crime na Pennsylvania, e qualquer crime alegado pode ser relatado à agência policial 
adequada. 
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Bomba e explosivo: posse de bomba, dispositivo explosivo, substância ou material destinado ao uso como bomba ou 
dispositivo explosivo durante a participação em qualquer atividade patrocinada pela ISPA. Esse delito é considerado um crime 
grave na Pennsylvania, e qualquer crime alegado pode ser relatado à agência policial adequada. 

 
Incêndio criminoso: o aluno não deve, intencionalmente, por meio de fogo ou explosão, danificar ou tentar danificar qualquer 
prédio, estrutura, veículo ou outra instalação de propriedade ou mantida pela escola. Qualquer crime alegado pode ser 
denunciado à agência policial adequada. 
 
Ameaça: ameaçar intencionalmente, por palavra ou ato, golpear ou causar lesão física a outra pessoa e fazer com que a outra 
pessoa tema estar prestes a ser machucada ou a sofrer lesões corporais. Qualquer crime alegado pode ser denunciado à 
agência policial adequada. 
 
Política de busca e apreensão 
Para manter a ordem e disciplina em eventos escolares e proteger a segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários da 
escola ISPA, as autoridades escolares podem revistar um aluno, a mochila do aluno ou o automóvel do aluno em certas 
circunstâncias e podem apreender qualquer material ilegal ou não autorizado descoberto durante a busca. A ISPA reserva-se 
ainda o direito de utilizar as autoridades policiais locais caso a segurança da autoridade da ISPA que realiza a busca esteja 
em questão. 
 
Procedimentos para suspensões de 3 dias ou menos* 
Os alunos suspensos devem ter uma conferência com o Diretor Executivo ou a pessoa designada antes de serem suspensos. 
Durante a conferência, o aluno deve: 
 

• ser informado sobre a violação alegada e quaisquer das circunstâncias circunvizinhas examinadas;  
• ter a oportunidade de responder às acusações caso ainda não o tenha feito;  
• ser informado sobre a medida corretiva recomendada; e 
• ser informado das consequências de futuras infrações. 

 
Após a conferência com o aluno, o Diretor Executivo ou a pessoa designada deve implementar a medida corretiva recomendada 
e enviar uma carta disciplinar aos pais para informá-los sobre a violação do aluno, a duração da suspensão e o dia em que o 
aluno e os pais/responsáveis estão autorizados a regressar à escola. 
 
Procedimento para suspensões de mais de 3 dias* 
Os alunos suspensos por mais de 3 dias terão uma audiência informal. Os pais dos alunos devem ser notificados por escrito 
quando a suspensão for entre 3 e 10 dias. A notificação deve dar aos pais tempo para comparecer à audiência. Quando a 
suspensão for por motivos de saúde, segurança e bem-estar, o aluno poderá ser suspenso imediatamente. A audiência permite 
que o aluno se encontre com o funcionário apropriado para explicar por que não deve ser suspenso. Durante a audiência, 
o aluno: 

• será informado sobre a violação alegada e quaisquer das circunstâncias circunvizinhas examinadas;  
• terá a oportunidade de responder às acusações caso ainda não o tenha feito;  
• será informado sobre a medida corretiva recomendada; e 
• será informado sobre as consequências de futura infração. 

 
Procedimento para expulsão* 
Por definição, expulsão é qualquer exclusão da escola por um período superior a 10 dias. Deve ser enviada aos pais ou 
responsáveis do aluno uma notificação por escrito descrevendo a má conduta com referência específica às regras, assim como 
a definição dos horários e do local da audiência. Uma audiência formal deve ser realizada e deve ser privada, a menos que seja 
solicitada pelos pais ou responsável para que seja pública. O aluno: 

• pode ser representado por advogado; 
• tem o direito de obter informações sobre as testemunhas de acusação;  
• tem o direito de testemunhar e apresentar testemunhas em seu próprio nome; e  
• tem o direito de apelar para o Tribunal de Apelação. 

*Regulamentos estaduais e/ou federais podem garantir protocolos diferentes para alunos individuais em resposta a violações de 
conduta escolar ou ao implementar consequências administrativas para esses atos. 
 

Queixas 
 

• Preocupações e problemas devem ser dirigidos primeiro ao professor do aluno. Se um professor da Insight PA não puder 
resolver o problema (por exemplo, problemas com materiais e computadores), ele encaminhará o pai/adulto responsável 
para o contato apropriado para obter assistência. O professor da Insight PA monitorará a preocupação para garantir 
a resolução. 

• Se o problema ou preocupação for sobre o professor da Insight PA, os pais são aconselhados a entrar em contato com o 
professor líder desse professor em particular ou com o administrador acadêmico para aquele nível escolar (ou seja, o 
diretor do ensino fundamental ou ensino médio). 
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• Se a preocupação não for resolvida no nível do professor, professor líder ou administrador acadêmico, os alunos e 
pais/adultos responsáveis, tutores ou guardiões legais devem encaminhar qualquer preocupação ou queixa por escrito 
ao Presidente Executivo. O Presidente Executivo responderá em até dez (10) dias úteis. 

• Se a preocupação ou queixa não for resolvida pelo Presidente Executivo, os pais, guardião(ões) ou responsável(is) 
legal(is) podem, no prazo de dez (10) dias úteis após a resposta do Presidente Executivo, solicitar uma reunião (por 
telefone ou pessoalmente) com o Presidente Executivo para discutir a preocupação ou queixa. O pedido de reunião deve 
ser feito por escrito. O Presidente Executivo investigará e responderá em até dez (10) dias úteis. 

• Se a preocupação da família não for resolvida na reunião com o Presidente Executivo, a família poderá registrar uma 
reclamação junto ao Conselho de Curadores da Insight PA. O Conselho de Curadores da Insight PA pode abordar a 
reclamação diretamente, ou a família pode registrar uma reclamação por escrito junto ao Gabinete de Escolas Charter 
(Charter School Office) no Departamento de Educação da Pennsylvania. 

 
Depois de receber a reclamação, o Departamento determinará se ela merece encaminhamento para um procedimento de 
reclamação existente (por exemplo, educação especial, má conduta de funcionário profissional). Se a reclamação não puder ser 
encaminhada de acordo com os procedimentos existentes, a reclamação redigida por escrito (ou reclamação oral parafraseada) 
será encaminhada à Insight PA para uma resposta. A Insight PA terá dez (10) dias úteis para emitir uma resposta por escrito. 
Após o recebimento da resposta da Insight PA, o Departamento determinará se a reclamação foi resolvida ou se uma 
investigação mais aprofundada é necessária. 
 

Atividades extracurriculares 
Além de suas necessidades acadêmicas, a Insight PA atenderá às necessidades sociais, emocionais e físicas dos alunos. Os 
professores e administradores se empenharão em envolver os alunos em atividades construtivas que educarão o aluno como 
um todo por meio de oportunidades frequentes de socialização com outros alunos da Insight PA, como clubes de interesses 
especiais, projetos de serviços comunitários, treinamento de liderança e viagens de campo. Os alunos de escolas charter 
também podem participar de atividades extracurriculares oferecidas por seu distrito escolar de residência. 
 
 
 

Política de uso aceitável de tecnologia 
A Insight PA Cyber Charter School está comprometida com o uso de tecnologia pelos alunos como uma ferramenta para 
expandir as oportunidades de aprendizagem e conduzir pesquisas acadêmicas. O uso da tecnologia facilita a colaboração 
global, uma habilidade vital para nossos alunos do século XXI. Os alunos da Insight PA utilizam notebooks em uma rede sem fio. 
Os notebooks são estritamente para uso educacional, de acordo com os objetivos educacionais da Insight PA, a Lei de Proteção 
às Crianças na Internet (Children’s Internet Protection Act (CIPA)) e a Lei de Proteção às Crianças no Século 21 (Protecting 
Children in the 21st Century Act). Essa Política de uso aceitável foi elaborada para fornecer diretrizes claras e concisas sobre o 
uso apropriado de notebooks aos alunos e suas famílias. A premissa básica dessa política é que todos os membros da 
comunidade da Insight PA devem defender os valores de honestidade e integridade. O uso adequado da tecnologia reflete a 
força do caráter de alguém, assim como o comportamento de alguém. Esperamos que nossos alunos exerçam bom senso e 
utilizem a tecnologia com integridade. 
 
E-mail 
 

• Os alunos sempre devem usar linguagem apropriada em suas mensagens de e-mail. 
• Os serviços de e-mail fornecidos pela escola devem ser usados apenas para a troca de informações apropriadas. 
• Nenhum e-mail impróprio é permitido, incluindo mensagens depreciativas, obscenas ou de assédio. Mensagens de 

e-mail de natureza abusiva ou de assédio serão consideradas uma violação grave e estarão sujeitas a uma ação 
disciplinar. 

• Correntes de qualquer tipo e spam são proibidos. Correntes são definidas como qualquer mensagem de e-mail 
solicitando que você passe informações ou mensagens para outras pessoas ou grupos via e-mail. 

• Os alunos estão proibidos de acessar a conta de e-mail de outra pessoa sem antes receber permissão explícita do titular 
da conta. 

• A etiqueta do e-mail deve ser observada. Em geral, apenas mensagens que alguém comunicaria ao destinatário 
pessoalmente devem ser escritas. 

• Apenas programas de correio eletrônico aprovados podem ser usados para a correspondência dos alunos. 
• Apenas anexos relacionados à escola podem ser enviados no sistema de e-mail da escola. 

Jogos 
 

• A escola se reserva o direito de remover qualquer jogo que seja considerado impróprio ou que impeça os propósitos 
educacionais do programa de notebook de um computador da escola. 

• Não é permitido visualizar e/ou jogar jogos eletrônicos durante o horário escolar, exceto como parte de uma atividade 
de aula. 

• Jogos que incluem violência, conteúdo adulto, linguagem imprópria e armas não devem ser instalados ou “jogados” nos 
computadores da escola, inclusive nos notebooks. 
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• Protetores de tela que incluem componentes de jogos não são permitidos. 

Notebooks 
 

• Os notebooks dos alunos não devem ser deixados sem supervisão em nenhum momento. 
• Os notebooks devem ser guardados pelos alunos ou protegidos o tempo todo.  
• Não empreste seu notebook para outros alunos. 
• Não peça emprestado um notebook de outro aluno. 
• Nenhum alimento ou bebida deve ficar próximo dos notebooks. 
• Os notebooks devem ser manuseados com respeito e cuidado. O tratamento inadequado de notebooks escolares não é 

aceitável.  
• Não se deve escrever e colar adesivos nas capas dos notebooks; elas também não devem ser desfiguradas de qualquer 

forma.  
• Não remova, mova ou escreva no adesivo de identificação em seu notebook. 
• Os alunos não têm permissão para criar nenhuma senha administrativa em seus notebooks.  
• Os alunos não devem trocar baterias dos notebooks com outros alunos. 

Acesso à rede 
 

• Os alunos não devem fazer nenhuma tentativa de acessar servidores ou informações de rede que não sejam abertas 
ao público.  

• A utilização de programas e números de IP para evitar proxy é estritamente proibida. 
• Os alunos não podem usar a rede escolar para fins comerciais pessoais ou privados, incluindo, mas não se limitando a, 

pedidos e compras on-line. 
• Os alunos não devem degradar ou interromper intencionalmente serviços ou equipamentos on-line, visto que essa 

atividade é considerada crime sob as leis estaduais e federais. Isso inclui adulteração de hardware ou software do 
computador, vandalização de dados, uso de vírus de computador, tentativa de obter acesso a serviços de rede restritos 
ou não autorizados ou violação de leis de direitos autorais. 

Compartilhamento de arquivos 
 

• Compartilhamento de arquivos é o compartilhamento público ou privado de dados ou espaço do computador. Qualquer 
programa que crie uma conexão ponto a ponto entre dois ou mais dispositivos computacionais com o objetivo de 
compartilhar dados é considerado compartilhamento de arquivos. 

• O compartilhamento de arquivos de qualquer tipo é proibido dentro e fora do campus da escola. A única exceção é 
quando se trata de uma tarefa específica dada por um membro do corpo docente. 

• Nenhum software de compartilhamento de arquivos de qualquer tipo deve ser instalado nos computadores da escola, 
incluindo notebooks. 

Exclusão de arquivos 
 

• Não exclua nenhuma pasta ou arquivo que você não tenha criado ou que não reconheça. A exclusão de certos arquivos 
resultará na falha do computador, interferirá na sua capacidade de concluir a tarefa da aula e poderá afetar suas notas. 

Download e carregamento de software 
 

• Os alunos não têm permissão para instalar aplicativos personalizados individualizados que exigem privilégios de 
administrador.  

• Todo software instalado deve ser uma cópia legalmente licenciada. 
• Baixar arquivos de música, arquivos de vídeo, jogos etc. pela rede da escola é absolutamente proibido, a menos que seja 

parte de uma atividade atribuída em aula. 
• A escola reserva-se o direito de remover qualquer software que tenha sido carregado no computador que impeça o 

propósito educacional do programa de notebook. 
• Filmes com direitos autorais não podem ser “extraídos” de DVDs e colocados nos notebooks, nem podem ser baixados 

da Internet para os notebooks. 
• Somente vídeos comerciais, como programas de televisão legalmente adquiridos em uma loja de música ou outra 

entidade semelhante, podem ser baixados para os notebooks. 
• Programas shareware e freeware, como cursores animados (ou seja, Comet Cursor), protetores de tela e outros 

semelhantes a esses, abrem automaticamente as conexões com os computadores de fora da rede da Insight PA. Essas 
conexões são spyware e não apenas monitoram as atividades nesse computador, mas também tornam as operações do 
computador e da conexão de rede mais lentas. 

Protetores de tela 
 

• Mídia inadequada ou protegida por direitos autorais não pode ser usada como proteção de tela. 
• A presença de armas, materiais pornográficos, linguagem imprópria, álcool, drogas e símbolos ou imagens relacionados 

a gangues resultará em ações disciplinares. 
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Uso da Internet 
 

• A Internet é uma fonte rica e valiosa de informações para a educação. Materiais inadequados estão disponíveis na 
Internet e são estritamente proibidos. Esses materiais incluem itens de natureza sexual ou pornográfica, materiais 
extremistas ou militantes, jogos de azar, representações de violência e imagens que se destinam a ser abusivas ou de 
assédio etc. Os alunos não devem acessar, exibir ou armazenar esse tipo de material. 

• As informações obtidas pela Internet devem ser devidamente citadas e estar em conformidade com as leis de direitos 
autorais. Devido à natureza mutável da Internet, uma cópia impressa do material referenciado é recomendada. 

• Os alunos são obrigados a dar o devido crédito a todas as fontes da Internet usadas em trabalhos acadêmicos, citados 
ou resumidos. Isso inclui todas as formas de mídia na Internet, como gráficos, filmes, música e texto. 

• Plágio inclui o uso de qualquer informação obtida na Internet que não seja devidamente citada. O plágio de recursos da 
Internet será tratado da mesma maneira que qualquer outra incidência de plágio. 

• Se um aluno acidentalmente acessar um site que contenha material obsceno, pornográfico ou de outra forma ofensivo, 
ele deverá notificar um professor, o administrador de rede ou o coordenador de tecnologia o mais rápido possível para 
que esses sites possam ser bloqueados para acesso posterior. Isso não é apenas um pedido, é uma responsabilidade. 

 

Privacidade, uso e segurança 
• Os alunos não podem fornecer quaisquer informações pessoais sobre si mesmos ou outras pessoas por e-mail ou 

Internet, incluindo nome, número de telefone, endereço, senhas etc., a menos que tenham total certeza da identidade da 
pessoa com quem estão se comunicando. Frequentemente, é impossível de confirmar a identidade de outa pessoa na 
Internet. Portanto, o contato com esses indivíduos é considerado impróprio e inseguro. 

• Os alunos não devem fornecer o endereço de e-mail ou outras informações pessoais relacionadas a outros alunos, 
professores ou administração a ninguém fora da escola sem sua permissão. 

• Os alunos devem proteger e manter senhas privadas para acesso à rede e ao notebook. Isso é importante para proteger 
a privacidade de cada aluno. NÃO compartilhe senhas pessoais ou nomes de usuário. 

• A Insight PA respeita a privacidade de cada aluno, membro do corpo docente e administrador com relação aos arquivos 
armazenados e contas de e-mail. No entanto, se houver suspeita de uso inapropriado, incluindo violações do código de 
honra ou assédio, a administração escolar terá o direito de ver esses arquivos para investigar suspeitas de 
comportamento inapropriado. 

• A escola monitorará as atividades de computador que acontecem nos computadores de sua propriedade, incluindo 
registro de acesso a sites, acesso a grupos de notícias, largura de banda e uso de rede. 

• Os alunos estão proibidos de acessar os computadores do corpo docente, da administração e dos funcionários, bem 
como os servidores de arquivos da escola, por qualquer motivo, sem a permissão explícita do usuário ou administrador 
desse computador. 

• Os alunos estão proibidos de utilizar a interface de linha de comando. Além disso, os alunos estão proibidos de usar 
qualquer método para obter o controle do computador de outra pessoa utilizando seu próprio computador. 

• Os alunos estão proibidos de utilizar rede ponto a ponto ou qualquer método de compartilhamento de arquivos entre 
computadores, a menos que autorizados pela equipe de tecnologia. 

• Os alunos estão proibidos de usar notebooks ou qualquer computador para atos de crueldade (incluindo e-mails 
maldosos, blogs ofensivos etc.). 

• Os notebooks fornecidos pela escola continuam sendo propriedade da escola. Portanto, a escola tem o direito de 
visualizar todo o conteúdo a qualquer hora. 

• Qualquer dispositivo eletrônico usado na rede da escola, mesmo que seja de propriedade privada, está sujeito a todas as 
políticas e consequências da Política de Uso Aceitável, incluindo: o direito de visualizar o conteúdo do dispositivo a 
qualquer momento, o direito de remover conteúdo do dispositivo e o direito de devolver o dispositivo em posse da escola 
se houver uma infração à Política de uso aceitável que mereça essa consequência 

 

Redes sociais 
Use o bom senso 
 

• Esperamos que você use o bom senso em todas as situações. 
• Você deve conhecer e seguir o Código de Conduta e a Política de Privacidade da escola. 
• Independentemente de suas configurações de privacidade, pressuponha que todas as informações que você 

compartilhou em sua rede social são informações públicas. 

Seja respeitoso 
 

• Sempre trate os outros de maneira respeitosa, positiva e atenciosa. 

Seja responsável e ético 
 

• Se você for aprovado(a) para representar a escola, a menos que esteja especificamente autorizado(a) a falar em nome 
da escola como porta-voz, deverá declarar que as opiniões expressas em suas postagens etc. são suas. Discuta 
somente assuntos relacionados à escola que estão dentro de sua área de responsabilidade. 

• Seja aberto sobre sua afiliação com a escola e a função/posição que você ocupa. 
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Seja um bom ouvinte 
 

• Lembre-se de que um dos maiores benefícios das redes sociais é que elas oferecem aos outros uma outra maneira de 
falar com você, fazer perguntas diretamente e compartilhar feedback. 

• Seja responsivo aos outros ao conversar on-line. Forneça respostas, agradeça às pessoas por seus comentários e peça 
mais feedback etc. 

• Sempre esteja ouvindo e respondendo pelo menos tanto quanto você “fala”. 
 

NÃO COMPARTILHE O SEGUINTE: 
Informações confidenciais 
 

• Não publique, poste ou divulgue informações consideradas confidenciais ou não públicas. Se parece confidencial, 
provavelmente é. As “conversas” on-line nunca são privadas. Não use sua data de nascimento, endereço e número de 
telefone celular em nenhum site público. 

Informações privadas e pessoais 
 

• Para garantir sua segurança, tome cuidado com o tipo e a quantidade de informações pessoais que você fornece. Evite 
falar sobre horários ou situações pessoais. 

• NUNCA forneça ou transmita informações pessoais de alunos, pais ou colegas de trabalho. 
• Não aceite informações que você possa receber por meio de redes sociais (como endereços de e-mail, nomes de 

clientes ou números de telefone) e suponha que sejam as mais atualizadas ou corretas. 
• Sempre respeite a privacidade dos membros da comunidade escolar. 

 

Seja cauteloso com relação a: 
Imagens 
 

• Respeite a marca, marca registrada, informações de direitos autorais e/ou imagens da escola (se aplicável).  
• Você pode usar fotos e vídeos (produtos etc.) que estão disponíveis no site da escola. 
• Em geral, não é aceitável postar fotos de alunos sem o consentimento expresso por escrito dos pais deles.  
• Não poste fotos de outras pessoas (colegas de trabalho etc.) sem a permissão delas. 

Outros sites 
 

• Uma parte significativa da interação em blogs, Twitter, Facebook e outras redes sociais envolve a transmissão de 
conteúdo interessante ou links para recursos úteis. No entanto, a escola é a responsável final por qualquer conteúdo 
compartilhado. Não repasse cegamente um link sem antes examinar o conteúdo. 

• Preste atenção aos avisos de segurança que aparecem no seu computador antes de clicar em links desconhecidos. Eles 
servem a um propósito e protegem você e a escola. 

• Ao usar Twitter, Facebook e outras ferramentas, certifique-se de seguir os termos e condições impressos. 

E se você cometer um erro... 
 

• Certifique-se de corrigi-lo imediatamente e deixe claro o que você fez para corrigi-lo.  
• Peça desculpas pelo erro, se a situação justificar. 
• Se for um erro GRAVE (por exemplo, expor informações privadas ou relatar informações confidenciais), informe alguém 

imediatamente para que a escola possa tomar as medidas adequadas para ajudar a minimizar o impacto que isso 
pode ter. 

 

Segurança pessoal 
Se vir uma mensagem, comentário, imagem ou qualquer outra coisa on-line preocupante com relação à sua segurança pessoal, 
leve isso à atenção de um adulto (professor ou equipe se você estiver na escola; pai/mãe, se estiver usando o dispositivo em 
casa) imediatamente. 

• Os usuários nunca devem compartilhar informações pessoais, incluindo número de telefone, endereço, número do 
seguro social, aniversário ou informações financeiras, pela Internet sem a permissão de um adulto. 

• Os usuários devem reconhecer que a comunicação pela Internet traz anonimato e riscos associados, devendo proteger 
cuidadosamente suas informações pessoais e de terceiros. 

 

Direito autoral 
 

• É proibida a duplicação, instalação, alteração ou destruição não autorizada de programas de dados, hardware ou 
software.  

• Dados, programas, hardware, software e outros materiais, incluindo aqueles protegidos por direitos autorais, não podem 
ser transmitidos ou duplicados. 
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Consequências 
 

• A escola se reserva o direito de impor as consequências apropriadas pela violação de qualquer seção da Política de Uso 
Aceitável. As consequências podem incluir a perda de privilégios em um notebook e/ou a perda do uso do computador 
por um período de tempo determinado pela administração e por membros do Departamento de Tecnologia, possível ação 
disciplinar e possível ação legal. 

• Computadores com softwares ou materiais ilegais ou inadequados serão reformatados ou “restaurados”. 
• No caso de abuso e/ou danos repetidos do notebook, a escola tem o direito de revogar o uso do notebook da escola. 

 

Hot Spots da Internet ou Jet Packs 
Em casos limitados, os alunos podem receber hot spots da Internet se eles se qualificarem por meio de um processo de revisão 
com base nas necessidades conduzido pelo Coordenador de Recursos da Família. Todos os parâmetros da Política de Uso 
Aceitável se aplicam a hot spots da mesma maneira que se aplicam a notebooks dos alunos. 
 

Devolução de equipamento 

Todos os notebooks e hot spots de Internet pertencem à escola e são fornecidos aos alunos para uso durante o período em que 
estão matriculados na Insight Pennsylvania. Após a saída da escola, espera-se que todo o equipamento seja devolvido à ISPA. 
A não devolução do equipamento pode resultar em multas ou ação legal. 
 

Programa Educacional de Ensino de Idiomas para alunos que 
estão aprendendo inglês 

Propósito 
De acordo com a filosofia do Conselho de oferecer programas educacionais de qualidade para todos os alunos da Insight PA e 
para aumentar a proficiência em língua inglesa dos alunos que estão aprendendo inglês (English Learners (EL)), a escola 
oferece um Programa Educacional de Ensino de Idiomas (Language Instruction Educational Program (LIEP)) que atende às 
necessidades de aprendizes de inglês. O objetivo do LIEP é mostrar o sucesso no aumento da proficiência em língua inglesa e 
no desempenho acadêmico dos alunos para que os alunos EL possam atingir os padrões acadêmicos adotados pelo Conselho e 
alcançar o sucesso acadêmico. Os alunos EL devem ser identificados, avaliados e receber ensino apropriado de acordo com o 
LIEP e devem ter uma oportunidade equitativa de atingir seu potencial em programas educacionais e atividades 
extracurriculares, de acordo com as leis e regulamentos federais e estaduais.[1] [2][3] 
 

Autoridade 
O Conselho deverá aprovar um LIEP para oferecer ensino aos alunos EL visando ao Desenvolvimento da Língua Inglesa 
(English Language Development (ELD)) como parte do currículo aprovado e desenvolver a proficiência em língua inglesa dos 
alunos EL. A escola deve fornecer aos alunos EL ensino planejado de ELD e modificações no ensino de conteúdo e avaliações 
para todas as áreas curriculares, com base nas disposições do LIEP. O LIEP deve ser planejado e avaliado de acordo com as 
leis e regulamentos estaduais e federais e deve atender às necessidades dos alunos EL da escola. O LIEP deve ser baseado 
em teoria baseada em pesquisa eficaz, implementado com recursos suficientes e equipe devidamente treinada, devendo atender 
aos seguintes requisitos:[1][2][3][4] 

1. Estar alinhado aos padrões de conteúdo acadêmico estaduais para os níveis de série apropriados dos alunos EL. 
2. Incluir o ensino de ELD ministrado por professores de inglês como segunda língua (English as a Second Language 

(ESL)) devidamente certificados e outros professores de área de conteúdo certificados trabalhando em conjunto com 
professores certificados em ESL. 

3. Incorporar o uso de avaliações estaduais e critérios de ELD. 
4. Oferecer acesso equitativo ao conteúdo para alunos do EL em todos os níveis de proficiência. 
5. Fornecer acesso equitativo à matrícula em cursos ou programas acadêmicos para os quais os alunos EL são elegíveis. 

O Conselho orienta o LIEP a ser avaliado quanto à eficácia com base nos resultados dos alunos pelo menos uma vez por ano, e 
os resultados devem ser documentados de acordo com as leis e regulamentos estaduais e federais e as diretrizes 
estaduais.[4][5][6][7] 
 

O LIEP da escola e os resultados da avaliação do LIEP devem ser disponibilizados aos funcionários da escola que trabalham 
com alunos EL e pais/responsáveis pelos alunos EL. 
 
O Conselho pode abordar alunos EL e programas no processo de planejamento abrangente da escola. 
 
O Conselho pode contratar a Unidade Intermediária No. 24 do Condado de Chester ou outros provedores de serviços externos 
para serviços e programas de ELD. 
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Delegação de responsabilidade 
A CEO ou a pessoa designada deve implementar e supervisionar um LIEP que garanta o ensino apropriado em cada escola e 
conformidade com leis e regulamentos federais e estaduais. 
 
A CEO ou a pessoa designada deve garantir que a escola cumpra todas as leis e regulamentos federais e estaduais, assim 
como os requisitos do programa, para o financiamento do programa de ELD, incluindo os relatórios exigidos na forma prescrita 
pelo estado.[7] 

A CEO ou a pessoa designada, em conjunto com as partes interessadas apropriadas, deve desenvolver regulamentos 
administrativos relativos ao LIEP e à prestação de serviços a alunos EL. 
 
Diretrizes 
Identificação e colocação de alunos EL 
A escola deve estabelecer procedimentos para identificar e avaliar as necessidades dos alunos cujo idioma dominante não seja 
o inglês. A fim de identificar quais alunos são potenciais aprendizes de inglês, a Pesquisa sobre o Idioma Falado em Casa deve 
ser respondida para cada aluno no momento da matrícula na escola e deve ser mantida como parte dos registros educacionais 
do aluno.[2][9] 
 

Os alunos EL devem ser devidamente alocados de acordo com o LIEP nos primeiros trinta (30) dias do ano letivo ou em até 
quatorze (14) dias após a matrícula.[10] 
 

Acesso ao programa 
Os alunos EL devem ter acesso equitativo e ser incentivados a participar de todas as atividades acadêmicas e extracurriculares 
disponíveis para os alunos da escola.[11] 
Avaliação 
A escola deve administrar anualmente avaliações necessárias a alunos EL para medir a proficiência dos alunos na língua 
inglesa e o progresso em leitura, escrita, conversação e compreensão auditiva. Os resultados da avaliação devem ser mantidos 
nos registros educacionais do aluno. Os pais/responsáveis não podem excluir os alunos das avaliações de proficiência 
em inglês.[7] 
 

Os alunos EL devem participar de todas as avaliações anuais exigidas pelo estado ou localmente, com ajustes quando aplicável, 
além de atender aos padrões acadêmicos estabelecidos e aos requisitos de graduação, de acordo com a legislação, 
regulamentos e normas da diretoria.[5][6][7][12][13][14] [15][16] 
 
Saída do programa 
A escola deve incluir disposições uniformes no LIEP, de acordo com os critérios exigidos pelo estado, para:[6][7] 
 

1. Reclassificar alunos EL como ex-alunos EL quando eles atingirem proficiência na língua inglesa. 
2. Monitorar e relatar ativamente o progresso de ex-alunos EL por um período de dois (2) anos após a reclassificação e a 

saída do programa e relatar os alunos ao estado em uma categoria de monitores por mais dois (2) anos para garantir que 
os alunos estejam atendendo aos padrões acadêmicos. 

3. Redesignar ex-alunos EL como alunos EL ativos se eles tiverem dificuldades acadêmicas com base em barreiras 
persistentes do idioma. 

Qualificações e desenvolvimento profissional da equipe 
Funcionários certificados, prestadores de serviços contratados e pessoal de apoio adequado, quando necessário, devem 
oferecer o LIEP. A escola deve garantir que todos os professores que oferecem ensino visando ao ELD tenham a certificação 
apropriada e possam demonstrar proficiência acadêmica em inglês e na língua usada para ensino em sala de aula.[6] 
 

Funcionários de fora da equipe de ESL devem incorporar o ELD em todas as aulas para alunos EL, bem como fornecer suporte, 
modificações e ajustes para o conteúdo curricular para permitir que os alunos EL alcancem os padrões acadêmicos. 
 
A escola deve fornecer treinamento apropriado em ELD para todos os profissionais como parte do Plano de Desenvolvimento 
Profissional.[5] 
 
Serviços de educação especial 
Os alunos EL podem se qualificar para serviços de educação especial quando forem identificados como portadores de 
deficiência e for determinado que a deficiência não se deve apenas à falta de ensino ou proficiência na língua inglesa. 
 
Os alunos que participam do ensino visando ao ELD e são elegíveis para serviços de educação especial devem continuar 
recebendo tal ensino de acordo com o seu Programa de Educação Individualizada (IEP) no nível de proficiência e 
desenvolvimento apropriado. 
 
Envolvimento e comunicação com pais/família 
Comunicados com pais/responsáveis devem seguir o meio de comunicação preferido pelos pais/responsáveis.[1] [17] 
 
Em até (30) dias do início de cada ano escolar, ou em até quatorze (14) dias da inscrição durante o ano escolar, a escola deve 
notificar os pais/responsáveis dos alunos identificados como EL sobre o processo de identificação de seus filhos como EL, os 
resultados desse processo e a alocação recomendada no programa. A escola também deve fornecer aos pais/responsáveis 
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informações detalhadas sobre o LIEP, os benefícios do ensino visando ao ELD para seus filhos e uma explicação sobre a 
eficácia do programa.[4] Os pais/responsáveis devem ser informados regularmente sobre o progresso de seus filhos, incluindo o 
cumprimento dos padrões acadêmicos e os resultados das avaliações. 
 
A escola deve manter um meio eficaz de divulgação para encorajar o envolvimento dos pais na educação de seus filhos.[4][5][6] [17] 
 
Direito dos pais de recusar programas e serviços de ELD 
Os pais/responsáveis pelos alunos EL têm o direito de recusar programas e serviços especializados que possam fazer parte do 
LIEP para seus filhos. A decisão de um pai/mãe/responsável de recusar programas ou serviços deve ser informada e voluntária; 
a escola não deve influenciar a decisão dos pais/responsáveis de nenhuma forma ou fazer qualquer determinação de programa 
ou colocação sem notificação dos pais e sem uma oportunidade de optar pela não inclusão do aluno nos programas e 
serviços.[1][4] 

 
A escola deve disponibilizar um formulário de isenção dos pais para que os pais/responsáveis optem para que seu filho EL fique 
fora dos programas e serviços de ELD. 

 
A escola deve documentar todas as notificações feitas aos pais/responsáveis com relação a avaliação e colocações e programas 
recomendados para alunos EL, documentando também se um formulário de isenção dos pais foi recebido ou não. Quando um 
formulário de isenção não for recebido dos pais/responsáveis, a escola deverá prosseguir com a alocação recomendada. 
 
Alunos EL que têm uma dispensa dos pais para programas e serviços de ELD devem ser avaliados em proficiência em inglês 
anualmente e devem receber apoios e ajustes para participar de programas curriculares e extracurriculares gerais, para atender 
aos padrões acadêmicos e requisitos de graduação. 

Os pais/guardiões de alunos EL que optaram por sair dos programas e serviços de ELD devem ser notificados do progresso de 
seus filhos, incluindo o cumprimento dos padrões acadêmicos e resultados da avaliação e devem receber a oportunidade e um 
formulário para optar pelo retorno de seus filhos aos programas e serviços de ELD. [18] 
 

Política de bullying e bullying virtual 
Proibição de assédio, intimidação e bullying 
A escola está comprometida com um ambiente de aprendizagem seguro e positivo para todos os alunos, funcionários, 
voluntários e pais, livre de assédio, intimidação ou bullying. Todas as formas de bullying e bullying virtual são proibidas. 
Qualquer pessoa envolvida em bullying ou bullying virtual viola a Política e estará sujeita a punição apropriada. 
 
“Bullying” significa conduta indesejada verbal, escrita ou física dirigida a um aluno/pai/mãe/membro da equipe/funcionário por 
outro aluno/pai/mãe quando o ato intencional: 
 

• prejudica fisicamente um aluno ou danifica sua propriedade; 
• tem o efeito de interferir significativamente na educação do aluno; 
• faz outra pessoa ter medo razoável de danos físicos, emocionais ou mentais; 
• é grave, persistente ou generalizado, criando um ambiente educacional intimidador ou ameaçador; ou  
• tem o efeito de interromper significativamente o devido funcionamento da escola. 

 
“Bullying virtual” inclui, mas não se limita aos seguintes abusos de tecnologia: assédio, provocação, intimidação, ameaçar ou 
aterrorizar outro aluno/pai/mãe/membro da equipe/funcionário por meio de qualquer ferramenta tecnológica, como o envio de 
e-mails, mensagens instantâneas, mensagens de texto, fotos ou publicações inadequados ou depreciativos em sites como blogs 
quando o ato intencional é física, emocional ou mentalmente prejudicial a um aluno/pai/mãe/membro da equipe/funcionário: 
 

• interferindo significativamente na educação do aluno; 
• fazendo com que um aluno/pai/mãe/membro da equipe/funcionário tenha medo razoável de danos físicos, emocionais ou 

mentais; 
• caracterizando-se como grave, persistente ou abrangente, ao ponto de criar um ambiente educacional intimidador ou 

ameaçador; ou 
• tendo o efeito de interromper significativamente o devido funcionamento da escola. 

 
Nada nesta política exige que o aluno/pai/mãe/membro da equipe/funcionário afetado possua uma característica que seja uma 
base percebida para o assédio, intimidação ou bullying ou outra característica distinta. 
 
Todas as formas de bullying são inaceitáveis e, quando essas ações perturbarem o processo educacional dos ofensores dos 
alunos da Insight PA, estarão sujeitos à intervenção apropriada da equipe, que pode resultar em punição ou ação administrativa. 
 
O assédio, a intimidação ou o bullying podem assumir várias formas, incluindo calúnias, boatos e piadas, insinuações, 
comentários humilhantes, desenhos animados, brincadeiras, gestos, ataques físicos, ameaças ou outras ações escritas, orais ou 
físicas. “Atos intencionais” referem-se à escolha do indivíduo de se envolver no ato, em vez do impacto final da(s) ação(ões). 
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Essa política não se destina a proibir a expressão de opiniões religiosas, filosóficas ou políticas, desde que a expressão não 
perturbe substancialmente o ambiente educacional. Muitos comportamentos que não chegam ao nível de assédio, intimidação 
ou bullying podem ainda ser proibidos por outras políticas da escola ou regras da instalação, sala de aula ou do programa. 
Aconselhamento, disciplina corretiva e/ou encaminhamento para a aplicação da lei serão usados para mudar o comportamento 
do infrator e remediar o impacto sobre a vítima. Isso inclui intervenção(ões) apropriada(s), restauração de um clima positivo e 
apoio às vítimas e outras pessoas afetadas pela violação. Relatos falsos direcionam o desenvolvimento e a implementação de 
procedimentos que abordem os elementos desta política, consistentes com a acusação e investigação. 
 
Glossário de termos 
Bullying significa o envolvimento em um comportamento que impede ou desencoraja outro aluno de exercer seu direito à 
educação. É um comportamento agressivo intencional, perpetrado repetidamente ao longo de um período de tempo, em um 
relacionamento caracterizado por um desequilíbrio de poder (com relação a gênero, força física ou mental, aceitação social). 
Esse comportamento proibido inclui o uso de ameaças, coerção, assédio repetido, abuso, opressão, intimidação contra alunos, 
funcionários da escola ou visitantes da escola ou exclusão de qualquer pessoa de maneira física, psicológica ou sexual. 
 
Bullying virtual significa o bullying que ocorre pelo uso de dispositivos eletrônicos por meio de e-mail, mensagens instantâneas, 
mensagens de texto, blogs, fóruns de discussão, telefones celulares, mensagens de bate-papo, pagers e sites. 

Lei McKinney-Vento (McKinney-Vento Act), educação para jovens sem-teto 
A Lei McKinney-Vento foi elaborada para garantir que crianças e jovens sem-teto recebam Educação Pública Apropriada e 
Gratuita em condições de igualdade com todas as outras crianças do estado. Os objetivos e atividades do programa têm como 
propósito remover e/ou diminuir as barreiras para a inscrição e o sucesso educacional de crianças sem-teto. 
 
De acordo com o Plano Estadual do Programa de Educação para Crianças e Jovens em Situação de Rua da Pennsylvania 
(Pennsylvania’s Education for Children and Youth Experiencing Homelessness Program State Plan), “crianças sem-teto” são 
definidas como crianças que vivem com um dos pais em um abrigo para violência doméstica; crianças fugitivas; crianças e 
jovens que foram abandonados ou forçados a deixar suas casas pelos pais ou outros responsáveis; e pais idosos do distrito 
escolar que moram em casas para pais idosos do distrito escolar se eles não tiverem outras acomodações disponíveis. 
 
Os jovens sem-teto têm direito à matrícula imediata, e suas famílias não são obrigadas a comprovar residência para matrícula no 
distrito escolar. Esses alunos serão matriculados na Insight PA imediatamente. 
 
Responsabilidades da Insight PA/ou contato designado para crianças e jovens sem-teto 

1. Identificar crianças e jovens sem-teto com auxílio de funcionários da escola e por meio de atividades de coordenação 
com outras entidades e órgãos. 

2. Informar os pais ou responsáveis sobre os direitos educacionais e oportunidades relacionadas disponíveis para seus 
filhos, como programas de intervenção educacional (Head Start) (inclusive programas de intervenção educacional 
precoce (Early Head Start)), serviços de intervenção precoce de acordo com a Parte C da IDEA, outros programas 
préescolares administrados pela LEA, além de oferecer a eles oportunidades importantes de participar da educação de 
seus filhos. 

3. Divulgar editais sobre os direitos educacionais de estudantes sem-teto, em que crianças e jovens recebam serviços de 
acordo com a Lei McKinney-Vento (como escolas, abrigos familiares e bancos de alimentos). 

4. Mediar as disputas de matrícula de acordo com a seção de Disputa de Matrícula. 
5. Informar os pais ou responsáveis de uma criança, jovem e qualquer jovem desacompanhado sem-teto sobre todas as 

opções de transporte, inclusive para a escola de origem, auxiliando no acesso a esses serviços de transporte. 
6. Assegurar-se de que os jovens desacompanhados sejam matriculados imediatamente na escola enquanto se aguarda a 

resolução de disputas que possam surgir sobre a matrícula ou colocação escolar. 
7. Auxiliar crianças e jovens que não possuem documentação de vacinação ou prontuário médico a obter as imunizações 

ou documentação médica necessária. 
8. Compreender a orientação emitida pelo Departamento de Educação da Pennsylvania (PDE) para a educação de alunos 

sem-teto e estar pronto para explicar o BEC relacionado à educação para pessoas sem-teto para funcionários do distrito 
escolar. 

9. Conhecer os melhores recursos em sua comunidade para ajudar as famílias com referências para abrigo, 
aconselhamento, alimentação e transporte. 

10. Distribuir informações sobre o assunto de alunos sem-teto e organizar seminários de desenvolvimento de pessoal e 
apresentações para funcionários da escola, incluindo funcionários administrativos. 

11. Fornecer formulários padrão e informações sobre os procedimentos de matrícula e os principais programas escolares 
para cada abrigo de seu distrito. 

12. Familiarizar-se com os vários materiais do programa disponíveis no PDE. 
13. Garantir que o aviso público dos direitos educacionais dos alunos sem-teto seja divulgado em locais frequentados por 

pais e responsáveis dessas crianças e jovens, e jovens desacompanhados, incluindo escolas, abrigos, bibliotecas 
públicas e refeitórios, de maneira compreensível para pais, tutores e jovens desacompanhados. 

14. Colaborar com o programa de educação especial do distrito escolar para garantir que crianças sem-teto que precisam de 
educação especial e serviços relacionados sejam localizadas, identificadas e avaliadas. Essa é uma exigência da Lei de 
Educação dos Indivíduos com Deficiências (IDEA), que determina que crianças com deficiência com alta mobilidade, 
incluindo crianças sem-teto, sejam identificadas e atendidas. 
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15. Certificar-se de que os jovens sem-teto que têm ou podem ter deficiência tenham um dos pais ou um pai/mãe substituto 
para tomar decisões de educação especial ou intervenção precoce. No caso de jovens sem-teto desacompanhados, se o 
aluno for deficiente ou puder ser deficiente e não tiver uma pessoa autorizada a tomar decisões de educação especial, a 
escola trabalhará com as seguintes pessoas como pais substitutos temporários: funcionários em abrigos de emergência; 
abrigos transitórios; programas de vida independente; programas de alcance das ruas; e funcionários estaduais, locais 
de agências educacionais ou agências de bem-estar infantil envolvidos na educação ou no cuidado da criança. Essa 
regra se aplica apenas a jovens sem-teto desacompanhados. 

16. Identificar crianças sem-teto em idade pré-escolar trabalhando em estreita colaboração com abrigos e agências de 
serviço social em sua área. Além disso, o interlocutor deve indagar, no momento em que matriculam crianças e jovens 
sem-teto na escola, se a família tem filhos em idade pré-escolar. 

17. Identificar jovens sem-teto desacompanhados, respeitando sua privacidade e dignidade, proporcionando alcance 
específico a áreas onde os alunos qualificados que estão fora da escola podem se reunir. 

18. Garantir que os jovens desacompanhados tenham oportunidades de atender aos mesmos padrões acadêmicos 
estaduais desafiadores que o estado estabelece para outras crianças e jovens. 

 

Política de reembolso por provedores de serviços de Internet para 
estudantes/familiares 

Propósito 
O acesso consistente à Internet é responsabilidade de cada família da ISPA e uma necessidade para o 
sucesso na Insight PA Cyber School. Portanto, a Insight PA oferece um reembolso dos custos com Internet 
para cada família, conforme descrito abaixo. 
 
As famílias que recebem uma “conexão de hot spot” da Insight PA não se qualificam para o reembolso de 
provedor de serviços de Internet para estudantes/famílias. 
 

Requisitos 

• A escola reembolsará uma família em US$ 35 por mês para cobrir custos associados ao acesso de 
seus filhos à Internet. Esse é um reembolso por família com base no endereço da residência. 

• As famílias serão reembolsadas em janeiro para os meses de setembro, outubro, novembro e 
dezembro.  

• As famílias serão reembolsadas em julho para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio 
e junho. 

• A Insight PA solicitará que as famílias confirmem seu endereço de correspondência antes da emissão 
dos cheques de reembolso. O cheque da família não será emitido até que a família confirme seu 
endereço. 

• As famílias devem estar adimplentes e em total conformidade com a escola. Exemplos de não 
conformidade incluem: 

o Endereço residencial não verificado. 
o Formulário de matrícula de escola charter incompleto ou ausente (original ou revisado 

para mudança de endereço). 
o Não devolução de notebook ou outra tecnologia ou material curricular (por exemplo, 

com defeito ou de uma criança matriculada anteriormente). 
o Retenções relacionadas à formatura. 
o Formulários e documentação de saúde do aluno incompletos ou ausentes. 
o Qualquer outro descumprimento, desde que a família tenha sido informada com 

antecedência de que o descumprimento da solicitação da escola pode levar a uma 
suspensão por descumprimento. 

• Os alunos devem estar ativamente matriculados no momento da emissão do cheque para serem 
elegíveis ao reembolso. As famílias dos alunos que deixaram a escola não são elegíveis para 
reembolso. 

o Exceção: quando a família não se rematricula no ano letivo seguinte, mas o aluno completou o ano 
letivo atual (por exemplo, o pagamento de julho para janeiro a junho). Nessas circunstâncias, a 
família ainda é elegível. 

• O reembolso será rateado para refletir as datas de matrícula que não incluem todo o ano letivo. 
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Estrutura e procedimento do Sistema de Apoio de Vários 
Níveis (MTSS) 

O que é o MTSS? 
 
O Sistema de Apoio de Vários Níveis (Multi-tiered System of Support (MTSS)) é um esforço para promover a 
prática em toda a escola para garantir o maior sucesso possível para todas as crianças. A estrutura do MTSS 
ajuda as escolas a adotar uma abordagem proativa e positiva. Também nos incentiva aqui na Insight PA a 
fornecer serviços de intervenção precoce para ajudar a prevenir dificuldades acadêmicas, socioemocionais e/ou 
comportamentais. Esse processo de solução de problemas é estruturado para identificar alunos que têm 
dificuldades com aprendizado ou comportamento, bem como alunos que se destacam além de seu nível 
escolar atual. 
 

Fatos rápidos: 
• Todos os funcionários e alunos fazem parte do MTSS 
• O MTSS inclui apoio acadêmico e comportamental 
• As intervenções são implementadas e monitoradas 
• Todos os alunos têm acesso a todas as camadas de apoio educacional 
• Os pais são incentivados a se envolver em todas as etapas do processo 
• Promove a colaboração e a responsabilidade compartilhada para a aprendizagem dos alunos 

 
O processo do MTSS tem três objetivos: 
1. Analisar o comportamento de nível escolar e os dados acadêmicos a fim de avaliar a eficácia dos 

programas básicos. 
2. Selecionar e identificar os alunos que precisam de apoio acadêmico e/ou comportamental adicional, 

antes de serem reprovados. 
3. Aplicar um processo de quatro etapas: identificar o problema (acadêmico ou comportamental), 

determinar por que o “problema” está ocorrendo, elaborar um plano, implementar e modificar as 
intervenções com base no sucesso para esses alunos. Dependendo da “resposta à intervenção” de 
cada aluno, pode ocorrer um encaminhamento formal para avaliação de educação especial. 

 
 
 

Processo do MTSS: como funciona 
 

Os objetivos de um sistema MTSS incluem: 
• Fornecimento pela escola e pelos funcionários de um ensino eficaz que se adapte às necessidades de 

cada aluno. 
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• Garantia da escola e dos funcionários de que o ambiente da sala de aula seja o melhor possível para 
todos os alunos. 

• Ajudar todos os alunos a cumprir os padrões de nível escolar. 
• Usar dados de alunos para identificar os alunos que podem estar com dificuldades. 
• “Adicionar” ao ensino geral, não “substituir” por algo diferente. 
• Oferecer intervenções (“ajuda”) como uma parte natural e contínua da educação que não espera até 

que o aluno comece a ter dificuldades. 
 

Ensino por nível 
 
Nível 1: Ensino básico na sala de aula 
 
Ensino de Nível 1 refere-se ao currículo básico da sala de aula baseado em pesquisa e ao ensino para todos os 
alunos que enfoca os elementos essenciais de um assunto. Projetado para atender às necessidades da grande 
maioria dos alunos, o Nível 1 fornece a base para o ensino sobre a qual todas as intervenções são formuladas. 
Dados da pré-avaliação conduzem a decisões instrucionais diferenciadas com base nas evidências de proficiência 
ou evidência de dificuldade. Alunos identificados com altas habilidades em um determinado assunto ou conteúdo 
são agrupados em uma turma (agrupamento, várias idades, independente) para receber um currículo básico 
mais avançado com ensino acelerado e mais aprofundado. Os dados da pré-avaliação são usados para localizar 
alunos adicionais que precisam de ensino avançado. 
 
Nível 2: Ensino direcionado 
 
Alunos identificados por uma avaliação universal ou outros dados que identifiquem um potencial de dificuldade 
com o ensino do conteúdo no Nível 1 são considerados como necessitando de apoio adicional no Nível 2. O 
ensino de Nível 2 oferece extensões estratégicas e direcionadas, além do currículo básico e do ensino presente 
no Nível 1. Os dados do monitoramento consistente do progresso são usados para orientar a intensidade, a 
duração e a frequência do ensino e variam de acordo com as metas individuais de aprendizagem. Para alunos 
com desempenho abaixo do nível escolar, o Nível 2 se destina a remediar deficiências e fornecer o apoio 
necessário para ter sucesso no Nível 1. Para alunos que excedem as expectativas de nível superior do núcleo 
avançado com base na avaliação universal ou outros dados, o Nível 2 é elaborado para fornecer desafios 
adicionais que são diferenciados por ritmo, conteúdo e complexidade no assunto principal. 
 
Nível 3: Ensino intensivo 
 
O ensino de Nível 3 fornece intervenção intensa para atender às necessidades específicas e individuais dos 
alunos. Vai além das práticas de ensino e diferenciadas típicas daquelas do Nível 1 ou Nível 2. Para alunos com 
necessidades mais significativas, isso requer aulas explícitas, intensivas e especificamente elaboradas, além do 
Nível 1 e no lugar do ensino de Nível 2. Esse nível intensivo de ensino utiliza uma combinação de pesquisas e 
práticas baseadas em evidências, um currículo rigoroso, um ambiente de aprendizagem positivo e avaliações 
frequentes para garantir que as necessidades de todos os alunos sejam atendidas. A não observância do 
envolvimento nas intervenções intensivas necessárias pode resultar em etapas adicionais, incluindo 
encaminhamento para evasão escolar. 
 
*Se um aluno não fez o progresso adequado após um período apropriado de tempo e recebeu a solicitação de 
ensino apropriado, uma avaliação educacional pode ser iniciada. 
**Para alunos com altas habilidades, o Nível 3 pode exigir ensino intensivo e/ou desafios altamente 
individualizados. O ensino intensivo é projetado para acelerar a aprendizagem dos alunos nas áreas específicas 
de necessidade. 
 

O que posso esperar do MTSS? 
 

• Atualizações frequentes do progresso do aluno. 
• Identificação precoce de preocupações acadêmicas ou comportamentais aos primeiros sinais de 

dificuldade. 
• Ajuda que aumenta ou diminui dependendo das necessidades do seu filho. 
• Informação e envolvimento no planejamento e fornecimento de intervenções para ajudar seu filho. 
• Informações sobre como seu filho está respondendo às intervenções que estão sendo oferecidas. 

 
Para fazer perguntas ou obter mais informações sobre o MTSS, entre em contato com o Coordenador do MTSS 

referente ao nível escolar:  
Ensino Fundamental: Kelly Quackenbush (kquackenbush@insightpa.org) 

Anos Finais do Ensino Fundamental: Allison Wallace (awallace@insightpa.org) 
Ensino Médio: Nichol Laskey (nlaskey@insightpa.org) 
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