FRANKLIN ACADEMY
CONTRATO DOS PAIS COM A ESCOLA
ANO LETIVO 2016-2017
Este Contrato entre os Pais e/ou o Responsável do aluno da Franklin Academy denominado
a seguir e a Franklin Academy estipula os compromissos a serem cumpridos por todas as
famílias da Franklin Academy. Na Franklin Academy, acreditamos que um ambiente seguro e
ordenado é um componente vital do nosso programa de instrução. Proporcionar um ambiente
assim ao desenvolver as competências, atitudes e responsabilidades pessoais adequadas está
no âmago de cada funcionário e aluno. Cada pai e/ou responsável deve(m) assumir um papel
ativo em apoiar este plano. Para que os alunos aprendam a ser cidadãos responsáveis, os
pais, responsáveis e funcionários da escola devem trabalhar juntos para fomentar o ambiente
de aprendizagem apropriado e servir de exemplo com ações e comportamentos positivos.
Portanto, exige-se que os Pais e/ou Responsáveis de todos os alunos da Franklin Academy
celebrem este contrato, que estabelece os requisitos de todas as famílias da Franklin Academy.
1.

Assuntos Financeiros e Contratuais

a.
O presente Contrato deve ser assinado pelos Pais ou Responsável de cada
aluno da Franklin Academy, para todos os anos letivos, e faz parte da exigência de matrícula.
b.
Todas as obrigações financeiras referentes a todos os anos letivos prévios
devem ser pagas até o dia 1º de maio do ano civil atual. A renovação referente ao ano letivo
subsequente é condicionada à satisfação desta disposição.
c.
O pagamento pontual de todas as faturas referentes aos saldos devidos à
Franklin Academy (por exemplo, saldo em aberto de almoços, taxas referentes a atrasos, taxas
de cheque estornado) é uma obrigação contratual da família de cada aluno. Portanto, estou de
acordo que esses pagamentos serão feitos até as datas estipuladas.
d.
Concordo de forma expressa que o meu filho não poderá participar de quaisquer
atividades extracurriculares (por exemplo, viagens escolares, danças, esportes, clubes após o
horário de escola) se houver um saldo em aberto devido à Franklin Academy referente à conta
do meu filho.
2.

Assuntos Acadêmicos

a.
Concordo em manter-me informado sobre o ensino dado ao meu filho e
responsabilizar-me pelo progresso acadêmico do mesmo. Concordo em manter contato com a
escola e ler prontamente todos os avisos da mesma entregues ao meu filho, seja em mãos
para o meu filho, via correio ou e-mail. Concordo também em responder a tais comunicados,
conforme o caso.
b.
Concordo em monitorar o progresso acadêmico do meu filho através do
PowerSchool e através de outros comunicados da escola em casa (por exemplo, agendas,
sites dos professores e pastas de uso semanal). Entrarei em contato com os professores
quanto ao progresso acadêmico do meu filho, conforme necessário, ou conforme indicado pela
escola.
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3.

Presença e Transporte

a.
Vou garantir que o meu filho chegue à escola no horário, passe o dia inteiro na
escola e não se ausente sem uma causa justificável. Irei monitorar a presença e os atrasos do
meu filho para cumprir com as exigências de presença do estado.
b.
Providenciarei transporte de ida e volta da escola para o meu filho se o
transporte limitado da escola não atender a minha área.
c.
Deixarei o meu filho no local apropriado conforme estipulado pela escola. O
meu filho deverá ser deixado na escola com tempo hábil para que consiga chegar a sua sala de
aula antes do início da aula.
Especificamente: (Os Pais/Responsável devem rubricar cada item)
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Restrição de Deixar o Aluno Cedo – Não deixarei o meu filho na escola antes da
hora programada e apropriada para a série dele, conforme determinado pela
política da escola.
Pai/Responsável: _______



Restrição de Estacionar Fora das Dependências – Não pegarei nem deixarei o
meu filho em qualquer local fora do campus para que ele caminhe indo ou
voltando da escola. (Por exemplo, é proibido estacionar nas lojas ou conjuntos
residenciais nas proximidades e fazer com que o seu filho caminhe até a escola;
proibido estacionar de forma ilegal)
Pai/Responsável: _______



É proibido chegar para pegar o aluno antes do horário programado e apropriado
para a série dele, conforme determinado pela política da escola (por exemplo,
proibido chegar adiantado e estacionar na rua)
Pai/Responsável: _______



Proibido Estacionar Fora das Dependências e Caminhar até a Entrada na Hora
da Saída – Não estacionarei fora do local para caminhar até a escola para pegar
o meu filho na hora da saída. Os pais que forem, especificamente, caminhar ou
vir de bicicleta buscar os alunos na escola devem caminhar ou ir de bicicleta por
todo o percurso até em casa com a criança após a hora da saída.
Pai/Responsável: _______



Cartaz no Painel – Deixarei o cartaz de painel visível o tempo todo que estiver
no campus durante a hora da saída. O cartaz terá a cor correta indicando o
nome do meu filho e a série.
Pai/Responsável: _______



Proibido Uso de Telefones Celulares na Fila de Carros – Compreendo que usar
telefone celular na fila de carros ao deixar ou pegar o filho na escola é proibido
porque é uma questão de segurança que coloca os pais, funcionários e alunos
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em risco.
Pai/Responsável: _______

4.



Entendo que nenhuma criança será liberada para caminhar ou ir de bicicleta
para casa sem o preenchimento do formulário de "Registro para
Caminhada/Bicicleta". Também entendo que depois de preenchido o Registro
para Caminhada/Bicicleta, o meu filho deverá caminhar/ir de bicicleta por todo o
percurso até em casa e não poderá ser pego depois de deixar a escola.
Pai/Responsável: _______



Concordo de forma expressa que a “Liberação Mais Cedo" se encerra às 13h45
todos os dias em que há aulas e que nenhuma criança poderá ser liberada da
escola mais cedo após esse horário. Os pais não devem agendar compromissos
que exijam que os alunos sejam liberados após este horário.
Pai/Responsável: _______

Código de Conduta

a.
Concordo em aderir às diretrizes operacionais da escola (por exemplo, regras e
procedimentos com relação a deixar e pegar o aluno, liberação mais cedo, exigências do
código de vestuário).
b.
Concordo em comprar os uniformes escolares necessários para o meu filho do
fornecedor especificado, e somente do fornecedor especificado, e garantir que o meu filho vai
estar vestido com o uniforme escolar obrigatório todos os dias (inclusive com relação a cabelo,
cinto, meias, roupas e sapatos apropriados). Concordo que o meu filho não usará roupas não
aprovadas na escola.
c.
Concordo em providenciar o almoço, ou comprar o almoço do prestador de
serviços aprovado pela escola, para o meu filho todos os dias.
d.
Entendo que há um código de conduta para todos os alunos da escola. Fico
responsável por garantir que o meu filho compreenda as orientações e expectativas de ser
respeitoso, cordial e educado com toda a comunidade da Franklin Academy.
e.
Concordo de forma expressa que qualquer uma das seguintes ações minhas ou
de meu filho pode resultar no desligamento do meu filho da Franklin Academy e este perderá o
privilégio de se matricular para os próximos anos letivos:
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(Tanto os Pais/Responsável quanto o Aluno devem rubricar cada item)
(1)
Comportamento perturbador ou ações que causam qualquer ameaça ou
risco ao aluno ou aos demais indivíduos;
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(2)
Receber uma terceira detenção ou suspensão na escola;
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(3)
Bullying, ou presenciar bullying sem denunciar a um funcionário da
Franklin Academy;
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(4)
Estragar ou destruir propriedade da escola;
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(5)
Portar qualquer arma, ou ameaçar uma pessoa com uma arma (estando
a arma efetivamente com o aluno ou não);
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(6)
Falta de comportamento ou causar condições inseguras, enquanto
estiver na escola ou no ônibus da escola;
Pais/Responsável: _______
Aluno: _______
(7)
Falsificar qualquer documento apresentado à escola ou deixar de
providenciar informações completas e precisas, conforme exigido em formulário
fornecido pela escola.
Pais/Responsável: _______
Aluno: ________
(8)
Entendo que deixar de cumprir o código de vestuário anulará a
renovação do meu filho na Franklin Academy. (por exemplo, cores de cabelo fora do
comum, camisas para fora das calças, deixar de usar um cinto ou calçado aprovado,
etc.)
Pais/Responsável: _______
Aluno: ________
5.

Programa de Serviços da Escola

a.
Concordo em participar individualmente do programa de serviços da escola e
contribuir com 20 horas de serviço para a escola ao longo do ano letivo referente ao meu
primeiro filho inscrito na escola. Irei contribuir mais 10 horas de serviço se tiver mais de um
filho matriculado na escola.

6.
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a.
Dou/damos o meu/nosso consentimento afirmativo para a Franklin Academy
colocar o meu/nosso filho/a em turmas de sexo único nas seguinte(s) área(s) do núcleo
acadêmico.
(Rubrique ao lado de cada área do núcleo acadêmico abaixo para a qual deu o seu
consentimento afirmativo com relação à designação da turma de sexo único).
___________ Matemática

___________ Ciências

___________ Língua, Literatura e Leitura

___________ Estudos Sociais

Entendo e concordo que a Franklin Academy é uma escola de escolha. Foi minha opção
colocar o meu filho nesta escola. Caso deixe de cumprir os termos e condições
descritas acima, concordo que o meu filho poderá ser desligado da Franklin Academy ou
perderei o privilégio de matricular o meu filho em qualquer ano letivo no futuro.
Nome da Criança:

Série:

Entendo e concordo em ficar vinculado pelos termos e condições do presente Contrato.

Assinatura do Pai/Responsável

Assinatura do Pai/Responsável

Nome em Letras de Forma

Nome em Letras de Forma
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