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Página de Assinatura dos Pais: 
 

Confirmação de recebimento do Pacote Informativo ao Aluno 2016-2017 por parte dos pais  

Nome do Aluno _________________________________________________ Idade __________   

Nome(s) do(s) Pai(s)________________________________________________________________   

E-mail(s) do(s) Pai(s)________________________________________________________________   

Escola/Programa_________________________________________________  Série ___________   

Ao assinarem abaixo, os pais e o aluno reconhecem e concordam com o seguinte:   

1. Recebemos uma cópia impressa dos seguintes documentos:  

o Carta do Diretor Executivo 

o Página de Assinatura dos Pais e do Aluno 

o Links para manuais do aluno 

o Formulário de Autorização 

o Formulários Médicos 

o Formulário de Admissão do Departamento de Saúde 

o Formulário de Autorização do Departamento de Saúde 

o Política de Medicação 

o Formulário para Medicamentos sem Receita Médica 

o Formulário para Medicamentos Prescritos 

o Plano de Ação em Caso de Alergias 

o Plano de Ação em Caso de Crise Asmática  

o Protocolo em Caso de Epilepsia 

o Formulário para Emergências Médicas 

2. Acessamos os seguintes materiais na internet, pelo site www.LABBB.com: 

o Diretor Executivo e Conselho Diretor 

o Calendário de Programação 

o Política e Planos em Caso de Bullying 

o Formulários e Procedimentos em Caso de Bullying 

o Política Antitrote (apenas para alunos do Ensino Médio) 

o Política em Caso de Restrição Física  

o Política em Caso de Suspensão 

o Telefones de Contato da Enfermaria Escolar 

o Informações para Contato em Caso de Dúvidas dos Pais 

o Política de Aviso Prévio em Caso de Ausências do Aluno 
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3.  Examinamos o Manual do Aluno e outros materiais da LABBB e compreendemos que estes contêm 

informações importantes sobre a parceria casa-escola e sobre as regras e políticas da escola anfitriã, 

bem como do órgão Cooperativo, com respeito à educação e participação do aluno em programas 

Cooperativos.  

4.  Lemos e discutimos o conteúdo do Manual do Aluno e os materiais suplementares da LABBB, e 

concordamos que a participação do aluno nos programas Cooperativos estará sujeita às regras e 

políticas contidas nestes materiais. 

5.  Concordamos em trabalharmos em conjunto com a equipe Cooperativa para garantir que o aluno 

siga as regras e políticas contidas no Manual do Aluno.    

6.  Lemos e compreendemos a política em caso de restrição física. 

7.  Lemos e compreendemos a política Antitrote. (apenas para alunos/pais do Ensino Médio) 

Gostaria que o nome de meu filho, o(s) nome(s) do(s) pai(s), meu endereço, número de telefone e 

endereço de e-mail fossem compartilhados com outros alunos que participam do mesmo 

programa de meu filho, por meio de um diretório. 

Assinatura(s) do Pai(s) _____________________________________ Data ___________________   

Assinatura(s) do Pai(s): _____________________________________ Data ___________________    

Assinatura do Aluno _____________________________________  Data ___________________ 

 

Por favor, preencha este Formulário de Assinaturas, juntamente com o Cartão para Emergências, os 

Formulários de Autorização e os Formulários de Saúde, e envie-os de volta para o respectivo programa 

ao qual seu filho ou filha participa, listado abaixo. Se desejar, digitalize e anexe o documento ao e-mail 

correspondente. Se deseja receber uma cópia impressa de qualquer um desses materiais, por favor, 

entre em contato com a pessoa responsável listada abaixo. 

 Francis Wyman Elementary, Fox Hill Elementary, Memorial Elementary & John Glenn Middle 

Schools: LABBB Collaborative, Burlington High School 

123 Cambridge Street, Burlington, MA 01803  

lcaprio@labbb.net 

 

 Butler Elementary, Wellington Elementary, Chenery Middle & Ottoson Middle Schools: LABBB 

Collaborative, 36 Middlesex Turnpike, Bedford, MA 01730 

Dbusa@labbb.net 

 

 Todos os Programas para Ensino Médio: LABBB Collaborative, Lexington High School 

251 Waltham Street, Lexington, MA 02421 

aormond@labbb.net 

 


