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OLM is a Catholic American School whose mission is to educate the whole person for global
understanding.

A OLM é uma escola americana católica que tem como missão a educação integral da pessoa, a fim de
desenvolver uma compreensão global.

Empathy, Equity, Excellence.

Empatia, Equidade, Excelência.

OLM is a Catholic American School, which offers a fully accredited American and Brazilian curriculum for
children from Pre-Nursery to 12th Grade.
Located in Rua Visconde de Caravelas, 48, Botafogo, Rio de Janeiro, it was founded in 1952 by the Our
Lady of Mercy Society, it's Entidade Mantenedora. It is supervised by a Board of Directors and a Board of
Education who, together with the Head of School, establish the School policy. The School also has a
Parent Teacher Association (PTA), created to support OLM, its mission, and its purpose. Representatives
of each class are elected at the beginning of each School year.

A OLM é uma escola americana católica que oferece os currículos americano e brasileiro, ambos
oficialmente reconhecidos, para crianças da Pré-Escola ao Ensino Médio (Pre-School ao High School).
Localizada na Rua Visconde de Caravelas, 48, Botafogo, Rio de Janeiro, foi fundada em 1952 pela
Sociedade Nossa Senhora da Misericórdia, sua Entidade Mantenedora. É supervisionada por um
Conselho Diretor e um Conselho de Educação que, juntamente com o Diretor, estabelecem sua política
educacional. Também compõe a Escola o PTA (Associação de Pais e Mestres), criado para apoiar a
OLM em sua missão e propósito, com representantes de cada turma, eleitos no início de cada ano letivo.

Educational Objectives / Objetivos Educacionais
A student at Our Lady of Mercy School is educated in order to be able to:
act as an informed, conscientious, and responsible citizen;
understand and become an agent for the transformation of society;
appreciate the beauty of creation and the arts;
think logically, critically, and creatively;
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appreciate and freely assume moral and spiritual values compatible with the Christian Gospel;
become conscious of his/her potential;
adapt to change;
establish significant human relationships;
identify professional interests and aptitudes;
acquire a body of knowledge necessary for continued education;
acquire the skills that enable him/her to learn throughout life;
develop knowledge of, or interest in, science and research;
value physical skills and fitness;
hear the Christian Gospel proclaimed and, when it is his/her choice, become a living member of the
Church.

O aluno da OLM é educado para ser capaz de:
agir como cidadão bem informado, consciente e responsável;
entender e tornar-se um agente transformador da sociedade;
apreciar a beleza da criação e das artes;
pensar de maneira lógica, crítica e criativa;
apreciar e assumir livremente valores morais e espirituais compatíveis com o Evangelho Cristão;
tornar-se consciente de seu potencial;
adaptar-se às mudanças;
estabelecer relações humanas significativas;
identificar interesses e aptidões profissionais;
adquirir conhecimentos necessários para uma educação continuada;
adquirir habilidades que lhe permitam aprender ao longo da vida;
desenvolver conhecimento ou interesse na ciência e na pesquisa;
valorizar a atividade física;
ouvir a proclamação do Evangelho Cristão e, quando for sua escolha, tornar-se um membro atuante
da Igreja.

Principles of Catholic Education / Princípios da Educação Católica
The mission of the Catholic Church and the primary reason for its existence is to announce the Good
News to all men, and the Catholic school is part of the Church's educational endeavor. OLM does not
demand of non-Catholics, either implicit or explicit, acceptance of Catholicism. It does require respect
and sincere collaboration, and seeks to develop a partnership with parents and guardians that enables
the principles of Catholic education, characterized by the following:
the humanization and personalization of people:
the conscious and responsible exercise of freedom;
awareness of people’s dignity, and development of a growing commitment to serving God through
action;
comprehension and integration in one’s personal life with solid moral priorities and ethical behavior
compatible with the Christian Gospel;
explicit proclamation of the Gospel, and the transformation of people into living members of the
Church.
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A missão da Igreja Católica e a razão principal sua da existência é anunciar a Boa Nova a todos os
homens, sendo a escola católica parte integrante do esforço educacional da Igreja. A OLM não exige
aceitação implícita ou explícita do catolicismo, porém requer respeito e colaboração sincera e procura
criar uma parceria com os pais e responsáveis que viabilize os princípios da educação católica, a saber:
humanização e desenvolvimento das qualidades do ser humano;
exercício consciente, crítico e responsável da liberdade;
consciência da dignidade das pessoas e desenvolvimento de um compromisso crescente de servir a
Deus através de ações;
compreensão e integração na vida pessoal com prioridades morais sólidas e comportamento ético
compatível com o Evangelho Cristão;
proclamação explícita do Evangelho e transformação de pessoas em membros ativos da Igreja.

Academic Organization / Organização Acadêmica
OLM educates students from 2 to 18 years of age. The School is divided into four divisions: Pre-School,
Elementary School, Middle School, and High School.
Pre-School: Pre-Nursery, Nursery, Junior Kinder and Senior Kinder.
Elementary School: 1st Grade to 4th Grade.
Middle School: 5th Grade to 8th Grade.
High School: 9th Grade to 12th Grade.
Our curriculum is based on the Common Core Standards from the United States of America whilst
complying with all Brazilian federal and state laws, as well as with the Base Nacional Comum Curricular
(BNCC).
OLM is also accredited by Cognia, a global school accreditation organization that evaluates schools
according to rigorous standards. (cognia.org)

A OLM atende a alunos de 2 a 18 anos, sendo dividida em quatro segmentos: Educação Infantil (PreSchool), Ensino Fundamental I (Elementary School), Ensino Fundamental II (Middle School) e Ensino
Médio (High School).
Educação Infantil (Pre-School): Maternal I (Pre-Nursery), Maternal II (Nursery), Pré-Escolar I (Junior
Kinder) e Pré-Escolar II (Senior Kinder).
Ensino Fundamental I (Elementary School): 1º ao 4º ano (do 1st Grade ao 4th Grade).
Ensino Fundamental II (Middle School): 5º ao 8º ano (do 5th Grade ao 8th Grade).
Ensino Médio (High School): 9º Ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio (do 9th Grade
ao 12th Grade).
Nosso currículo é baseado no Common Core State Standards from the United States of America,
cumprindo, também, todas as leis federais, estaduais e municipais brasileiras, incluindo a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).
A OLM também é credenciada pela Cognia, uma organização global de acreditação escolar que avalia
as escolas de acordo com padrões rigorosos. (cognia.org)
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Advanced Programs / Programas Avançados
OLM maintains Advanced Placement and Capstone programs for High School students. Courses are
developed in accordance with internal School criteria, based on the American Advanced Placement and
Capstone programs. AP and SAT examinations are offered at the School.

A OLM mantém programas de Advanced Placement e Capstone para alunos do Ensino Médio (High
School). Os cursos são desenvolvidos de acordo com os critérios internos da Escola, com base nos
programas American Advanced Placement e Capstone. Os exames AP e SAT são oferecidos na Escola.

Letter Grades and Reporting / Avaliação por Conceitos e Relatórios
Our Lady of Mercy School does not grade Pre-School students. Similarly, students who enter 1st, 2nd,
and 3rd Grades are assessed using standards-based reporting procedures, as follows:

Pre-School
Y - Yes, the student has fully attained skill
N - No, the student has not yet attained skill
I - The student is in the initial phase of developing skill
ID - The student is in the middle phase of developing skill
F - The student is in the final phase of developing skill
AT - At times

Elementary School
E - Exceeding expectations
M - Meeting expectations
P - Progressing toward meeting expectations
NY - Not Yet demonstrating consistent progress toward
NA - Not Assessed

Fourth Grade within the Elementary School, and all Grades in the Middle and High School, use Letter
Grades that allow students to receive an evaluation of aspects of their academic performance that are
not graded solely through testing. Students have a wide range of educational opportunities to
demonstrate what they have learned.
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Grades

Equivalency

A+

Outstanding

95 - 100

A

Excellent

90 - 94

B+

Very Good

85 - 89

B

Good

80 - 84

C+

Above Average

75 - 79

C

Average

70 - 74

D+

Below Average

65 - 69

D

Poor

60 - 64

F

Fail

0 - 59

P

Pass

I

Incomplete

A OLM não faz avaliação por nota ou conceito dos alunos da Educação Infantil (Pre-School). Da mesma
forma, os alunos que ingressam no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental (1st e 2nd Grades) são avaliados
apenas através de relatórios, baseados nos seguintes padrões:
E - Superando as expectativas
M - Atendendo às expectativas
P - Progredindo em direção ao atendimento das expectativas
NY - Ainda não demonstrando progresso consistente para atender às expectativas
NA - Não avaliado
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O 4º ano (4th Grade) do Ensino Fundamental I (Elementary School) e todas as demais séries do Ensino
Fundamental II (Middle School) e do Ensino Médio (High School), utilizam conceitos, que permitem
avaliar outros aspectos do desempenho acadêmico que não podem ser medidos apenas por meio de
testes. Os alunos têm, assim, uma ampla gama de oportunidades para demonstrar o que aprenderam.

Conceitos

Equivalência

A+

Excepcional

95 - 100

A

Excelente

90 - 94

B+

Muito bom

85 - 89

B

Bom

80 - 84

C+

Acima da Média

75 - 79

C

Média

70 - 74

D+

Abaixo da Média

65 - 69

D

Fraco

60 - 64

F

Reprovado

0 - 59

P

Aprovado

I

Incompleto

O ano acadêmico é dividido em quatro bimestres, com uma nota final anual, apresentada no boletim
escolar.
Na Educação Infantil (Pre-School), no 1º e 2º ano do Ensino Fundamental I (1st e 2nd Grades do
Elementary School), os report cards (boletins/relatórios) são apresentados nas reuniões de pais, a cada
bimestre. Além disso, reuniões individuais de pais e professores são agendadas uma vez por semestre,
sendo o boletim escolar anual disponibilizado no final do ano letivo. As demais séries disponibilizam os
boletins online, no final de cada bimestre.
A partir do 3º ano do Ensino Fundamental I (3rd Grade do Elementary School), até o Ensino Médio (High
School), a OLM utiliza conceitos. No caso específico do Ensino Médio (High School), os boletins
mostram as notas atuais dos alunos e o GPA acumulado no final de cada ano letivo. Porém, apenas o
histórico escolar, com as médias das notas ao final de cada série, é encaminhado para as universidades
estrangeiras.
Relatórios especiais, relativos a questões acadêmicas ou que necessitem maior atenção dos pais, além
de elogios, podem ser enviados aos pais a qualquer momento durante o ano letivo, por email, ClassApp
ou pelo programa Schoology, a critério do professor.
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Grade Point Averages (GPA) and Equivalences/
Grade Point Averages (GPA) e Equivalências
In accordance with the norms established by American universities for college admission, every student
must have a Grade Point Average (GPA), which is the cumulative measure of how well the student has
performed in High School (from 9th to 12th Grade). The GPA reflects a range of concept grading. It is
broken down as follows:

Grades

Equivalency

A+

Outstanding*

95 - 100

A

Excellent**

90 - 94

B+

Very Good

85 - 89

B

Good

80 - 84

C+

Above Average

75 - 79

C

Average

70 - 74

D+

Below Average

65 - 69

D

Poor

60 - 64

F

Fail

0 - 59

P

Pass

I

Incomplete

* Student exceeded expectations
** Student met all expectations

De acordo com as normas para admissão estabelecidas pelas universidades americanas, todo aluno
deve ter um GPA, que é a média geral de todas as matérias do Ensino Médio ( do 9º ano no Ensino
Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio - do 9th ao 12th). O GPA reflete uma série conceitos, a saber:
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Conceitos

Equivalência - GPA

A+

Excepcional

4.0

4.00

A

Excelente

4.0

4.00

B+

Muito bom

3.5

3.50 - 3.99

B

Bom

3.0 - 3.4

3.00 - 3.49

C+

Acima da Média

2.5 - 2.9

2.50 - 2.99

C

Média

2.0 - 2.4

2.00 - 2.49

Abaixo da Média

1.5 - 1.9

1.50 - 1.99

D

Fraco

1.0 - 1.4

1.00 - 1.49

F

Reprovado

0 - 0.9

0.00 - 0.99

P

Aprovado

I

Incompleto

D+

* O aluno excedeu às expectativas.
** O aluno atendeu a todas as expectativas

Report Cards and Reports / Boletins e Relatórios
The academic year is divided into four quarters, with one final annual grade. This is reported in the
official transcript of the student.
In Pre-School, report cards are presented at scheduled parents’ meetings, which are offered once per
quarter.
In Elementary School, report cards are available online at the end of each quarter. In addition, individual
parent-teacher conferences are scheduled at the end of the first and third quarters. The full-year
transcript is available at the end of the School year.
In Middle and High School, OLM uses letter grades. Part of the School’s mission is to give students more
opportunities to perform well and to be graded fairly. Letter grades also allow students to receive
evaluations on aspects of their academic performance, which cannot be graded solely through testing.
Students have a wide range of opportunities to demonstrate what they have learned.
Report cards in High School show the students’ current grades and cumulative GPA at the end of each
academic year. They are not legal documents - only the School transcript is. Thus, report cards are not
sent to universities; only the students’ transcripts of year-end grade averages are forwarded. Students’
grades are used for transfer and university entrance abroad.
Special reports, either regarding social or academic problems, or citing commendations for good work,
may be sent to parents at any time during the academic year via email or through the Schoology Internet
program, at the teacher’s discretion.
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O ano acadêmico é dividido em quatro bimestres, com uma nota final anual, apresentada no boletim
escolar.
Na Educação Infantil (Pre-School), os report cards (relatórios escolares) são apresentados em reuniões
de pais agendadas, que são oferecidas a cada bimestre.
No Ensino Fundamental (Elementary School), os boletins são disponibilizados online no final de cada
bimestre. Além disso, no final do primeiro e terceiro bimestres são agendadas conferências individuais
de pais e professores. O boletim escolar completo está disponível no final do ano letivo.
No Ensino Fundamental II (Middle School) e no Ensino Médio (High School), a OLM utiliza conceitos.
Parte da missão da Escola é dar aos alunos mais oportunidades de terem um bom desempenho e de
serem avaliados de forma justa. Conceitos também permitem que os alunos sejam avaliados em
aspectos do seu desempenho acadêmico, que não podem ser medidos apenas através de testes. Os
alunos têm um vasto leque de oportunidades para demonstrar o que aprenderam.
No caso específico do Ensino Médio (High School) os boletins mostram as notas atuais dos alunos e o
GPA acumulado no final de cada ano letivo. Porém, apenas o histórico escolar, com as médias das
notas ao final de cada série, são encaminhadas para as universidades estrangeiras.
Relatórios especiais, relativos a questões acadêmicas ou que necessitem maior atenção dos pais, além
de elogios, podem ser enviados aos pais a qualquer momento durante o ano letivo, por email ou pelo
programa Schoology, a critério do professor.

Differentiated Evaluation / Avaliação Diferenciada
Students diagnosed by a specialist are evaluated through different teaching methodologies and testing
tools but are also awarded letter grades. An IEP (Individual Educational Plan) is developed by the
Learning Resource Center to address students’ specific academic and emotional needs. A statement
showing that evaluations are differentiated will appear on the student’s final official School transcript.

Os alunos diagnosticados por um especialista são avaliados através de diferentes metodologias de
ensino e ferramentas de testagem, mas também recebem conceitos. Um IEP (Individual Educational
Program) é desenvolvido pelo Learning Resource Center e uma observação referente às diferenciações
realizadas constará no histórico escolar.

Standardized Tests / Avaliações Padronizadas
Our Lady of Mercy School administers a series of standardized tests to students in different divisions of
the School. These tests are used to evaluate the School’s programs and make adjustments when
deemed necessary. The results of the tests are communicated to parents or guardians. These tests are:
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Test
PSAT (Pre-Scholastic Aptitude Test)

Frequency

Administered
9th to 11th Grades

Once a year

MAP (Measurement of Academic Progress 1st to 9th Grades

Twice a year (Middle and High School)
Once a year (Elementary School)

AP® (Advanced Placement College Level

11th and 12th Grades

Once a year

Cesgranrio Portuguese Test

5th, 8th and 11th

Once a year

SAT - American College Entrance Scholastic Aptitude Test. From 10th to 12th Grades. Students planning
to study abroad will be oriented to register and take the SAT.
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. The School advises students and families that the Brazilian
College Entrance Test (ENEM) should be taken after High School graduation and not before. Some
students, however, choose to take the test at the beginning of their senior year.
The Ministry of Education (MEC) does not make students’ individual scores public. We request that the
students let us know about their results, upon which the School’s overall average mark will be calculated.

A OLM aplica uma série de testes padronizados nos diferentes segmentos da Escola. Estes são usados
para avaliar os conteúdos programáticos e fazer ajustes quando necessário. Os resultados individuais
dos testes são enviados, por email, para pais e alunos.

Avaliação

Frequência

Aplicação

PSAT (Pre-Scholastic Aptitude Test)

Do 9th ao 11th Grades Uma vez por ano

MAP (Measurement of Academic Progress)

Do 1st ao 9th Grades

AP® (Advanced Placement College Level

11th e 12th Grades

Uma vez por ano

Cesgranrio Test

5th, 8th and 11th

Uma vez por ano

Duas vezes por ano (Middle and High School)
Uma vez por ano (Elementary School)

SAT - American College Entrance Scholastic Aptitude Test. Aplicado da 1ª à 3ª série do Ensino Médio
(10th ao 12th Grade) - Os alunos que planejam estudar no exterior serão orientados para se inscreverem
e fazerem o exame.
ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. A Escola aconselha alunos e famílias a fazerem o ENEM após
a conclusão do Ensino Médio e não antes. Alguns alunos, no entanto, optam por fazer o teste no início
do último ano.
O Ministério da Educação (MEC) não torna públicas as pontuações individuais dos alunos. Solicitamos,
assim, que os mesmos nos informem sobre seus resultados, sobre os quais a média geral da Escola é
calculada.
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Norms for Missed Assignments - Normas para Segunda Chamada
Elementary School: 1st - 4th Grades
Students from 1st to 3rd Grade are assessed on meeting grade-level standards. Students in 4th Grade
are allowed to take one make-up of tests/assignments in which they received an F grade and will receive
the average of the two grades as the final grade on the test/assignment. Students with Individual
Education Plans (IEPs) are entitled to make-up tests whenever their grade is an F.
Middle and High School: 5th - 12th Grades
Students who miss an assessment are required to complete it immediately upon their return. Any
student may make up for a missed test by presenting a written letter from home, signed by a parent or
guardian, or an email explaining why the student was absent on the day of the test. This is registered
and placed in the student’s file for reference.
When a student has been absent from a previously scheduled test for the third time in any academic
year, that student shall henceforth be required to present a written excuse from a doctor or
governmental agency testifying to the student’s inability to be present for the test. Without such
documentation, the School will register a failing grade for the test. On the day the student returns to
School following sick leave, he/she must see the teachers whose assessments he/she missed to be
informed of the date of his/her 2ª chamada. Students with Individual Education Plans (IEPs) are entitled
to make-up tests whenever their grade is an F.

Ensino Fundamental I (Elementary School: 1st - 4th Grades)
Os alunos que faltam a uma avaliação são obrigados a fazê-la ao retornarem à Escola. Os alunos do 1º
ano do Ensino Fundamental I (1st Grade) são avaliados de acordo com os padrões de avaliação da
série, não fazendo nenhuma avaliação formal. Os alunos do 2º ano (2nd Grade) fazem segunda
chamada das atividades de avaliação perdidas. Os alunos do 3º e 4º ano (3rd e 4th Grades) podem fazer
segunda chamada das avaliações em que receberam conceito F e receberão a média das duas notas
como a nota final da prova. Os alunos sujeitos ao programa de avaliação diferenciada (IEPs) têm direito
à segunda chamada sempre que obtenham conceito F.
Ensino Fundamental II e Ensino Médio (Middle e High School - do 5th ao 12th Grades)
Os alunos que faltam a uma avaliação são obrigados a fazê-la imediatamente após o seu regresso.
Qualquer aluno pode fazer segunda chamada, apresentando uma carta, assinada por um dos pais ou
responsável, ou um email explicando porque o aluno não compareceu no dia do teste. Esta
comunicação é registrada e colocada no arquivo do aluno para futura referência.
Quando um aluno faltar a um teste previamente agendado pela terceira vez, em qualquer série, deverá, a
partir de então, apresentar uma justificativa médica, por escrito, que ateste a incapacidade do aluno de
estar presente no dia da avaliação. Sem essa justificativa, a Escola registrará F como conceito. No dia
em que o aluno retornar à Escola após licença médica, deverá conversar com os professores para ser
informado da data de sua segunda chamada.
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Recuperação Paralela, Recuperação Final and / e Dependência
The Recuperação Paralela is granted to Elementary, Middle, and High School students who have
obtained an F grade in one or more subjects. It occurs in the first three quarters of the School year, and
only covers the content studied in each specific quarter. It consists of an assessment carried out at
least one week after the student’s parents are communicated by email. If the student achieves a grade
higher than D in this assessment, his grade F will be replaced with grade D.
The Recuperação Final, which is only possible in three subjects, is granted to Elementary and Middle
School students and in two subjects to High School students. If a student has a final grade lower than
the grade D in more than three subjects (Elementary and Middle School) or in more than two subjects
(High School), he/she will automatically fail the academic year. The Recuperação Final occurs in the
fourth quarter and covers the content studied in the four quarters. It is also carried out at least one week
after the student’s parents are communicated by email.
If a student fails to achieve a grade equal to or higher than D during the Recuperação Final, the Middle
School student can be enrolled in the following Grade with dependência, in only two subjects.
If attending dependência classes is not possible during the regular class period, those classes will take
place after School hours, and the teacher's payment will be the sole responsibility of the student's
parents or guardians.

A Recuperação Paralela é concedida a alunos do Elementary, do Middle e do High School que tenham
obtido uma nota F em uma ou mais disciplinas. Ocorre nos primeiros três trimestres do ano letivo e
abrange apenas o conteúdo estudado em cada trimestre específico. A Recuperação Paralela consiste
numa avaliação realizada, pelo menos, uma semana após os pais do aluno terem sido comunicados por
email. Se o aluno atingir um conceito superior a D nesta avaliação, o conceito F será substituído por D.
A Recuperação Final, possível em apenas três disciplinas, é garantida a todos os alunos do Elementary
e Middle School e em apenas duas no High School. Se um aluno tiver um conceito final inferior a D em
mais de três disciplinas (Elementary e Middle School) ou em mais de duas (High School), será reprovado
automaticamente no ano letivo. A Recuperação Final ocorre no quarto trimestre e abrange o conteúdo
estudado nos quatro trimestres do ano. É também realizada, pelo menos, uma semana depois de os
pais do aluno serem comunicados por email.
Se um aluno não atingir conceito igual ou superior a D na Recuperação Final , o aluno do Middle School
pode ser inscrito no ano seguinte, com dependência em apenas duas disciplinas.
Se não for possível assistir às aulas de dependência durante o horário normal das aulas, essas aulas
acontecerão após o horário escolar e o pagamento do professor será da exclusiva responsabilidade dos
pais ou responsáveis do aluno.
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High School Community Service / Serviço Comunitário no High School
The Community Service component has become a key vehicle of human and spiritual growth for the
students at OLM, who start their preparation with one class per week in the 9th Grade. The initial 15
hours will be added to a minimum of 100 hours, which are necessary for graduation. These hours should
be completed during High School, up to one month before graduation itself.
Though service is required as part of the High School curriculum, Elementary School and Middle School
students are also encouraged to understand this concept and, where possible, lend service to their fellow
human beings, according to their age groups. Parents and staff are also encouraged to participate in
Community Service.

O componente curricular de Serviço Comunitário se tornou um veículo essencial de crescimento
humano e espiritual para os alunos da OLM. A preparação para o Serviço Comunitário começa com uma
aula por semana no 9º ano (9th Grade). As 15 horas iniciais serão adicionadas a um mínimo de 100
horas necessárias para a graduação. Essas horas devem ser concluídas durante o Ensino Médio (High
School), em até um mês antes da formatura.
Embora o Serviço Comunitário seja necessário como parte do currículo do Ensino Médio (High School),
os alunos do Ensino Fundamental I e II (Elementary School e Middle School) também são incentivados a
entender esse conceito e, quando possível, prestar serviços aos seus semelhantes, de acordo com a sua
faixa etária. Os pais e a equipe da OLM também são incentivados a participar.

Norms and Procedures / Normas e Procedimentos
Arrival at School
School opens at 7:15. Parents may enter the School only through the School’s main entrance, following
proper identification. During the pandemic, parents and/or guardians are not allowed to enter, unless
authorized.
New Pre-School students may be taken to their classes by their parents only during the adaptation
period.
All parents and guardians must exit through the School main entrance door. They will be checked out of
School through a computer system. The School maintains daily registration of all people who enter the
School’s grounds.
Only staff members and students are allowed beyond the blue gate without a previously scheduled
meeting. Parents coming to School to attend any School or Chapel functions are requested to go directly
to the place where that function will be held and leave School grounds immediately once it is finished.
No parent or guardian is authorized to photograph or film any students on campus for any reason.
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SCHOOL DAY TIMES:

School
Opens
at 7:15

Division

Classes Start At

Tardiness Limit

Departure

Pre-School and
Elementary School

7:45

8:00

15:15

Middle School and
High School

8:15

8:25

15:45

Tardiness
The student should be in the classroom at the scheduled time for the beginning of the class. Tardiness is
disruptive to the learning environment and can have a significantly negative impact on a student's
achievement.
Excused absences or tardiness can include a student’s illness (with a written report of emergency care),
illness or death of an immediate family member, religious holidays of the student’s faith, required court
appearance or subpoena by a law enforcement agency, scheduled doctor or dentist appointment, or
communicable disease.
Principals and/or their designees may also excuse tardiness for reasons other than those stated if
documentation is provided. In those cases, students are allowed to come in until 10:00. Parents must
follow the same process to excuse tardiness as they do to excuse an absence.
Absence from School
By law, an excessive number of absences from Senior Kinder up to 12th Grade, without justification, can
be reported to the Conselho Tutelar by the School.
Students having, or who are suspected of having a contagious disease or infestation, such as head lice,
ringworm, impetigo, and scabies, are allowed a maximum of five (5) days excused absence.
Scheduled appointments with a doctor or dentist should, whenever possible, be scheduled after the
School day has ended.
In Pre-School, absences are registered for record-keeping reasons. From 1st to 12th Grades, students
must attend at least 75% of the school year to be promoted.
In Elementary School, parents or/and students should access Schoology or contact the teachers to
request any missed work resulting from absences from School.
From 5th to 12th Grades, it is the student’s responsibility to ask teachers for any missed work.
Beginning in 5th Grade, when a student is absent from School, the area secretary will call home before
10:00, to request information from parents about the absence of the student, and we will request that an
email be sent to School that day with an explanation of the reason for the absence.
Students on field trips or attending in-School suspension are not considered absent.
Absences may be reported by email or written note. The report must come from a parent or guardian and
state the date(s) of the absence(s) and the reason for the absence(s). Parents and/or Guardians must 16
report these absences within 24 hours.

Unexcused absences
Parents will receive letters to inform them of their child’s unexcused absences. They are generated from
official attendance records.
Once a month, on a Friday, teachers will have professional development and pedagogical training,
aligned to the School's Strategic Plans. Middle and High School students will leave at 13:00. Assistant
Teachers will supervise Elementary and Pre-School students until 15:15.

Chegada à Escola
A Escola está aberta para receber os alunos a partir das 7h15. Os pais e responsáveis devem utilizar
apenas a entrada principal, onde serão adequadamente identificados. Durante a pandemia não é
permitida a entrada dos pais e/ou responsáveis, a menos que devidamente autorizados.
Os novos alunos da Educação Infantil (Pre-School) podem ser levados para as salas de aula pelos pais
apenas durante o período de adaptação. Todos os pais e responsáveis devem sair pela porta principal
da Escola, após registro no sistema de computador. É mantido um registro diário de todas as pessoas
que entram nas dependências da Escola.
Somente membros da equipe e alunos podem passar do portão azul, a menos que haja uma reunião
previamente agendada. Os pais que vêm à OLM para exercer alguma função da Escola ou da Capela
devem ir diretamente ao local e deixar o recinto imediatamente após a conclusão da função.
Nenhum pai ou responsável está autorizado a fotografar e filmar estudantes no campus, por qualquer
motivo.
HORÁRIO ESCOLAR:

Abertura da Escola
7h15

Segmento

As classes
começam

Limite de atraso

Saída

Pré-Escola e Ensino
Fundamental I

7h45

8h00

15h15

Ensino Fundamental II
e Ensino Médio

8h15

8h25

15h45
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Atraso
O aluno deverá estar na sala de aula, pontualmente, no horário marcado para o início da aula. O atraso é
prejudicial ao ambiente de aprendizagem e pode ter um impacto significativamente negativo no
desempenho dos alunos.
A OLM considera inaceitáveis atrasos excessivos e esses casos serão tratados individualmente.
Ausências ou atrasos justificados podem incluir doença do aluno (com comprovação de atendimento
emergencial), doença ou morte de um parente próximo, feriados religiosos da fé do aluno,
comparecimento ou intimação judicial exigida por um órgão oficial, consulta agendada de médico ou
dentista ou doença transmissível.
Circunstancialmente, os Principals e/ou seus designados também podem justificar o atraso, se
documentação for fornecida. Nesses casos, o aluno pode entrar na Escola até as 10h, não sendo
permitida a entrada após esse horário. Ao justificar o atraso, os pais e responsáveis devem proceder da
mesma forma como quando justificam uma falta.
Faltas
Por lei, um número excessivo de faltas do Pré-Escolar I (Senior Kinder) até a 3ª série do Ensino Médio
(12th Grade), sem justificativa, pode ser relatado ao Conselho Tutelar, pela Escola.
Alunos com ou com suspeita de doença contagiosa ou infestação como piolhos, micose, impetigo e
sarna, têm, no máximo, cinco (5) dias de falta justificada.
As consultas médicas ou odontológicas devem, sempre que possível, ser agendadas após o horário
escolar.
Na Educação Infantil (Pre-School), as faltas são registradas no arquivo pessoal do aluno. Do 1º ano do
Ensino Fundamental I à 3ª série do Ensino Médio (1st ao 12th Grade), os alunos devem frequentar pelo
menos 75% do ano letivo para serem promovidos à próxima série.
No Ensino Fundamental I (Elementary School), pais, responsáveis e/ou os alunos devem acessar o
Schoology ou entrar em contato com os professores, para solicitar qualquer trabalho perdido nos dias
de ausência da Escola.
Do 5º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio (6th ao 12th Grade), é de
responsabilidade do aluno solicitar aos professores qualquer trabalho perdido.
A partir do 5º ano do Ensino Fundamental II (5th Grade), caso o aluno não compareça à Escola, a
secretária do segmento ligará para sua casa antes das 10h, para informar os pais sobre a ausência e
solicitar que um email seja enviado à Escola, no mesmo dia, explicando o motivo da falta.
Alunos em viagens de campo ou suspensos não são considerados ausentes.
As faltas podem ser relatadas, pelos pais e responsáveis, por email ou bilhete, indicando a(s) data(s)
da(s) ausência(s) e o motivo, dentro de 24 horas.
Faltas não justificadas
Os pais e/ou responsáveis serão notificados sobre as faltas não justificadas de seus filhos, tendo por
base os registros oficiais de presença.
Uma vez por mês, às sextas-feiras, os professores farão formação continuada e pedagógica, prática
alinhada com o Plano Estratégico da Escola. Os alunos do Ensino Fundamental II (Middle School) e do
Ensino Médio (High School) sairão às 13h. Os professores assistentes supervisionarão os alunos do
Ensino Básico e do Pré-Escolar até às 15h15.
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Collecting Children at the End of the School Day / Saída dos Alunos
All adults who enter the School through the main gate must be checked in through the computer system.
Parents may wait for their children on the bleachers by the main entrance only, from 15:15, after all buses
leave the premises.
Elementary School students are required to wait within the designated roped-off area in the court, and
parents and guardians should collect them at the Elementary School Pick-Up sign. All students should be
picked up by 15:45 as there is no supervision after 16:00.
If parents or guardians wish their child to be collected from School by an adult other than the responsible
parent or guardian, they must send an email to the School’s division secretary with the following: the
adult’s full name and ID number.

Todos os adultos que entram na Escola pelo portão principal devem fazer o check-in pelo sistema de
computador. Os pais e responsáveis podem esperar seus filhos apenas nas arquibancadas próximas à
entrada principal, a partir das 15h15, após a saída de todos os ônibus escolares.
Os alunos do Ensino Fundamental I (Elementary School) devem aguardar na quadra, na área delimitada.
Todos os alunos devem ser apanhados até 15h45, não havendo supervisão após as 16h.
Caso desejem que seu filho seja apanhado na Escola por outra pessoa, que não seja um dos pais ou
responsável, os mesmos deverão enviar um email para a secretária do segmento do aluno, contendo o
nome e o número do documento de identidade da pessoa que virá apanhar o aluno.

School Dismissal and Cancelation of School Day /
Saída Antecipada e Cancelamento de Aulas
If School classes are canceled before the regular time for any reason, the School will inform parents by
ClassApp and/or the School website and send the students home. If parents and guardians receive no
formal communication from School, classes are, therefore, in session.
Students will not be released unless there is a valid reason sent by email to the division secretary at the
addresses below:
elementary.secretary@olmrio.com
middle.secretary@olmrio.com
high.secretary@olmrio.com
When students are signed out early on an ongoing basis, their academic performance may be negatively
impacted. We strongly encourage parents to ensure their child is in School for the full School day, every
day.
Students shall not be released within the final 30 minutes of the School day unless the Principal or a
designee determines so. Excessive early sign-outs will be addressed on a case-by-case basis to
determine if there is a pattern of non-attendance. Students demonstrating a pattern of non-attendance
may become at risk of failing a subject for not having a minimum attendance requirement and the
School is legally required to inform authorities about this pattern.
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Em caso de cancelamento das aulas, por qualquer motivo, os pais e responsáveis serão informados
pelo aplicativo ClassApp e pelo site da Escola. Caso não recebam nenhuma comunicação formal da
Escola, as aulas ocorrerão normalmente.
Os alunos não serão liberados antes do horário, a menos que exista um motivo válido. Mensagens por email deverão ser enviadas à secretária do segmento, nos endereços abaixo:
elementary.secretary@olmrio.com
middle.secretary@olmrio.com
high.secretary@olmrio.com
Saídas antecipadas e de forma contínua, impactam negativamente no desempenho acadêmico do
aluno. Incentivamos os pais a garantir que seus filhos permaneçam na Escola durante todo o horário
escolar, todos os dias.
Os alunos não serão liberados nos 30 minutos que antecedem a saída, a menos que o diretor ou um
designado seu o determine. As saídas antecipadas excessivas serão tratadas caso a caso, para
determinar se há um padrão de não comparecimento. Os alunos que demonstrarem este padrão podem
ser reprovados por não cumprirem a frequência mínima. A Escola é legalmente obrigada a informar as
autoridades sobre esse padrão.

Snack and Lunch Breaks - Cafeteria / Lanches e Almoço - Refeitório
All students must eat on the School premises and they may not bring their own lunch from home. The
School provides lunch and snacks for students from Pre-School to High School.

Todos os alunos devem fazer as refeições nas dependências da Escola, que fornece almoço e lanches
para os alunos da Pre-School ao High School, não devendo, portanto, trazer seu próprio almoço ou
lanche de casa.

School Uniform / Uniforme Escolar
All students should wear a uniform when coming to School. Please check the list for each segment.
Seniors have the privilege of coming to School out of School uniform. The dress code for seniors is as
follows:
no transparent blouses or clothing that exposes bare midriffs;
no low waistband pants or mini-skirts;
no strapless or halter tops;
no hats, caps, or bandanas;
no rubber sandals (Havaianas style).
Todos os alunos devem usar o uniforme escolar quando estiverem na Escola. Por favor, verifique a lista
detalhada para cada segmento.
Os alunos da 3ª série do Ensino Médio (Seniors) têm o privilégio de não usarem uniforme, porém o
código de vestuário abaixo deve ser observado, não sendo permitido:
blusa ou roupa transparente que exponha a barriga;
calças de cintura baixa ou minissaias;
tops sem alças ou frente única;
chapéus, bonés ou bandanas;
sandálias de borracha (estilo Havaianas).
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Cell Phones Policy / Telefones Celulares
In Elementary School, students are not allowed to use personal electronic devices at any time on
campus, including on the School bus. Any devices brought to School should be turned off and kept in the
student’s backpack at all times. The School is not responsible for any lost, stolen, or damaged personal
electronic devices. If a student is found using a personal electronic device, it will be confiscated and
returned at the end of the School day.
From 5th to 12th Grades, all student phones are collected upon entrance into the High School building
and returned at the end of the School day. Repeated incidences of this behavior may result in the student
being suspended from School. Students may use cell phones on School grounds only before 8:00 and
after 15:45.
If there is an urgent need to contact your child during the School day, please call the segment secretary,
who will ensure that your message is given to your child.
Sanctions:
Should a student bring a phone into a classroom, the student will be asked to give the phone
immediately to the teacher and this will be registered as an infraction of rules. The teacher will then
pass the phone to the segment secretary. The student may collect their phone at the end of the
School day. If the infraction is repeated, the School will confiscate the phone and return it to parents
at a meeting the following day.
If the student is found using their phone in the classroom during a test, the student will be given a
“O”(zero) grade and will not be entitled to a make-up test.

No Ensino Fundamental I (Elementary School), os alunos não podem usar aparelhos eletrônicos
pessoais no campus ou no ônibus escolar. Todos os aparelhos devem ser desligados e mantidos na
mochila. A Escola não se responsabiliza por quaisquer dispositivos eletrônicos pessoais perdidos,
roubados ou danificados. Se um aluno for encontrado usando um dispositivo eletrônico pessoal, o
mesmo será confiscado e devolvido no final do dia.
Do 5º ano do Ensino Fundamental II à 3ª série do Ensino Médio (5th ao 12th Grade), os telefones dos
alunos são recolhidos, guardados na entrada do prédio do High School e devolvidos no final do dia. Os
alunos podem usar seus telefones celulares nas dependências da Escola somente antes das 8h e
depois das 15h45.
Se houver necessidade urgente de entrar em contato com seu filho durante o horário escolar, por favor,
entre em contato com a secretária do segmento, que garantirá que seu recado seja dado.
Sanções:
Se um aluno levar o telefone para a sala de aula, será solicitado que ele o entregue imediatamente
ao professor e o fato será registrado como uma infração às regras. O professor passará o telefone
para a secretária do segmento e o aluno poderá pegá-lo de volta no final do dia. Incidências
repetidas desse comportamento podem resultar na suspensão do aluno.
Se um aluno for pego usando o telefone na sala de aula durante uma avaliação, receberá nota “O”
(zero), sem direito à segunda chamada.
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5th to 12th Grade Lockers /
Armários - do 5º ano do EF II à 3ª série do Ensino Médio
Each student is responsible for his/her locker and its condition. Any damage to the locker will be
charged to the student on the monthly School bill. Constant damage results in the loss of the use of the
locker for a designated period of time.
The School is not responsible for personal belongings placed in the lockers. Students should not bring
valuable items to School. The School reserves the right to conduct locker inspections periodically.

Cada aluno é responsável por seu armário e por mantê-lo em bom estado. Qualquer dano ao armário
será cobrado do aluno na fatura mensal da Escola. Danos constantes resultam na perda do uso do
armário por um determinado período de tempo.
A Escola não se responsabiliza por objetos pessoais colocados nos armários. Os alunos não devem
trazer itens de valor para a Escola, que se reserva o direito de realizar inspeções periódicas nos
armários.

Security and Safety Procedures / Procedimentos de Segurança
Our Lady of Mercy School has security procedures and maintains a state-of-the-art security system and
guard service 24 hours a day, seven days a week. Video cameras are placed around and throughout the
School to monitor the daily routine. Non-Community members are required to identify themselves before
entering School grounds. They will be met at the gate by a School representative.
We remind you that no parent should film or take photographs of any child on campus at any time for
any reason. The School is not responsible for the dissemination of images (media or Internet) of any
activity outside the School premises that is not part of the School calendar.
Fire Drills are held at least once every semester.
Should an emergency occur, all families will be informed immediately through ClassApp or email as to
how to proceed to collect their child.

A OLM mantém um sistema de segurança 24 horas por dia, sete dias por semana. Câmeras de vídeo
podem ser vistas por toda a Escola para monitoramento da rotina diária. Aqueles que não pertencem à
comunidade escolar devem se identificar na portaria, onde serão recebidos por um representante da
Escola.
Lembramos que nenhum pai ou mãe deve filmar ou tirar fotos de qualquer criança no campus a
qualquer momento, por qualquer motivo. A Escola não se responsabiliza pela disseminação de imagens
(mídia ou Internet) de qualquer atividade fora das instalações da Escola que não faça parte do
calendário escolar.
Treinamentos de incêndio são realizados pelo menos uma vez a cada semestre.
Em caso de emergência, todas as famílias serão informadas imediatamente pelo aplicativo ClassApp ou
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email sobre como proceder para apanharem seus filhos na Escola.

Safeguarding and Child Protection /
Salvaguarda e Política de Proteção à Criança e ao Adolescente
OLM is committed to safeguarding and child protection, including the safer recruitment of staff.
According to Article 13 of the ECA, law number 8069/90, pertaining to child protection that may be
brought to our attention.
OLM is not responsible for investigating students’ disclosures. However, we are obliged to report any
concerns of matters in relation to child protection to the appropriate authorities.

A OLM se compromete em salvaguardar e obedecer a política de proteção à criança e ao adolescente,
incluindo um criterioso processo de contratação de funcionários. De acordo com o artigo 13 do ECA, lei
número 8069/90,fatos relativos à proteção da criança e do adolescente que nos sejam apresentados,
não responsabilizam a Escola por sua investigação. Entretanto, somos obrigados a reportar quaisquer
ocorrências às autoridades competentes.

First Aid / Primeiros Socorros
OLM maintains a First Aid facility for students and staff. It is open from 8:00 to 17:30. The nurse and
staff are not permitted to give medication to students without a doctor’s written prescription. Therefore,
students should not come to School if they are ill. If students become ill during the day, parents will be
contacted to collect their children.
It is the responsibility of the parents or guardians to keep their telephone numbers updated so that they
will be contacted immediately, should an emergency occur.

A OLM mantém uma enfermaria de primeiros socorros para alunos e funcionários. Está aberta das 8h às
17h30. Não é permitido à enfermeira e sua equipe dar medicamentos aos alunos, sem receita médica.
Assim, recomendamos que não frequentem a Escola se estiverem doentes. Se adoecerem durante o dia,
os pais e/ou responsáveis serão contatados para buscarem seus filhos.
É de responsabilidade dos pais ou responsáveis manter a Escola informada sobre quaisquer alterações
nos seus números de telefone de contato. No caso de situação de emergência, os pais serão
contatados imediatamente para buscarem seus filhos.

Religion Department / Departamento de Religião
First Communion Classes
The Religion Department regularly offers First Communion preparation for 4th Grade students. Other
students and School community members who wish to take their First Communion may do so by
contacting the Coordinator of the Religion Department.
Confirmation Classes
The Religion Department also offers preparation for Confirmation, Prayer and Social Groups, and
retreats. Arrangements must be made directly with the Religious Education Department.
Confession
The School Chaplain establishes specific days for Confession to be received. The Religion Department
communicates the schedule for Confession.
23

Primeira Comunhão
O Departamento de Religião oferece, regularmente, aos alunos do 4 ano do Ensino Fundamental I (4th
Grade), a preparação para a Primeira Comunhão. Demais alunos e membros da comunidade escolar que
desejem fazer sua Primeira Comunhão também podem fazê-lo entrando em contato com a
Coordenadora do Departamento de Religião.
Preparação para a Crisma
O Departamento de Religião também oferece preparação para a Crisma, Grupos Sociais e de Oração e
retiros, que deverão ser combinados diretamente com o Departamento.
Confissão
O Capelão da Escola estabelece dias específicos para o recebimento da confissão. A programação da
Confissão é divulgada pelo Departamento de Religião.

Guidance Counselors / Orientação Educacional
Our Lady of Mercy School Guidance Department is geared toward students’ adjustment to the School,
academic performance, career orientation, standardized test preparation, socialization, and university
choices.
The Guidance Counselors and The Learning Resource Center administer all entrance tests and
standardized tests for the entire student body.
OLM has four Counselors: Pre-School, Elementary, Middle, and High School. Each Counselor has a
specific role in School, based on the age and developmental stages of each group.

A Orientação Educacional da OLM está voltada para a adaptação dos alunos à Escola, seu desempenho
acadêmico, orientação de carreira, preparação para testes padronizados, socialização e escolha de
universidades.
Os Orientadores (Counselors) e o Centro de Recursos de Aprendizagem (the Learning Resource Center)
aplicam todos os testes de admissão e testes padronizados para todo o corpo estudantil.
A OLM trabalha com quatro Orientadores (Counselors): Pré-Escola (Pre-School), Ensino Fundamental I
(Elementary School), Ensino Fundamental II (Middle School) e Ensino Médio (High School). Cada
orientador faz um trabalho específico, de acordo com a idade e o nível de desenvolvimento de cada
grupo.

The Learning Resource Center (LRC) / Centro de Recursos de Aprendizagem
The Learning Resource Center serves as a support department for students who may require language
reinforcement or who have special needs. Support in both English as a Second Language (ESL) and
Portuguese as a Second Language (PSL) is offered. Services for students with special needs are
designated through Individual Education Plans (IEPs), which grant accommodations and modifications
to maximize each student's potential. Students are referred to the Learning Resource Center by teachers
and Counselors. The Learning Resource Center also offers interventions and support for students who
are falling behind age-related expectations or who have specific learning difficulties.
The Learning Resource Center liaises with outside professionals and with the Counselors to ensure there
is a holistic approach in student support.
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O Learning Resource Center oferece apoio aos alunos com necessidades especiais, além de reforço de
idiomas (inglês como segunda língua - ESL - e português como segunda língua - PSL). Os serviços para
alunos com necessidades especiais são oferecidos através de Planos de Educação Individualizada
(IEPs), que propiciam adequações para maximizar o potencial de cada aluno. Os alunos são
encaminhados ao Learning Resource Center pelos professores e orientadores (counselors). O Learning
Resource Center também oferece intervenções e apoio aos alunos que estejam aquém das expectativas
relacionadas à idade ou com dificuldades específicas de aprendizado.
O Learning Resource Center trabalha em conjunto com profissionais externos e com os Guidance
Counselors, de forma a propiciar uma abordagem holística no apoio ao aluno.

Student Council (STUCO) / Conselho Estudantil
Middle and High School students each have their own Student Councils (STUCO). At the beginning or the
end of each academic year, students are elected to the Student Council’s governing positions. Each class
also elects a class representative to STUCO. To be eligible as a candidate for STUCO, students must be
in good academic standing (2.0 or more GPA).

Os alunos do Ensino Fundamental II (Middle School) e do Ensino Médio (High School) possuem seus
próprios Student Councils (STUCO). No início ou no final de cada ano letivo, os alunos a direção e cada
turma também elege um representante para fazer parte do STUCO. Para se qualificar como candidato
ao STUCO, o aluno deve estar em boa condição acadêmica (2,0 ou mais de GPA).

Extra-Curricular Activities / Atividades Extra-Curriculares
Extra-curricular activities are available to students from Pre-School to 12th Grade. Students register for
specific programs that vary from year to year. They are:
Extra-curricular sports;
Theater productions;
After School Program (not included in the regular tuition fees).
The Extra-Curricular Activities are not offered during the pandemic.

Atividades extracurriculares estão disponíveis para os alunos da Educação Infantil (Pre-School) à 3ª
série do Ensino Médio (12th Grade). Os alunos se inscrevem em programas específicos que variam de
ano para ano. São eles:
esportes extracurriculares;
teatro;
After School Program (não incluído na mensalidade).
As Atividades Extra-Curriculares não serão oferecidas durante a pandemia.
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School Discipline Code and Policy /
Código e Política Disciplinar da Escola
All members of the School community – students, staff and parents – must know and understand the
standards of behavior, which all students are expected to follow and the consequences if these
standards are not met.
It is essential to help students who have engaged in unacceptable behavior to:
understand why the behavior is unacceptable and the harm it has caused;
understand what they could have done differently in the same situation;
take responsibility for their actions;
be given the opportunity to learn prosocial strategies and skills to use in the future;
understand the progression of more serious consequences if the behavior reoccurs.
The standards set forth in the Discipline Code apply to behavior:
in School, during school hours;
before and after School, while on School property;
while traveling on vehicles funded by OLM;
at all School-sponsored events;
on other-than-school property when such behavior can be demonstrated to negatively affect the
educational process or to endanger the health, safety, morals, welfare or reputation of the School
community.
In order for OLM to fulfill its mission and objectives, and for students to have a well-structured academic
environment, the following basic rules should be followed:
no student may infringe on the rights of another student to learn or the rights of a teacher to teach.
all students must respect peers, teachers, and staff (no bullying).
all students must respect School property.
Todos os membros da comunidade escolar - alunos, funcionários e pais - devem conhecer e entender os
padrões de comportamento esperados e as consequências se esses padrões não forem cumpridos.
É essencial ajudar os alunos que tenham tido comportamento inaceitável a:
entender por que o comportamento é inaceitável e o dano que causou;
entender o que poderiam ter feito de diferente na mesma situação;
assumir a responsabilidade por suas ações;
ter a oportunidade de aprender estratégias e habilidades pró-sociais para usar no futuro;
entender as consequências mais graves se o comportamento se repetir.
O Código de Disciplina se aplica ao comportamento:
na Escola, durante o horário escolar;
antes e depois do horário, enquanto estiver nas dependências da Escola;
enquanto viaja em veículos financiados pela OLM;
em todos os eventos patrocinados pela Escola;
fora da Escola, quando o comportamento afeta negativamente o processo educacional ou põe em
risco a saúde, a segurança, a moral, o bem-estar ou a reputação da comunidade escolar.
Para que a OLM cumpra sua missão e objetivos, e que os alunos tenham um ambiente acadêmico bem
estruturado, as seguintes regras básicas devem ser seguidas:
nenhum aluno pode violar o direito de outro aluno de aprender ou o direito de um professor de
ensinar;
todos os alunos devem respeitar colegas, professores e funcionários (sem intimidação);
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todos os alunos devem respeitar a propriedade da Escola.

Character, Discipline, and Citizenship (CDC) / Caráter, Disciplina e Cidadania (CDC)
In Elementary School, the sanctions are applied by the Principal, together with the Counselor, who is
responsible for helping students reflect on their behaviors and administering restorative practices.
In Middle School and High School, CDC sanctions are applied for inappropriate behavior and breaking of
School rules. Any student who fails to follow School procedures is sent by the teacher to the Principal,
where he/she remains until that class period ends. The student will attend a CDC Session after School.
After three (3) CDC sessions, the student will be suspended from School, and a meeting will be held with
the parents.
Reasons for CDC or Written Warnings:
failing to wear the required uniform (after being referred three times);
being late for School three times a month;
behaving in a manner that disrupts the educational process in the classroom;
engaging in verbally rude or disrespectful behavior towards teachers or peers;
wearing clothing, or other items that are unsafe or disruptive to the educational process;
leaving class without permission.
As sanções do CDC são aplicadas por comportamento inadequado e quebra das regras da Escola. O
aluno que comete uma infração é enviado pelo professor para a sala do Principal, onde permanece até o
término do período da aula. O aluno deverá participar de uma Sessão do CDC após o horário escolar.
Após três (3) sessões do CDC, o aluno é suspenso da Escola e é realizada uma reunião com os pais.
Motivos para a aplicação do CDC ou advertência por escrito:
não usar o uniforme obrigatório (depois de ser alertado três vezes);
estar atrasado para as aulas três vezes em um mês;
comportar-se de uma maneira que perturbe o processo educacional na sala de aula;
envolver-se em comportamento verbalmente rude ou desrespeitoso com os professores ou colegas;
vestir roupas ou outros itens que não sejam seguros ou prejudiquem o processo educacional;
sair da sala de aula sem permissão.

Suspension / Suspensão
Reasons for suspension from School may include but are not limited to:
lack of respect towards the authority of a teacher or any staff member; defined as refusing to follow
teacher instructions or being verbally aggressive towards teachers or staff;
physical aggression and/ or fighting on School grounds or School sponsored activities;
bullying and/or cyberbullying of other students;
coming to School under the influence of alcohol and/or illegal drugs;
cheating in tests, projects or other Schoolwork;
planning, instigating, or participating with another or others, in an incident of group violence;
engaging in vandalism, graffiti or other intentional damage to School property or property belonging
to staff, students or others;
using racist, profane, obscene, vulgar, or lewd languages, gestures, or behavior;
violating the I.T. Department’s Internet Use Policy;
engaging in or causing aggressive behavior on the School bus;
leaving the classroom or School premises without the permission of supervising School personnel;
engaging in sexual conduct on School premises, trips, or at School-related events.
27

Razões para a suspensão da Escola incluem, porém não estão limitadas a:
falta de respeito pela autoridade de um professor ou qualquer funcionário, definido como se recusar
a seguir as instruções do professor ou ser verbalmente agressivo com professores ou funcionários;
agressão física e/ou brigas na Escola ou eventos patrocinados pela Escola;
bullying e/ou cyberbullying;
chegar à Escola alcoolizado;
colar em testes, projetos ou outros trabalhos escolares;
planejar, instigar ou participar de incidente de violência em grupo;
envolver-se em vandalismo, pichações ou outros danos intencionais à propriedade da Escola ou
propriedade de funcionários, estudantes ou outros;
usar linguagem profana, obscena, gestos ou ter comportamento vulgar ;
violar a Política de Uso da Internet do Departamento de Informática (IT);
envolver-se em ou causar comportamento agressivo no ônibus escolar;
deixar a sala de aula ou a Escola sem a permissão;
envolver-se em conduta sexual nas dependências da Escola ou em funções relacionadas à Escola.

Cancellation of Registration / Cancelamento de Matrícula
According to Art. 169 of the Regimento Escolar, the School reserves the right to deny enrollment renewal
for the following academic year to students in the following situations:
if OLM’s educational philosophy and objectives conflict with the family’s, in detriment of the student’s
academic and/or socio-emotional performance, following a Conselho de Classe Extraordinário
meeting.
when a student and/or parents systematically demonstrate ways of thinking and acting that are
incompatible with OLM’s philosophy and/or behave in an unharmonious manner with the School
community, indicating a non-acceptance of School rules and disrespect for the School and its
members;
when it becomes evident that a student presents difficulties that tend to make teaching in two
languages detrimental to his/her cognitive, academic and/or socio-affective development, including
at the stage of learning to read and write;
when OLM considers an educationally sound measure, given the student’s academic difficulties in
the School;
when members of the School community feel threatened or unsafe by a student.

Segundo o Art. 169 do Regimento Escolar, a OLM se reserva o direito de negar a renovação de matrícula
para o próximo ano acadêmico aos estudantes nas seguintes situações:
se a filosofia e os objetivos educacionais da OLM entrarem em conflito com a família, em detrimento do
desempenho acadêmico e/ou socioemocional do aluno, após o Conselho de Classe Extraordinário;
quando um aluno e/ou pais demonstram, sistematicamente, maneiras de pensar e agir
incompatíveis com a filosofia da OLM e/ou desarmoniosas com a comunidade escolar;
quando se torna evidente que um aluno apresenta dificuldades que tendem a tornar o ensino em
duas línguas prejudiciais ao seu desenvolvimento cognitivo, acadêmico e/ou socioafetivo, incluindo
o estágio de aprender a ler e escrever;
quando o OLM considerar uma medida educacional sólida, dadas às dificuldades acadêmicas do
aluno
na Escola e os pais não cumprirem a recomendação para um programa especial e/ou avaliação
externa;
quando os membros da comunidade escolar se sentirem inseguros ou ameaçados por um aluno.
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We are pleased to have you as a part of our School family. We know that home and School working
together is the key to every child’s success. Should you have any queries about the content of this
Handbook, please feel free to contact us.
Thank you for taking the time to learn more about OLM.

É nosso prazer tê-los como parte da família OLM. Caso tenham alguma dúvida sobre o conteúdo deste
Informativo, sintam-se à vontade para nos contatar.
Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para aprender mais sobre a OLM.
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