Academia de
Ensino para
Alunos RecémChegados (NLA)
Uniforme escolar
Para a escola:
Camisa/blusa azul marinho, com
colarinho
Qualquer cor de
Calça/Saia/Shorts (sem furos e que
cubra os joelhos)
Para Educação Física:
Camiseta FLC
Calças ou shorts de moletom

Horário das aulas
Horário do café da manhã:
7h15 às 7h45
Início das aulas: 7h55
Término das aulas: 14h59

Sem usar uniforme = 1-hora de
recolhimento

(segunda, terça, quinta e sexta-feira)

ID

(quarta-feira)

Esteja sempre
com sua carteira
de identidade
(ID). Não danifique sua ID.
Esqueceu sua ID
= pague US$ 1
Perdeu sua ID
= pague US$ 5

Material escolar
5 (cinco) cadernos para só
uma matéria
Lápis/Canetas
Pastas

Translation and Interpretation Center (8/2018)

Término das aulas: 13h59
Café da manhã gratuito
Almoço gratuito
Vale transporte SEPTA
gratuito
(ônibus/bonde/metrô)
se morar a 1,5 milha ou mais
da escola.
Receba o Transpass durante a
Orientação de 4ª/5ª/6ª-feiras
Datas de entrega de boletins:
Novembro 7 - 9, 2018
Fevereiro 13 - 15, 2019
Abril 15 - 17, 2019
June 4, 2019
Trandução / Interpretação
215-400-4180, ramal 4

Franklin Learning
Center (FLC)


616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570
Secretaria de Programas e
Currículos Multilíngues do
Distrito Escolar da
Filadélfia/215-400-4240

Newcomer Learning Academy Brochure (Portuguese)

Bem-vindo à NLA no FLC

Regras da NLA
e do FLC
SIM para fazer novos

amigos, pensar, perguntar e
aprender! SIM para
participar de clubes, grupos
musicais e praticar esportes!
Proibido
celular na
sala de aula
O Newcomer Learning Academy destina-se a alunos:

•
•

entre 14 e 18 anos de idade;
recém-chegados aos Estados Unidos e

• que falem um idioma que não seja o inglês.
A inscrição dos alunos é feita no Multilingual
Assessment Center (MAC): 215 -400-4240 (Opção 1) Se
o aluno tiver o histórico escolar do segundo grau, deve
entregá-lo no escritório FLC Roster ou no MAC.
O Distrito Escolar da Filadélfia exige 23,5 créditos para
conclusão do segundo grau: Inglês (4), História/Ciências
Sociais (4), Matemática (3-4), Ciências (3-4), Ciências
Humanas (2), Opcionais (4), Educação Física (1) Saúde (5)
e um idioma (2).
A assiduidade é muito importante. Se faltar à aula, você
precisará apresentar uma carta assinada por um dos seus
pais/responsável. Se faltar mais de três dias, você precisará
apresentar um atestado médico. Uma ausência
“justificada” é necessária para casos de doença, morte na
família, excursão da escola, ou feriado religioso. Converse
com o professor de Orientação se tiver alguma pergunta.
Para sair mais cedo da escola (“early dismissal”) é
preciso apresentar autorização de um dos seus
pais/responsável. Se você for menor de 18 anos, seus

pais/responsável deverão buscá-lo na escola. Eles
deverão apresentar um documento de identidade com
foto.
Se você se sentir mal, avise o professor. Se você está
tomando algum remédio, entregue-o para a enfermeira na
Sala 111.
A equipe da NLA é formada por oito professores e
Assistentes Bilíngues de Orientação (BCA). Um
orientador da escola ajudará no planejamento para a
faculdade e sua carreira e também dá suporte
social/emocional. O BCA ajuda com traduções, serviços
sociais e suportes da comunidade.

O comportamento negativo tem como
consequência a “retenção”. Retencão (“detention”)
significa manter o aluno por uma hora ou mais tempo
na escola, se:
• chegar atrasado na escola ou na sala de aula;
•
•

“cabular” aula (não comparecer à aula), e/ou
exibir comportamento negativo na sala de
aula, nos corredores da escola, no refeitório,
durante excursões da escola, ao chegar e sair
da escola, etc.

É proibido
usar bonés na
escola
Proibido cigarro, álcool
ou drogas

Proibidas ferramentas
armas

Proibidas

