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PROGRAMAS VOLUNTÁRIOS 

Código de Conduta do Voluntário 
Para poder servir como voluntário no Distrito Escolar de Filadélfia, candidatos devem entregar seus certificados de 
liberação, completar uma Orientação de Voluntariado, e concordar com o seguinte Código de Conduta do Voluntário: 

1. 

2. 

3. 

Eu irei assinar o livro de presença na secretaria da escola imediatamente após minha chegada. 

Eu irei seguir as instruções dos administradores do prédio, professores, e/ou de devidos funcionários da escola. 

Eu concordo em me comportar de maneira professional e respeitosa em todos os momentos. Eu entendo que voluntários devem servir 
como exemplos para os alunos, e eu irei me comportar de acordo.  

Eu entendo que sou responsável por seguir as regras e procedimentos do Distrito Escolar de Filadélfia. Eu entendo que o SDP 
tem um forte comprometimento com a diversidade e a inclusão de todos os alunos. Eu irei respeitar essas regras e valores 
enquanto for voluntário. Eu não irei compartilhar minhas opiniões pessoais ou políticas com os alunos enquanto for voluntário. Se 
eu tiver qualquer dúvida quanto a isso, irei perguntar ao professor(a) ou diretor(a). 

Eu dividirei com professores/administradores da escola qualquer preocupação quanto ao bem-estar e/ou segurança do aluno. 

Eu utilizarei apenas os banheiros para adultos. 

Eu não carregarei armas de nenhum tipo enquanto estiver nas dependências da escola, ou durante eventos escolares fora da escola.  

Eu não carregarei ou usarei tabaco ou qualquer tipo de produto de nicotina, e não possuirei ou estarei sob efeito de álcool, maconha, 
ou drogas ilegais nas dependências da escola, ou durante eventos escolares fora da escola. 

Eu entendo que ao longo do voluntariado, eu possa ouvir informações privadas ou sensíveis sobre alunos, famílias, ou funcionários. Eu 
concordo em manter a confidencialidade fora da escola. Eu não compartilharei informações que eu ouvir sobre alunos ou funcionários, 
exceto para exercitar meu trabalho como voluntário, e conforme descrito neste código de conduta. 

Eu concordo em não explorar ou influenciar um aluno de maneira indevida a participar em atividade ilegal ou imoral, ou em 
outro comportamento que sujeitaria o aluno a ser disciplinado por má conduta, mesmo se o aluno não colocar a ação em prática.   

Eu concordo em não praticar assédio sexual com alunos, outros voluntários, ou funcionários da escola. Eu irei evitar contato 
inapropriado com alunos, dentro ou fora das dependências da escola, incluindo todas as formas de toques sexuais, relações 
sexuais, relacionamentos amorosos, qualquer toque no aluno que não for bem-vindo ou for inapropriado, considerando a idade, 
sexo e maturidade do aluno. Eu evitarei abraçar ou tocar alunos, mesmo se o aluno instigar o contato físico.  

Eu concordo em notificar imediatamente o Departamento de Serviços de Segurança se eu for apreendido devido a má conduta 
ou crime relacionado a sexo, drogas, ataque físico, ou uso de armas.  

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Eu concordo em seguir este código de conduta, os padrões gerais de conduta profissional e manter a confidencialidade. Eu entendo 
que servir como voluntário é um privilégio, não um direito. Eu entendo que o não-cumprimento é motivo para suspensão imediata 
ou o término permanente dos meus privilégios como voluntário. 
 

NOME (ESCREVA):  DATA:    

E-MAIL:  TELEFONE:    

ASSINATURA:    

FOR PRINCIPAL/ADMINISTRATOR USE ONLY (PARA USO EXCLUSIVO DA DIREÇÃO) 

I certify that the Volunteer Packet of the above listed individual is complete; that I have reviewed the background clearances and deter- 
mined that there are no offenses or the offenses listed do not prohibit the individual from volunteering; and that this individual may begin 
volunteering in my school building on the date that I have written below. 

PRINCIPAL/ADMINISTRATOR NAME:    

PRINCIPAL/ADMINISTRATOR SIGNATURE:  DATE:    
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