Rua Sá e Souza, 408 | Boa Viagem
Recife PE Brazil | CEP 51030-065
+55 81 3341.4716

EAR Code of Conduct

CNPJ 10.833.408/0001-06

The American School of Recife is committed to the safety and protection of children in every aspect
of school life. The EAR Code of Conduct applies to all faculty, staff, employees, volunteers,
contractors, and students who represent the school and who interact with students in both a direct
and/or unsupervised capacity. I promise to comply with the guidelines in this Code of Conduct
document as a condition of my contract providing services to students attending EAR.

I will:
•
•
•
•
•
•

Treat everyone with respect, patience, integrity, courtesy, dignity, and consideration.
Use positive reinforcement rather than criticism or comparison when working with students.
Avoid and be aware of the possible harm and misunderstanding associated with the use of
sarcasm, especially with second language learners.
Maintain appropriate physical boundaries with students at all times
Comply with the mandatory reporting regulations of the EAR Child Protection Handbook of
student abuse or suspected bullying to the guidance counselor, relevant School Principal,
Director of Brazilian Studies, or Superintendent.
Cooperate fully in any investigation related to student abuse or suspected bullying

I will not:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Touch or speak to students in a sexual manner.
Inflict any physical or emotional abuse such as striking, spanking, shaking, slapping,
humiliating, ridiculing, threatening, or degrading students.
Smoke or use tobacco products, or be under the influence of alcohol, illegal drugs, or
inappropriate chemical substances at any time while working/interacting with students.
Give a student a ride home alone, or any other place, without the knowledge of their parent
or guardian.
Accept gifts from or give gifts to students without the knowledge of their parents or
guardians.
Buy or offer alcohol, drugs, cigarettes, inappropriate chemical substances to students
Share videos or reading material of a sexual nature that has not been approved by the
school beforehand.
Engage in communications with students via text messaging, private email accounts, or
personal social media except for activities strictly involving school business.
Use profanity in the presence of students at any time.

My signature confirms that I have read this Code of Conduct document and that as a person
working/interacting with students I agree to comply with and follow the rules and guidelines as stated
in this document. I understand that any action inconsistent with this Code of Conduct or failure to
take action mandated by the Code of Conduct may result in disciplinary action up to and including
termination of my contract.
Printed Name: _______________________________________________ Date:________________
Signature: _______________________________________________________
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Código de Conduta EAR

A Escola Americana do Recife está comprometida com a segurança e proteção das crianças em todos os
aspectos da vida escolar. O Código de Conduta da EAR aplica para toda equipe pedagógica, funcionários,
empregados, voluntários, contratantes e alunos que representem a escola e que interagem com os alunos em
uma capacidade direta e/ou não supervisionada. Comprometo-me a cumprir com com as diretrizes deste
documento de Código de Conduta como condição do meu contrato de prestação de serviços aos alunos que
frequentam a EAR.

Comprometo-me
•
•
•
•
•
•
•

Tratar a todos com respeito, paciência, integridade, cortesia, dignidade e consideração.
Nunca estar sozinho (a) com alunos nas atividades escolares sem que outro adulto seja notificado..
Usar mais reforço positivo do que críticas ou comparação enquanto trabalho com os aluno.
Evitar e estar ciente de possíveis danos e mal-entendidos associado com o uso de sarcasmo,
especialmente com aprendizes de uma segunda língua.
Manter limites físicos apropriados em todos os momentos e apenas tocar os alunos - quando
necessário - de maneiras que são apropriadas, públicas e não-sexual.
Cumprir com as regulamentações de reporte obrigatório do Manual de Proteção à Criança da EAR,
EAR Child Protection Handbook de abuso de estudantes ou suspeitas de bullying ao Orientador,
Diretor da Escola relevante, Diretor (a) de Estudos Brasileiros ou Superintendente..
Cooperar completamente em qualquer investigação relacionada ao abuso de um aluno ou bullying
suspeito.

Não comprometo-me
•
•

•
•
•
•
•
•

Tocar ou falar com alunos de forma sexual ou nenhuma outra maneira imprópria.
Infligir qualquer abuso físico ou emocional, como golpear, espancar, sacudir, humilhar, ridicularizar,,
ameaçar ou degradar os alunos.
Fumar ou usar produtos de tabaco, ou possuir, ou estar sob a influência de álcool, drogas ilegais ou
substâncias químicas inadequadas a qualquer momento enquanto estiver trabalhando / interagindo
com os alunos.
Dar carona para um(a) aluno (a) para casa sozinho ou em qualquer outro lugar, sem o conhecimento
de seus pais ou responsáveis.
Aceitar presentes ou dê presentes a estudantes sem o conhecimento de seus pais ou responsáveis.
Comprar álcool, drogas, cigarros, substâncias químicas inadequadas, vídeos ou material de leitura
impróprio e entregar aos alunos.
Envolver-me em comunicações privadas com os alunos por meio de mensagens de texto, e-mail,
mídia social, exceto para atividades que envolvam estritamente negócios da escola ou que tenham
alunos nas minhas contas privadas de mídia social.
Usar palavrões na presença de estudantes a qualquer momento.

Minha assinatura confirma que eu li este documento de Código de Conduta e como uma pessoa que
trabalha/interage com alunos, eu concordo cumprir e seguir as regras e diretrizes ditas neste documento.
Entendo que qualquer ação inconsistente com este Código de Conduta ou falha em tomar medidas impostas
pelo Código de Conduta pode resultar em ação disciplinar, inclusive rescisão do contrato.
Nome impresso: _____________________________________________

Data:_____________

Assinatura: ________________________________________________________

