
COMO SE MANTER INFORMADO

Website: www.somerville.k12.ma.us/shs
CCR Twitter:  @sville_CCR
SHS Twitter @SomervilleHigh
Facebook:
www.facebook/SomervillePublicSchools
Blackboard Connect5:  Serviço de
messagens/e-mails de todo o Distrito
Aplicativo Naviance
Boletim sobre Orientação Escolar, Faculdade e
Carreira Profissional

EVENTOS DE PREPARAÇÃO
PARA FACULDADE E

CARREIRA PROFISSIONAL

● PSAT/ Dia de Atividades Pós-Secundária
(provisório para o ano escolar de 2020-2021)

● Noite de Planejamento Pós High School:
● Dia de Faculdade & Carreira Profissional

(provisório para o ano escolar de 2020-2021)

ESCOLAS PÚBLICAS DE SOMERVILLE
POLÍTICA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO

A política de não discriminação das Escolas
Públicas de Somerville se estenderá para
alunos, funcionários ou público em geral e
indivíduos com quem se relaciona; Nenhuma
pessoa deve ser excluída ou discriminada na
admissão a uma escola pública de qualquer
cidade ou obter vantagens, privilégios e cursos
de estudos de tal escola pública por conta de
raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião,
acionalidade, orientação sexual ou deficiência.

FUNCIONÁRIOS DO DEPT. DE
ORIENTAÇÃO ESCOLAR

Traci Small, Diretora
tsmall@k12.somerville.ma.us

Melanie Kessler, Dir. de College and Career Readiness
mkessler@k12.somerville.ma.us

Simone Braga, SHS Registrar
sbraga@k12.somerville.ma.us

Melanie Banks, Orientadora de College & Career
mbanks@k12.somerville.ma.us

Anne Herzberg Eden, Orientadora de ELL
aeden@k12.somerville.ma.us

Justin LaBerge, Orientador, Beacon House
jlaberge@k12.somerville.ma.us

Jeremy Rischall, Orientador, Elm House
jrischall@k12.somerville.ma.us

Paula Keymont, Orientadora, Highland House
pkeymont@k12.somerville.ma.us

Cathy Maguire, Orientadora, Broadway House
cmaguire@k12.somerville.ma.us

Meghan Sousa, Orientadora de CTE
mgsousa@k12.somerville.ma.us

Elly Mullins, Orientadora, Redirect
emullins@k12.somerville.ma.us

Anne Irwin, Conselheiro de Ajuste
airwin@k12.somerville.ma.us

Nancy Macias-Smith,
Conselheiro de Ajuste Bilíngue

nmaciassmith@k12.somerville.ma.us

Julie Phylis, Secretaria
jphylis@k12.somerville.ma.us

Somerville High School

Departamento de Orientação
Escolar

O que é Orientação Escolar?

É uma relação profissional que
possibilita diversos indivíduos, famílias
e grupos atingir objetivos de carreira,
saúde mental, educação e bem-estar.

-American Counseling Association

81 Highland Avenue
Somerville, MA 02143
Phone: 617-625-6600

Fax: 617-628-8413
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NOSSOS SERVIÇOS DE APOIO:

Apoio Pessoal, Social, Emocional

Orientação Acadêmica

Planejamento Pós-Secondário

Oportunidades de Carreira

Coordenação de Serviços

Ajuda com a Aplicação para Faculdade

Encaminhamentos para Recursos
Comunitários/Escolares

Colaboração e Consulta

Intervenção

Oportunidades de Enriquecimento

Prêmios e Bolsas

Apoio de Orientadores

Reuniões individuais para
9ª, 10ª 11ª & 12ª Série

Reuniões em grupos pequenos e grandes

Redirecionamento

Orientadores de Ajuste

Eventos CCR

A American School Counselors Association
(ASCA) incentiva orientadores escolares a
prepararem e fornecerem um programa de
orientação escolar abrangente que promove o
sucesso do aluno.

NOSSA MISSÃO:
Facilitar o desenvolvimento acadêmico, pessoal /
social e profissional de todos os alunos, através
de um programa de Orientação Escolar que é

abrangente, preventivo e adequados ao
desenvolvimento.

ABRANGENTE:
Um programa abrangente que especificamente
identifica o que os estudantes devem saber
e compreender para melhorar sua competência
acadêmica, pessoal/social e profissional.

PREVENTIVO:
A programação de orientação escolar visa
identificar os desafios previsíveis e preparar
os alunos com os conhecimentos e habilidades
necessários para lidar com esses desafios
quando eles surgem.

DESENVOLVIMENTO:
A programação de orientação escolar é
criada e implementada com plena
conscietização das necessidades de
desenvolvimento na adolescência.

VALORES FUNDAMENTAIS:

Baseados em Pontos Fortes

Abrangente

Desenvolvimento

Preventivo

Proativo

VINCULADO COM A
CONFIDENCIALIDADE

Uma relação de orientação envolve o
desenvolvimento de confiança e
confidencialidade, que não deve ser violado
pelo orientador a não ser em caso de bullying
ou um perigo claro e evidente para o
indivíduo recebendo a orientação ou a outras
pessoas. O orientador pode compartilhar
informações obtidas durante o processo de
orientação em consulta essencial com outras
pessoas apropriadas preocupadas
especificamente com o indivíduo. As
informações confidenciais podem ser
divulgadas somente com o consentimento do
indivíduo sendo orientado, exceto quando
exigido por lei ou quando existe um perigo
claro e evidente.


