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REGULAMENTO 
MONTGOMERY
COUNTY PUBLIC 
SCHOOLS 

Termos Relacionados:  IQA-RA, IQB ‑RA, IQD, IQD-RB, JEE 
Gabinete Responsável: Gabinete de Ensino, Aprendizagem e Escolas 

Elegibilidade Acadêmica para Alunos do Ensino Fundamental II 
que Participam de Esportes Interescolares 

I. PROPÓSITO 

Delinear as diretrizes de elegibilidade acadêmica de todo o sistema para alunos do ensino 
fundamental II (Middle School) que participam de atividades esportivas interescolares 

II. CONTEXTO

Este regulamento padronizará os procedimentos de elegibilidade acadêmica a serem usados 
por alunos do ensino fundamental II que optarem por participar de qualquer atividade 
extracurricular com bolsa de esporte, conforme listado no Acordo Negociado entre a 
Associação de Educação do Condado de Montgomery e o Conselho de Educação do 
Condado de Montgomery.  Além disso, há uma expectativa de que haverá outras atividades 
não esportivas com inscrições abertas em todas as escolas do ensino fundamental II de 
Montgomery County Public Schools (MCPS), criando assim oportunidades de participação 
para todos os alunos, independentemente da elegibilidade acadêmica. 

III. DEFINIÇÕES

A. Atividades Esportivas que Exigem Elegibilidade Acadêmica são definidas como 
aquelas atividades listadas como elegíveis para bolsas esportivas no Acordo 
Negociado entre a Associação de Educação do Condado de Montgomery e o 
Conselho de Educação do Condado de Montgomery. 

B. Uma média de 2.0 é a média de notas mínima para todas as aulas programadas para 
o aluno cursar durante o período de avaliação anterior. Esse critério não se refere à
média escolar geral (GPA). 

C. Uma Nota de Reprovação significa qualquer nota que indique um nível de 
desempenho inaceitável, incluindo "E" e "NC". 
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D. Período de Elegibilidade é o período a partir do dia em que o boletim escolar é 

emitido e se estende até o dia em que o próximo boletim escolar é emitido. 
 
IV. PROCEDIMENTOS 
 

A. Elegibilidade 
 

1. Os alunos que tiverem uma média de 2.0 com no máximo uma nota de 
reprovação no período de avaliação anterior estarão academicamente 
qualificados para participar ou treinar durante o período de avaliação 
seguinte. Os padrões de elegibilidade entram em vigor a partir do segundo 
período de avaliação de um aluno no ensino fundamental II, conforme 
determinado por sua média de nota no primeiro período de avaliação do 
ensino fundamental II.  

 
Um curso de várias horas é considerado uma matéria. Ao calcular a média 
da nota do período de avaliação, a nota do curso de várias horas será contada 
uma vez para cada hora que o curso for oferecido; por exemplo, se o curso 
for um curso de três períodos, a nota deve ser contada três vezes para 
determinar a média de notas do período de avaliação. No entanto, a nota 
(conceito representado por letra) de um curso de várias horas aparecerá 
apenas uma vez no boletim. 

 
2. As notas relatadas como incompletas como resultado de ausências 

legalmente justificadas serão consideradas notas de aprovação até que 
sejam alteradas.  As notas incompletas que não forem alteradas para notas 
de aprovação dentro de 10 dias letivos após a emissão dos boletins serão 
consideradas notas de reprovação para fins de elegibilidade até que sejam 
alteradas. 

 
3. Saída do Aluno de Cursos 
 

a) Um aluno pode desistir de um curso dentro de até 25 dias sem 
penalidade ou sem que um registro seja feito. 

 
b) Quando um aluno desiste de um curso após o dia 25, o aluno 

receberá a nota no momento da desistência do curso, e essa nota será 
computada na média de notas do período de avaliação apenas para 
fins de elegibilidade acadêmica. 

 
4. Quando um aluno se retira de uma escola MCPS do ensino fundamental II 

após 25 dias de um período de avaliação, as notas que o aluno obteve no 
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momento da saída serão usadas para determinar a elegibilidade acadêmica 
para uma temporada esportiva subsequente.  

 
5. Quando um aluno é transferido de uma escola do ensino fundamental II 

MCPS para uma escola não MCPS e subsequentemente reingressa em 
MCPS, as notas da escola não MCPS serão usadas para determinar a 
elegibilidade acadêmica, desde que o aluno tenha frequentado a escola não 
MCPS por pelo menos um período de avaliação completo.  Se o aluno não 
completou pelo menos um período de avaliação na escola não MCPS, as 
notas da última escola MCPS que o aluno frequentou serão usadas para 
determinar a elegibilidade. 

 
6. No dia em que o boletim escolar for emitido, cada coordenador ou técnico 

esportivo verificará a elegibilidade do aluno. 
 
7. Os alunos do ensino fundamental II que não mantiverem uma média de 2.0 

com no máximo uma nota de reprovação durante o período final (quarto) de 
avaliação não serão elegíveis no outono.  Os alunos podem repetir cursos 
reprovados na escola de verão; entretanto, se um curso reprovado não for 
oferecido durante a sessão de verão, o aluno poderá fazer outro curso na 
mesma área, se disponível.  Se tal curso não estiver disponível, o aluno e o 
conselheiro do aluno decidirão sobre um curso alternativo e/ou área 
disciplinar.  A nota da sessão de verão substituirá a nota mais baixa do curso 
do período de avaliação anterior e será considerada para determinar a média 
mínima de 2.0 para a participação. 

 
B. Exceções 

 
1. Os alunos que ingressam em uma escola do ensino fundamental II MCPS 

pela primeira vez estão automaticamente qualificados academicamente para 
o período de avaliação em que se matriculam.  A elegibilidade é 
determinada na conclusão de cada período de avaliação posterior, conforme 
estabelecido na seção IV.A.1.  

 
2. Uma avaliação insatisfatória em um curso sem nota não é considerada 

reprovadora para a elegibilidade do aluno. 
 

3. Os alunos do ensino fundamental II que não estão academicamente 
qualificados podem solicitar ao treinador, não menos de duas semanas após 
a distribuição dos boletins, que sejam reintegrados em uma atividade, caso 
tenham mostrado evidências de progresso no cumprimento dos padrões de 
elegibilidade.  Os diretores das escolas do ensino fundamental II tomarão as 
decisões finais sobre a elegibilidade dos alunos do ensino fundamental II. 
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C. Responsabilidades da Escola Local 

 
1. Os funcionários da escola devem comunicar por escrito aos alunos e pais 

uma lista de oportunidades para todos os alunos participarem de atividades 
extracurriculares, incluindo esportes interescolares. 

 
2. As escolas devem ter uma ampla gama de atividades para os funcionários 

encaminharem os alunos, a fim de ajudar os alunos a reterem ou 
recuperarem a elegibilidade acadêmica para todos os esportes 
interescolares, incluindo contratos, programas de tutoria, mentoria ou 
programas de monitoramento, aulas de apoio acadêmico e aconselhamento, 
salas de estudo durante ou depois da escola, programas de extensão e/ou 
outros programas. 

 
3. Os funcionários da escola devem desenvolver mecanismos para avaliar a 

eficácia dos programas de apoio. 
 
 
Fontes Relacionadas:  Código de Regulamentos de Maryland §§13A.06.03.01 e .02 
 
Histórico do Regulamento:  Novo Regulamento, 18 de dezembro de 1996; revisado em 21 de junho de 2006; revisado em 23 de 
fevereiro de 2007; revisado em 8 de outubro de 2021. 


