
Outono 2021 Procedimento de Registro de Atletismo do Ensino Médio   
 

CONSCIÊNCIA ATLÉTICA / NOITE DE REUNIÃO DA PRÉ-SEÇÃO: 
Atletas e pais devem comparecer 

 

• Norte: quarta-feira, 11 de agosto de 2021, das 17h às 19h30        Sul: terça-feira, 10 de agosto, das 17h às 19h30
 

Começa sexta-feira, 13 de agosto Começa segunda-feira, 16 de agosto Começa terça-feira, 7 de setembro 

• Futebol americano • Cross Country 

• Espírito De Outono 

• Hóquei Em Campo 

• Golfe  

• Futebol 

• Voleibol 

• Futebol Unificado (somente 
Norte) 

 

No nível do ensino médio, existem 5 etapas para permitir um atleta para participação: 
Etapa 1 = registro online - consulte as próximas páginas para obter instruções 
• Para passar pelas 4 etapas restantes antes do primeiro dia de testes, registre-se pelo menos 5 dias antes do início da temporada. 

• Os alunos podem ser inscritos após este prazo, mas na maioria das circunstâncias NÃO serão liberados para jogar até o primeiro dia de 
testes / prática. 

• A inscrição encerrará o primeiro dia de testes / prática 

 
Etapa 2 = um exame físico deve ser entregue uma vez durante a carreira de um aluno no ensino médio. 
• Para o ano letivo de 2021-22, qualquer novo exame físico deve ser datado em ou após 1º de julho de 2020 (ou seja, no verão passado). 

• Qualquer calouro, aluno transferido e aluno novo no atletismo do ensino médio DEVEM apresentar este exame físico antes de 
qualquer participação. 

• Este exame físico deve ser entregue na secretaria de atletismo da escola. NORTH E104 / SOUTH C1001 

• Este exame físico NÃO deve ser entregue à enfermeira da escola, orientação ou escritório da academia. 

 

• Etapa 3 = elegibilidade acadêmica 
• Para esportes de outono - as notas finais do quarto trimestre / S2 / FY de junho de 2021 são usadas para elegibilidade. Estamos 

retornando à elegibilidade acadêmica normal. 

• Todos os calouros são declarados academicamente qualificados para a temporada de outono. 

• Consulte a norma JJJA do Distrito Escolar de Nashua e o Guia para Elegibilidade Acadêmica para obter informações adicionais. 

 
Etapa 4 = Teste de Concussão de Impacto 
• Todos os calouros, juniores, alunos transferidos e alunos novos no atletismo do ensino médio que participam de um esporte de 

contato DEVEM fazer este teste cognitivo ANTES de participar do atletismo escolar. Cross Country e Golf são excluídos no outono. 

• Sessões de teste de impacto ocorrerão nas noites de reunião de pré-temporada.  

Norte  Quarta-feira, 11 de agosto às 17h  Sul  Terça-feira do Sul, 10 de agosto às 17h 
 

Passo 5 = Pagamento da taxa de usuário atlético 

 $65 $175 200 dólares. $250 450 dólares 

Esportes de 
Outono 

Cross Country 
Espírito De Outono 
Futebol Unificado 

Hóquei Em Campo 
Futebol 
Voleibol 

Futebol 
Golfe 

  

Esportes de 
Inverno 

Pista Interior & Campo 
Basquete Unificado 
Espírito De Inverno 

Basquete  
Luta  

Ginástica 
Natação/Mergulho 

Esqui Hóquei No Gelo 

Esportes da 
Primavera 

Pista Ao Ar Livre & Campo 
Tênis 
Pista Unificada 

Beisebol 
Lacrosse 
Softbol 

 
  

 
• A taxa pode ser paga online durante o registro online na etapa 1. 
• A taxa pode ser paga em cheque ou dinheiro no escritório de atletismo de cada escola secundária. NORTH E104 / SOUTH C1001 
• A taxa também pode ser paga nas Noites de Reunião de Pré-temporada em 10 ou 11 de agosto 
• As taxas de usuário serão reembolsadas apenas nas seguintes circunstâncias: 

o  Aluno-atleta tenta, mas é eliminado da equipe (reembolso total). 
o O aluno-atleta sofre uma lesão no final da temporada com mais da metade da temporada restante (reembolso de 50%). 

• As taxas de usuário devem ser pagas (ou planos de pagamento estabelecidos) antes que o aluno receba um uniforme e participe 
do primeiro concurso. 
 

POR FAVOR, complete o registro on-line mais cedo para dar tempo para que o restante do processo ocorra 
antes do primeiro dia de testes/prática. 



 
Informações Sobre Esportes De Inverno 

 
Noite de Testes de Impacto 

• NORTH & SOUTH juntos terça-feira, 9 de novembro das 15:00 às 18:00 
 
Datas de início – Varie de acordo com o esporte 

• 15 de novembro - Natação / Mergulho, Luta Livre 
• 29 de novembro - Basquete masculino e feminino, ginástica, hóquei no gelo, pista interior, esqui alpino, espírito de 

inverno 
• 6 de dezembro - Basquete Unificado 

 

Informações Sobre Esportes Da Primavera 

 
Noite de Testes de Impacto 

• NORTH & SOUTH juntos terça-feira, 15 de março das 15:00 às 18:00 
 
Datas de início 

• 21 de março, todos os esportes de primavera, exceto pista unificada 
• 28 de março – Unificado Atletismo 

  

Equipe Atlética do Ensino Médio 
 
Distrito 

• Lisa Gingras – Diretora de Atletismo gingrasL@nashua.edu  
 
Norte – 966-2950 

• Dante Laurendi – Coordenador Atlético  laurendid@nashua.edu 

• Karen Burnett – Assistente Administrativa burnettk@nashua.edu 
 
Sul – 966-1490 

• Nate Mazerolle – Coordenador Atlético mazerollen@nashua.edu 

• Ashley Payette - Assistente Administrativa  payettea@nashua.edu 
 
 
 
 
 

Sites atléticos: 

• Nashua HS Norte www.NashuaNorthAthletics.com 
 

• Nashua HS Sul  www.NashuaSouthAthletics.com  
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Instruções para se registrar online através do FamilyID 
 
Espera-se que o processo de inscrição on-line seja concluído por um pai/responsável. 
Dois termos importantes para conhecer através do processo:   

Programa = escola e temporada 
Seção = esporte específico dentro dessa escola e temporada 

 

VOCÊ É NOVO EM FAMÍLIA? 
Se você estiver se inscrevendo no FamilyID pela primeira vez: 

Você digitará seu nome, endereço de e-mail e selecionará uma senha.   
Clique em "Concordo com os Termos de Serviço do FamilyID" e clique em CRIAR CONTA.  Se você não tiver um 
endereço de e-mail, e-mails gratuitos e acessíveis estão disponíveis em sites como hotmail.com, gmail.com e 
yahoo.com. 
 
Esta etapa NÃO registra seu filho/filha para atletismo.   Isso só define a conta da sua família.   
Neste momento você receberá um e-mail que você deve abrir e clicar no link para confirmar sua conta e 
continuar o processo de registro fazendo login. 
 
Depois de confirmar sua conta através desse endereço de e-mail, você poderá registrar seu filho/filha para 
atletismo.  Esta parte do processo é muito simples.  Certifique-se de ler todas as seções do acordo que incluem 
informações importantes sobre outros requisitos de papelada e elegibilidade. 

 
 
 

JÁ TEM UMA CONTA FAMILIAR?   
Vá para https://www.familyid.com/organizations/nashua-school-district-athletics 
Há também um link do novo site de esportes da sua escola. 
 
Clique em LOG IN no canto superior direito. 
Digite e-mail e senha – clique em LOG IN (se você esqueceu sua senha há uma senha esquecida? Link) 
 
Se você não ver o link de Atletismo do Distrito Escolar de Nashua digitar "NASHUA" na caixa onde diz “Digite nome de 
organização ou palavra-chave para encontrar um programa" e clique em Find (Encontrar). 
Isso trará todos os 5 programas em Nashua – escolha a escola apropriada para seu filho. 
 
 
Opções do programa: 

• Ensino Médio – NORTE – Outono 2021 

• Ensino Médio – SUL – Outono 2021 

• Ensino Fundamental – ELM STREET – Outono 2021 

• Ensino Fundamental – FEIRAS – Outono 2021 

• Ensino Fundamental – PENNICHUCK – Outono 2021 
  
 
 

O processo de registro daqui é muito simples.  Leia e complete cada seção. 
Consulte a página seguinte para obter uma descrição detalhada de cada parte. 
 
 

Observe que a inscrição online é apenas a primeira etapa do processo para liberar seu filho 
para participação em atletismo interesso. 

 

Inscrições para todos  
Os esportes de outono serão abertos 

em 1º de junho de 2021 

https://www.familyid.com/organizations/nashua-school-district-athletics


 
SEÇÕES – Selecione o esporte para o que deseja se inscrever 

   
 
ADD-ONS - Selecione apenas aqueles que se aplicam 

• obrigatório Por favor, verifique o endereço 
• Líder de equipe 
• Vários esportes em uma temporada - preencha o formulário e envie para o escritório de esportes 
• Isenção do Programa de Almoço Gratuito e Reduzido OU Dificuldades Financeiras, se aplicável 
• Transferência de aluno - consulte o escritório de esportes para documentos adicionais 
• Estudante de Charter ou educado em casa - por favor, preencha o formulário exigido e envie para o escritório de 

esportes 
 
INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

• Informações anteriormente inseridas estão disponíveis como um único clique de um nome 

• Ou clique em ADD NEW (ADICIONAR NOVO) para inserir novas informações 

• Por favor, certifique-se de revisar todas as informações para precisão 
 

 
 

• Certifique-se de inserir o nome do aluno como participante (não o seu). 

• Certifique-se de inserir a NOVA série do ano letivo. 

• Por favor, complete todas as informações necessárias, incluindo as perguntas médicas. 
 
FÍSICO 
Se você tiver uma versão eletrônica do exame físico mais recente, pode fazer o upload após inserir o nome do aluno

 



 
POLÍTICAS 

• Clique no link manual do pai do atleta estudantil.  Uma nova caixa será exibida – clique no link para o manual e 
leia. 

• Clique nos links de elegibilidade do NHIAA e leia cada um. 
 

 
 
Acordos 
Leia e concorde com os quatro acordos – clique sim, concordo e digito assinatura eletrônica TODOS SÃO NECESSÁRIOS 

• Reconhecimento dos pais / responsáveis 
• Consentimento para participar e reconhecimento de riscos 
• Permissão dos pais (para participar, transportar e tratar) e renúncia de responsabilidade 
• Retorno ao Ensino Médio Jogo após Lesão 
• Informações sobre concussão 
• Leia e concorde com o manual do aluno-atleta-pai da Nashua 
• Leia e concorde com o Guia para Elegibilidade Acadêmica Atlética e Processo de Isenção 
• Certificação de elegibilidade de atleta pai e aluno 
• Riscos e responsabilidades da Covid (4 contratos) 
• Leia as informações sobre a forma de pagamento e as instruções de reembolso 

 

 

 
 
Clique em CONTINUAR 

• Se houver ou falta de informações, você será levado para essa seção do registro 
 
Revisar o registro e o valor devido 

• Clique em PAY & SUBMIT se quiser pagar com um cartão de crédito online (em seguida, siga as instruções 
fornecidas) 

• Clique em SUBMIT se preferir pagar em dinheiro ou fazer check-in no Escritório Atlético do Ensino Médio 

 
SEU FILHO NÃO ESTÁ REGISTRADO ATÉ VOCÊ CLICAR EM PAY & SUBMIT or 

SUBMIT E VOCÊ VERÁ  e  


