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O distrito está empenhado em fornecer a todos os alunos um ambiente de aprendizagem 

seguro, livre de bullying, ciberbullying e retaliação. Este compromisso é parte integrante 

dos nossos esforços abrangentes para promover a aprendizagem e para prevenir e 

eliminar todas as formas de bullying e outros comportamentos prejudiciais e 

perturbadores que possam impedir o processo de aprendizagem. 

LIDERANÇA 

A liderança em todos os níveis desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento 

e implementação do Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying (“Plano”) no 

contexto de outros esforços escolares e comunitários para promover um clima escolar 

positivo. 

Envolvimento público no desenvolvimento do plano. Este plano é uma abordagem 

abrangente para lidar com o bullying, ciberbullying e retaliação, e o distrito está 

comprometido em trabalhar com alunos, funcionários, famílias, agências de aplicação da 

lei e a comunidade para evitar problemas de violência. Em consulta com estes  

constituintes, estabelecemos este plano para prevenir, intervir e responder a incidentes de 

bullying, ciberbullying e retaliação. O diretor ou designado é responsável pela 

implementação e supervisão do plano. 

Avaliar necessidades e recursos. O plano é a planta do distrito para aprimorar a 

capacidade de prevenir e responder a questões de bullying no contexto de outras 

iniciativas de clima escolar saudável. Para informar a tomada de decisões, a Equipa de 

Liderança da Maynard (Maynard Leadership Team) desenvolverá um plano para avaliar a 

adequação dos nossos atuais programas; rever as políticas e procedimentos atuais; rever 

os dados disponíveis sobre o bullying e incidentes comportamentais; e avaliar os recursos 

disponíveis, incluindo programas, formação e apoios e serviços de saúde 

comportamental.  

Pelo menos uma vez a cada quatro anos, com início no ano letivo 2015-2016, o distrito 

administrará uma pesquisa com alunos, desenvolvida pelo Departamento de Ensino 

Primário e Secundário (Department of Elementary and Secondary Education) para avaliar 

o clima escolar e a prevalência, natureza e gravidade do bullying nas nossas escolas. 

Adicionalmente, o distrito reportará anualmente os dados dos incidentes de bullying ao 

Departamento. 
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Planeamento e supervisão. O diretor ou designado é responsável pela implementação e 

supervisão do plano dentro dos seus edifícios. 

 

O superintendente designará os administradores do edifício e/ou distrito como 

responsáveis por: 1) receber denúncias de bullying; 2) recolher e analisar dados sobre o 

bullying em toda a escola, para avaliar o problema atual e avaliar melhores resultados; 3) 

criar um processo para registar e acompanhar denúncias de incidentes e para aceder a 

informações relacionadas com os alvos e os agressores; 4) planeamento para o 

desenvolvimento profissional contínuo que é exigido por lei; 5) apoios de planeamento 

que respondam às necessidades dos alvos e dos agressores: 6) escolha e implementação 

dos programas que a escola ou distrito usará; 7) desenvolvimento de políticas e 

protocolos novos ou revisão dos atuais no âmbito do plano, incluindo a política de 

segurança da Internet e designar funcionários-chave para serem responsáveis pela 

implementação dos mesmos; 8) alterar manuais e códigos de conduta de alunos e 

funcionários para deixar claro que o bullying de alunos por parte de funcionários da 

escola ou de outros alunos não será tolerado; 9) comunicar a todas as partes interessadas 

as diferenças entre o comportamento rude e maldoso, o conflito e o bullying; 10) liderar 

os esforços de envolvimento dos pais ou da família e redigir materiais de informação para 

os pais; e 11) rever e atualizar o plano. 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Formação anual dos funcionários sobre o Plano. Uma seção sobre o Plano de Prevenção e 

Intervenção do Bullying será incluída na nossa formação obrigatória on-line anual para 

todos os funcionários da escola (isto inclui assistentes de recreio e outros funcionários de 

apoio no distrito). Esta seção incluirá as tarefas dos funcionários sob o Plano, uma visão 

geral das etapas que o diretor ou pessoa designada seguirá ao receber uma denúncia de 

bullying ou retaliação e uma visão geral dos programas de prevenção do bullying 

oferecidos ao longo de todos os anos do distrito. 

Desenvolvimento profissional contínuo. O objetivo do desenvolvimento profissional é 

estabelecer um entendimento comum das ferramentas necessárias para que todos os 

funcionários desempenhem um papel fundamental na criação de um clima escolar que 

promova a segurança, a comunicação civil e o respeito pelas diferenças. 

O desenvolvimento profissional irá desenvolver as habilidades dos membros da equipa 

para prevenir, identificar e responder ao bullying. Conforme requerido pelo M.G.L. c.71, 

370, o conteúdo do desenvolvimento profissional no âmbito de toda a escola e de todo o 

distrito será informado pela investigação e incluirá informações sobre: 
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(i) Estratégias apropriadas (ou apropriadas à idade) para prevenir o bullying; 

(ii) Estratégias apropriadas (ou apropriadas à idade) para o desenvolvimento de 

intervenções imediatas e eficazes para impedir incidentes de bullying; 

(iii) Informações sobre a complexa interação e poder diferencial que pode ocorrer 

entre um agressor, alvo e testemunhas de bullying; 

(iv) Resultados da Investigação sobre o bullying, incluindo informações sobre 

categorias específicas de alunos que demonstraram estar particularmente em risco 

de bullying no ambiente escolar; 

(v) Informação sobre a incidência e natureza do ciberbullying; 

(vi) Questões de segurança da Internet e como estas se relacionam com o 

ciberbullying. 

O desenvolvimento profissional também abordará formas de prevenir e responder ao 

bullying ou à retaliação, para alunos com deficiências, que devem ser consideradas no 

desenvolvimento dos Programas Educacionais Individualizados (Individualized 

Education Programs - IEPs) dos alunos. Isto incluirá um foco particular nas necessidades 

dos alunos com autismo ou dos alunos cuja deficiência afeta o desenvolvimento das 

habilidades sociais. 

Tópicos adicionais para o desenvolvimento profissional podem ser fornecidos por uma 

escola ou pelo distrito. 

Notificação por escrito aos funcionários. Cada escola fornecerá a todos os funcionários 

uma notificação anual por escrito do plano, publicando informações sobre o mesmo, 

incluindo seções relacionadas às tarefas dos funcionários no manual de funcionário da 

escola ou do distrito. 

 

III. ACESSO A RECURSOS E SERVIÇOS 

Identificar recursos. Através do uso de Equipas de Recurso Familiares, BBST (Building 

Based Support Team - Equipa de Apoio com Base no Desenvolvimento), Equipas de 

Gestão de Casos ou através da recomendação de orientadores, os seguintes recursos 

podem ser acedidos na Maynard Public Schools para auxiliar na criação de um ambiente 

escolar positivo. Quando necessário, o aconselhamento ou encaminhamento para clínicas 

de saúde mental da comunidade também estarão disponíveis. 

Funcionários:   

Conselheiros de Orientação e Ajustamento (K-12) 

Diretores e Diretores Assistentes 
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Psicólogos Escolares 

Analistas de Comportamento (BCBAs) 

Programas:   

Al’s Pals (Amigos do Al) PK - K 

Social Thinking (Pensamento Social) Pre-K - 3 

Zones of Regulation (Zonas de Regulação) 

Responsive Classroom (Sala de aula Responsiva) K-5 

Conflict Resolution and Cultural Proficiency during Advisory (Resolução de Conflitos e 

Proficiência Cultural durante Aconselhamento 4-8) 

High School Determined Curriculum and Advisory (Programa Determinado do Ensino 

Secundário e Aconselhamento) 

Aconselhamento e outros serviços. Recursos disponíveis culturalmente e linguisticamente 

estão disponíveis em todas as escolas, incluindo mas não se limitando a, funcionários que 

identificarão ligações com organizações comunitárias, desenvolvimento de planos de 

segurança para alunos que tenham sido alvo de bullying ou retaliação, fornecimento de 

programação em habilidades sociais para prevenir o bullying e oferecimento de serviços 

de intervenção para alunos que exibem comportamentos de bullying, através de planos de 

apoio ao comportamento positivo, grupos de habilidades sociais e programas focados 

individualmente. 

Alunos com deficiências. Conforme requerido pelo M.G.L. c. 71B, § 3, emendado pelo 

Capítulo 92 das Leis de 2010, quando a Equipa do IEP determina que o aluno tem uma 

deficiência que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais ou que o aluno pode 

participar ou está vulnerável no que respeita ao bullying, assédio ou provocação devido à 

sua deficiência, a Equipa considerará o que deve ser incluído no IEP para desenvolver as 

habilidades e proficiências do aluno para evitar e responder ao bullying, assédio ou 

provocação. 

Encaminhamento para serviços externos. Cada escola estabelecerá protocolos de 

encaminhamento para encaminhar alunos e famílias para serviços externos. 

 

IV. ATIVIDADES ACADÉMICAS E NÃO ACADÉMICAS 

Abordagens específicas de prevenção do bullying. O distrito adotará programas de 

prevenção contra o bullying adequados à idade (por exemplo, Al’s Pals (Amigos do Al), 

Responsive Classrooms (Salas de Aula Responsivas), informados pela investigação atual, 

que enfatiza as seguintes abordagens: 
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● utilização de roteiros e dramatização para desenvolver habilidades; 

● capacitar os alunos para agirem quando testemunharem outros alunos ou 

funcionários da escola envolvidos em atos de bullying ou retaliação, incluindo a 

procura da assistência de adultos; 

● ajudar os alunos a entender a dinâmica do bullying e do ciberbullying, incluindo o 

desequilíbrio de poder subjacente; 

● enfatizar a cibersegurança, incluindo o uso seguro e apropriado das tecnologias de 

comunicação eletrónica; 

● aprimorar as habilidades dos alunos no envolvimento de relacionamentos 

saudáveis e comunicações respeitosas; 

● envolver os alunos num ambiente escolar seguro e favorável que respeite a 

diversidade e a diferença. 

Em conjunto com cada uma destas iniciativas, os alunos serão ensinados sobre as seções 

relacionadas com o aluno deste Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying. 

Abordagens gerais de ensino que apoiam os esforços na prevenção do bullying. O distrito 

reconhece que as seguintes abordagens são essenciais para o estabelecimento de um 

ambiente escolar seguro e de apoio. Estes ressaltam a importância das nossas iniciativas 

na prevenção e intervenção do bullying: 

 
● definir expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas na escola e na sala 

de aula; 

● criar ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os alunos, inclusive 

para alunos com deficiências, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e sem abrigo; 

● usando respostas e reforços apropriados e positivos, mesmo quando os alunos 

exigem disciplina; 

● usar suportes comportamentais positivos; 

● incentivar os adultos a desenvolverem relacionamentos positivos com os alunos; 

● modelagem, ensino e considerar os comportamentos pró-sociais, saudáveis e 

aplicáveis. 

● usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo resolução de 

problemas, resolução de conflitos e apoios comportamentais positivos que ajudem 

no desenvolvimento social e emocional; 

● usar a internet com segurança; 

● apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não académicas e 

extracurriculares, particularmente nas suas áreas de força. 
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V. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS PARA DENUNCIAR E RESPONDER AO 

BULLYING E RETALIAÇÃO 

Denunciar bullying ou retaliação. Denúncias de bullying, ciberbullying ou retaliação 

podem ser feitas por funcionários, alunos, pais ou tutores, ou outros, e podem ser orais ou 

escritas. A denúncia deve ser feita ao superintendente se o diretor ou o diretor assistente 

for o suposto agressor ou ao comité escolar se o superintendente for o suposto agressor. 

As denúncias orais devem ser registadas por escrito. Um membro da equipa da escola ou 

do distrito deve relatar imediatamente ao diretor ou pessoa designada qualquer ocorrência 

de bullying ou retaliação de que o funcionário tome conhecimento ou testemunhe. 

Denúncias feitas por alunos, pais ou responsáveis, ou outros indivíduos que não sejam 

funcionários da escola ou do distrito, podem ser feitas anonimamente. 

Se um membro da comunidade escolar quiser fazer uma denúncia de bullying ou 

retaliação, deve entrar em contato com o Diretor ou o Diretor Assistente da escola. 

Maynard High School  

Diretor de Liderança e Operações: Kevin Caruso kcaruso@maynard.k12.ma.us  

Diretor de Programa, Ensino e Avaliação: Charles Caragianes 

ccaragianes@maynard.k12.ma.us  

Endereço de Correspondência: 1 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Telefone: 978-897-

8891 

Fowler School  

Diretor de Liderança e Operações: Daniel Costello dcostello@maynard.k12.ma.us 

Endereço de Correspondência: 3 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Telefone: 978-897-

670 

Green Meadow School  

Diretor de Liderança e Operações: Mary Beth Shea mshea@maynard.k12.ma.us  

Diretor de Programa, Ensino e Avaliação: Donna Dankner 

ddankner@maynard.k12.ma.us 

Endereço de Correspondência: 5 Tiger Drive, Maynard, MA 01754 / Telefone: 978-897-

8246 

Ao denunciar uma preocupação, incentivamos o uso do Formulário de Denúncia de 

Prevenção e Intervenção do Bullying, que pode ser encontrado no Apêndice A. As cópias 

deste formulário estão disponíveis no site do distrito, no escritório de cada escola e em 

outros locais determinados pelo diretor ou pessoa designada, e nos manuais do aluno e do 

funcionário. O formulário de denúncia será disponibilizado na(s) língua(s) de origem 

mais prevalente(s) dos alunos e dos pais ou tutores. 

mailto:Caruso_kcaruso@maynard.k12.ma.us
mailto:Caragianes_ccaragianes@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/dcostello@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/mshea@maynard.k12.ma.us
file:///C:/Users/rrocheleau/Downloads/ddankner@maynard.k12.ma.us
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O uso do formulário de denúncia não é obrigatório como condição para fazer uma 

denúncia. Ao receber uma denúncia verbal ou anónima, a administração ou pessoa 

designada documentará a denúncia do Formulário de Denúncia de Prevenção e 

Intervenção do Bullying. As denúncias de bullying podem ser feitas anonimamente; no 

entanto, nenhuma ação disciplinar deve ser tomada contra um aluno somente com 

base numa denúncia anónima. Anualmente, o distrito fornecerá à comunidade escolar 

uma notificação por escrito sobre os procedimentos para denunciar atos de bullying e 

retaliação. 

Denúncia efetuada por Funcionário. Um funcionário informará imediatamente, 

preferencialmente por escrito, mas não exigível, o diretor ou o diretor assistente quando 

testemunhar ou tomar conhecimento de condutas que possam ser bullying ou retaliação. 

O requisito para denunciar ao diretor ou à pessoa designada não limita a autoridade do 

funcionário para responder a incidentes comportamentais ou disciplinares consistentes 

com as políticas e procedimentos escolares ou distritais para a gestão e disciplina 

comportamental. 

Denúncias efetuadas por Alunos, Pais, Tutores e Outros. A escola ou distrito espera que 

os alunos, pais ou tutores e outros que testemunhem ou tomem conhecimento de uma 

situação de bullying ou retaliação que envolva um aluno, a denuncie por escrito (de 

preferência, mas não é obrigatório), ao diretor ou à pessoa designada. Os alunos, pais ou 

tutores receberão assistência (escriba) de um funcionário para efetuarem uma denúncia 

por escrito se optarem por denunciar oralmente. 

Aos alunos serão providenciadas formas práticas, seguras, privadas e adequadas à idade 

para denunciar e discutir uma ocorrência de bullying com um funcionário ou com o 

diretor ou pessoa designada, ou com o superintendente ou pessoa designada quando o 

diretor ou o diretor assistente for o suposto agressor. 

 

Responder a uma denúncia de bullying ou retaliação  

Segurança 

Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, o diretor ou a 

pessoa designada tomará medidas para avaliar a necessidade de restaurar um sentido de 

segurança para o suposto alvo e/ou para proteger o suposto alvo de possíveis novos 

incidentes. As respostas para promoverem a segurança podem incluir, mas não se limitam 

a, criar um plano de segurança pessoal; pré-determinar preparativos para o assento do 

alvo e/ou agressor na sala de aula, no almoço ou no autocarro; identificar um funcionário 
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que atuará como “pessoa segura” para o alvo; e alterar o cronograma do agressor e o 

acesso ao alvo. O diretor ou a pessoa designada tomará medidas adicionais para 

promover a segurança durante o curso e após a investigação, conforme necessário. 

O diretor ou pessoa designada implementará estratégias apropriadas para proteger contra 

o bullying ou retaliação, um aluno que tenha denunciado bullying ou retaliação, um aluno 

que testemunhou bullying ou retaliação, um aluno que forneça informações durante uma 

investigação ou um aluno que tenha informações confiáveis sobre um ato de bullying ou 

retaliação denunciado. 

Obrigações para Notificar Outros 

Notificação aos Pais ou Tutores. Ao determinar que ocorreu bullying ou retaliação, o 

diretor ou pessoa designada notificará imediatamente os pais ou tutores do alvo e do 

aluno agressor, e os procedimentos para responder. Poderá haver circunstâncias em que o 

diretor ou pessoa designada contate os pais ou tutores antes de qualquer investigação. A 

notificação será consistente com os regulamentos estatais constantes no 603 CMR 49.00. 

Notificação a Outra Escola ou Distrito. Se o incidente denunciado envolver alunos de 

mais do que um distrito escolar, escola charter, escola não pública, escola privada de 

educação especial ou residencial ou escola colaborativa, o diretor ou a pessoa designada 

ao ser primeiramente informado do incidente, prontamente notificará por telefone o 

diretor ou pessoa designada da(s) outra(s) escola(s) sobre o incidente, para que cada 

escola possa tomar as medidas apropriadas. Todas as comunicações estarão de acordo 

com as leis e regulamentos de privacidade estatais e federais, e com o 603 CMR 49.00. 

Notificação para Aplicação da Lei. A qualquer momento após receber uma denúncia de 

bullying ou retaliação, inclusive após uma investigação, se o diretor ou a pessoa 

designada tiver uma base razoável para acreditar que as acusações criminais podem ser 

processadas contra o infrator, o diretor ou a pessoa designada notificará a agência local de 

cumprimento da lei. A notificação será consistente com os requisitos do 603 CMR 49.00 

e com os acordos estabelecidos localmente com o órgão local de aplicação da lei. 

Adicionalmente, se um incidente ocorrer nas dependências da escola e envolver um ex-

aluno com menos de 21 anos que não esteja mais matriculado na escola, o diretor ou a 

pessoa designada deverá entrar em contato com a autoridade local caso tenha uma base 

razoável para acreditar que podem ser feitas acusações contra o aluno agressor. 

Ao fazer esta determinação, o diretor ou a pessoa designada, de acordo com o plano e 

com as políticas e procedimentos aplicáveis da escola ou do distrito, consultará o oficial 
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de recursos da escola, se existir, e outros indivíduos que o diretor ou a pessoa designada 

julgar apropriados. 

Investigação 

O diretor ou a pessoa designada investigará prontamente todos as denúncias de bullying 

ou retaliação. O diretor ou a pessoa designada irá considerar todas as informações 

disponíveis conhecidas, incluindo a natureza da(s) alegação(ões) e as idades dos alunos 

envolvidos. 

Durante a investigação, o diretor ou a pessoa designada, entre outras coisas, entrevistará 

alunos, funcionários, testemunhas, pais ou tutores, e outros, conforme necessário. O 

diretor ou a pessoa designada (ou quem estiver a conduzir a investigação) lembrará ao 

suposto aluno agressor, alvo e testemunhas, a importância da investigação, a sua 

obrigação de ser verdadeiro e que a retaliação é estritamente proibida e resultará em ação 

disciplinar. 

As entrevistas podem ser conduzidas pelo diretor ou pela pessoa designada e por outros 

funcionários, conforme determinado pelo diretor ou pela pessoa designada, e em consulta 

com o conselheiro da escola, conforme apropriado. Na medida do possível, e dada a sua 

obrigação de investigar e tratar do assunto, o diretor ou a pessoa designada manterá a 

confidencialidade durante o processo de investigação. O diretor ou a pessoa designada 

manterá um registo escrito da investigação. 

Os procedimentos para investigar as denúncias de bullying e retaliação serão consistentes 

com as políticas e procedimentos escolares e distritais. Se necessário, o diretor ou a 

pessoa designada consultará um advogado acerca da investigação. 

 

Programas CASE (Concord Area Special Education -  Ensino Especial de Área em 

Concordância)   

CASE segue o Plano de Bullying e Intervenção da escola de acolhimento com o 

entendimento de que sempre que um aluno de uma turma CASE for identificado como o 

aluno agressor, o Administrador do Programa CASE desempenhará o papel atribuído ao 

diretor da escola no Plano Escolar. Ele/ela irá trabalhar com o diretor ou com a pessoa 

designada para cumprir o plano local. Quando um aluno de uma turma CASE é 

identificado como o alvo de um aluno da escola de acolhimento que não está matriculado 

numa turma CASE, a escola informará imediatamente o Administrador do Programa 

CASE e trabalhará com ele/ela para cumprir com o plano local. 

Decisões   
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O diretor ou a pessoa designada tomará uma decisão com base em todos os fatos e 

circunstâncias. Se, após a investigação, o bullying ou a retaliação for fundamentada, o 

diretor ou a pessoa designada tomará medidas razoavelmente calculadas para evitar a 

recorrência e para assegurar que o alvo não fique restrito de participar na escola ou em 

beneficiar das atividades escolares. O diretor ou pessoa designada irá: 1) determinar que 

ação corretiva é necessária, se existir, e 2) determinar quais as ações responsivas e/ou 

medidas disciplinares necessárias. 

Dependendo das circunstâncias, o diretor ou a pessoa designada pode optar por consultar 

o(s) professor(es) e/ou o conselheiro escolar e os pais ou tutores do aluno alvo ou do 

aluno agressor, para identificar qualquer problema social ou emocional subjacente que 

possa ter contribuído para o comportamento de bullying e para avaliar o nível de 

necessidade para o desenvolvimento adicional de habilidades sociais. 

O diretor ou a pessoa designada notificará prontamente, por escrito, os pais ou tutores do 

aluno alvo e do aluno agressor, sobre os resultados da investigação e, se for constatado 

bullying ou retaliação, que ação será tomada para evitar atos futuros de bullying ou 

retaliação. Todas as notificações aos pais ou tutores devem obedecer às leis e 

regulamentos de privacidade estatais e federais aplicáveis. A Lei dos Direitos de 

Educação Familiar e Privacidade (Family Education Rights and Privacy Act - FERPA) 

exige que os registos disciplinares dos alunos sejam confidenciais. Devido aos requisitos 

legais relativos à confidencialidade dos registos dos alunos, o diretor ou a pessoa 

designada não pode relatar informações específicas aos pais ou tutores do aluno alvo 

sobre a ação disciplinar tomada, a menos que envolva uma ordem de “afastamento” ou 

outra diretiva que o aluno alvo deva conhecer para denunciar violações. As informações 

do aluno alvo e do aluno agressor devem permanecer confidenciais. Um guia para os pais 

sobre a FERPA pode ser encontrado no seguinte link: 

https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/brochures/parents.html 

O diretor ou a pessoa designada deve informar os pais ou tutores do alvo sobre sistema de 

resolução de problemas do Departamento de Ensino Primário e Secundário (Department 

of Elementary and Secondary Education’s problem resolution system) e o processo de 

acesso a este sistema, independentemente do resultado da decisão sobre o bullying. 

Respostas ao Bullying 

O distrito usará uma variedade de estratégias para desenvolver as habilidades do aluno e 

outras intervenções individualizadas que a escola ou o distrito pode adotar como resposta 

para remediar ou evitar mais situações de bullying e retaliação. 



13 
 

 

Ensinar Comportamentos Apropriados Através da Construção de Habilidades 

Após a decisão do diretor ou da pessoa designada que estabelece que ocorreu bullying ou 

retaliação, a lei exige que a escola ou distrito use uma série de respostas que equilibrem a 

necessidade de responsabilidade com a necessidade de ensinar o comportamento 

apropriado. Abordagens de construção de habilidades que o diretor ou a pessoa designada 

pode considerar incluem: 

● oferecer sessões individualizadas ou de formação em pequenos grupos com base 

nos programas anti-bullying da escola; 

● fornecer atividades educacionais relevantes para alunos individuais ou grupos de 

alunos, em consulta com conselheiros de orientação e outros funcionários 

apropriados da escola; 

● implementar uma série de apoios comportamentais positivos, académicos e não 

académicos, para ajudar os alunos a entenderem os meios pró-sociais para 

alcançarem os seus objetivos; 

● adotar planos comportamentais para incluir um foco no desenvolvimento de 

habilidades sociais específicas; 

● reunir com pais e tutores para envolver o apoio parental e reforçar os programas 

anti-bullying e as atividades de construção de habilidades sociais em casa. 

Tomar Medidas Disciplinares 

Se o diretor ou a pessoa designada decidir que uma ação disciplinar é apropriada, a ação 

disciplinar será determinada com base nos fatos encontrados pelo diretor ou pela pessoa 

designada, incluindo a natureza da conduta, a idade do(s) aluno(s) envolvido(s) e a 

necessidade de equilibrar a responsabilidade com o ensino do comportamento apropriado. 

A disciplina será consistente com o plano e com o código de conduta de cada escola. 

Os procedimentos disciplinares para alunos com deficiências são regidos pela Lei Federal 

de Melhoramento da Educação de Indivíduos com Deficiência (Individuals with 

Disabilities Education Improvement Act - IDEA), que deve ser seguida em colaboração 

com as leis estatais relativas à disciplina estudantil. 

Se o diretor ou a pessoa designada determinar que um aluno fez, de forma consciente, 

uma alegação falsa de bullying ou retaliação, esse aluno pode estar sujeito a ação 

disciplinar. 

Promover a Segurança para o Alvo e Outros 
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O diretor ou a pessoa designada irá considerar que ajustamentos, se existirem, são 

necessários no ambiente escolar para melhorar a sensação de segurança do alvo e também 

dos outros. Uma estratégia que o diretor ou a pessoa designada pode usar é aumentar a 

supervisão dos adultos nos momentos de transição e em locais onde o bullying é 

conhecido por ter ocorrido ou é provável que ocorra. 

Dentro de um período de tempo razoável após a decisão e a ordenação de medidas 

corretivas e/ou disciplinares, o diretor ou a pessoa designada entrará em contato com o 

alvo para determinar se existiu uma recorrência da conduta proibida e se são necessárias 

medidas de apoio adicionais. Em caso afirmativo, o diretor ou a pessoa designada 

trabalhará com os funcionários escolares apropriados para implementá-las imediatamente. 

 

VI. COLABORAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

A Maynard Public Schools valoriza o envolvimento e a colaboração das famílias dos 

alunos, de modo a aumentar a capacidade do distrito em prevenir e responder ao 

bullying. A colaboração levará em consideração a idade, clima, fatores socioeconómicos, 

linguística, identidade do gênero, orientação sexual e composição cultural dos alunos e 

dos pais. 

Educação dos pais e recursos. O distrito oferecerá oportunidades para que os pais e os 

tutores obtenham informações adicionais sobre a prevenção do bullying. 

Oportunidades incluirão programas de educação para os pais e tutores que estão focados 

nos componentes parentais dos programas anti-bullying e qualquer programa de 

competência social usado pelas escolas. Os pais receberão informações que podem ser 

reforçadas em casa, sobre a dinâmica do bullying, a segurança on-line e o ciberbullying. 

Requisitos de notificação. Em cada ano, as escolas informarão os pais ou tutores dos 

alunos matriculados, sobre os programas anti-bullying que estão a ser usados em cada 

um dos edifícios e incluirá as maneiras pelas quais a família pode apoiar esse programa 

em casa. 

A escola ou o distrito partilhará com os pais ou tutores por escrito, em cada ano, as 

seções relacionadas com o aluno do plano e a política de segurança da internet do 

distrito. O Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying também estará disponível no 

nosso site. Adicionalmente, o nosso site conterá uma variedade de recursos para pais ou 

tutores, incluindo um folheto informativo para os pais ou tutores que resume as 

principais informações relacionadas com o bullying, incluindo a dinâmica do bullying. O 
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site também conterá recursos para os pais ou tutores, que abordam a segurança online e o 

ciberbullying. 

 

VII. PROIBIÇÃO CONTRA O BULLYING E A RETALIAÇÃO 

A seguinte declaração sobre a proibição do bullying, ciberbullying e retaliação será 

incluída no código de conduta de cada aluno da escola e em todos os manuais do aluno e 

do funcionário. Esta declaração é incorporada diretamente a partir do M.G.L. c.71 370 (b) 

e descreve os requisitos da lei para a proibição do bullying. 

Atos de bullying, que incluem ciberbullying, são proibidos: 

(i) em terrenos da escola e propriedades imediatamente adjacentes aos terrenos da 

escola, numa atividade, função ou programa patrocinado pela escola ou 

relacionado com a escola, dentro ou fora da escola, numa paragem de autocarro 

escolar, num autocarro escolar ou outro veículo próprio, alugado ou usado por um 

distrito escolar ou escola; ou através do uso de tecnologia ou de um dispositivo 

eletrónico próprio, alugado ou usado por um distrito escolar ou escola, e 

(ii) em um local, atividade, função ou programa que não esteja relacionado com a 

escola através do uso de tecnologia ou de um dispositivo eletrónico que não seja 

próprio, alugado ou usado por um distrito escolar ou escola, se os atos criarem um 

ambiente hostil na escola para o alvo ou testemunhas, infringirem os seus direitos 

escolares, ou materialmente e substancialmente perturbar o processo de educação 

ou o funcionamento ordeiro de uma escola. 

  A retaliação contra uma pessoa que denuncie o bullying, fornece informações 

durante uma investigação de bullying, ou testemunhe ou possui informações 

confiáveis sobre o bullying também é proibida. 

Conforme especificado em M.G.L. c. 71, § 37O, nada neste Plano exige que o 

distrito ou a escola desempenhem atividades, funções ou programas não 

relacionados com a escola. 

VIII. SISTEMA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Qualquer pai ou mãe que deseje apresentar uma reclamação/preocupação ou procurar 

assistência fora do distrito poderá fazê-lo através do Sistema de Resolução do Programa 

do Departamento do Ensino Primário e Secundário (Department of Elementary and 
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Secondary Education Program Resolution System - PRS). Informações podem ser 

encontradas em http://www.doe.mass.edu/pqa.  

 

IX. DEFINIÇÕES 

O agressor é um aluno ou funcionário escolar que se envolve em bullying, ciberbullying 

ou retaliação contra um aluno. 

O bullying, conforme definido em M.G.L. c. 71, § 37O, é o uso repetido por um ou mais 

alunos ou por um funcionário escolar de uma expressão escrita, verbal ou eletrónica ou 

um ato físico ou gesto ou qualquer combinação dos mesmos, dirigida a um alvo que: 

- causa dano físico ou emocional ao alvo ou dano à propriedade do alvo; 

- coloca o alvo num estado de medo razoável de danos a si mesmo ou de danos à sua 

propriedade; 

- cria um ambiente hostil na escola para o alvo; 

- infringe sobre  os direitos do alvo na escola; ou 

- materialmente e substancialmente perturba o processo de educação ou a funcionamento 

ordeiro de uma escola. 

O ciberbullying, é bullying através do uso de tecnologia ou dispositivos eletrónicos, 

como telefones, telemóveis/celulares, computadores e internet. Inclui, mas não se limita a 

e-mail, mensagens instantâneas, mensagens de texto e publicações na internet. Veja 

M.G.L. c. 71, § 37O para a definição legal de ciberbullying. 

O ambiente hostil, conforme definido em M.G.L. c. 71, § 37O, é uma situação na qual o 

bullying faz com que o ambiente escolar seja permeado por intimidação, ridicularização 

ou insulto que seja suficientemente severo ou generalizado para alterar as condições da 

educação de um aluno. 

A retaliação é qualquer forma de intimidação, represália ou assédio dirigida a um aluno 

que denuncie bullying, forneça informações durante uma investigação de bullying ou 

testemunhe ou tenha informações confiáveis sobre bullying. 

Os funcionários inclui, mas não se limita a educadores, administradores, conselheiros, 

enfermeiros escolares, trabalhadores de cafeteria/refeitório, zeladores, motoristas de 

autocarro, treinadores desportivos, assessores de atividades extracurriculares, 

funcionários de apoio ou paraprofissionais. 

O alvo é um aluno contra quem o bullying, ciberbullying ou retaliação foi perpetrado. 

http://www.doe.mass.edu/pqa.
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O conflito não é bullying. É definido como um comportamento que pode acontecer de 

vez em quando, onde o alvo e o agressor têm um equilíbrio igual de poder. Ambas as 

partes estão chateadas e frequentemente assumem a responsabilidade pela sua parte no 

incidente e uma possível solução para o incidente pode ser  alcançada. 

O comportamento rude não é intimidação. É um comportamento que pode acontecer de 

vez em quando, não é planeado, pode causar sentimentos de mágoa ao alvo, é 

frequentemente visto sem pensar e seria visto como falta de educação. A responsabilidade 

pelo comportamento rude é reconhecida. 

O comportamento maldoso não é bullying. É um comportamento que acontece uma ou 

duas vezes, é planeado e pode ferir profundamente os sentimentos  do alvo. O 

Comportamento maldoso é muitas vezes feito por raiva. O agressor geralmente lamenta 

ser mau para os outros. 

IX. RELAÇÃO COM OUTRAS LEIS 

Consistente com as leis estatais e federais, e as políticas da escola ou do distrito, 

nenhuma pessoa será discriminada na admissão a uma escola pública de qualquer cidade 

ou na obtenção das vantagens, privilégios e cursos de estudo dessa escola pública por 

causa da raça, cor, sexo, religião, ascendência, nacionalidade, sexo, estatuto 

socioeconómico, estatuto académico, identidade ou expressão do género, aparência 

física, orientação sexual ou deficiência física mental, de desenvolvimento ou sensorial, 

ou por associação com uma pessoa que tenha ou é percebido como tendo uma ou mais 

destas características. Nada no plano impede que a escola ou o distrito tome medidas 

para remediar a discriminação ou o assédio com base na filiação de uma pessoa numa 

categoria legalmente protegida de acordo com as leis locais, estatais ou federais ou com 

as políticas da escola ou do distrito. 

Adicionalmente, nada no plano é concebido ou destinado a limitar a autoridade da escola 

ou do distrito na tomada de medidas disciplinares ou outras ações sob M.G.L. c. 71, §§ 

37H ou 37H
1
/2, M.G.L. c. 71 41 e 42, ou outras leis aplicáveis, ou políticas locais da 

escola ou do distrito, ou acordos de negociação coletiva, em resposta a um 

comportamento violento, prejudicial ou perturbador, independentemente do plano cobrir 

o comportamento. 

 

 


