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 Plano de Intervenção e Prevenção ao Bullying 

Faz parte da política da LABBB Collaborative fornecer aos alunos, funcionários e visitantes 

ambientes de ensino e trabalho livres de bullying, intimidação e brincadeiras de mau 

gosto. Esses comportamentos podem ocorrer devido às diferenças de raça, religião, 

nacionalidade, idade, gênero, orientação sexual ou deficiências, ou ainda por quaisquer 

outras razões.  

É considerado violação desta política se quaisquer técnicos, professores, funcionários ou 

alunos participarem ou tolerarem práticas de bullying e cyberbullying, ou ainda se não 

reportarem ou tomarem medidas corretivas razoáveis no momento em que presenciam 

esses incidentes. 

Essa política não tem como objetivo ou pretensão a limitação da autoridade escolar no 

momento das decisões de ações disciplinares ou corretivas quando tais perseguições 

ocorrerem fora do ambiente da escola, porém próximo a ela, ou pretende ser prejudicial 

ao trabalho dos funcionários ou à participação dos alunos em atividades letivas.  

Casos de cyberbullying por meio de eletrônicos ou outros modos, ocorrendo no ambiente 

escolar ou fora dele, serão ponderados e, na presença de vínculo com a instituição, irá 

resultar em medidas disciplinares. Pais de alunos acusados de se envolverem em 

cyberbullying serão convidados a comparecerem à reunião na qual a atividade, palavras ou 

imagens relacionadas ao caso serão revistas. Um aluno após medida disciplinar devido a 

cyberbullying não será readmitido ao programa regular da escola até que seus pais 

compareçam à reunião. 

É responsabilidade de cada funcionário, aluno e pais o reconhecimento de práticas de 

bullying e a tomada de ações necessárias para terem certeza de que políticas e 

procedimentos aplicáveis à jurisdição escolar serão devidamente tomadas.  

Quaisquer funcionários ou alunos que acreditem estarem sendo alvo de bullying ou 

cyberbullying têm o direito de apresentar uma queixa e receber tratamento rápido e 

adequado após a denúncia. Ademais, todos os esforços possíveis serão feitos para manter 

a confidencialidade e proteger a privacidade de todas as partes, mas a aplicação adequada 

desta política pode exigir a divulgação de quaisquer ou de todas as informações recebidas. 

O diretor da escola, diretor do programa ou designado será responsável por auxiliar os 

funcionários e os estudantes que procuram orientação ou apoio na abordagem de assuntos 
relacionados a qualquer forma de bullying. 

 

I. PROIBIÇÃO CONTRA BULLYING E RETALIAÇÕES 

O LABB Collaborative não irá tolerar qualquer comportamento ilegal ou perturbador, 

incluindo qualquer forma de bullying, cyberbullying, ou retaliação, nos nossos edifícios 

escolares, nas dependências da escola, em ônibus escolares e estacionamentos, ou em 

atividades relacionadas com a escola. Programas irão investigar prontamente todos os 

relatórios e queixas de bullying, cyberbullying e retaliação, e tomarão medidas imediatas 
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para acabar com esse comportamento e restaurar a sensação de segurança do atingido. O 

LABBB Collaborative vai apoiar este compromisso em todos os aspectos de nossa 

comunidade escolar, incluindo currículos, programas de ensino, desenvolvimento de 

pessoal, atividades extracurriculares, e envolvimento de pais e responsáveis. Atos de 

intimidação, que incluem cyberbullying, são proibidos: 

A. Nas dependências da escola e em propriedade imediatamente adjacentes ao 

ambiente escolar, em atividades patrocinadas pela escola ou relacionadas a ela, em 

programas, sejam eles dentro ou fora da escola, na parada do ônibus escolar, no 

ônibus escolar ou em outro veículo adquirido, locado ou usado pela jurisdição 

escolar; ou pelo uso de tecnologia ou dispositivos eletrônicos adquiridos, locados 

ou usados pela jurisdição escolar, e 

 

B. Em programas, locais, atividades e funções que não são relacionados ao uso 

escolar de tecnologia ou dispositivo eletrônico pertencente, locado ou usado pela 

jurisdição escolar, se o ato cria ambientes hostis na escola para alvos ou vítimas, 

infringe seus direitos dentro da escola, ou perturba materialmente ou 

substancialmente os regimentos da escola. 

A retaliação contra uma pessoa que denuncia o bullying, fornece informações durante uma 

investigação, contra as testemunhas ou contra quem dispuser de informações confiáveis 

sobre o bullying também é proibida. Tal como indicado no M.G.L. c.71, § 37O, nada neste 

Plano requer que o distrito ou a escola forneça programas, funções e atividades não 

relacionadas com a mesma. 

 

II. DEFINIÇÕES 
 

A. O CONCEITO DE BULLYING 

A Massachusetts General Law, Ch. 71 Seção 37º, define bullying como o uso repetido, por 

um ou mais alunos, de expressões escritas, verbais ou eletrônicas, ou um ato físico ou 

gesto, ou qualquer combinação destes, dirigidas a uma vítima, que: (i) provoca danos 

físicos ou emocionais à vítima ou a propriedades da mesma; (ii) põe a vítima em medo 

razoável de dano a si mesmo ou de dano à sua propriedade; (iii) cria um ambiente hostil 

na escola para a vítima; (iv) viola os direitos da vítima no ambiente escolar; ou (v) 

materialmente e substancialmente perturba o processo educacional ou a ordem de 

funcionamento de uma escola. Para os fins desta seção, o bullying deve incluir 

cyberbullying. 

B. O CONCEITO DE CYBERBULLYING 

Ainda pela mesma Lei, cyberbullying é definido como "bullying pelo uso de tecnologia ou 

qualquer comunicação eletrônica que inclui, mas não se limita a, qualquer transferência de 

símbolos, sinais, escrita, imagens, sons, dados ou informações de qualquer natureza 

transmitidos no todo ou em parte, por um fio, rádio, eletromagnetismo, fotos eletrônicas 

ou por sistemas ópticos, incluindo, mas não limitado a, correio eletrônico, comunicações 

de internet, mensagens instantâneas ou comunicações por fax. 

Cyberbullying deve também incluir: (i) a criação de uma página web ou blog em que o 

criador assume a identidade de outra pessoa ou (ii) a representação de outra pessoa como 

o autor do conteúdo ou mensagens publicadas, se a criação ou a representação cria 
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qualquer uma das condições enumeradas nos itens (i) a (v), inclusive da definição de 

bullying. Cyberbullying incluirá também a distribuição por comunicação eletrônica para 

mais de uma pessoa ou a publicação de material em ambiente eletrônico que possa ser 

acessada por uma ou mais pessoas, se a distribuição ou publicação se enquadra em 

quaisquer condições enumeradas nos itens (i) a (v), inclusive, da definição de bullying." 

C. AMBIENTE HOSTIL 

É definido como uma situação em que o bullying faz com que o ambiente escolar seja 

permeado com intimidação, ridicularização ou insulto que é suficientemente grave ou 

generalizado para alterar a condição de educação do aluno.  

Tal conduta tem o propósito ou o efeito de interferir excessivamente no desempenho 

educacional ou de criar um ambiente de trabalho/educacional intimidante, hostil ou 

ofensivo. 

D. AGRESSOR 

Um aluno que se envolve com bullying, cyberbullying ou retaliação. 

E. RETALIAÇÃO 

Qualquer forma de intimidação, repressão ou assédio direcionado a alunos que reportam 

casos de bullying, fornece informações durante uma investigação de bullying, ou que 

presencia ou possui informações importantes sobre o bullying. 

F. A EQUIPE 

Inclui, mas não está se limita a, educadores, administradores, conselheiros, enfermeiras a 

escola, funcionários da cafeteria, guardas, motoristas de ônibus, treinadores esportivos, 

conselheiros de atividades extracurriculares, pessoal de apoio, ou a assistentes. 

G. VÍTIMA 

Aluno contra o qual bullying, cyberbullying ou retaliação tem sido cometida. 

 

III. PROCEDIMENTOS PARA NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE BULLYING 

Todos os procedimentos de informação sobre o bullying serão levados ao Diretor ou a 

pessoa designada pelo LABB Program Director. Se um incidente relatado ao bullying 

ocorrer, as seguintes ações serão tomadas: 

A administração irá usar os formulários de notificação de bullying e prevenção do LABB 

Collaborative. 

A. Formulário de Denúncia de Incidente por Bullying será preenchido detalhando 

fatos das alegações verbais da parte que denuncia. O Diretor ou designado da LABBB 

deve contatar imediatamente os pais ou responsáveis de um estudante que tem sido o 

alvo ou suposto autor do bullying. Ações a serem tomadas para evitar novas práticas 

de bullying devem ser discutidas. 

 

B. Investigação: O Diretor ou Diretor do Programa LABB conduzirá entrevistas com 

ambas as partes e com outros estudantes que possam ter testemunhado o incidente, 

os padrões de incidentes ou comportamentos passados, e as relações entre as partes. 

O Principal / Diretor do Programa LABB irá implementar um plano de segurança para 
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restaurar a segurança à vítima. Todas as acomodações como o calendário e arranjo 

dos assentos serão levadas em consideração para manter todas as partes seguras. 

 

C. Dentro de cinco dias letivos o Diretor e o Diretor do Programa LABB irão tomar as 

ações necessárias. Os pais ou responsáveis devem ser contatados após a conclusão do 

inquérito e informados dos resultados. O relatório fornecido aos pais ou responsáveis 

devem incluir se as alegações foram de fato verdade, se a violação desta política foi 

encontrada, e se medidas disciplinares foram ou devem ser tomadas. O Diretor ou 

designado pelo LABB deve contatar os pais ou responsáveis sobre o status da 

investigação. Os alunos podem ser recomendados a ações corretivas tais como, 

porém, não limitadas a, treinamento, educação ou aconselhamento. Os alunos podem 

ainda ser recomendados a medidas disciplinares incluindo, mas não limitando-se a, 

repreensão, detenção, suspensão, expulsão ou outras sanções conforme determinado 

pela administração da escola.  

 

D. Retaliação de qualquer forma contra qualquer aluno que apresentou queixa 

relacionada a bullying não será tolerada. Nenhum aluno será sujeito a qualquer forma 

de coerção, intimidação, retaliação, ou discriminação por submeter uma queixa 

relacionada com bullying. As consequências de retaliação serão as mesmas que a 

prática de bullying. Por outro lado, acusações falsas provenientes de má fé também 

não serão toleradas. 

 

E. Aplicação da Lei será notificada quando apropriado. Um encaminhamento ao 

departamento de polícia pode ser feito pelo Diretor ou pelo Diretor do Programa 

LABBB se eles acreditarem que acusações criminais devem ser que impostas contra o 

agressor. Consulta com a secretaria da escola será levada em consideração. 

 

F. Notificação anônima: cada programa terá um meio de denúncias anônimas por 

estudantes de incidentes de bullying. Nenhuma ação disciplinar formal será tomada 

exclusivamente com base em uma denúncia anônima. 

 

G. Assistência à vítima: O LABBB deve fornecer aconselhamento ou encaminhamento a 

serviços apropriados, incluindo orientação, intervenção acadêmica e proteção para os 

alunos, ambos os alvos e agressores, ou membros apropriados da família dos alunos 

envolvidos afetados pelo assédio moral, se necessário. 

 

H. Educação Especial: Alunos com Deficiências: conforme exigido pela M.G.L. c. 71B, § 

3, alterado pelo capítulo 92 do Acts de 2010, quando a equipe do IEP determina que o 

aluno tem uma deficiência que afeta o desenvolvimento de habilidades sociais ou que 

o aluno pode participar do ou é vulnerável ao bullying, assédio ou provocações por 

causa de deficiências, a equipe irá considerar o que deve ser incluído no IEP para 

desenvolver habilidades e proficiências dos alunos para evitar e responder ao 

bullying, assédio ou provocação. 

 

I. Notificação aos Pais e Professores: notificação anual por escrito das seções 

relevantes do plano de prevenção e intervenção do bullying será fornecida aos alunos 

e seus pais ou responsáveis em termos apropriados para a idade. Notificação anual 

por escrito do plano de prevenção e intervenção do bullying deve ser fornecida a 

todos os funcionários da escola. A equipe em cada programa será treinada 

anualmente no plano de prevenção e intervenção. O LABBB vai oferecer programas de 
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educação para pais e responsáveis que estão focados nos componentes parentais dos 

currículos anti-bullying e das competências sociais. 

 

O LABBB informará anualmente pais ou responsáveis sobre os currículos anti-bullying 

em uso. Isso inclui informações sobre a dinâmica do bullying, incluindo cyberbullying e 

segurança online. O LABBB irá publicar o Plano e informações relacionadas em seu 

site. 

 

 

IV. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS PARA NOTIFICAR E RESPONDER AO 

BULLYING E A RETALIAÇÕES 

O LABBB Collaborative tem respondido pronta e eficientemente ao bullying e a retaliações 

ao estabelecer políticas e procedimentos para receber e responder a esses casos. Essas 

políticas e procedimentos irão assegurar que membros da comunidade escolar, alunos, 

pais e a equipe da escola saibam quando um episódio de bullying ocorrer. O Plano de 

Intervenção e Prevenção ao bullying detalha os processos para comunicar aos alunos e a 

famílias como os relatórios podem ser feitos (incluindo relatórios anônimos), e os 

procedimentos a serem seguidos pelo Diretor ou designado uma vez que a notificação é 

feita. O que se segue baseia-se nos requisitos de M.G.L. c. 71, § 37O. 

A. Notificar bullying ou retaliação: 

Notificações de bullying ou retaliação podem ser feitas por funcionários, alunos, pais ou 

responsáveis, ou outros, e pode ser oral ou escrita. Notificações orais feitas por ou para 

um membro da equipe deve ser registado por escrito. Um membro da equipe da escola é 

obrigado a comunicar imediatamente ao diretor ou designado qualquer caso de bullying 

ou retaliação que a equipe tenha tomado conhecimento ou tenha testemunhado. As 

notificações elaboradas pelos alunos, pais ou tutores, ou outros indivíduos que não são 

membros da escola ou da equipe distrital, podem ser feitas anonimamente. O LABBB 

Collaborative tornou disponível a todos os membros da comunidade escolar um 

Formulário de Denúncia de Incidentes. 

 O LABBB Collaborative vai: 1) fazer uma cópia do Formulário de Comunicação de 
Incidentes disponível no escritório principal da escola, no escritório de 

aconselhamento, na enfermaria da escola e em outros locais determinados pelo 

diretor ou pessoa designada; e 3) publicar o Formulário de Denúncia de 

Incidentes no site da escola. Os Formulários de Denúncia de Incidentes serão 

disponibilizados na língua de maior prevalência dos estudantes e dos pais ou 

responsáveis. 

 

 No início de cada ano letivo, o LABBB Collaborative irá fornecer à comunidade 
escolar, incluindo aos administradores, funcionários, estudantes e pais ou 

responsáveis, notificações por escrito das suas políticas para a comunicação de 

atos de intimidação e retaliação. Uma descrição dos procedimentos de informação 

e recursos, incluindo o nome e informações de contato do Diretor, do Director 

LABBB ou pessoa designada, serão incorporadas em manuais de estudantes e da 

equipe, na escola ou em website colaborativo, e em informações sobre o Plano de 

Intervenção e Prevenção ao Bullying que é disponibilizado aos pais ou 

responsáveis. 
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B. Notificação pela equipe 

Um membro da equipe irá notificar imediatamente ao diretor ou ao designado quando 

ele/ela presenciar ou souber de condutas que possam ser bullying ou retaliação. A 

necessidade de notificar ao diretor, diretor do LABBB ou designado não limita a 

autoridade do membro da equipe a responder a incidentes comportamentais ou 

disciplinares consistentes com as políticas e procedimentos da escola ou do distrito para a 

gestão de comportamento e disciplina. 

C. Notificação pelos Alunos, Pais ou Responsáveis, e outros 

O LABBB Collaborative espera que alunos, pais ou responsáveis e outros que 

testemunhem ou tomem conhecimento de um caso de bullying ou retaliação envolvendo 

um estudante denunciem ao diretor ou à pessoa designada. As notificações podem ser 

feitas anonimamente, mas nenhuma ação disciplinar será tomada contra um agressor 

unicamente com base em uma denúncia anônima. Alunos, pais ou responsáveis e outros 

podem solicitar a assistência de um membro da equipe para completar um relatório 

escrito.  Aos alunos serão fornecidas maneiras práticas, seguras, privadas e apropriadas à 

idade no momento da notificação e no momento de discutir com a equipe ou com o 

diretor um incidente de assédio moral. 

D. Respondendo a uma notificação de bullying ou retaliação 

 

1. Segurança 

Antes de investigar completamente os casos de intimidação ou retaliação, o diretor, 

diretor do LABBB ou pessoa designada tomará medidas para avaliar a necessidade 

de restaurar a sensação de segurança da vítima ou de protegê-la de possíveis novos 

incidentes. Respostas para promover a segurança podem incluir, mas não se 

limitam a, criar um plano de segurança pessoal; pré-determinar os locais onde 

sentarão o agressor e a vítima na sala de aula, na hora do almoço, ou no ônibus; 

identificação de um funcionário que atuará como uma "pessoa segura" para a 

vítima; e alterar o calendário do agressor e os momentos em que ele se encontra 

com a vítima. O diretor ou designado irá tomar medidas adicionais para promover a 

segurança durante o curso e após a investigação, se necessário. O diretor, diretor do 

LABBB ou designado irá implementar estratégias apropriadas para proteger o 

estudante que relatou o bullying ou a retaliação, o estudante que testemunhou esses 

casos, o estudante que forneceu informações durante uma investigação, ou o 

estudante que tem informações de confiança sobre um ato relatado de bullying ou 

retaliação. (Inclua aqui políticas e procedimentos planejados localmente para a 

segurança do aluno). 

2. Obrigações para Notificar Outros 

a.  Notificação os pais e responsáveis. Após determinada a ocorrência de bullying e 

retaliações, o Diretor, Diretor LABBB ou designado irá prontamente notificar os 

pais e responsáveis da vítima e do agressor, elencando os procedimentos para 

responder à notificação. Podem haver circunstâncias em que o diretor ou 

designado irá contatar os pais e responsáveis antes mesmo de quaisquer 

investigações. A notificação será consistente com a 603 CMR 49.00. 

b.   Notificação a outra escola ou distrito.  
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Se o incidente relatado envolve alunos de mais de uma jurisdição escolar, escola 

autônoma, escola privada, educação especial privada ou escola residencial, ou 

escola colaborativa, o diretor, diretor LABBB ou pessoa designada previamente 

informada acerca do incidente irá notificar prontamente por telefone o diretor ou 

pessoa designada da (s) outra (s) escola (s) para que cada escola possa tomar as 

medidas adequadas. Todas as comunicações serão de acordo com as leis e 

regulamentos de privacidade estaduais e federais, e 603 CMR 49.00. 

c.   Notificação à Agência Policial Local 

Em qualquer momento após receber uma denúncia de bullying ou retaliação, 

incluindo depois de uma investigação, se o diretor, diretor LABBB ou pessoa 

designada tem uma base razoável para acreditar que acusações criminais podem 
ser prosseguidas contra o agressor, o diretor irá notificar a agência policial local. A 

notificação será consistente com as exigências do 603 CMR 49.00 e acordos 

estabelecidos localmente com a agência policial local. Além disso, se ocorrer um 

incidente nas dependências da escola envolvendo um ex-aluno com idade inferior a 

21 anos que não está mais matriculado na escola, o diretor ou pessoa designada 

deve entrar em contato com a agência policial local se houver uma base razoável 

para acreditar que encargos criminosos podem ser impostos contra o agressor. Ao 

fazer essa determinação, o Diretor irá, de acordo com o Plano de Intervenção e 

Prevenção ao Bullying e com políticas e procedimentos distritais aplicáveis, 

consultar o oficial de recursos da escola, se houver, e outros indivíduos que o 

diretor ou a pessoa designada julgar apropriado. 

d.   Investigação. O diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada irá investigar 

prontamente todos os relatórios de intimidação ou retaliação e, ao fazê-lo, irá 

considerar todas as informações disponíveis conhecidas, incluindo a natureza da 

(s) alegação (s) e as idades dos alunos envolvidos. Durante a investigação o diretor 

ou pessoa designada irá, entre outras coisas, entrevistar estudantes, a equipe, 

testemunhas, pais ou responsáveis e outros, se necessário. O diretor, diretor do 

LABBB ou pessoa designada (ou quem quer que esteja a conduzir a investigação) 

vai lembrar os alegados agressores, vítimas, e testemunhas que a retaliação é 

estritamente proibida e irá resultar em ação disciplinar. As entrevistas podem ser 

conduzidas pelo diretor ou designado, outros membros da equipe conforme 

determinado pelo diretor ou pessoa designada, e em consulta com o conselheiro da 

escola, conforme o caso. Na medida do possível, e dada a sua obrigação de 

investigar e abordar o assunto, o diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada irá 

manter a confidencialidade durante o processo de investigação. O diretor, diretor 

do LABBB ou pessoa designada irá manter um registro escrito da investigação. 

Procedimentos para investigar relatos de intimidação e retaliação serão 

consistentes com políticas e procedimentos escolares ou distritais para 

investigações. Se necessário, o diretor ou designado irá consultar o conselho sobre 

a investigação. 

e.   Determinações. O diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada irá fazer uma 

determinação baseada em todos os fatos e circunstâncias. Se, após a investigação, 

intimidação ou retaliação forem consideradas fundamentadas, o diretor, diretor do 

LABBB ou pessoa designada tomará medidas razoavelmente calculadas para 

prevenir a recorrência e garantir que a vítima não se restrinja em participar na 

escola ou em beneficiar as atividades escolares. O diretor, diretor do LABBB ou 

pessoa designada irá: 1) determinar que medida corretiva será necessária, se 
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houver, e 2) determinar que ações de resposta e/ou ações disciplinares serão 

necessárias. Dependendo das circunstâncias, o diretor, diretor do LABBB ou pessoa 

designada pode optar por consultar com o professor do (s) aluno (s) e/ou 

conselheiro da escola, e os pais ou responsáveis da vítima ou do agressor, para 

identificar qualquer problema social ou emocional subjacentes que podem ter 

contribuído para o comportamento característico de bullying e avaliar a 

necessidade de desenvolvimento adicional de habilidades sociais. O diretor, diretor 

do LABBB ou pessoa designada irá notificar imediatamente os pais e professores da 

vítima e do agressor sobre os resultados da investigação e se bullying ou retaliação 

forem confirmados; e que ação está sendo tomada para prevenir futuros atos de 

bullying ou retaliação. Todas as notificações aos pais irão cumprir com as leis de 

privacidade estaduais e federais e regulamentos aplicáveis. Por causa dos 

requisitos legais relativos à confidencialidade dos registros do aluno, o diretor, 

diretor do LABBB ou pessoa designada não poderá relatar informações específicas 

para os pais e responsáveis da sobre a ação disciplinar tomada a menos que 

envolva uma ordem de afastamento ou outra diretiva da qual a vítima deve estar 

ciente a fim de notificar quaisquer violações. 

f. Respostas ao bullying. 

1. Ensinando sobre o Comportamento Apropriado através de Construção de 

Competências 

Mediante a determinação, por parte do diretor, diretor do LABBB ou pessoa 

designada, de que bullying ou retaliação ocorrera, a lei exige que a escola ou 

distrito use uma variedade de respostas visando ao equilíbrio entre 

responsabilização e necessidade de ensinar o comportamento apropriado. M.G.L. c. 

71, § 37O (d) (v). Abordagens visando a construção de competências que podem ser 

consideradas pelo diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada incluem: 

 Oferecer sessões de construção de competências individualizadas com base 

no currículo anti-bullying do LABBB Collaborative; 

 

 Proporcionar atividades educacionais relevantes para alunos individuais ou 
grupos de alunos, com orientação de orientadores e outros funcionários 

apropriados da escola; 

 

 Implementar um leque de apoio comportamental acadêmicos e não 
acadêmicos para ajudar os alunos a compreender as formas pró-sociais para 

alcançarem os seus objetivos; 

 

 Reunião com os pais e responsáveis para envolver o apoio dos pais e 

reforçar o currículo baseado em práticas anti-bullying e a construção de 

habilidades sociais em casa; 

 

 Adotar planos comportamentais para incluir o foco no desenvolvimento de 

competências sociais específicas; e  

 

 Emitir encaminhamento para avaliação. 
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2.  Tomando Medidas Disciplinares 

Se o diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada decide que medidas disciplinares são 

apropriadas, a medida disciplinar e ação serão determinadas com base nos dados 

encontrados pelo diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada, incluindo a natureza da 

conduta, a idade do (s) aluno (s), bem como a necessidade de equilibrar medidas de 

responsabilização com medidas de ensino de comportamento apropriado. A disciplina 

será consistente com o Plano de Intervenção e Prevenção de Bullying e com o Código de 

Conduta do LABBB Collaborative. 

Medidas de disciplina para os alunos com deficiência são regidas pelo Disabilities 

Education Improvement Act (IDEA, que deve ser lido em cooperação com as leis estaduais 

relativas à disciplina dos alunos. Se o diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada 
determina que um aluno conscientemente fez uma falsa alegação de intimidação ou 

retaliação, esse aluno pode estar sujeito também a medidas disciplinares. 

3. Promovendo Segurança às Vítimas e Outros 

O diretor, diretor do LABBB ou pessoa designada irá considerar que ajustes, se houver, são 

necessários no ambiente escolar para aumentar a sensação de segurança da vítima e a dos 

outros também. Dentro de um período de tempo razoável após a determinação e a 

ordenação de medidas corretivas e/ou disciplinares, o diretor, diretor do LABBB ou 

pessoa designada entrará em contato com a vítima para determinar se houve reincidência 

da conduta proibida e se são necessárias medidas adicionais de apoio. Se assim for, o 

diretor, diretor do LABBB, ou pessoa designada irá trabalhar com a equipe escolar 

apropriada para implementá-las imediatamente. 

 

V. TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

O LABBB Collaborative irá fornecer desenvolvimento de pessoa continuado que irá 

construir competências de todos os membros da equipe a fim de prevenir, identificar, e 

responder conforme necessário às práticas de bullying. 

A. Treinamento anual da equipe sobre o Plano: 

O treinamento anual para todos os funcionários da escola sobre o Plano de Intervenção e 

Prevenção ao Bullying da LABBB Collaborative incluirá as responsabilidades da equipe no 

âmbito do Plano, uma visão geral das etapas que o diretor do programa ou pessoa 

designada seguirá após o recebimento de relatório de bullying ou retaliação, e uma visão 

geral do currículo de prevenção do bullying a ser oferecido a todas as séries em todo o 

ambiente escolar. Os funcionários contratados após o início do ano letivo são obrigados a 

participar em ações de formação na escola durante o ano letivo em que eles foram 

contratados, a menos que eles possam comprovar a participação em um programa 

aceitável e comparável durante os últimos dois anos. 

B. Desenvolvimento profissional continuado: 

O objetivo de desenvolvimento profissional é estabelecer um entendimento comum das 

ferramentas necessárias à equipe para criar um ambiente escolar que promova a 

segurança, comunicação civil e respeito às diferenças. O desenvolvimento profissional irá 

desenvolver as habilidades dos funcionários para prevenir, identificar e responder a 

práticas de bullying. Conforme exigido pela M.G.L. c. 71, § 37O, o conteúdo do 
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desenvolvimento profissional e da escola e será informado por pesquisa e incluirá 

informações sobre: 

 Estratégias de desenvolvimento apropriadas para prevenir o bullying; 

 Estratégias de desenvolvimento apropriadas para intervenções imediatas e 
efetivas objetivando o fim de incidentes de bullying; 

 Informações sobre a interação complexa e diferencial de poder que pode ocorrer 
entre o agressor, a vítima, e testemunhas de práticas de bullying; 

 Resultados da investigação sobre o bullying, incluindo informações sobre 

categorias específicas de alunos que têm mostrado estarem particularmente em 

risco de perseguição no ambiente escolar; 

 Informações sobre a incidência e natureza do cyberbullying; e  

 Questões de segurança da internet e como elas se relacionam com o cyberbullying. 

Todos os alunos que frequentam o LABBB Collaborative têm programas individuais de 

educação (IEP). Portanto, o desenvolvimento profissional irá enfatizar formas de prevenir 

e responder ao bullying ou retaliação a alunos com deficiências que devem ser 

consideradas durante o desenvolvimento do Programa de Educação Individualizada; isto 

irá ditar um foco especial nas necessidades dos alunos com autismo ou estudantes cujas 

deficiências afetam o desenvolvimento de habilidades sociais. 

 Áreas adicionais identificadas pelos programas de desenvolvimento 
profissional incluem: 

 Promover o uso da linguagem respeitosa; 

 Promover compreensão e respeito pela diversidade e diferença; 

 Construir relacionamentos e comunicação com as famílias; 

 Gerir comportamentos de sala de aula; 

 Usar estratégias de intervenção comportamental; 

 Aplicando práticas disciplinares construtivas; 

 Ensinar competências aos alunos, incluindo comunicação positiva, controle 

da raiva, e empatia ao próximo; 

 Envolver os alunos no planejamento escolar e das aulas, além da tomada de 

decisões; e 

 Manter um ambiente em sala seguro e acolhedor para todos os alunos. 

 

C. Notificação escrita à equipe: 

Cada escola irá fornecer a toda a equipe notificações anuais sobre o Plano de 
Intervenção e Prevenção ao Bullying do LABBB Collaborative por meio de 

publicação de informações concernentes, incluindo sessões relacionadas às 

responsabilidades da equipe, no manual do funcionário fornecido pela escola. 

 

VI. ACONSELHAMENTO E RECURSOS 

O LABBB Leadership Team, em conjunto com o LABBB Clinical Team, que inclui: 

conselheiros escolares, assistentes sociais, especialistas em comportamento e 

membros analistas do comportamento certificados, irá prestar aconselhamento e 

gestão de crises às vítimas, agressores e testemunhas, incluindo suas respectivas 

famílias. 
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O LABBB Administration Team também irá utilizar recursos estatais para construir 

e modificar currículos a serem implementados e usados como medidas de 

prevenção para todas as vítimas, agressores, testemunhas e suas respectivas 

famílias. 

O LABBB Collaborative possui vários serviços de apoio relacionados a fim de 

promover intervenções, avaliações de risco, intervenção em crises, 

desenvolvimento de objetivos ao IEP. A equipe LABBB Clinical e serviços de apoio 

relacionados fornecem aconselhamento individualizado, em grupo, grupos sociais, 

autodefesa, desenvolvimento de planos comportamentais e de trabalho com 

equipes multidisciplinares; tudo isso visando sempre atender às necessidades dos 

alunos. 

A equipe LABBB está também disponível para fornecer suporte a grupos aos pais. 

 

VII. ATIVIDADES ACADÊMICAS E NÃO ACADÊMICAS 

A Lei exige que cada escola ou distrito forneça instruções apropriadas a faixas 

etárias sobre prevenção do bullying em cada série que está incorporada no 

currículo escolar ou distrital. O currículo deve ser baseado em evidências. 

Instrução efetiva incluirá abordagens em sala de aula, iniciativas de abrangência 

escolar, e estratégias para prevenção de bullying e desenvolvimento de habilidades 

sociais. 

A. Abordagens específicas de prevenção de bullying. Currículos abrangendo a 

prevenção do bullying serão apresentados dentro da sala de aula ou em um 

ambiente de pequenos grupos. Os currículos serão embasados em pesquisas 

recentes que, entre outras coisas, enfatiza as seguintes abordagens: 

 

 Uso de scripts e simulações para o desenvolvimento de habilidades; 

 

 Capacitar os alunos a agir, saber o que fazer quando eles testemunham 

outros estudantes se envolvendo em atos de bullying e retaliação, 

incluindo a busca de assistência em adultos. 

 

 Ajudar os alunos a compreender a dinâmica do bullying e cyberbullying, 
incluindo o desequilíbrio de poder relacionado; 

 

 Enfatizar a segurança na internet, incluindo uso apropriado e seguro de 
tecnologias eletrônicas de comunicação; 

 

 Aumentar a competência dos alunos para que eles se engajem em 
relações saudáveis e respeitosas; e 

 

 Engajar os alunos em ambientes escolares seguros respeitando as 
diversidades e diferenças. 

 

B. Abordagens gerais de ensino que fomentem esforços para a prevenção do 

bullying. As abordagens que se seguem são voltadas ao estabelecimento de um 

ambiente escolar capaz de fornecer apoio e segurança. Essas abordagens 
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sublinham a importância de nossas iniciativas de prevenção e intervenção ao 

bullying. 

 

 Estabelecer expectativas claras aos alunos e estabelecer rotinas 
escolares e de sala de aula; 

 

 Criar ambientes escolares seguros para todos os alunos, incluindo 
àqueles com deficiências, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

desabrigados; 

 

 Usar respostas positivas e apropriadas, mesmo que o aluno requeira 

disciplina; 

 

 Usar suporte comportamental positivo; 

 

 Encorajar adultos a desenvolverem relações positivas com os alunos; 
 

 Modelar, ensinar e recompensar comportamentos pró-sociais, saudáveis 

e respeitosos; 

 

 Usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo 
solução de problemas em colaboração, treinamento para resolução de 

conflitos, trabalho em equipe, e suporte comportamental que ajude no 

desenvolvimento social e emocional; 

 

 Usar a internet de modo seguro; e 
 

 Apoiar o interesse dos alunos em participar de atividades não 
acadêmicas e extracurriculares, particularmente em suas áreas de maior 

rendimento. 

 

VIII. RELAÇÃO COM OUTRAS LEIS 

Consistente com as leis estaduais e federais, e as políticas do LABBB Collaborative, 

nenhuma pessoa deve ser discriminada na admissão a uma escola pública de 

qualquer cidade ou devido à obtenção de vantagens, privilégios e cursos de estudo 

de tal escola pública por causa de raça, cor, sexo, religião, origem nacional ou 

orientação sexual. Nada na prevenção do bullying e no Plano de Intervenção impede 

a escola ou distrito de tomar medidas para remediar a discriminação ou assédio 

com base na filiação de outrem em uma categoria legalmente protegida sob a Lei 

local, estadual ou federal, ou na escola ou sob políticas escolares ou distritais. 

Além disso, nada no Plano de Intervenção Bullying é concebido ou destinado a 

limitar a autoridade da escola ou do distrito na tomada de medidas disciplinares ou 

outra ação sob M.G.L. c. 71, §§ 37H ou 37H½, outras leis aplicáveis ou políticas 

escolares ou distritais locais em resposta ao comportamento violento, prejudicial 

ou perturbador, independentemente se o Plano cobre tal comportamento ou não. 


