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A suspensão consiste em qualquer ocorrência na qual o aluno permaneça em casa durante um dia letivo 
completo por motivos disciplinares. Também é considerado como suspensão o envio do aluno para casa 
“mais cedo" ou sua expulsão de sala, o que significa que o estudante não receberá aulas, seja de um 
professor licenciado ou de um assistente supervisionado por um professor licenciado, nos casos em que o 
Programa Educacional Individualizado - IEP não permita modificações, por parte do Conselho de Ensino 
Fundamental e Médio, das exigências quanto ao tempo de aprendizagem. A suspensão raramente é 
utilizada como medida disciplinar. Entretanto, a suspensão é considerada no caso do aluno: 
 

1.) Agredir um funcionário ou um colega 
 
2.) Fazer ameaças graves e não ser capaz de garantir a segurança e/ou ser um perigo para si 

mesmo ou para os outros  
 

3.) Levar armas para a escola 
 

4.) Envolver-se em casos graves de dano ao patrimônio 
 

5.) Demonstrar desrespeito contínuo às regras da escola e aos superiores  
 

E não responder a estratégias de tranquilização e de apoio comportamental positivo: 
 

1.) Intervalos 
 
2.) Utilização da sala de reflexão 

 
3.) Estratégias de tranquilização, incluindo restrição(ões) física(s) 

 
4.) Ligações proativas aos pais 

 
5.) Resolução de problemas junto à equipe de aconselhamento da escola 

 
Se o Coordenador do Programa ou o membro indicado da equipe determinar que o aluno deve ser 
suspenso, os pais receberão uma ligação e a equipe verificará se um adulto responsável está disponível 
para receber a criança. Nenhum aluno será enviado para casa, a menos que um adulto responsável esteja 
disponível para recebê-lo. No caso do pai não poder ou não querer buscar o filho na escola e se a criança 
continuar a agir como uma ameaça grave a sua própria segurança ou a de outros, a polícia ou a equipe de 
gerenciamento de crises será chamada.  
 
Sempre que um aluno é suspenso, a escola notifica imediatamente o(s) pai(s) ou o responsável pelo 
estudante e o distrito responsável pela colocação, por meio de contato oral e escrito, e oferecerá ao aluno a 
oportunidade de ser ouvido sobre a acusação, da qual os pais poderão participar. 



Uma reunião obrigatória entre pais, aluno e equipe escolar é marcada antes que o estudante seja 
reintegrado ao programa. Raramente o aluno recebe mais de um dia de suspensão; entretanto, caso isto 
aconteça, ou se o aluno não responder à reunião de reintegração, um segundo encontro entre pais, um 
representante do distrito responsável pela colocação e a equipe escolar será marcado, com o objetivo de 
explorar todas as modificações no programa possíveis de serem feitas dentro da escola, em uma tentativa 
de impedir a exclusão do aluno no programa.   
 
 
 
Suspensões de 3 a 5 Dias 
 
Caso o aluno seja suspenso por três (3) dias letivos consecutivos ou cinco (5) dias letivos não consecutivos 
durante o ano letivo, a escola, em conjunto com os pais e a Agência Educacional Local - LEA, de acordo 
com as leis federais, deverão explorar todas as modificações no programa possíveis de serem feitas dentro 
da escola, em uma tentativa de evitar suspensões mais longas do aluno no programa. 
 
O Programa Cooperativo da LABBB deverá registrar e rastrear a quantidade e a duração das suspensões, 
incluindo aquelas decorrentes de qualquer aspecto do IEP, o que abrange transporte.   
 
 
Suspensões de Mais de 10 Dias 
 
Para casos em que as suspensões excedem 10 dias letivos consecutivos ou formem parte de uma de série 
de outras suspensões, a LABBB Collaborative desenvolveu os seguintes procedimentos. 

 O distrito escolar responsável pelo aluno receberá uma solicitação para convocar uma reunião da 
Equipe do IEP antes da ocorrência de uma suspensão que constitua uma mudança na colocação 
do aluno com deficiência. 

 O programa participará da reunião da EQUIPE para: 
 

1. desenvolver ou revisar uma avaliação comportamental funcional sobre o comportamento 
do aluno e desenvolver ou modificar um plano de intervenção comportamental; 

2. identificar ambiente(s) educacional(is) alternativo(s) apropriado(s); 
3. conduzir uma determinação de manifestação (isto é, determinar a relação entre a 

deficiência e o comportamento). 
 

 Se a EQUIPE determinar que o comportamento NÃO é consequente de uma manifestação da 
deficiência, a escola poderá suspender ou expulsar o aluno, de acordo com as políticas aplicadas a 
todos os participantes do programa. O distrito escolar responsável deve, contudo, oferecer um 
programa educacional apropriado ao aluno, que pode ter lugar em outro ambiente. 

 Se a EQUIPE determinar que o comportamento É consequente de uma manifestação da 
deficiência, a EQUIPE tomará as providências para modificar o IEP, o plano de intervenção 
comportamental e/ou a colocação. 

 
 
 
 
 

 


