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A fim de preservar os recursos, as 
escolas não distribuirão cópias em 
papel do Código de Conduta do 
Estudante (Código) para cada 
estudante. Você pode localizar uma 
cópia eletrônica do Código on-line 
no website do Distrito em: 
https://www.ocps.net/ 
SiteCollectionDocuments/Docs%2
0Continually%20Updated/Code%2
0of%20Conduct.pdf. Se você 
precisar de uma cópia do Código em 
papel, marque onde indicado 
abaixo, assine e devolva esta folha, 
então forneceremos ao seu filho.  
 

Para os alunos do ensino 
fundamental e médio a Orange 
County Public Schools (OCPS) 
também está disponibilizando uma 
lista abrangente dos clubes 
extracurriculares, organizações, 
equipes esportivas e outras 
atividades escolares disponíveis na 
sua escola, incluindo informações 
de contato oficiais e alguns prazos 
para participar das referidas 
atividades.  

Estas listas estão 
disponíveis na página inicial do site 
para cada turma e cópias escritas 
podem ser solicitadas à escola. 

Este Código foi adotado 
para ajudar o seu filho/filha a ter o 
maior benefício possível na sua 
educação. A Política de Uso da 
Internet, encontrada dentro do 
Código, fornece orientação aos 
estudantes sobre o uso aceitável da 
rede de computadores OCPS. Por 
favor, leia e discuta o Código com o 
seu filho/filha. Para solicitar uma 
cópia impressa do código, por favor, 
assine esta folha e devolva à escola. 
Este formulário será mantido na 
escola.  

 
 

A NÃO DEVOLUÇÃO DESTE FORMULÁRIO ASSINADO, NÃO LIBERARÁ O ESTUDANTE OU OS 
PAIS/RESPONSÁVEIS DO CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DO ESTUDANTE, BEM COMO DA 

RESPONSABILIDADE EM CASO DE PERDA OU DANO DO PATRIMÔNIO DA OCPS.    

 
 
    Marque caso precise de uma cópia impressa do Código de Conduta do Estudante de 2017-2018. 
 
 
Nome do aluno                     Assinatura do aluno                                          Data 
 
 
Nome do pai ou responsável       Assinatura do pai ou responsável              Data 
 

Como pai, o ato Direitos Familiares de Educação e Lei de Privacidade (encontrado na Seção 1 do Código de Conduta 

do Estudante) lhe garante o direito com relação aos registros educacionais do aluno. Se você decidir que não quer que a 
escola libere informações do seu filho, entre em contato com a escola para preencher o formulário apropriado. 
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CÓDIGO DE CONDUTA DO ESTUDANTE  
Introdução 

A visão das Escolas Públicas do Condado de Orange é ser a maior formadora de estudantes bem 
sucedidos do país.  

 
Com esta visão em mente, as Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) 
desenvolveram o Código de Conduta do Estudante para ajudar estudantes, pais e a equipe 
escolar a entender as diretrizes para manutenção de um ambiente de aprendizagem seguro e 
organizado. Cada escola desenvolve suas próprias regras e expectativas para a conduta do 
estudante baseadas no amplo Código de Conduta do Estudante do distrito. 
 
O Código de Conduta do Estudante se aplica a todos os (OCPS) estudantes da Pré-Escola até o 12º 
ano, incluindo o ensino médio e estudantes em idade escolar que frequentam um centro técnico em um 
programa de dupla inscrição ou um programa de escola comunitária para o crédito colegial do ensino 
médio.  
Cada estudante do OCPS deve obedecer às regras distritais: 

 

• Enquanto estiver nas dependências da escola 
• Enquanto estiver sendo transportado da escola ou para a escola através de verba pública.  
• Durante eventos patrocinados pela escola, tais como viagens de campo, funções esportivas e 

atividades similares. 
 

As escolas também podem ter a autoridade para disciplinar os estudantes para atos próximos ou 
relacionados com a escola ou quando a conduta de um aluno tem um efeito negativo sobre a 
saúde, a segurança ou o bem-estar do aluno, de outros estudantes da escola ou do pessoal da 
escola.  
Enquanto os estudantes podem ser punidos por infrações de acordo com as respostas descritas 
no Código de Conduta do Estudante, por favor, esteja ciente de que poderia haver consequências 
adicionais através da aplicação da lei para os atos que violem a lei. 

 

 

Aviso de Responsabilidade Limitada para Supervisão de Estudantes  
 

Funcionários da OCPS não são responsáveis por supervisionar estudantes que chegam às 
dependências da escola mais de 30 minutos antes das aulas e/ou 30 minutos antes que uma atividade 
patrocinada pela Escola está programada para começar ou estudantes que permanecem nas 
dependências da escola mais de 30 minutos depois das aulas e/ou 30 minutos após o término da 
atividade patrocinada pela escola. OCPS não é responsável por supervisionar os alunos não 
matriculados na escola ou alunos não autorizados a participar de atividades promovidas pela escola. 

 
Contato casual ou acidental entre o pessoal da OCPS e estudantes nas dependências da escola não 
deve resultar em uma obrigação de supervisão de alunos. Os pais ou responsáveis não devem contar 
com funcionários OCPS para fornecer supervisão para o seu filho fora do período acima mencionado.
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Seção I 

 
Edital Público dos Direitos dos Pais ao Registro de Estudantes  
Escolas Públicas do Condado de Orange 

Direito dos Pais: Registro de Estudantes  
 
Como pais, os Direitos Familiares de Educação e Lei de Privacidade (FERPA) garante-lhe certos 
direitos com relação aos registros educacionais do aluno. Estes direitos são:  
 

1. O direito de inspecionar e examinar os registros escolares do aluno dentro de 45 dias após o dia em 
que a escola receber um pedido de acesso. Você deve apresentar um pedido por escrito ao diretor 
que vai identificar o(s) registro(s) que você deseja inspecionar. O diretor organizará condições de 
acesso e o notificará sobre a hora e o local onde os registros poderão ser examinados. 
Se a escola decidir não alterar o registro conforme solicitado, a escola irá notificá-lo sobre a 
decisão e aconselhá-lo sobre o seu direito a uma audiência sobre o pedido de alteração. 
 

2. O direito de consentir a divulgação de informações de identificação pessoal contida nos 
registros educacionais do aluno, exceto na medida em que a FERPA autoriza a divulgação 
sem consentimento. Uma exceção, que permite a divulgação sem consentimento, é a divulgação para os 
funcionários da escola com interesses educacionais legítimos. Um oficial da escola é uma pessoa empregada 
pelo Distrito como administrador, supervisor, instrutor, ou pessoal de apoio; a pessoa eleita para a 
diretoria da escola; ou uma pessoa ou companhia com quem o Distrito tenha contrato para executar uma 
tarefa específica. Um oficial da escola tem um interesse educacional legítimo se o funcionário precisa 
rever um registro de educação, a fim de cumprir a sua responsabilidade profissional. As informações 
pessoais identificáveis serão divulgadas sem o consentimento para funcionários apropriados em 
situações de emergência, para cumprir uma intimação legalmente emitida e em casos que envolvam o 
comparecimento escolar obrigatório e abuso infantil. 
 

3. O direito de apresentar uma queixa ao Departamento de Educação dos Estados Unidos referente 
a alegadas falhas pela escola ao cumprir com os requisitos da FERPA. O endereço do Escritório 
que administra a FERPA é: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of Education, 400 
Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605. 
 

Divulgação de Informações de Identificação Pessoal 
 
As Escolas Públicas do Condado de Orange podem liberar informações pessoais sem a sua permissão, 
a menos que você notifique o diretor, por escrito, no prazo de dez (10) dias a contar do recebimento do 
presente edital.  
Informações de Identificação Pessoal: Nome do estudante, endereço, nível de ensino (caso júnior ou 
sênior), datas de frequência, participação em atividades oferecidas pela escola e esportes, peso e altura 
de membros de equipes esportivas e prêmios e honrarias recebidas. (A lei federal autoriza recrutadores 
militares a obter números de telefone de estudantes do ensino médio).  
Segundo as disposições do FERPA, você tem o direito de impedir a divulgação das informações 
pessoais listadas acima. Se você decidir que não quer que a escola libere essas informações 
listadas acima, entre em contato com a escola em que o seu filho frequenta para tomar os 
procedimentos cabíveis.   
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Seção II 

 
Ambiente de Aprendizagem Seguro, Positivo e Receptivo 

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Frequentar a escola em ambiente positivo  
de aprendizagem 

Manter o decoro a fim de manter o ambiente 
de aprendizagem positivo 

Equipe escolar receptiva às necessidades  
do aluno 

Expressar suas necessidades e preocupações de 
maneira adequada 

Comparecimento 

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Ser informado sobre as políticas 
escolares sobre faltas e atrasos 

Assistir as aulas diariamente e estar presente no 
horário certo 

Recorrer de decisão sobre sua ausência Explicar ou documentar o motivo de uma ausência 

Solicitar trabalho que foi dado durante sua 
ausência/suspensão para ser entregue em 
prazo razoável  

Entregar o trabalho de classe, dado por 
ausência/suspensão justificada, no prazo 

Aconselhamento 

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Ser informado sobre os serviços de orientação 
escolar 

Usar os serviços de orientação para 
aprimoramento pessoal e educacional  

Ter acesso a aconselhamento individual ou em 
grupo 

Agendar as orientações com antecedência, exceto 
em emergências 

Solicitar aconselhamento Trabalhar em cooperação com todos os 
funcionários da escola  

Currículo 

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Receber padrão de classificação de um 
professor no início do período  

Solicitar programas acadêmicos e 
extracurriculares de acordo com sua capacidade 

Receber as descrições dos cursos  Pedir ajuda de funcionários da escola na escolha 
de cursos 

Aprender com professores competentes 
em um ambiente livre de preconceitos 

Cooperar com os professores e contribuir para um 
ambiente livre de preconceito  

Participar de programas com 
habilidades básicas na escola 
primária, média e secundária 

 
Se esforçar para dominar as habilidades básicas  
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Liberdade de Expressão  

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Expressas seus pontos de vista através da 
fala e da escrita, sem ser obsceno, 
perturbador ou difamatório. 

Respeitar o direito do outro de expressar suas 
opiniões 

Participar de obrigações patrióticas. Os 
estudantes têm o direito de não participar 
do Juramento de Fidelidade  

Comportar-se respeitosamente em obrigações 
patrióticas 

Ter suas crenças religiosas respeitadas 
Respeitar as crenças religiosas dos outros e se 
abster de atividades religiosas que não se sinta 
bem   

Liberdade de Expressão (Continuação) 
Direitos do aluno Deveres do aluno  

Reunir-se nas dependências da escola, de 
forma pacífica, seguindo os regulamentos 
federais, estaduais e locais 

Planejar, obter aprovação e realizar atividades 
alinhadas aos objetivos da escola. 

Ajudar a desenvolver e distribuir 
publicações como parte do processo 
educativo 

Seguir as regras do jornalismo responsável, sob a 
orientação de um consultor, incluindo a busca por 
informações completas, bem como abster-se de 
publicar conteúdo difamatório ou obsceno. 

Ser protegido contra assédio sexual Abster-se de assédio sexual  

Série  
Direitos do aluno Deveres do aluno  

Receber os padrões de classificação do 
professor no início do período de 
classificação  

Saber mais sobre os padrões de classificação 

Ser notificado de falha ou potencial falha 
quando o trabalho não for satisfatório  

Atender aos padrões acadêmicos de acordo com 
sua capacidade, esforçando-se para aprimorar o 
que for insatisfatório 

Privacidade e Direitos de Propriedade 

Direitos do aluno Deveres do aluno  

Ter privacidade quanto aos seus bens 
pessoais, a menos que os funcionários da 
escola tenham razões para acreditar que o 
aluno esteja de posse de materiais proibidos 
por lei ou pelas Normas do Conselho Escolar; 
qualquer indivíduo nas propriedades do 
Conselho do Condado de Orange está sujeito a 
ter suas posses investigadas. 

Manter os materiais proibidos por lei ou pelas 
Normas do Conselho Escolar fora da escola e das 
atividades escolares  

Ter seus bens pessoais respeitados Respeitar os bens pessoais dos outros  

Registros do Estudante 

Direitos do Aluno/Responsável Deveres do Aluno/Responsável 

Inspecionar e contestar as informações de 
registro do estudante  

Dar informação sobre a escola que possa ajudar 
na tomada de decisões educacionais 

Estar protegido por leis que proíbam a liberação 
de informações de identificação pessoal (exceto 
as informações do diretório), sem o 
consentimento do responsável ou do estudante 
elegível, para quem não está autorizado a 
recebê-las. O estudante elegível é aquele com 
mais de 18 anos ou que atende a uma 
instituição de nível superior 

Divulgar informações a pessoas ou agências que 
trabalhem para o bem do aluno  
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Equipamentos de Segurança 
Um estudante pode se aproximar de um funcionário da escola ou do pessoal contratado e 
voluntariamente entregar um objeto, cuja posse é proibida pelo Código de Conduta do Estudante. A 
menos que já tenha começado uma investigação dos funcionários sobre a posse de um objeto proibido, 
um estudante que se aproxima de um funcionário da escola e voluntariamente entrega tal objeto, pode 
não ser sujeito à ação disciplinar. Uma investigação é iniciada quando um funcionário da escola ou o 
pessoal contratado toma conhecimento de um objeto proibido. O responsável pelo aluno terá que retirar 
o objeto na escola, se for o caso. 
Se um aluno descobre objetos ilegais, como drogas, uma arma, ou outro tipo de contrabando na 
propriedade da escola, inclusive em um ônibus escolar, ele pode se aproximar de um funcionário da 
escola ou do pessoal contratado e relatar a descoberta. Um estudante não pode estar em violação do 
Código de Conduta do Estudante unicamente por fazer tal relato. Os funcionários da escola devem aderir 
às políticas e procedimentos relativos a uma investigação mais aprofundada quando houver esses 
relatos. 
 

Participação em Atividades Extracurriculares/Co-Curriculares 

 
A fim de participar de atividades extracurriculares/co-curriculares ou programas atléticos, os alunos 
devem aderir às normas do conselho escolar, critérios baseados na escola e na lei. Um estudante não 
suspenso ou expulso é elegível a participar de competições interescolares. No entanto, é importante que 
os alunos compreendam que as expectativas de comportamento colocadas sobre eles pela escola pode 
se estender além do campus da sala de aula e da escola. Em conformidade com a lei da Flórida, a 
diretoria da escola tem a autoridade para suspender os privilégios de participação dos alunos.  
 
Um estudante não pode participar de qualquer atividade interescolar se já participou, nesse mesmo 
esporte, em outra escola, durante o mesmo ano escolar, a menos que o estudante tenha sido transferido 
por transferência de cuidados, morte de um dos pais ou responsável, ou sido impactado por ordens 
militares ou alterações ordenadas pelo tribunal. A elegibilidade do aluno a participar de atividade 
interescolar não será afetada com base em alegações, até que se chegue a uma decisão final. 
 
O Sistema de Justiça Juvenil tem o compromisso de trabalhar em conjunto com os funcionários da 
escola para manter padrões de comportamento a todos os alunos, incluindo aqueles que participam de 
atividades curriculares, extracurriculares e atletismo. Com isto em mente, qualquer aluno que tenha sido 
formalmente acusado de um crime ou crime semelhante, por um advogado de acusação, deve ser 
excluído da participação dessas atividades por no mínimo um ano letivo. Se o aluno não for considerado 
culpado ou se as acusações forem retiradas, o estudante poderá retornar após a oficialização da decisão 
do tribunal.  
 
Qualquer estudante que tenha cometido uma infração Nível III será excluído da participação em 
atividades extracurriculares/co-curriculares e atléticas por no mínimo de um ano letivo. Qualquer 
estudante que tenha cometido uma infração Nível IV será excluído da participação em atividades 
extracurriculares/co-curriculares e atléticas durante toda sua inscrição na OCPS.  
 
Nada nesta seção do Código de Conduta do Estudante impedirá o exercício de qualquer autoridade 
existente do superintendente/pessoa designada ou o Sistema de Justiça Juvenil.  

 

Vestuário do Estudante 
 
O vestuário e a aparência dos estudantes das Escolas Públicas do Condado de Orange visam contribuir 
para a saúde e segurança individual, promovendo um ambiente educacional positivo e não 
interrompendo as atividades educacionais nem os processos escolares. Estes padrões mínimos de 
vestuário e aparência se aplicam a todos os alunos das escolas públicas do Condado de Orange, a 
menos que uma isenção específica seja concedida pelo diretor. Qualquer pedido de isenção deve ser 
feito ao diretor. 

1. As roupas devem ser usadas da forma como foram concebidas, suspensórios sobre os ombros, 
calças na cintura, cintos afivelados e roupas de baixo sem estarem expostas. 

2. Roupas com furos, rasgos ou manchas inapropriadas não serão permitidas se consideradas 
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obscenas.  
3. A barriga não pode ser exposta, mesmo quando os braços são levantados.  
4. Roupa normalmente usada quando participando de uma escola que patrocina atividade 

extracurricular ou esportiva pode ser usada para a escola quando aprovada pelo patrocinador, 
treinador, ou diretor. Exemplos seria líder de torcida, uniformes da equipe de desfile militar e da 
banda, camisetas da equipe, etc.  

5. Roupa muito apertada ou reveladora é inaceitável. 
6. Vestuário e/ou jóias que parecem ou sugerem palavras/gráficos relacionadas à ideia sexual, 

vulgar, drogas, álcool ou fumo ou que podem tender a provocar violência e perturbação na 
escola não deve ser usado.  

7. Objetos de gangue, jóias, tatuagens, roupas ou outras insígnias que parecem sugerir, provocar 
ou que podem tender a provocar violência ou perturbação não são permitidos.  

8. Os seguintes itens têm potencial para causar perturbação ou ameaça a um ambiente escolar 
seguro e positivo e estão proibidas. 

a. Chapéus, bonés, viseiras, óculos de sol ou bandanas, enquanto no campus durante o 
dia escolar.  

b. Correntes penduradas no pescoço, cinto, bolso ou ligadas à carteira.  
c. Joias que contém qualquer tipo de objeto cortante. 

9. Bainhas de shorts, vestidos e saias não podem ser inferiores ao meio da coxa.  
10. As roupas devem seguir a regra dos quatro dedos de largura nos ombros.  
11. Sapatos devem ser usados. Os descritos abaixo não são aceitáveis:  

a.  Sandálias (K-8)  
b. Chuteiras (K-12)  
c. Sapatos abertos atrás (K-8) 
d. Sapatos com rolamentos (K-12)  

Qualquer estudante que violar a política de vestuário descrita na Seção 1.006,07 (2) (d), Estatuto da 
Flórida, estará sujeito à ação disciplinar conforme ali descrito. Espera-se que as escolas individuais 
usem as diretrizes de vestimenta e de higiene como padrões mínimos, mas são encorajados a 
estender as suas próprias normas para atender a singularidade de sua comunidade escolar. 
 

Normas de Conduta para os Alunos Transportados por Ônibus Escolar 
Por causa dos esforços contínuos das OCPS para fornecer transporte seguro para todos os alunos, 
seja para uma viagem de campo, função atlética, atividade similar ou de e para casa, os alunos 
devem obedecer às seguintes normas de comportamento do ônibus escolar, além do Código de 
Conduta do Estudante: 

1. Obedecer ao motorista do ônibus todo o tempo.  
2. Ficar na calçada enquanto espera pelo ônibus. 
3. Estar no ponto de ônibus cinco minutos antes da hora marcada. 
4. Atravessar a rua vários passos na frente do ônibus.  
5. Pegar somente o ônibus que lhe é atribuído.  
6. Embarcar e desembarcar no ponto de ônibus que lhe é atribuído.  
7. Agir apropriadamente enquanto espera pelo ônibus.  
8. Dar seu próprio nome quando solicitado pelo motorista ou monitor.  
9. Permanecer sentado sempre que o ônibus estiver em movimento e utilizar o cinto de 

segurança.  
10. Permanecer em silêncio enquanto as luzes estiverem acesas.  
11. Permanecer em silêncio em cruzamentos ferroviários. 
12. Não trazer comida, bebidas, chicletes e cigarro no ônibus.  
13. Não trazer répteis, insetos, animais ou animais aquáticos (mortos ou vivos) no ônibus.  
14. Não trazer instrumentos que poderiam interferir na segurança ou impedir que outros possam 

sentar se não houver um assento vazio para colocá-los.  
15. Não exibir cartazes de dentro do ônibus.  
16. Não utilizar linguagem ou gestos obscenos. 
17. Não utilizar atos de vandalismo.  
18. Não jogar qualquer tipo de objeto das janelas do ônibus. 
19. Abster-se de qualquer conduta ou comportamento que possa interferir com o transporte 

ordenado, seguro e rápido de si mesmo ou de outros passageiros.  
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20. Pranchas de skate não são permitidas no ônibus escolar.  
Dispositivos de gravação foram instalados em muitos ônibus. Os estudantes podem ser filmados em 
qualquer momento durante seu passeio. As gravações podem ser utilizadas para determinar 
violações do Código de Conduta do Estudante. As violações das normas acima mencionadas, ou 
qualquer outra seção do Código de Conduta do Estudante podem ser as bases para a suspensão 
ou expulsão do ônibus/escola.  
 

Política sobre uso de Internet 
A Política Sobre Uso de Internet Pelos Estudantes nas Escolas Públicas do Condado 

de Orange  
Todas as escolas do Condado de Orange oferecem acesso à Internet para estudantes em áreas 
selecionadas. Este documento contém a Política de Utilização Aceitável para alunos usarem 
Internet. 

Propósito Educacional 
O acesso à Internet foi estabelecido para um propósito educacional limitado e deve ser coerente 
com o currículo do distrito e da Sunshine State Standards. O termo "finalidade educativa" inclui 
atividades acadêmicas, desenvolvimento de carreira e atividades de autodescoberta limitadas de 
alta qualidade. O acesso não foi estabelecido como um serviço público ou de um fórum público. As 
Escolas Públicas do Condado de Orange (OCPS) tem o direito de impor restrições razoáveis sobre 
o material acessado ou postado através do sistema. Os alunos devem seguir as regras 
estabelecidas no Código de Conduta do Estudante e da lei no uso dos recursos da Internet e de 
rede. Os alunos não podem usar a Internet para fins comerciais. Isso significa que eles não podem 
oferecer, fornecer ou comprar produtos ou serviços através da Internet em qualquer escola usando 
qualquer recurso distrital. 

Acesso à Internet pelos Alunos 

E-mail é um sistema de correio eletrônico que permite que os alunos se comuniquem um a um com 
pessoas em todo o mundo. Os estudantes podem ter acesso ao e-mail ou chat apenas sob a 
supervisão direta do seu professor para fins de instrução específica conforme designado pela 
escola. Apenas acesso específico de e-mail autorizado será permitido pelo Distrito como exigido 
pela Lei de Proteção à Internet para Crianças (CIPA). Os estudantes não podem estabelecer contas 
de e-mail através do acesso à Internet do distrito. Todos os alunos terão acesso a recursos de 
informação pela web através da sala de aula, centro de mídia, ou laboratório de informática.  
Se aprovado pelos administradores, os alunos podem contribuir para uma página de web. Todo o 
conteúdo deve ser pré-aprovado pela equipe apropriada.  
Orange County Public Schools, 445 West Amelia Street, Orlando, FL 32801 
Adotado e desenvolvido pelo Responsible Netizen Center for Advanced Technology in Education da Universidade de 
Oregon 

Usos Inaceitáveis 
Os seguintes usos de acesso à Internet das Escolas Públicas do Condado de Orange são considerados 
inaceitáveis:  
Segurança Pessoal  

Os alunos não irão publicar informações de contato pessoal sobre si mesmo ou outras pessoas. 
Informações de contato pessoal incluem endereço, telefone, endereço da escola, endereço de trabalho, 
etc. Essas informações não podem ser fornecidas a um indivíduo, organização ou empresa, incluindo 
sites que solicitam informações pessoais. Os alunos devem divulgar imediatamente a um professor 
quaisquer mensagens recebidas que são inadequadas ou os façam sentirem-se desconfortáveis. 
Atividades Ilegais  

Os alunos não devem tentar obter acesso não autorizado à rede OCPS ou a qualquer outro sistema de 
computador através da Internet ou ir além do acesso autorizado. Isto inclui a tentativa de login por meio 
da conta de outra pessoa ou acessar os arquivos de outra pessoa. Essas ações são ilegais, mesmo que 
apenas para fins de "navegação". Os alunos não devem fazer tentativas deliberadas de perturbar o 
sistema de computador ou destruir dados ao espalhar vírus de computador ou por qualquer outro meio. 
Essas ações são ilegais [F.S. 815 crimes de informática]. Os alunos não devem usar a rede OCPS para 
exercer qualquer ato ilegal, como venda de drogas ou a compra de álcool, engajar-se em atividades de 
gangues criminosas, ameaçando a segurança das pessoas, etc.  
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Sistema de Segurança 

Os alunos são responsáveis pelo acesso individual à rede e devem tomar todas as precauções razoáveis 
para impedir o acesso de outros. Sob nenhuma condição deve um estudante fornecer senhas para outra 
pessoa. Os alunos irão notificar imediatamente um professor ou coordenador de tecnologia da escola, se 
um possível problema de segurança foi identificado. Qualquer tentativa de olhar ou procurar por 
problemas de segurança poderá ser interpretada como uma tentativa ilegal para obter acesso. Os 
estudantes devem evitar a propagação inadvertida de vírus de computador, seguindo os procedimentos 
de proteção contra vírus do Distrito se o software foi baixado. Sob nenhuma circunstância os alunos são 
autorizados a utilizar uma estação de trabalho para ter acesso a notas de estudantes ou outros registros 
estudantis privadas. Os estudantes não devem carregar o software não autorizado em computadores ou 
em servidores de arquivos. Os alunos não irão utilizar qualquer equipamento ou software para ignorar, 
destruir, modificar ou abusar o acesso à rede das OCPS ou interromper as atividades de rede de 
terceiros. Qualquer estudante identificado como um risco de segurança ou que tenha um histórico de 
problemas com computador e/ou acesso à rede pode ter autorização negada.  
Hardware de propriedade do aluno não será permitido para se conectar a rede OCPS sem a autorização 
por escrito, concedida pelo diretor da escola. Software de antivírus apropriado e um software de 
segurança devem ser ativados antes do uso da rede. 
Linguagem Imprópria 

Restrições contra linguagem inadequada se aplicam às mensagens públicas, mensagens privadas e 
material postado em páginas da web. 
Os alunos não usarão linguagem obscena, profana, vulgar, rude, ameaçadora ou desrespeitosa. Os 
alunos não irão assediar outra pessoa. Assédio é persistentemente agir de uma forma que aflige ou 
incomoda outra pessoa. Se alguém pedir a um aluno para parar de enviar mensagens, ele ou ela deve 
parar.  
Os alunos não postarão, intencionalmente ou não, informações falsas ou difamatórias sobre uma pessoa 
ou organização. Os alunos não irão repassar uma mensagem que foi enviada a eles de forma privada 
sem a permissão da pessoa que enviou a mensagem original. Os alunos não devem postar informações 
pessoais sobre outra pessoa.  

Respeitando os Limites de Recursos 
Os alunos devem usar o sistema apenas para atividades de educação e desenvolvimento de carreira e 
atividades limitadas de alta qualidade e autoconhecimento.  
Os alunos não devem baixar arquivos maiores que 3MB a menos que seja absolutamente necessário. 
Se necessário, baixe o arquivo em um momento quando o sistema não está sendo muito utilizado.  
Os alunos irão verificar e-mail com frequência, apagar as mensagens indesejadas prontamente, e ficar 
dentro da cota de e-mail estabelecido. Os alunos não devem postar mensagens em cadeia ou se 
envolver em "spamming". Spam é o envio de uma mensagem chata ou desnecessária a um grande 
número de pessoas. 
Orange County Public Schools, 445 West Amelia Street, Orlando, FL 32801 
Adotado e desenvolvido pelo Responsible Netizen Center for Advanced Technology in Education da 
Universidade de Oregon 

Plágio e Direitos Autorais 
Os alunos não devem plagiar trabalhos encontrados na Internet. Plágio é pegar as ideias ou escritos de 
outros e apresentá-los como se fossem seus.  
Os alunos devem respeitar os direitos dos proprietários dos direitos autorais. Violação de direitos 
autorais ocorre quando um trabalho que está protegido por um direito autoral é inadequadamente 
reproduzido. Se uma obra contém linguagem que especifica o uso adequado desse trabalho, os 
estudantes devem seguir as exigências expressas. Os alunos devem solicitar a permissão do 
proprietário dos direitos autorais.  

Acesso Inapropriado 
De acordo com a Lei de Proteção à Internet para Crianças (CIPA), todo o acesso web das OCPS é 
filtrada; no entanto, isto não exclui a possibilidade de que sites inadequados não estejam bloqueados. 
Não use a Internet da OCPS para acessar material que é profano ou obsceno (pornografia), que defende 
atos ilegais, ou que advoga a violência ou discriminação para com outras pessoas (literatura de ódio). A 
exceção especial pode ser feita se o objetivo do acesso é realizar pesquisas com o instrutor e aprovação 
do distrito. Os alunos devem notificar imediatamente um professor se informações inadequadas por 
engano é acessado. Isto irá proteger os alunos contra uma alegação de violação intencional desta 
política. Os pais ou responsáveis devem instruir os seus filhos se há material adicional que eles acham 
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que seria inadequado para acessar. OCPS espera plenamente que o aluno seguirá as instruções de 
seus pais. 

Direitos dos Alunos 
Liberdade de Expressão 

O direito dos estudantes à liberdade de expressão, conforme estabelecido no Código de Conduta do 
Estudante, também se aplica à comunicação na Internet. OCPS Internet é considerada um fórum 
limitado, semelhante a um jornal da escola e, portanto, os administradores podem restringir o discurso 
por motivos educacionais válidos. No entanto, o discurso não será restringido em função de um 
desacordo com as opiniões que um estudante expressa.  
Busca e Apreensão  

Os pais têm o direito de pedir para ver o conteúdo dos arquivos de seus filhos que estejam em qualquer 
equipamento de propriedade do distrito. OCPS irão cooperar plenamente com as autoridades locais, 
estaduais ou autoridades federais em qualquer investigação relacionada com quaisquer atividades 
ilegais realizadas na rede OCPS. Uma busca individual será realizada se houver suspeita razoável de 
que um estudante tenha violado esta Política, o Código de Conduta do Estudante, ou a lei. A 
investigação será razoável e relacionada a suspeita de violação.  
Processo Devido  

Os administradores da escola irão cooperar plenamente com as autoridades locais, estaduais ou 
autoridades federais em qualquer investigação relacionada a quaisquer atividades ilegais realizadas 
através de acesso à rede OCPS. Se a violação envolve também o Código de Conduta do Estudante, 
estas serão tratadas da maneira descrita nesse documento.  

Limitação da Responsabilidade  
OCPS não garantem que as funções ou os serviços fornecidos por ou através da sua rede estará livre de 
erros. O Distrito não será responsável por qualquer dano sofrido, incluindo, mas não limitando, a perda 
de dados ou interrupções de serviço. Os alunos são responsáveis por fazerem uma cópia de seus 
arquivos. As OCPS não serão responsáveis pela precisão ou qualidade das informações obtidas através 
da rede. As OCPS não serão responsáveis por obrigações financeiras decorrentes do uso não 
autorizado da rede, como resultado da má utilização intencional.  

Abuso de Eletrônicos e Internet/Dispositivos de Comunicação 
As OCPS estão empenhadas em fornecer um ambiente educacional seguro, positivo, produtivo e 
estimulante. O uso da internet ou dispositivo eletrônico para transmitir qualquer comunicação, imagem 
ou ilustração que cause ou contribua com a intimidação, assédio, abuso ou menosprezo aos estudantes 
e funcionários é estritamente proibido. Isto inclui qualquer comunicação, imagem ou ilustração que tenha 
impactos negativos no ambiente educacional da escola para estudantes ou funcionários, seja produzida 
internamente ou que tenha origem fora da escola. As seguintes comunicações eletrônicas transmitidas 
pela internet ou dispositivo eletrônico são proibidas: cyber perseguição, assédio/cyber-bullying, sexting, 
coação, extorsão, ameaças de violência ou dano, ou outros crimes relacionados a computadores que 
têm impacto no ambiente educacional. Sexting é definido como o envio, encaminhamento, exibição, 
armazenamento ou envio de mensagens sexualmente explícitas, obscenas, indecentes ou pornográficas 
de imagens ou mensagens por um telefone celular, computador ou outros meios eletrônicos durante o 
horário escolar ou atividades escolares, dentro ou fora do campus; enquanto nas propriedades OCPS, 
ou para além das horas de funcionamento da escola, se o comportamento afetar negativamente a 
segurança pessoal ou o bem-estar dos indivíduos, a governação, o clima ou a eficiência dos processos; 
ou o processo de educação ou experiência.  
Orange County Public Schools, 445 West Amelia Street, Orlando, FL 32801 
Desenvolvido pelo Responsible Netizen Center for Advanced Technology in Education da Universidade 
de Oregon 

A violação da Política de Abuso de Eletrônicos e Internet/Dispositivos de Comunicação ou de qualquer 
política do Conselho relacionada ao uso de telecomunicações ou dispositivos eletrônicos pode resultar 
em disciplina de acordo com o Código de Conduta do Estudante adotado. Os administradores das OCPS 
têm critério para determinar se qualquer comunicação eletrônica, imagem ou ilustração viola esta política 
e o Código de Conduta do Estudante. As disposições das Normas do Conselho Escolar JIC: Traga Seu 
Próprio Dispositivo - Estudantes e Eletrônico Externo, Digital ou Dispositivos de Telecomunicações, 
conforme alterada, são especificamente incorporadas aqui. O aluno que aprender com qualquer 
conteúdo da internet ofensivo ou comunicação eletrônica, imagem ou ilustração em qualquer escola 
OCPS, estudante ou membro da equipe deve relatar imediatamente a questão ao pessoal da escola. 
Cada relatório será avaliado para determinar a ação apropriada. 
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Orange County Public Schools, 445 West Amelia Street, Orlando, FL 32801 
Desenvolvido pelo Responsible Netizen Center for Advanced Technology in Education da Universidade de Oregon  

 
CONDUTA CIVIL  

TÍTULO: Código de Civilidade 

Código de Civilidade  
POLÍTICA:  

A educação de uma criança acontece apenas através da parceria entre a criança, o corpo docente da 
escola e os funcionários, os pais ou responsáveis, comunidade e funcionários do escritório distrital. A 
parceria é um estado ativo, que inclui partilha de responsabilidades, comunicação efetiva e participações 
bem-vindas. 
Quando as pessoas que estão trabalhando em conjunto concordam, a parceria é executada sem 
problemas. Mas duas pessoas nem sempre concordam, dificultando a parceria. A parceria é mais 
poderosa - como as crianças são educadas para alcançar seus potenciais - quando estamos de acordo 
sobre a forma de discordar. Temos de ser civilizados em nossos discursos. 
Civilidade é frequentemente descrito pela sua ausência. Ouvimos falar de ações prejudiciais, tais como 
raiva no trânsito, confronto físico, estereótipos étnicos e insultos. Mas a civilidade não é apenas a 
ausência de danos. É a afirmação do que é melhor sobre cada um de nós individualmente e 
coletivamente. É mais do que dizer "por favor" e "obrigado". Ela está refletindo o nosso respeito pelos 
outros em nosso comportamento, independentemente de nós os conhecermos ou gostarmos deles. 
Também não é simplesmente ser politicamente correto e não é para ser usado para abafar críticas ou 
comentários. É ser sincero e amável e cada um de nós assumirmos a responsabilidade por nossas 
próprias ações, em vez de culpar os outros.  
 
Como nos comunicamos uns com os outros, precisamos lembrar que estamos trabalhando em conjunto 
para beneficiar as crianças desta comunidade. 
Portanto, o Conselho Escolar do Condado de Orange requer que, como nos comunicamos, estudantes, 
professores e funcionários das OCPS, pais e responsáveis, encarregados de educação e todos os outros 
membros da comunidade devem:  
1. Tratarem-se com cortesia e respeito em todos os momentos.   
Isso significa que: 

 Devemos ouvir atentamente e respeitosamente como os outros expressam opiniões que podem ser diferentes 
das nossas.  

 Devemos compartilhar nossas opiniões e preocupações, sem elevar a voz ou usar linguagem ofensiva, gestos ou 
palavras de baixo calão.  

2. Tratem-se com bondade.   
Isso significa que: 

 Tratamos uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. 

 Não ameaçamos ou causamos dano físico ou corporal aos outros.  

 Não ameaçamos ou causamos danos à propriedade dos outros.  

 Não intimidamos, menosprezamos ou provocamos os outros e não permitimos que outros o façam em nossa 
presença.  

 Não humilhamos e não somos abusivos ou obscenos em qualquer das nossas comunicações.  
3. Assumir a responsabilidade por nossas próprias ações.  
Isso significa que: 

 Compartilhamos informações honestamente.  

 Controlamos nosso temperamento.  

 Não perturbamos ou tentamos interferir com o funcionamento de uma sala de aula ou qualquer outro trabalho ou 
área pública de uma instalação escolar ou na escola.  

4. Cooperar entre si. 
Isso significa que: 

 Obedecemos às regras da escola para o acesso e visitação. 

 Respeitamos as obrigações e limitações de tempo.  

 Nos notificamos mutuamente quando temos informações que possam ajudar a alcançar o nosso objetivo comum. 
Isso irá incluir informações sobre questões de segurança, progresso acadêmico, alterações que podem afetar o 
trabalho ou eventos de um aluno na comunidade que poderia causar impacto na escola. 

 Respondemos quando alguém nos pede ajuda. 

 Entendemos que nem sempre conseguimos o que queremos.  

 

TÍTULO: Autoridade e Execução do Código de Civilidade 
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POLÍTICA:  
Autoridade e execução de um código de conduta civil, em última análise, dependem da vontade 
individual e coletiva dos envolvidos - estudantes, professores e funcionários das OCPS, pais, 
responsáveis e todos os outros membros da comunidade. No entanto, as pessoas precisam saber como 
responder a um comportamento não civilizado e como tal comportamento terá consequências. O 
conselho escolar não tolera a falta de civilidade por qualquer pessoa.  
Portanto:  
 
1. Um estudante que acredita que não tem sido tratado de uma forma que reflete o Código de Civilidade, deve 

relatar tal comportamento ao administrador da escola.  
2. Um dos pais, tutor ou membro da comunidade que acredita que não tem sido tratado de uma forma que 

reflete o Código de Civilidade deve relatar tal comportamento ao supervisor imediato do funcionário. 
3. Um funcionário que acredita que não tem sido tratado de uma forma que reflete do Código de Civilidade 

deve usar as seguintes diretrizes:   
A. Se está ameaçado fisicamente, o empregado pode entrar em contato com a aplicação da lei.  
B. Qualquer pessoa que se encontra no distrito escolar sem autorização, pode ser direcionada a deixar o 

local por um administrador ou agente de segurança. Qualquer um que ameace ou tente interromper as 
operações da escola ou do distrito escolar, prejudicar fisicamente alguém, intencionalmente causar 
danos, gritar ou usar linguagem ofensiva, gestos, palavrões ou mostrar um temperamento explosivo, 
pode ser direcionado para deixar o local por um administrador ou agente de segurança.  

a. Se essa pessoa não sair imediatamente e voluntariamente, a lei deve ser aplicada.  
C. Se uma chamada telefônica gravada pela secretária eletrônica, e-mail, mensagem de voz ou qualquer 

tipo de comunicação escrita, é humilhante, abusiva, ameaçadora ou obscena, o funcionário não é 
obrigado a responder.  

a. Se sua integridade física está ameaçada, o empregado pode entrar em contato com a aplicação 
da lei.  

b. O funcionário deve guardar a mensagem e entrar em contato com a seu supervisor imediato ou 
segurança do distrito escolar.  

D. Se qualquer membro do público usar obscenidades ou falar de uma maneira humilhante, em voz alta 
ou de maneira ofensiva, o funcionário a quem é dirigido os insultos deve tomar as seguintes ações: 

a. Calmamente e educadamente pedir à pessoa para se comunicar civilmente.  
b. Se o abuso verbal continuar, dê um aviso adequado para a pessoa e encerre a reunião, 

conferência ou conversa telefônica.  
c. Se a reunião ou conferência é nas instalações do distrito escolar, solicitar que um administrador 

ou pessoa autorizada peça à pessoa de imediato a deixar o local.  
d. Se a pessoa não deixar imediatamente o local, um administrador ou outra pessoa autorizada 

deverá utilizar a aplicação da lei para tomar quaisquer medidas consideradas necessárias. 

 
AUTORIDADE LEGAL:   

LEIS IMPLEMENTADAS:  

ADOTADA: 25/09/01  

Seção III 

 

Visão Geral do Código de Resposta Disciplinar 
Infrações disciplinares estudantis e as respostas a elas são divididas em quatro níveis. Cada nível 
representa infrações progressivamente mais graves e as respostas a elas se tornam progressivamente 
mais graves. Ambas as infrações e as respostas são descritas mais adiante nesta seção. 

Evasão Escolar 
Se um aluno é obrigado por lei a frequentar a escola, a escola não irá suspender o aluno por ausências 
injustificadas ou evasão escolar. No entanto, se um aluno chega à escola e depois deixa o campus, tem 
ausências das aulas ou não assiste às aulas específicas, a escola pode tomar medidas disciplinares. A 
lei da Flórida exige que o superintendente informe o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos 
Automotores o nome, data de nascimento, sexo e número de identificação pessoal de todos os alunos 
(14-18 anos de idade) que acumulem 15 ausências não justificadas em qualquer dos 90 dias do período. 
Estes alunos podem perder carteiras de motorista. Além disso, os pais dos alunos que frequentemente 
perdem aula estão sujeitos a ações tomadas pelo sistema judicial.  
 

Posse de Substâncias Ilícitas  
De acordo com a lei estadual, a posse ilegal, a utilização, compra, venda ou distribuição de drogas 
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ilícitas e/ou álcool por estudantes nas dependências da escola ou em qualquer atividade escolar é 
proibida. 

Posse de Armas de Fogo ou outras Armas nas Dependências das OCPS 
OCPS proíbe qualquer estudante ou visitante (exceto policiais, tal como definido no capítulo 943, do 
Estatuto da Flórida) de trazer arma de fogo ou outro tipo de arma nas dependências da escola. Isto 
inclui, mas não está limitado a, possuindo ou carregando uma arma de fogo pessoal, num veículo, ou 
outro recipiente de transporte. 

Estacionamento para Estudantes e Armários com Cadeado 
Todos os estacionamentos e armários das OCPS são propriedades do sistema escolar. As autoridades 
escolares têm o direito de inspecionar qualquer veículo de estudante estacionado e ou armários, a fim de 
proteger a saúde, segurança e bem-estar dos alunos. Isso inclui o uso de drogas e cães farejadores. 
Cada estudante que usa a propriedade OCPS para estacionar um veículo ou utiliza um armário na 
escola deve assinar um formulário para estacionamento de estudantes e armários nas OCPS e/ou 
formulário de Consentimento para Pesquisa e Renúncia reconhecendo a responsabilidade com as 
condições de pré-requisito para a emissão de um bilhete de estacionamento de estudante e/ou um 
armário de estudante. Veículos individuais de estudante estacionados e/ou pesquisas em vestiários 
serão realizadas se o pessoal da escola tem suspeita razoável de uma violação da lei ou do Código de 
Conduta do Estudante. Rotina de limpeza em vestiários não é considerada pesquisa. 

Pesquisa de Pessoal 
OCPS reconheceu a necessidade de respeitar os direitos dos indivíduos ao mesmo tempo proteger a 
saúde, segurança e bem-estar de todos os estudantes e funcionários da escola. Para este fim, as OCPS 
desenvolveram diretrizes operacionais para varredura eletrônica utilizando detectores de metal portáteis 
e "hands-on" busca física nas escolas como um meio de ajudar a criar e manter um ambiente 
educacional seguro no Condado de Orange. Qualquer indivíduo na propriedade OCPS está sujeita à 
pesquisa. 

Política de Uso de Celulares para Estudantes  
Um estudante pode possuir um telefone celular na propriedade da escola, em atividades após a escola, 
e às funções relacionadas com a escola, desde que, durante o horário escolar e em um ônibus escolar, o 
telefone celular permaneça desligado e guardado. As violações desta política podem resultar em perda 
do telefone celular e/ou outras ações disciplinares.  Se confiscados, o pai/tutor precisa buscar o telefone 
celular na escola. Em nenhum momento as OCPS devem ser responsáveis pelo roubo, perda ou dano 
de telefones celulares ou outros dispositivos eletrônicos trazidos para a sua propriedade. 

Tolerância Zero para Crimes Violentos Relacionados à Escola 
De acordo com a Seção 1.006,13, Estatuto da Flórida, intitulado "Política de Tolerância Zero de 
Criminalidade e Vitimização", a intenção das OCPS é promover um ambiente de aprendizagem seguro e 
de apoio nas escolas, para proteger os alunos e funcionários da conduta que representa uma ameaça 
grave para a segurança da escola, e para incentivar as escolas a utilizarem alternativas à expulsão ou 
encaminhamento para as agências de aplicação da lei. A Política de Tolerância Zero não se destina a 
ser rigorosamente aplicada a pequenos atos de má conduta e contravenções. A Política de Tolerância 
Zero deve aplicar-se igualmente a todos os alunos, independentemente da sua situação econômica, raça 
ou deficiência. Consulte as Normas do Conselho Escolar JIC, intitulado "Tolerância Zero para Crimes 
Relacionados à Escola", para mais informações. 

Alternativa Positiva Para Suspensão Escolar  
A Alternativa Para Suspensão das Salas de Aula ou P.A.S.S. (Alternativa Positiva para Suspensão 
Escolar) é um programa de curto prazo, uma iniciativa para suspensão das salas de aula locais projetado 
para atender às necessidades exclusivas de estudantes que tenham cometido uma infração 
comportamental a nível escolar. Os componentes da sala de aula vão ajudar os alunos a desenvolver 
habilidades de enfrentamento mais eficazes, os princípios do desenvolvimento de caráter, 
comportamentos pró-sociais, mantendo-se nos trilhos com acadêmicos em sala de aula.  
PASS é projetado como um acessório para o Código de Conduta do Estudante das OCPS. Apenas os 
administradores, com documentação oficial de referência, podem colocar um estudante em P.A.S.S 
periodicamente ou durante alguns dias que não excedam 10 dias para uma única atribuição. Este 
programa permitirá que escolas e administradores possam lidar eficazmente com a violação do Código 
de Conduta do Estudante onde não será necessário que um aluno seja removido do ambiente escolar.  

Justiça Reparadora  
OCPS implementaram um programa de Justiça Reparadora projetado para atender às necessidades 
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exclusivas de estudantes (Séries 6-12) que tenham cometido uma infração de comportamento não-
violento em violação do Código de Conduta do Estudante. Incidentes que podem qualificar para a 
participação no programa Justiça Reparadora incluem, mas não estão limitados a, álcool, bullying, 
drogas, assédio sexual e roubo. Círculos de Justiça Reparadora foram instituídos com a pessoa lesada, 
a pessoa responsável e os membros da comunidade escolar (administrador/reitor/coordenador). A 
fundação do programa de Justiça Reparadora é ao mesmo tempo o respeito pela segurança da 
comunidade e uma compreensão sistêmica que se baseia nos pontos fortes dos participantes, emprega 
uma abordagem de equipe de Sistema de Assistência, incorpora uma prática de Suporte de Sistema 
Multicamadas (MTSS) e identifica claras e específicas expectativas e medidas de resultados, a fim de 
ajudar os jovens a desenvolver habilidades de enfrentamento mais eficazes e comportamentos pró-
sociais. Esta abordagem focaliza a situação como sendo o problema em vez de o indivíduo ser o 
problema. A conclusão bem sucedida do programa de Justiça Reparadora servirá como consequência 
aceitável em vez de suspensão, expulsão ou outra medida disciplinar apropriada.  

Armas Simuladas 
Simulando uma arma de fogo ou outro tipo de arma enquanto estiver jogando ou vestindo roupas ou 
acessórios que retratam uma arma de fogo ou outro tipo de arma ou expressar uma opinião sobre 
Direitos de Segunda Emenda não são motivos para uma ação disciplinar ou encaminhamento para a 
justiça criminal ou sistema de justiça juvenil. Simulação de uma arma de fogo durante uma brincadeira 
inclui, mas não se limita a: 

 Empunhar um salgado parcialmente consumido ou outro item alimentar para simular uma arma de fogo ou 
outra arma. 

 Possuir uma arma de fogo de brinquedo ou outro tipo de arma com 2 polegadas ou menos no comprimento 
total. 

 Possuir uma arma de fogo de brinquedo ou outro tipo de arma feita de blocos de construção de plástico. 

 Usar um dedo ou a mão para simular uma arma de fogo ou outro tipo de arma. 

 Usar lápis, caneta ou outro utensílio para escrever ou desenhar para simular uma arma de fogo ou outro 
tipo de arma. 

O aluno pode estar sujeito à ação disciplinar se simulando uma arma de fogo ou outro tipo de arma, 
perturbando a aprendizagem do aluno, provocar danos corporais em outra pessoa ou colocar outra 
pessoa em possível dano corporal. A gravidade das consequências impostas sobre um aluno, incluindo o 
encaminhamento à justiça criminal ou sistema de justiça juvenil, deve ser proporcional à gravidade da 
infração e em conformidade com as normas do conselho escolar para infrações semelhantes. Se um 
aluno for punido por essa conduta, o diretor da escola ou pessoa designada deve chamar seus pais. 

Investigações Disciplinares Estudantis 
OCPS é responsável por investigar todas as alegações de falta de conduta estudantil dentro de sua 
jurisdição. Portanto, os funcionários da OCPS estão autorizados a entrevistar estudantes e a obter 
declarações de testemunhas de estudantes envolvidos em infrações ao Código de Conduta do 
Estudante. Qualquer aluno pode se recusar a participar de uma investigação. Além disso, os 
pais/responsáveis podem solicitar que o estudante não participe de investigações de disciplina estudantil 
sem autorização dos pais/responsáveis, enviando o pedido, por escrito, à administração da escola. No 
entanto, a recusa em participar da investigação não proíbe a OCPS de continuar com a investigação e 
administrar uma consequência disciplinar apropriada. 
 

Seção IV 
Código de Resposta Disciplinar para Escolas Secundárias e Pós-Secundárias  

Nível I – Código de Resposta Disciplinar 
Ofensas de nível I são pequenos atos de má conduta que interferem com a ordem da sala de aula, a 
função da escola, programa extracurricular/co-curricular ou transporte aprovado.  
O funcionário das OCPS envolvido deve intervir na má conduta. Se forem necessárias outras medidas, o 
funcionário do distrito escolar deve encaminhar o aluno para o administrador da escola para uma ação 
disciplinar. Depois de ouvir a explicação do aluno, consultar os membros da equipe e fazer qualquer 
outra investigação necessária, o administrador irá decidir sobre uma ação disciplinar. Suspensão não é 
uma resposta disciplinar disponível para violações Nível I. 

Infrações 
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A. Fraude: 

Utilização não autorizada intencional ou deliberada do trabalho de outra pessoa 
para fins acadêmicos ou utilização não autorizada de notas ou outro material 
para a realização de um trabalho acadêmico ou de teste. Além das respostas 
disciplinares, o aluno pode receber nenhum crédito para o trabalho, teste ou 
exame, a critério do professor. 

B. 
Perturbação em Sala 
de Aula: 

Conduta ou comportamento que interfira ou interrompa o processo de 
ensino/aprendizagem. 

C. 
Comportamento 
Turbulento:  

Conduta ou comportamento que interfira ou interrompa a ordem do ambiente 
escolar, a função da escola, ou atividades curriculares ou extracurriculares. 

D. Desrespeito: Conduta ou comportamento sem respeito, civilidade, polidez, e/ou amabilidade.  

E Código de Vestimenta: Não conformidade com código de vestimenta estabelecido. 

F. 
Falha em Relatar a 
Detenção: 

Falha em relatar a punição estabelecida. 

G. 
Informação Falsa e/ou 
Enganosa: 

Fornecer intencionalmente informações falsas ou enganosas, ou de retenção 
da fonte de informação, de um funcionário OCPS, contratado pessoal, 
voluntário ou adulto autorizado.  

H. Insubordinação:  
Recusa ou falha em cumprir com um direcionamento ou uma ordem de um 
funcionário OCPS, pessoal contratado, voluntário ou adulto autorizado.  

I. 

Insubordinação no 
Ônibus Escolar ou 
Transporte Escolar 
Aprovado:  

Conduta ou comportamento que interfere com o transporte ordenado, seguro e 
rápido de outros estudantes da escola ou outros passageiros autorizados.  

J. 
Linguagem/Material 
Profano, Obsceno ou 
Abusivo:  

O uso de qualquer linguagem oral ou escrita, gestos ou processo regular que 
são desrespeitos ou socialmente inaceitáveis e que tendem a perturbar a 
ordem do ambiente escolar, a função da escola, ou alguma atividade 
curricular/extracurricular.  

K. 
Violação de 
Tecnologia/Telefone 
Celular: 

O uso indevido de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo mas não 
limitando a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, iPods, e-
readers e outros dispositivos eletrônicos  

Infrações (continuação) 

L. Atrasos: Chegada tardia à classe repetidamente. 

M. 
Ausência não 
autorizada da Escola 
ou Aula: 

Violação estadual das leis de frequência. Isso inclui deixar as dependências 
escolares sem a autorização. 

N. Outras Faltas: 
Qualquer outro ato menor de má conduta que interfira com o funcionamento 
ordenado da sala de aula, o programa de escola, uma função da escola ou 
atividade, um programa curricular/extracurricular, ou transporte aprovado.  

O. 
Bullying sem 
Fundamento:  

Após uma investigação completa e acompanhamento de um incidente de 
assédio relatado, o investigador determina que não haja provas suficientes 
para comprovar que o incidente atende aos critérios de um ato proibido sob a 
definição de assédio, conforme listado na Lei Jeffery Johnston Stand Up para 
todos os Estudantes (seção 1.006,147, Estatuto da Flórida). 

P. 
Assédio sem 
Fundamento: 

Após uma investigação completa e acompanhamento de um incidente de 
assédio relatado, o investigador determina que não haja provas suficientes 
para comprovar que o incidente atende aos critérios de um ato proibido sob a 
definição de assédio, conforme listado na Lei Jeffery Johnston Stand Up para 
todos os Estudantes (seção 1.006,147, Estatuto da Flórida).  

Q. Assédio: 

Qualquer ameaça, insulto, gesto desumano, a utilização de dados ou software 
de computador, ou por escrito, verbal ou conduta física que coloca um 
estudante ou funcionário da escola OCPS em razoável risco de dano à sua 
propriedade, tem o efeito de interferir substancialmente com o desempenho 
educacional do aluno, oportunidades ou benefícios, e tem o efeito de perturbar 
consideravelmente o funcionamento sistemático de uma escola, incluindo 
qualquer curso de conduta dirigida a uma pessoa específica que causa 
angústia emocional de tal pessoa e não serve a nenhum propósito legítimo.  

Código de Resposta Disciplinar  
Primeiro Crime: Nível I  

 Respostas disciplinares disponíveis – Escola e Transporte 

 Recomendado contato com os pais 

 Aconselhamento e direção 



 

16 

 

 Repreensão verbal  

 Justiça Reparadora  

 Atribuição de trabalho especial 

 Mediação Interpares 

 Retirada de privilégios  

 Retorno da propriedade  

 Detenção (contato dos pais obrigatório) 

 Plano/contrato de comportamento 

 Escola às quartas-feiras  

 Encaminhamento para programa de intervenção  

 Aviso de referência para o Nível II  

 Perda de produtos não autorizados – materiais/objetos/contrabando 

 

Nível II – Código de Resposta Disciplinar  
Ofensas de nível II são atos mais graves de má conduta do que as ofensas Nível I. Nível II inclui 
repetidos atos de má conduta do Nível I e atos dirigidos contra pessoas ou propriedade que não 
ponham seriamente em risco a saúde ou a segurança dos outros. A má conduta deve ser 
comunicada ao administrador da escola para uma ação disciplinar adequada. O administrador irá seguir 
o procedimento indicado para violações menores, investigar a situação e decidir sobre a ação disciplinar 
progressiva. A suspensão não é uma resposta disciplinar disponível para violações de Nível II.  

Infrações 

A. 

Destruição de 
Propriedade/ 
Vandalismo (abaixo 
de $100): 

A destruição intencional ou maliciosa de propriedade da escola ou bens alheios. 

B. Desrespeito: 
Conduta ou comportamento que não tenha respeito, civilidade, polidez e/ou 
consideração cortês.  

C. Briga: Contato físico menor entre dois ou mais alunos que seja nocivo ou prejudicial.  

D. Falsificação: 
A fabricação de uma comunicação falsa ou enganosa escrita para um 
empregado da OCPS, quer seja com a intenção de enganar, ou em 
circunstâncias razoavelmente calculadas para enganar um empregado OCPS. 

E. Jogos de Azar: 
Qualquer participação ilegal em jogos (ou atividades) de azar por dinheiro e/ou 
outras coisas de valor.  

F. 
Insubordinação/ 
Desafiar 
abertamente:  

Recusa verbal ou não verbal de cumprir as regras da escola ou direções de um 
empregado OCPS, pessoal contratado, voluntário ou um adulto autorizado. 

G. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

A ameaça física ou verbal causando mal ou violência para outra pessoa ou para 
a propriedade alheia.  

H. 

Má conduta no 
Ônibus Escolar ou 
Transporte Escolar 
Aprovado:  

Má conduta repetida que interfira com a ordem, segurança e rapidez no 
transporte dos estudantes ou outros passageiros autorizados.  

J. 
Furtos (menores de 
$50):  

Tomar a propriedade de outro sem sua permissão. 

K. 
Assembleias, 
Publicações, etc., 
não autorizadas: 

Manifestações e/ou petições por parte dos alunos, ou a posse e/ou distribuição 
de publicações não autorizadas, incluindo desvio de mensagens eletrônicas ou 
computadores que interfiram no processo ordenado do ambiente escolar, na 
função da escolar ou em atividade extracurricular/co-curricular. 

Infrações (continuação) 

L. Bullying: 
O bullying inclui ser cruel, sistematicamente e cronicamente, com os outros 
estudantes dentro ou fora da propriedade OCPS, afetando negativamente o 
ambiente educacional para estudantes ou funcionários. 

M. Outra falta grave:  
Qualquer outro ato intermediário de má conduta ou qualquer exemplo mais 
grave, prejudicial ou perturbador de qualquer dos crimes descritos no Nível I. 

N. 
Operações de 
gangues:  

A posse, utilização ou exibição de itens associados a atividades de gangues que 
incluem, mas não se limitam, a roupas e acessórios, insígnias relacionadas com 
gangues, escritos, sinais ou símbolos que promovam a filiação e/ou 
envolvimento com gangues. 
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O. Assédio: 

Qualquer ameaça, insulto, gesto desumano, utilização de dados ou software de 
computador, por escrito, verbal ou conduta física que coloca um estudante ou 
funcionário da OCPS em razoável desconforto ou prejudicando sua pessoa ou 
sua propriedade, com o efeito de interferir substancialmente no desempenho do 
estudante, oportunidades ou benefícios e tem o efeito de perturbar 
consideravelmente o funcionamento sistemático de uma escola, incluindo 
qualquer conduta dirigida a uma pessoa específica, causando angústia 
emocional de tal pessoa, sem nenhum propósito legítimo.  

Q. 
Telefone 
Celular/Violação de 
Tecnologia:  

O mau uso repetido de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo, mas não 
limitando, a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, iPods, e-
readers e outros dispositivos eletrônicos.  

R. Assédio Sexual: 
Qualquer ofensa menor, sugestão, gesto, outras indicações ou conduta verbal 
com intenções sexuais a um indivíduo, com a finalidade de criar um ambiente 
educacional ofensivo. Isso não inclui atos que envolvam contato físico.  

Primeira Infração: Nível II 
Ofensas subsequentes: Nível II e/ou Nível III 

Respostas Disciplinares Possíveis 

 Contate os pais (obrigatório)  

 Resposta apropriada do Nível I 

 Plano/Contrato comportamental 

 Justiça Reparadora  

 P.A.S.S. 

 Atribuição de trabalho especial 

 Detenção 

 Confisco de materiais/objetos não autorizados 

 Retorno de propriedade  

 Suspensão do ônibus 

 Escola as quartas ou sábados 

 Encaminhamento para programa de intervenção 

 Aviso de encaminhamento para o Nível III 

 Sala de aula alternativa 

 

Nível III – Código de Resposta Disciplinar  
Ofensas Nível III são os principais atos de má conduta, incluindo repetidas perturbações graves da 
ordem escolar, ameaças para a saúde, segurança e propriedade de terceiros e outros atos de falta 
grave. A má conduta deve ser comunicada imediatamente ao administrador da escola, podendo remover 
o aluno da escola ou atividade, imediatamente.  

Infrações 

A. Ataque físico:  
Um ataque real e intencional de alguém contra sua vontade ou intencional, 
causando danos corporais a um indivíduo. 

B. Arrombar e entrar: 
A entrada ilegal e dolosa ou tentativa de entrada forçada em propriedade OCPS 
ou propriedade dos estudantes e do pessoal da OCPS. 

C. 

Destruição de 
Propriedade/ 
Vandalismo ($100 a 
$999):  

A destruição intencional ou maliciosa de bens OCPS ou propriedades alheias. 

D. Desrespeito: 
Conduta ou comportamento que não tenha respeito, civilidade, polidez, e/ou 
consideração cortês.  

E. Extorsão: 
A ameaça intencional ou maliciosa causando danos, lesões ou violência à 
pessoa, propriedade ou reputação de outrem com a intenção de obter dinheiro, 
informação, serviços, itens de valor material ou para causar medo  

F. Briga:  

O contato físico entre dois ou mais alunos que seja prejudicial, injurioso ou 
perturbador. (Mais grave do que o Nível II).  
Nota: Autodefesa é descrito como uma medida tomada para restringir ou bloquear 
um ataque por outra pessoa ou para proteger-se de ser atingido por outra pessoa. 
Represálias por bater em alguém de volta não é autodefesa e será considerada 
como luta.  

G. 
Fogos/Fogos de 
artifício: 

Posse não autorizada e/ou a queima de fogos de artifício ou bombinhas na 
propriedade OCPS, em uma função escolar ou atividade extracurricular/co-
curricular.  
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H. 
Insubordinação 
Grosseira/Desafiar 
abertamente: 

Recusa voluntária de submeter-se ou obedecer à autoridade; exibindo desdém ou 
resistência aberta a uma ordem direta.  

I. Organizações Ilegais: 
Estabelecer ou participar de uma sociedade secreta na propriedade OCPS, numa 
função escolar ou em uma atividade extracurricular.  

J. 
Posse de 
Contrabando de 
Materiais:  

Posse, uso e/ou distribuição de materiais ou objetos, excluindo armas ou armas 
de fogo, que sejam proibidos. O responsável terá que buscar o objeto na escola, 
se for o caso. Em nenhum momento a OCPS será responsável pelo roubo, perda 
ou dano de itens contrabandeados, trazidos para a sua propriedade.  

L. 
Tabagismo ou Uso 
de Produtos de 
Tabaco: 

A posse, uso, distribuição ou venda de produtos de tabaco ou itens desta 
natureza. Isto inclui, mas não se limitam, aos cigarros eletrônicos, vapores e 
canetas cachimbo.  

M. Furtos ($50 a $299): A tomada da propriedade de outros sem a permissão da pessoa.  

Infrações (Continuação) 

N. 
Invasão de 
Propriedade: 

Entrada não autorizada em propriedade OCPS, durante função escolar ou 
atividade extracurricular/co-curricular e/ou permanecer depois que o administrador 
ou pessoa designada orientou tal pessoa a deixar o local.  

O. 
Violação ao Toque de 
Recolher: 

Quebra dos regulamentos de toque de recolher durante uma atividade 
extracurricular/ co-curricular. 

P. Bullying: 

O crime deve incluir infligir, sistematicamente e cronicamente, o ato de machucar 
fisicamente ou causar sofrimento psicológico em um ou mais alunos ou 
empregados OCPS, o que é grave ou invasivo, suficiente para criar um ambiente 
intimidativo, hostil ou ofensivo, ou injustificadamente interferir com o desempenho 
escolar do indivíduo ou sua participação, dentro ou fora da propriedade OCPS, 
afetando negativamente o ambiente educacional para estudantes ou funcionários.  

Q. Outra Falta Grave:  

Qualquer outro grande ato de má conduta que perturbe gravemente o 
funcionamento ordenado do programa escolar ou qualquer atividade escolar. 
Ameaça a saúde, segurança ou a sua propriedade ou de outrem, ou 
comportamento que não seja especificamente descrito acima que perturbe 
consideravelmente a realização ordeira de uma escola, função da escola, ou uma 
atividade extracurricular/co-curricular. Isso pode incluir, mas não está limitado ao 
fornecimento de informações falsas para os membros da equipe, linguagem 
intencional ou razoavelmente calculada para insultar e/ou incitar outra pessoa; ou 
a ativação de um alarme de incêndio que não foi o resultado de um ato intencional 
ou malicioso.  

R. 
Agressão Física de 
Funcionário ou 
Pessoal Contratado: 

O uso intencional da força sobre um empregado ou pessoal contratado que não 
resulte em lesões corporais.  

S. Assédio Sexual: 
Fantasiar e assédiar sexualmente são quaisquer insultos, sugestões, gestos ou 
outra escrita, contato verbal ou físico refletindo sobre o sexo de um indivíduo, com 
a finalidade de criar um ambiente educacional intimidante, hostil ou ofensivo.  

T. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

Ameaçar ou causar dano físico a outra pessoa. 

U. 
Operações de 
gangues: 

Conduta ou comportamento que tende a promover a atividade de gangues, 
provocar violência ou perturbar gravemente o funcionamento ordenado do 
programa escolar, qualquer atividade escolar ou serviços de transporte, incluindo, 
mas não se limitando, à posse, uso ou exibição de objetos de quadrilha, joias, 
tatuagens, vestuário ou outras insígnias e escritos que promovam a 
filiação/envolvimento com gangues ou o uso de sinais ou símbolos ou qualquer 
outro comportamento relacionados a gangues 

V. Assédio: 

Qualquer gesto ameaçador, insultuoso ou desumano, utilização de dados ou 
software de computador, ou por escrito, conduta física verbal que coloca um 
estudante ou funcionário OCPS com medo razoável de dano a sua pessoa ou 
propriedade, interferindo substancialmente no desempenho, oportunidades ou 
benefícios de um estudante, perturbando consideravelmente o funcionamento 
sistemático de uma escola, incluindo qualquer comportamento dirigido a uma 
pessoa específica que cause angústia emocional de outrem sem propósito 
legítimo. 

Infrações (Continuação) 
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W. Trotes: 
Qualquer ação ou situação que põe em perigo a saúde ou a segurança física ou 
mental de um estudante em uma escola em qualquer ano do 6º ao 12º para fins 
de iniciação, admissão ou afiliação com qualquer organização escolar 

X. 

Má conduta no 
Ônibus Escolar ou 
Transporte Escolar 
Aprovado:  

Repetida ou falta grave que interfere no transporte ordenado, seguro e rápido de 
estudantes ou outros passageiros autorizados 

Y. 
Telefone 
Celular/Violação de 
Tecnologia:  

O mau uso contínuo de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo, mas não 
limitando, a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, iPods, e-
readers e outros dispositivos eletrônicos.  

Z . 
Violação da 
Tecnologia do 
Distrito: 

Modificação não autorizada da configuração de software/hardware em um 
dispositivo emitido pelo distrito; acesso não autorizado a programas e/ou arquivos 
não esperados ou destinados ao uso de estudantes em um dispositivo emitido 
pelo distrito e/ou pessoal; ou o compartilhamento do nome de usuário e senha de 
outra pessoa. 

 

Código de Resposta Disciplinar  

Respostas disciplinares disponíveis  
 Resposta apropriada para Nível I ou Nível II 

 Contate os pais (obrigatório)  

 Faça um plano/contrato de comportamento  

 Justiça Reparadora 

 Retorno de propriedade 

 P.A.S.S. 

 Suspensão do ônibus 

 Suspensão da escola (1-10 dias) 

 Escola aos sábados 

 Afastamento temporário ou permanente da participação em programas e atividades extracurriculares/co-
curriculares  

 Encaminhamento para programa de intervenção 

 Aviso de encaminhamento para o Nível IV por contrato escrito de comportamento  

 Confisco de materiais/objetos/produtos não autorizados  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível IV – Código de Resposta Disciplinar 
Atos de má conduta Nível IV são os mais sérios. Qualquer ato Nível IV será motivo para expulsão e poderá 
resultar em suspensão de 10 dias com recomendação de expulsão. Grandes atos de má conduta devem ser 
comunicados imediatamente ao administrador da escola, podendo resultar na remoção imediata do estudante 
da escola. 

Infrações 

A. Álcool: 
A posse, utilização, distribuição, venda, compra ou estar sob a influência de 
bebidas alcoólicas. Distribuição de álcool é definida como a entrega de álcool 
para outra pessoa sem a intenção de consumo comum ou coletivo. 
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B. 

Incêndio criminoso 
(Consulta 
obrigatória a um 
órgão apropriado):  

Colocar fogo deliberadamente e/ou maliciosamente com a intenção de 
queimar alguma propriedade OCPS, materiais dentro da propriedade ou bens 
pessoais de outros. 

C. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

Qualquer ameaça direta, por palavra ou ato, ser violento ou causar dano a um 
empregado da OCPS, funcionário contratado, voluntário, adulto autorizado ou 
estudante, poderá ser retirado. 

D. Crime: 

Um toque efetivo, intencional ou surpreendente de um funcionário OCPS, o 
pessoal contratado, voluntário, adulto autorizado ou estudante OCPS contra 
sua vontade ou causando danos corporais mais graves intencionalmente a um 
indivíduo. O ataque deve ser grave o suficiente para justificar a aplicação da 
lei de consultoria. Em casos graves, a agressão de um estudante pode ser a 
base para a expulsão. 

E. 
Ameaça de Bombas/ 
Explosões: 

Qualquer comunicação com o efeito de ameaçar uma explosão mal-
intencionada, destrutiva, causando danos à propriedade da OCPS dentro da 
escola ou em atividade extracurricular/co-curricular ou a pessoas dentro da 
propriedade. Isto inclui preparando, possuindo ou acendendo fogos de artifício 
explosivos, incluindo fogos não autorizados, na propriedade da OCPS dentro 
da escola ou em atividade extracurricular/co-curricular.  

F. Drogas/Posse/Uso: 

A posse, solicitação, uso ou estar sob a influência de drogas ilegais ou 
ilícitas, ou qualquer outra substância capaz de modificar o humor ou 
comportamento, ou ainda a posse ou uso de qualquer substância desta 
natureza. Posse ou uso de medicação sem receita, além dos limites 
prescritos pelo fabricante, pode ser tratado como uma substância que 
altera o humor.  

G. 
Falso alarme de 
incêndio:  

A ativação deliberada e/ou maliciosa de um sistema de alarme de incêndio, 
resultando em evacuação ou o deliberado e/ou malicioso aviso de um falso 
fogo. 

H. 

Armas de fogo 
(recomendação 
obrigatória para a 
expulsão por no 
mínimo um ano): 

A posse, utilização ou controle de qualquer arma de fogo (operável ou 
inoperável, carregada ou descarregada), incluindo, mas não limitado a zip, 
pistola, revólver, rifle ou tiro de arma e/ou dispositivos destrutivos.  

Infrações (Continuação) 

I. 

Incitar, Guiar, ou 
Participar de qualquer 
Manifestação que 
Interrompa 
Substancialmente a 
Realização Ordeira da 
Escola ou de Atividade 
Escolar:  

O ato de incitar, levar, participar ou causar qualquer perturbação maior ou 
outro ato que, por qualquer meio, interfira no processo de educação 
(incluindo, mas não limitado, a eventos patrocinados pela escola, transporte 
de ônibus patrocinado pela escola); resulta em danos significativos ou na 
destruição de propriedade pública ou privada (incluindo dispositivos de 
comunicação electrónica); provoca danos pessoais aos participantes e outros; 
ou represente uma ameaça para a saúde, segurança e/ou bem-estar dos 
alunos, funcionários ou outras pessoas. Isso também pode incluir ameaças de 
mídia social, causando uma grande ruptura com o ambiente educacional, 
atividades relacionadas a gangues, incidentes com múltiplos participantes e 
qualquer falsa acusação feita por um estudante que ponha em risco a 
reputação profissional, o emprego ou a certificação profissional de qualquer 
funcionário da OCPS. 

J. 
Furto/roubo ($300 ou 
mais):  

O ato, quanto à participação ou tentativa, de tomar, carregar, levar, 
afastar-se ou ocultar posse de bens de outros, sem ameaça de violência 
ou lesão corporal. Inclui furto do bolso, roubo em construção, roubo de 
veículo a motor, roubo de máquina ou dispositivo que seja operado ou 
ativado pela utilização de moeda ou ficha e todos os outros tipos.  
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K. Outras Armas: 

A posse, utilização ou controle de quaisquer instrumentos ou objetos, além 
de arma de fogo, que possa ser usado para infligir danos a outros ou 
intimidar alguém. Incluem-se nesta categoria objetos como armas de 
paintball ou armas de bolas, armas leves e réplicas de qualquer arma de 
fogo ou facas de qualquer tipo, correntes, tubos, ferramentas de uso 
doméstico comuns, lâminas de barbear, estilete, picadores de gelo, outros 
instrumentos pontiagudos, nunchucks, socos de bronze, explosivos, 
estrelas chinesas, cassetetes, armas de gás lacrimogêneo, spray de 
pimenta ou armas químicas ou dispositivos elétricos. Também está 
incluída qualquer coisa que represente uma arma de fogo, se utilizado de 
forma intimidadora para com outra pessoa.  

L. 

Repetida má 
conduta de 
natureza mais 
grave:  

Repetida má conduta que tende a perturbar substancialmente a realização 
ordeira de uma escola, função da escola ou programa ou atividade 
extracurricular/co-curricular. Recomendação para a expulsão em relação à má 
conduta repetida deve ser baseada em referências documentadas e uma 
variedade de estratégias de intervenção.  

M. 
Roubo/ 
Extorsão:  

Decidir, participar na decisão ou tentar tomar qualquer coisa de valor em 
circunstâncias de confronto do controle, custódia ou cuidados de outra 
pessoa pela força ou ameaça de força ou violência e/ou deixar a vítima 
com medo. Isto inclui, mas não se limitam, a bolsas, telefones, etc.  

N. 
Crime 
Sexual: 

Qualquer ato sexual ou tentativa dirigida à outra pessoa, à força, e/ou contra a 
vontade de outros. A categoria inclui estupro, liberdades indecentes, abuso 
infantil e sodomia.  

Infrações (Continuação) 

O. 
Assédio 
Sexual:  

Qualquer insulto, sugestão ou outra conduta verbal ou física sobre o sexo 
de um indivíduo, com a finalidade de criar um ambiente educacional 
intimidativo, hostil, ou ofensivo; propósito ou o efeito de interferir 
excessivamente no trabalho de um indivíduo, desempenho ou participação 
escolar; ou que de outra forma afeta as oportunidades educacionais de um 
indivíduo. 

P. 
Ofensas 
Sexuais:  

Qualquer ato intencional e/ou deliberado, comportamento ou conduta 
destinada a resultar em gratificação sexual ou promovendo atos obscenos 
ou lascivos; qualquer proposta sexual não solicitada ou toque ofensivo de 
outra pessoa de maneira lasciva; ou qualquer ato de exposição indecente, 
incluindo estrias.  

Q. 
Violação de 
Antecipação 
do Plano de 
Regresso:  

Qualquer ato ou série de atos que viole ou tenha o efeito prático de violar 
antecipando um plano de regresso de exclusão/expulsão.  

R. 
Roubo de 
veículos 
automotores:  

O uso não autorizado, posse ou tentativa de obtenção de um veículo a 
motor. A posse indevida de um carro, caminhão, motocicleta, carro de 
golfe ou qualquer coisa que seja auto propelido ou motorizado.  

S. 
Vandalismo 
($1000 ou 
mais):  

A destruição intencional ou maliciosa, dano ou destruição de propriedade 
pública ou privada, incluindo ato de desfigurar com grafite, digitação ou 
arranhar um carro ou ainda estragar uma sala, resultando em danos (US 
$1000 ou mais).  

T. Outro: 

Qualquer outro ato intencional ou devasso, que significativamente 
prejudica ou represente uma ameaça real de prejuízo grave para si ou 
para outra pessoa e/ou o que é, claramente, além dos limites da conduta 
do aluno aceitável e tolerável na comunidade. Isso pode incluir os crimes 
de ódio ou a posse de parafernália de drogas.  

U. 

Drogas/ 
Distribuição/ 
Compra/ 
Venda:  

A transmissão ou distribuição, compra ou venda de qualquer droga ou 
substância contrabandeada ou a transmissão ou distribuição, compra ou 
venda de qualquer substância dessa natureza. Isto inclui qualquer forma 
de pagamento para qualquer droga ou substância contrabandeada. 

V. Bullying: 
Qualquer ato sistemático e crônico, intencional ou desmoralizado, que 
significativamente prejudique ou que seja uma ameaça real de prejuízo 
grave para outra pessoa.  
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W. Assédio: 

Qualquer gesto ameaçador, insultuoso ou desumanizante, utilização de 
dados ou software de computador, ou por escrito, ou conduta física verbal 
que coloque um estudante OCPS ou funcionário da escola com medo 
razoável de dano a sua pessoa ou propriedade, interferindo 
substancialmente no desempenho, oportunidades ou benefícios de um 
estudante, perturbando consideravelmente o funcionamento sistemático 
de uma escola, incluindo qualquer comportamento dirigido a uma pessoa 
específica que cause angústia emocional de outrem sem propósito 
legítimo. 

Infrações (Continuação) 

X. Trotes:  

Qualquer ação ou situação que põe em perigo a saúde ou a segurança 
física ou mental de um estudante em uma escola em qualquer ano entre 
6º e 12º para fins de iniciação, admissão ou afiliação com qualquer 
organização escolar. 

Y. 
Ataque 
Físico: 

Um ataque real e intencional a um funcionário OCPS, pessoal contratado 
ou qualquer outro adulto contra a sua vontade, resultando em danos 
corporais.  

Z. Estupro:  

Incidente que inclua uma ameaça de estupro, carícias, liberdades 
indecentes, abuso de crianças ou sodomia. Ambos os estudantes 
masculinos e femininos podem ser vítimas de agressão sexual. A ameaça 
deve incluir todos os seguintes elementos: 1) a intenção; 2) medo; e 3) 
capacidade.  

AA 
Violação da 
Tecnologia 
do Distrito: 

Uso de configuração de software/hardware não autorizado em um 
dispositivo emitido pelo distrito; uso de acesso não autorizado a 
programas e/ou arquivos não esperados ou destinados a uso de 
estudantes em um dispositivo emitido pelo distrito e/ou pessoal; uso do 
nome de usuário e senha de outro; ou qualquer uso que viole leis e 
regulamentos locais, estaduais e/ou federais. 

 

Código de Resposta Disciplinar  
   Nível IV  

Respostas Disciplinares Disponíveis 
• Contate os pais (obrigatório) 

• Suspensão de até 10 dias com recomendação de expulsão/remoção para turmas 6-12  

• Justiça Reparadora  

• Atribuição/encaminhamento para programa/escola alternativa  

• Expulsão do distrito escolar 

• Remoção temporária ou permanente da participação em programas ou atividades 
extracurriculares/co-curricular, por exemplo, para incluir, mas não limitando, graduação 
superior.  

 

Seção V 
Código de Resposta Disciplinar para o Ensino Fundamental 
Nível I – Infrações 

 

Ofensas de nível I são pequenos atos de má conduta que interferem com a ordem da sala de aula, a 
função da escola, programa extracurricular/co-curricular ou transporte aprovado. O funcionário das 
OCPS envolvido deve intervir na má conduta. Se forem necessárias outras medidas, o funcionário do 
distrito escolar deve encaminhar o aluno para o administrador da escola para uma ação disciplinar. 
Depois de ouvir a explicação do aluno, consultar os membros da equipe e fazer qualquer outra 
investigação necessária, o administrador irá decidir sobre uma ação disciplinar. 
 

Infrações 

A. Fraude: 
Usar o trabalho de outra pessoa dizendo ser seu; usar notas ou outros 
métodos sem o conhecimento do professor para completar um teste ou 
tarefa. 

B. 
Perturbação em Sala 
de Aula:  

Dizer ou fazer algo que afaste o professor do ensino ou outros estudantes do 
aprendizado.  
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C. Conduta Desordeira: 
Dizer ou fazer algo que perturbe a rotina escolar ou qualquer atividade 
escolar. 

D. Desrespeito: 
Dizer ou fazer algo que deprima, irrite, insulte ou constranja uma pessoa ou 
um grupo de pessoas. 

E. Código de Vestuário: Vestir qualquer coisa que siga o código de vestuário da sua escola.  

F. 
Falha no Aviso de 
Detenção:  

Não aparecer na detenção. 

G. 
Informação Falsa e/ou 
Enganosa:  

Consciente de não ser verdadeiro.  

H. Insubordinação: 
Recusar-se a seguir as indicações de qualquer um dos funcionários da 
escola; quebrar as regras da escola, de sala de aula ou contratos de 
comportamento. 

I. 

Má conduta no 
Ônibus Escolar ou 
Transporte Escolar 
Aprovado:  

Dizer ou fazer algo que perturbe a ordem e os procedimentos a serem 
seguidos no ônibus ou interfira na segurança dos outros.  

Infrações (Continuação) 

J. 
Materiais Profanos, 
Obscenos ou Uso de 
Linguagem Abusiva:  

O uso de palavras, gestos, imagens ou objetos que não sejam aceitáveis na 
escola.  

K. 
Telefone 
Celular/Violação de 
Tecnologia:  

O mau uso contínuo de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo, mas 
não limitando, a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, 
iPods, e-readers e outros dispositivos eletrônicos.  

L. Atraso: Estar atrasado para a aula com frequência (mais de uma vez por semana).  

M. 
Ausência Não 
Autorizada da Escola 
ou Classe:  

Ausentar-se da escola ou classe sem uma justificativa por escrito de um dos 
pais ou médico. 

N. Outro: 
Qualquer outro ato menor de má conduta que perturbe a sala de aula, o 
programa de escola, a atividade escolar ou o ônibus escolar.  

O. Bullying Infundado:  

Após uma investigação completa e acompanhamento de um incidente de 
assédio relatado, o investigador determina que não haja provas suficientes 
para comprovar que o incidente atende aos critérios de um ato proibido 
sob a definição de bullying, conforme listado na Jeffery Johnston Stand Up 
para todos os alunos Ato (seção 1.006,147, Estatuto da Flórida). 

P. Assédio Infundado:  

Após uma investigação completa e acompanhamento de um incidente de 
assédio relatado, o investigador determina que não haja provas suficientes 
para comprovar que o incidente atende aos critérios de um ato proibido 
sob a definição de bullying, conforme listado na Jeffery Johnston Stand Up 
para todos os alunos Ato (seção 1.006,147, Estatuto da Flórida). 

Q.  
 
 
 
Assédio:  

Qualquer gesto ameaçador, insultuoso ou desumano, utilização de dados 
ou software de computador, ou por escrito, ou conduta física verbal que 
coloque um estudante OCPS ou funcionário da escola com medo razoável 
de dano a sua pessoa ou propriedade, interferindo substancialmente no 
desempenho, oportunidades ou benefícios de um estudante, perturbando 
consideravelmente o funcionamento sistemático de uma escola, incluindo 
qualquer comportamento dirigido a uma pessoa específica que cause 
angústia emocional de outrem sem propósito legítimo.  

Nível I – Como o Professor/Diretor Deve 

Responder:  
1. Contatar os pais (recomendado). 
2. Conversar sobre seu comportamento. 
3. Atribuir projeto ou trabalho especial.  
4. Retirar privilégios.  
5. Fazer você pagar ou substituir propriedades danificadas. 
6. Fazer você ficar após a escola (é necessário o contato dos pais). 
7. Fazer um plano para acompanhar as consequências. 
8. Participação na Mediação Entre Pares. 
9. Encaminhá-lo para o Nível II. 
10. Justiça Reparadora.  
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Nível II – Infrações 
 

Atos intermediários de má conduta são exemplos mais graves ou perturbadores das infracções no 
Nível I. Nível II também inclui repetidos atos de má conduta de Nível I e atos dirigidos contra 
pessoas ou propriedade que não ponha em perigo seriamente a saúde ou a segurança dos 
outros. A má conduta deve ser comunicado ao administrador da escola para a ação disciplinar 
adequada. O administrador irá seguir o procedimento designado para violações menores (Nível I), 
investigar a situação e decidir sobre uma ação disciplinar.  

 
Infrações 

A. 

Destruição de 
Propriedade/ 
Vandalismo (abaixo 
$100):  

Quebrar e destruir coisas que pertençam à escola ou a outra pessoa.  

B. Desrespeito: 
Mostrar comportamento prejudicial ou embaraçoso a outra pessoa ou grupo, 
incluindo funcionários. (Mais grave do que o Nível I). 

C. Briga: 
Bater, empurrar ou qualquer contato físico com outro estudante que seja 
perturbador. 

D. Falsificação: 
Escrever uma nota com a intenção de enganar um funcionário. Assinar ou permitir 
que outros assinem o nome do seu pai em documento escolar. 

E. Jogos de Azar: Apostar em jogos ou atividades para ganhar dinheiro ou outros objetos de valor 

F. 
Insubordinação/ 
Desafiar 
Abertamente:  

Recusar-se fortemente a seguir as regras da escola, escritas ou verbais, ou 
orientações dos funcionários da escola. 

G. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

Fazer ameaças para prejudicar os outros ou a sua propriedade. 

Infrações (Continuação) 

H. 

Perturbação no 
Ônibus ou Transporte 
Aprovado pela 
Escola: 

Dizer ou fazer algo que perturbe a ordem e os procedimentos a serem seguidos no 
ônibus ou interfira na segurança dos outros passageiros do ônibus. 

J. Furto (abaixo $50): Pegar algo que não seja seu, sem permissão. 

K. 
Assembleias, 
Publicações, etc., não 
autorizadas: 

A realização de reuniões ou entrega de materiais a outros estudantes, sem 
permissão, que perturbe a rotina escolar ou qualquer atividade escolar. 

L. Bullying: 
Mostrar comportamento repetido em direção à outra pessoa, fazendo com que ela 
tenha medo, seja na propriedade da escola ou fora da escola. Isso pode incluir, 
mas não está limitado, a empurrar, falar mal com palavrões e palavras cruéis. 

M. Outra falta grave: Qualquer outro ato intermediário de má conduta. 

N. 
Operações de 
gangues: 

A posse, utilização ou exibição de itens associados à atividade de gangues que 
incluem, mas não se limita, a roupas e acessórios relacionados com gangues, 
insígnias, escritos, sinais ou símbolos que promovam a filiação e/ou o envolvimento 
com gangues.  

O. Assédio: 
Assédio significa envolver-se em um curso de ação dirigido a uma pessoa 
específica, que causa sofrimento emocional substancial e/ou cria uma situação 
desagradável ou hostil por contato verbal ou físico não convidado e não desejado. 

Q. 
Telefone 
Celular/Violação de 
Tecnologia:  

O mau uso contínuo de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo, mas não 
limitando, a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, iPods, e-
readers e outros dispositivos eletrônicos.  

R. Assédio Sexual: 
Qualquer ofensa menor, sugestão, gesto, outras indicações ou conduta verbal 
sobre o sexo de um indivíduo, com a finalidade de criar um ambiente educacional 
ofensivo. Isso não inclui atos que envolvam contato físico. 

Nível II – Como o Diretor Deve Responder:  
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1. Contate os pais (obrigatório). Marque uma reunião com eles. 
2. Faça um plano/contrato de comportamento.  
3. Retire-o da sala e atribua outras atividades e trabalhos escolares. 
4. Atribua trabalhos especiais na escola (limpeza, etc.).  
5. Ficar após a aula (obrigatório contato com os pais).  
6. Levar embora e não voltar com as coisas que trouxe para a escola.  
7. Retirar-se do ônibus por até 10 dias. 
8. Pagar ou substituir propriedade danificada. 
9. Usar uma resposta do Nível I. 
10. Atribua uma suspensão escolar.  
11. Participar em mediação entre pares. 
12. Encaminhe-o para o Nível III.  
13. Justiça Reparadora. 

 

Nível III – Infrações  
Infrações Nível III são, principalmente, atos de má conduta. Elas incluem atos de má conduta repetidas 
do Nível II; perturbações graves da ordem escolar; ameaças para a saúde, segurança e propriedade de 
terceiros; e outros atos de falta grave.  
 
A má conduta deve ser comunicada imediatamente ao administrador da escola, que pode remover o 
aluno da escola ou de atividade imediatamente.  
 

Infrações 

A. Ataque Físico: Atacar outro estudante com a intenção de feri-lo fisicamente. 

B. Arrombar e entrar: 
Ilegalmente e com força invadir a escola, a propriedade do pessoal da escola ou a 
propriedade do estudante.  

C. 

Destruição de 
Propriedade/ 
Vandalismo ($100 a 
$999):  

Quebrar e destruir as coisas que pertencem à escola ou a outros. 

D. Desrespeito: 
Mostrar comportamento prejudicial, constrangedor ou fazer outra pessoa se sentir 
mal. (Mais grave do que o Nível I ou Nível II).  

E. Extorsão: Fazer ameaças para ferir os outros a fim de ter alguma coisa deles.  

F. Briga: 

Bater, empurrar ou qualquer contato físico nocivo com outro estudante (mais grave 
que o Nível II).  
Nota: Autodefesa é descrito como uma ação para restringir ou bloquear um ataque 
por outra pessoa ou para proteger-se de ser atingido por outra pessoa. Represálias 
por bater em uma pessoa de volta não é autodefesa e será considerado como luta.  

G. 
Fogos/Fogos de 
Artifícios:  

Ter ou usar fogos de artifício ou bombinhas na propriedade OCPS ou em atividade 
escolar.  

Infrações (Continuação) 

H. 
Insubordinação 
Grosseira/Desafiar 
Abertamente:  

 
Fortemente recusar-se a fazer o que disse a equipe escolar; dizer ou fazer algo 
que mostre que não vai seguir nenhuma orientação.  

I. Organizações Ilegais: Pertencer ou fazer parte de grupos secretos ou clubes, enquanto estiver na escola.  
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J. 
Posse de Material 
Contrabandeado:   

Ter, usar ou dar aos outros coisas não permitidas na escola, tais como: rádios, 
jogos, isqueiros ou quaisquer outros itens de contrabando. O responsável terá que 
pegar o objeto na escola, se for o caso. Em nenhum momento a OCPS será 
responsável pelo roubo, perda ou dano de itens contrabandeados, trazidos para a 
sua propriedade. 

L. 
Tabagismo e uso de 
Produtos de Tabaco:  

Ter, usar, vender ou dar a outros estudantes produtos de tabaco ou itens dessa 
natureza (ex.: cigarros eletrônicos, fumo e canetas de cachimbo), na escola ou em 
uma atividade escolar.  

M. Furto ($50 a $299): Tomar a propriedade de terceiros sem a sua permissão. 

N. 
Invasão de 
Propriedade: 

Entrar ou permanecer na propriedade ou atividade da escola depois de ser 
mandado embora pelos funcionários da escola.  

O. 
Violação do Toque de 
Recolher:  

Quebrar as regras do toque de recolher durante uma atividade patrocinada pela 
escola. 

P. Bullying: 

Mostrar repetido comportamento agressivo, intimidador, dirigido à outra pessoa na 
propriedade da OCPS ou fora das dependências da escola. Isso pode incluir, mas 
não está limitado, a insultos raciais ou religiosos, ameaças verbais, crime, luta, 
extorsão, destruição intencional/danos de propriedade e falsas acusações que 
põem em risco a reputação de outro aluno.  

Q. Outra falta grave:  

Comportamento não especificamente descrito acima, que perturbe 
consideravelmente a realização ordeira de uma atividade escolar, função da escola 
ou atividade extracurricular/co-curricular, ameaçando a saúde/segurança de 
outros. Isso pode incluir, mas não está limitado, a fornecer informações falsas para 
os funcionários da OCPS ou a ativação de um alarme de incêndio que não tenha 
sido o resultado de um ato imprudente ou mal-intencionado.  

R. 
Agressão Física em 
um Funcionário ou 
Pessoal Contratado:  

O uso intencional da força sobre um empregado ou pessoal contratado que não 
resulte em lesões corporais.  

S. 

Outras Infrações 
Graves (Infrações 
graves que não se 
enquadram nas 
outras definições): 

Fantasiar ou assédiar sexualmente alguém com qualquer insulto, insinuação ou 
outra conduta verbal ou física refletindo sobre o gênero de um indivíduo com o 
objetivo de criar um ambiente educacional intimidante, hostil ou ofensivo. 

Infrações (Continuação) 

T. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

Ameaça de causar danos físicos a outro propositalmente. 

U. 
Operações de 
gangues: 

Conduta ou comportamento que tende a promover a atividade de gangues, 
provocar violência ou perturbar gravemente o funcionamento ordenado do 
programa escolar, qualquer atividade escolar ou serviços de transporte, incluindo, 
mas não se limitando, a posse, uso ou exibição de objetos de quadrilha, joias, 
tatuagens, vestuário ou outras insígnias e escritos que promovam a 
filiação/envolvimento com gangues ou o uso de sinais ou símbolos ou qualquer 
outro comportamento relacionados a gangues. 

V. Assédio: 

Qualquer gesto ameaçador, insultuoso ou desumano, utilização de dados ou 
software de computador, ou por escrito, conduta física verbal que coloca um 
estudante ou funcionário da OCPS com medo razoável de dano a sua pessoa ou 
propriedade, interferindo substancialmente no desempenho, oportunidades ou 
benefícios de um estudante, perturbando consideravelmente o funcionamento 
sistemático de uma escola, incluindo qualquer comportamento dirigido a uma 
pessoa específica que cause angústia emocional de outros sem propósito legítimo. 
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W. Trotes: Apenas secundário.  

X. 
Perturbação no 
Ônibus: 

Repetir má conduta que perturbe a ordem e os procedimentos a serem seguidos 
no ônibus ou interfira na segurança dos outros passageiros de ônibus.  

Y. 
Telefone 
Celular/Violação de 
Tecnologia:  

O mau uso contínuo de dispositivos de comunicação sem fio, incluindo, mas não 
limitando, a telefones celulares, telefones com câmera, MP3 players, iPods, e-
readers e outros dispositivos eletrônicos. 

Z . 
Violação de 
Tecnologia do 
Distrito: 

Modificar a configuração de software/hardware em um dispositivo emitido pelo 
distrito; acesso não autorizado a programas e/ou arquivos não esperados ou 
destinados ao uso de estudantes em um dispositivo emitido pelo distrito e/ou 
pessoal; ou compartilhar nome de usuário e senha de outra pessoa. 

Nível III – Como o Diretor Deve Responder:  
1. Contate os pais (obrigatório). Marque uma reunião com eles.  
2. Faça um plano/contrato de comportamento para você seguir. 
3. Retirar do ônibus por até 10 dias (suspensão). 
4. Retirar da escola por até 10 dias (suspensão). 
5. Retirar do ônibus (expulsão). 
6. Encaminhar a um programa de prevenção ou tratamento. 
7. Use uma resposta do Nível II. 
8. Fazê-lo devolver os bens, pagar pelo mesmo ou restituição por danos. 
9. Atribuir uma suspensão escolar. 
10. Encaminhar para o Nível IV.  
11. Justiça Reparadora. 

 

Nível IV – Infrações  
Atos de má conduta Nível IV são os mais sérios. Qualquer ato Nível IV será motivo para expulsão e 
poderá resultar em suspensão de 10 dias com recomendação de expulsão. Grandes atos de má conduta 
devem ser comunicados imediatamente ao administrador da escola, podendo resultar na remoção 
imediata do estudante da escola. Para os estudantes do pré-jardim de infância até a quinta série, o 
procedimento de resposta disciplinar é o contato com os pais, uma suspensão de 10 dias da escola e um 
contrato de comportamento escrito que abrange um período de experiência. Em casos graves, ou se o 
estágio for violado, o diretor pode recomendar a expulsão imediata. Ao selecionar essa ação, o diretor 
deve considerar a idade do aluno, sua disciplina anterior, a gravidade do comportamento, a intenção do 
estudante e se a saúde, segurança e bem-estar dos outros estudantes e/ou pessoal foram postas em 
perigo.  

Infrações 

A. Álcool: Ter, usar, compartilhar ou estar sob influência de bebidas alcóolicas.  

B. Incêndio: Incendiar ou tentar incendiar as propriedades da escola ou propriedade dos outros. 

C. 
Intimidação/ 
Ameaças: 

Fazer qualquer ameaça direta, por palavra ou ato, usar de violência ou dano a um 
empregado da OCPS, pessoal contratado, voluntário, adulto autorizado, ou 
estudante, criando medo de que a ameaça poderia ser realizada.  

D. Crime: 

De fato ou intencionalmente tocar um empregado da OCPS, pessoal contratado, 
voluntário, ou qualquer adulto autorizado, contra a sua vontade ou 
intencionalmente causar danos corporais mais graves a um indivíduo. Em casos 
graves, o crime do estudante pode ser a base para a expulsão.  

E. 
Ameaça de Bombas/ 
Explosões:  

Ameaçar de explosão a propriedade da escola ou uma função escolar. Ter, 
preparar ou desencadear explosivos (incluindo fogos de artifício) na propriedade 
da escola ou em uma função escolar.  

F. Drogas/Posse/Uso: 
Ter, utilizar, compartilhar, ou estar sob a influência de drogas ilegais ou qualquer 
outra substância que pode mudar o seu humor ou comportamento. Possuir ou 
usar qualquer coisa que represente ou que parece ser uma droga ilegal.  

G. 
Falso alarme de 
incêndio:  

Puxar um alarme de incêndio falsamente ou reportar um incêndio quando não há 
fogo.  
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H. 

Armas de fogo 
(Recomendação 
obrigatória para 
expulsão por um 
mínimo de um [1] 
ano): 

Ter, utilizar ou transportar qualquer arma de fogo (funcionando ou não, carregada 
ou não), incluindo, mas não limitando a arma zip, pistola, revólver, rifle ou 
espingarda e / ou dispositivos destrutivos.  

I. 

Incitar, Guiar, ou 
Participar de qualquer 
Manifestação que 
Interrompa 
Substancialmente a 
Realização Ordeira 
da Escola ou de 
Atividade Escolar:  

Começar, incentivar, ou participar em qualquer perturbação, (incluindo as 
atividades relacionadas com quadrilhas ou incidentes com vários participantes) 
distúrbios ou outro ato que: interfere com o processo de educação; resulta em 
danos significativos ou destruição de propriedade pública ou privada (incluindo 
dispositivos de comunicação electrónica); provoca danos pessoais para os 
participantes e outros; ou de outra maneira representa uma ameaça para a 
saúde, segurança e/ou bem-estar dos alunos, funcionários ou outras pessoas. 
Isso também pode incluir ameaças de mídia social, causando uma grande ruptura 
com o ambiente escolar, qualquer falsa acusação feita por um estudante que 
ponha em risco a reputação profissional, o emprego, ou certificação profissional 
de qualquer funcionário da OCPS.  

Infrações (Continuação) 

J. 
Furto/roubo ($300 ou 
mais): 

Tomar, carregar, levar, fugir, ou ocultar a propriedade da posse ou posse 
construtiva de outra pessoa ou tentar fazê-lo. Incluem-se guardar no bolso, roubo 
em edifício, roubo de um veículo a motor, roubo de uma máquina ou dispositivo 
que seja operado ou ativado pela utilização de uma moeda ou uma ficha e todos 
os outros tipos. 

K. Outras Armas:  

Possuir, usar ou controlar qualquer instrumento ou objeto, que não seja uma 
arma de fogo, o que poderia ser usado para infligir danos à outra pessoa, ou para 
intimidar qualquer pessoa. Incluem-se nesta categoria objetos como armas de ar 
comprimido ou armas munição, armas de ar leves, armas de paintball e réplicas 
de qualquer arma de fogo ou outro tipo de arma, facas de qualquer tipo, 
correntes, tubos, lâminas de barbear, caixa de faca de corte, picaretas de gelo, 
outros instrumentos pontiagudos, juntas de bronze, explosivos, estrelas chinesas, 
cassetetes, armas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, ou armas ou 
dispositivos elétricos/químicos. Também está incluída qualquer coisa que 
represente ser uma arma de fogo, se utilizado de forma intimidadora para com 
outra pessoa. 

L. 
 
 

Má conduta repetida 
de natureza mais 
grave:  

Má conduta repetida que tende a perturbar substancialmente a realização ordeira 
de uma escola, função escolar, ou programa de atividade curricular ou 
extracurricular. Recomendações para a expulsão em relação à má conduta 
repetida devem ser baseadas em referências documentadas e uma variedade de 
estratégias de intervenção.  

M. Roubo/Extorsão: 

Tomar ou tentar tirar qualquer coisa de valor em circunstâncias de confronto, 
controle, custódia ou cuidados de outra pessoa pela força ou ameaça de força ou 
violência e/ou colocar a vítima com medo de roubo. Isto inclui, mas não se limita, 
a bolsas, telefones, etc.  

N. Crime Sexual: 
Fazer ou tentar fazer qualquer ato sexual contra outra pessoa, à força e/ou contra 
a vontade da pessoa.  

O. Assédio Sexual:  

Cometer qualquer insulto, sugestão ou outra conduta verbal ou física sobre o 
sexo de um indivíduo, com a finalidade de criar um ambiente educacional 
intimidativo, hostil, ou ofensivo; propósito ou o efeito de interferir excessivamente 
no trabalho de um indivíduo, desempenho ou participação escolar; ou de outra 
forma que afeta as oportunidades educacionais de um indivíduo. 

P. Ofensa Sexual:  

Cometer qualquer ato intencional e/ou deliberado, comportamento ou conduta 
destinada a resultar em gratificação sexual ou promovendo atos obscenos ou 
lascivos; qualquer proposta sexual não solicitada ou toque ofensivo de outra 
pessoa de maneira lasciva; ou qualquer ato de exposição indecente, incluindo 
estrias. 

Q. 
Violação de 
Antecipação do Plano 
de Regresso: 

Cometer qualquer ato ou série de atos que viole ou tenha o efeito prático de violar 
antecipando um plano de regresso de exclusão/expulsão. 

R. 
Roubo de veículos 
automotores:  

Usar, possuir ou a tentar obter um veículo a motor sem permissão. Pegando um 
carro, caminhão, motocicleta, carro de golfe ou qualquer coisa que seja auto 
propelido ou motorizado.  
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S. 
Vandalismo ($1000 
ou mais):  

Propositalmente destruir, danificar ou desfigurar propriedade pública ou privada, 
incluindo ato de estragar com grafite, digitação, arranhar um carro ou estragar 
uma sala, resultando em danos (US $1000 ou mais).  

T. Outro:  

Qualquer outro ato intencional ou devasso, que significativamente prejudique ou 
represente uma ameaça real de prejuízo grave para si ou para outra pessoa e/ou 
seja, claramente, além dos limites da conduta aceitável e tolerável do aluno na 
comunidade. Isso pode incluir os crimes de ódio ou a posse de droga. 

U. 
Drogas/ 
Distribuição/ 
Compra/Venda:  

Dar, comprar ou vender qualquer droga ou substância contrabandeada, dar, 
comprar ou vender qualquer coisa dessa natureza.  

V. Bullying: 
Qualquer ato sistemático e crônico, intencional ou devasso, que 
significativamente prejudique ou que seja uma ameaça real de prejuízo grave 
para outra pessoa.  

Infrações (Continuação) 

W. Assédio: 
Qualquer ato intencional ou desenfreado que prejudique significativamente ou 
represente uma ameaça realista de danos sérios à outra pessoa. 

X. Trotes:  Apenas secundário. 

Y. Ataque Físico: 
Um ataque real e intencional a um funcionário da OCPS, pessoal contratado ou 
qualquer outro adulto contra a sua vontade, resultando em danos corporais.  

Z. Estupro: 

Incidente que inclua uma ameaça de estupro, carícias, liberdades indecentes, 
abuso de crianças ou sodomia. Ambos os estudantes masculinos e femininos 
podem ser vítimas de agressão sexual. A ameaça deve incluir todos os seguintes 
elementos: 1)a intenção; 2)medo; e 3)capacidade.  

AA 
Violação de 
Tecnologia do 
Distrito: 

Uso da configuração de software/hardware em um dispositivo emitido pelo 
distrito; uso de acesso não autorizado a programas e/ou arquivos não esperados 
ou destinados a uso de estudantes em um dispositivo emitido pelo distrito e/ou 
pessoal; uso do nome de usuário e senha de outro; ou qualquer uso que viole leis 
e regulamentos locais, estaduais e/ou federais. 

Nível IV – Como o Diretor Deve Responder: 
1. Contatar os pais (obrigatório). Marcar uma reunião com eles 
2. Classes Prek-5: Retirar da escola por até 10 dias (suspensão), escrever um contrato de comportamento, e 

colocá-lo em liberdade condicional. Em casos graves, o Diretor pode recomendar a expulsão.   
3. Justiça Reparadora. 
4. Possível encaminhamento a programa de aconselhamento. 

 

Seção VI 
Procedimentos Relativos à Ação Disciplinar 
A fim de proteger os direitos dos estudantes, alguns procedimentos são seguidos no que diz respeito às 
principais ações disciplinares. Estes procedimentos são desenvolvidos como sugerido ou requerido por 
lei ou regulamento. Procedimentos escola/sala de aula para administrar a disciplina em áreas não 
abrangidas por esses procedimentos específicos, são incentivados.  

Punição Corporal 
O Conselho Escolar do Condado de Orange proíbe a administração de castigos corporais no distrito 
escolar. 

Declaração de Proibição de Bullying e Assédio 
De acordo com a Seção 1006.147, do Estatuto da Flórida, intitulado "Proibição de Bullying e Assédio", e 
Normas do Conselho Escolar (ADD), intitulado "Bullying e Assédio", o Conselho de Escolas do Condado 
de Orange, Florida, está empenhado em proteger seus alunos, funcionários e candidatos para a 
admissão, de intimidação, assédio ou discriminação por qualquer motivo e de qualquer tipo. O conselho 
escolar acredita que todos os estudantes e trabalhadores têm direito a uma experiência escolar segura, 
equitativa e protegida contra o assédio. Alegações fundamentadas de intimidação, assédio ou 
discriminação não serão tolerados e deverão ser justa causa para a ação disciplinar. Qualquer estudante 
que alega assédio moral ou sexual por outro estudante pode recorrer a um procedimento de reclamação 
do estudante da escola ou pode queixar-se diretamente com o diretor ou pessoa designada. 

Declaração de Proibição de Sexting  
De acordo com as Normas do Conselho Escolar (JIC), intitulado "Código de Conduta do Estudante", 
sexting é definido como enviar, encaminhar, exibir, reter, armazenar ou postar conteúdo de sexo 
explícito, obsceno, indecente ou fotografias pornográficas, imagens ou mensagens por qualquer 
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dispositivo eletrônico, digital ou de telecomunicação durante o horário escolar ou atividades escolares ou 
fora do campus; enquanto na propriedade do Conselho Escolar, ou para além das horas de 
funcionamento da escola, se o comportamento afetar negativamente a segurança pessoal ou o bem-
estar das pessoas relacionadas à escola, a governança, o clima ou o funcionamento eficiente da escola; 
ou o processo ou a experiência educacional. Sexting não será tolerado e será justa causa para a ação 
disciplinar. 

Declaração de Proibição de Trotes 
De acordo com a Seção 1006.135, do Estatuto da Flórida, intitulado "Proibido Trote em Escolas Graus 6-
12" e Normas do Conselho Escolar (JIC), intitulado "Código de Conduta do Estudante", a OCPS está 
empenhada em proteger seus alunos de quaisquer tipos de trote a qualquer momento, em instalações 
escolares, na propriedade da escola e fora da propriedade da escola, se a má conduta está ligada à 
participação ou pertença a um clube ou organização de uma escola. Trotes não serão tolerados e será 
justa causa para a ação disciplinar. Qualquer estudante, que alega trote, pode recorrer a um 
procedimento de queixa da escola ou podem queixar-se diretamente para o Diretor ou pessoa 
designada. Trote é definido como qualquer ação ou situação que põe em perigo a saúde física ou mental 
ou a segurança de um estudante de uma escola, com qualquer uma das classes 6-12 para fins, 
incluindo, mas não limitado, a iniciação ou admissão ou afiliação com qualquer organização que opera 
sob a sanção de uma escola com qualquer uma dos anos 6º a 12º. "Trote" inclui, mas não está limitado 
a, pressionar ou coagir o estudante a violar a legislação Estatal ou Federal, forçando o consumo de 
qualquer alimento, bebida alcóolica, droga, ou outra substância, atividade física que pode afetar 
adversamente a saúde física ou segurança do estudante, ou qualquer brutalidade de natureza física, 
como açoitamento, espancamento, marcas, exposição aos elementos da natureza. Trote não inclui 
eventos habituais de atletismo ou de outras competições do mesmo tipo ou competições ou qualquer 
atividade ou conduta que promove um objetivo legal e legítimo. Permissão, autorização, ou suposição de 
risco por um indivíduo submetido a trote, não deverá diminuir as proibições contidas nesta norma. 

Declaração de Proibição de Discriminação Sexual 
De acordo com o Título IX das Emendas de Educação de 1972 e a Política da Diretoria Escolar (JB), 
intitulada "Igualdade de Oportunidades Educacionais", a OCPS está empenhada em proteger seus 
alunos, funcionários e candidatos para a admissão por discriminação sexual, incluindo discriminação 
baseada em identidade de gênero ou falha em conformidade com noções estereotipadas de 
masculinidade ou feminilidade. A OCPS acredita que todos os alunos e funcionários têm direito a uma 
experiência escolar segura, equitativa e sem assédio. Alegações substantivas de discriminação não 
serão toleradas e devem ser causas de ação disciplinar. Qualquer estudante que alega discriminação 
sexual por outro aluno pode usar o procedimento de queixa de estudantes da escola ou pode reclamar 
diretamente ao Coordenador do Título IX. 

 

Procedimentos para Infrações Nível I-III   
Um estudante acusado de falta grave que, na opinião do Diretor ou um representante designado, exigiria 
a suspensão da escola ou do transporte, deve seguir os seguintes procedimentos. Em situações de 
emergência, estes procedimentos podem ser modificados, desde que os esforços razoáveis sejam feitos 
para fornecer oportunidades substancialmente similares para as garantias processuais.  

Passo 1: O aluno deve ser informado pelo Diretor/pessoa designada da(s) razão(ões) para análise da suspensão. 

Passo 2: 
Ao aluno deve ser dada a oportunidade de apresentar seu lado da questão seja verbalmente ou por 
escrito e deve ter a oportunidade de apresentar testemunhas do incidente.  

Passo 3: 
O Diretor/pessoa designada deverá fazer uma determinação sobre se o aluno é ou não culpado de má 
conduta e em caso afirmativo, quais serão os termos da resposta disciplinar. O estudante será informado 
da determinação. Se a determinação é impor suspensão, o aviso de suspensão deve ser por escrito.  

Passo 4: 

O Diretor/pessoa designada deve informar cada suspensão, por escrito, dos pais ou responsáveis do 
aluno e ao superintendente da área ou seu designado. Esse relatório deve ser enviado pelo correio ou 
entrega iniciada 24 horas após o início da suspensão ou no próximo dia útil regular. Esforços razoáveis 
serão feitos para entrar em contato com os pais ou responsáveis antes do início da suspensão. Se os 
pais ou responsáveis não puderem ser encontrados antes do início da suspensão, o Diretor ou seu 
designado pode determinar que a suspensão seja iniciada sem o contato prévio com eles, mas os 
esforços para entrar em contato com o pai ou responsáveis deverão continuar.  
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Passo 5: 

O aluno e os pais têm o direito a uma conferência com o Diretor ou pessoa designada, a pedido dos 
pais para recorrer à disciplina imposta. Todos estes pedidos devem ser feitos no prazo de três dias 
úteis da primeira notificação da suspensão que os pais receberam. O Diretor deve ter a capacidade 
de reduzir ou cancelar a suspensão se sentir que seria o melhor a fazer pelo interesse do aluno e da 
escola.  

Passo 6: 

Uma conferência de planejamento educacional deve ser realizada a cada vez que um aluno com 
deficiência for suspenso de sala de aula ou do transporte escolar, para dez (10) dias cumulativos 
durante um ano escolar. O objetivo é determinar se a colocação é adequada e se as alterações 
precisam ser feitas, a fim de lidar mais eficazmente com o problema de comportamento do aluno.  

Passo 7: 
A critério do Diretor, um contrato comportamental por escrito pode ser necessário após o regresso 
do aluno. 

Passo 8: 

Se os pais sentem que as garantias processuais não foram fornecidas, eles podem apelar entrando 
em contato com o administrador da área. O administrador da área deve discutir o assunto com os 
pais, e, se necessário, agendar uma reunião entre o Diretor, o administrador de área, e os pais para 
discutir o assunto e corrigir erros processuais, se houver. Isso não deve ser interpretado como 
permissão ao administrador de área substituir o seu julgamento para o julgamento do Diretor, nem 
podem os pais utilizar este recurso para contestar as conclusões concretas feitas pelo Diretor no 
que diz respeito à necessidade de suspensão.  

Procedimentos para Infrações Nível IV 
Um estudante acusado de violação do Código de Conduta do Estudante, que, na opinião do Diretor ou 
um representante designado, pode exigir a expulsão da escola ou do transporte escolar, devem ser 
oferecidas as garantias processuais descritas abaixo. Em situações de emergência, estes 
procedimentos podem ser modificados, desde que os esforços razoáveis sejam feitos para fornecer 
oportunidades substancialmente similares para estas garantias processuais.  

Passo 1: O Diretor ou um representante deve informar o aluno do(s) motivo(s) para análise de expulsão.  

Passo 2: 
Ao aluno será dada a oportunidade de apresentar o seu lado da questão, seja verbalmente ou por 
escrito e deve ter a oportunidade de oferecer testemunhas do incidente.  

Passo 3: 

O Diretor ou seu representante deverá fazer uma determinação por escrito quanto à possibilidade ou 
não do aluno ser culpado de má conduta, e em caso afirmativo, quais serão os termos da medida 
disciplinar. O aluno será informado da determinação. Se o Diretor ou seu representante determinar que 
haja motivos suficientes para a expulsão, ele deve informar o aluno que está sendo suspenso da escola 
por dez (10) dias e uma recomendação para que o aluno seja expulso está sendo considerada. 

Passo 4: 

O Diretor deve comunicar por escrito os pais ou responsáveis do aluno e o superintendente da área, 
que o aluno foi suspenso por dez (10) dias e uma recomendação para que o aluno seja expulso da 
escola está sendo considerada. O relatório deve ser enviado pelo correio ou entrega em mãos dentro 
de 24 horas do início da suspensão inicial de 10 (dez) dias, ou no próximo dia útil. Os esforços 
razoáveis serão feitos para entrar em contato com os pais ou responsáveis antes do início da 
suspensão. Se os pais ou responsáveis não puderem ser encontrados antes do início da suspensão, o 
Diretor ou seu representante pode determinar que a suspensão seja iniciada sem o contato prévio com 
os pais ou responsáveis.  

Passo 5: 

O administrador da área deverá convocar uma reunião com a Equipe Disciplinar o mais rapidamente 
possível, mas o mais tardar no último dia do período de suspensão de 10 (dez) dias. A Equipe 
Disciplinar é composta pelo Diretor ou seu representante, um conselheiro e/ou psicólogo da escola e 
outra pessoa adequada. O professor também será procurado. A escola também vai solicitar que pais e 
alunos participarão da reunião com a Equipe Disciplinar. O objetivo da reunião é  (1) determinar se há 
documentação ou provas de que o estudante tenha uma deficiência que requer serviços de educação 
excepcionais; (2) apresentar todas as provas documentais na qual a expulsão proposta é baseada; e 
(3) se uma referência será feita ou não para um local alternativo. Antes da reunião com a Equipe 
Disciplinar, os pais/alunos podem solicitar por escrito ao diretor da escola para receber todas as provas 
documentais em que a expulsão proposta é baseada; e (3) se uma referência será feita ou não para um 
local alternativo. Antes da reunião com a Equipe Disciplinar, pais e alunos podem solicitar por escrito 
ao Diretor da escola para receber todas as provas documentais em que a expulsão proposta é 
baseada. No prazo de um (1) dia útil antes da reunião com a Equipe Disciplinar, pais e alunos devem 
notificar o Diretor da escola de todas as partes que participarão da reunião com a Equipe Disciplinar em 
nome do aluno.  
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Passo 6: 

Se o administrador da área determinar que a infração cometida pelo aluno preencha os critérios de 
uma infração Nível IV no Código de Conduta do Estudante , o administrador da área pode encaminhar 
o aluno para um local alternativo. Se um aluno for ou não encaminhado para um local alternativo, o 
administrador da área transmitirá ao superintendente da área ou seu representante, um relatório 
detalhado pelo Diretor ou seu representante e um resumo das conclusões da Equipe Disciplinar. Esse 
resumo feito pelo administrador incluirá fatos que indicam a evidência sobre a qual as conclusões 
foram baseadas e conclusões da lei, que identificam a infração Nível IV cometido pelo aluno. O 
superintendente da área deve rever a recomendação do Diretor para expulsão e terá a autoridade para 
recomendar ao superintendente que o aluno seja expulso ou que tome as medidas consideradas 
adequadas. 

Passo 7: 

Após a reunião com a Equipe Disciplinar, se os pais ou responsáveis acreditam que o aluno tem direito 
a nova defesa processual ou gostariam de disputar provas documentais sobre a qual baseia-se a 
expulsão proposta, os pais ou responsáveis podem solicitar uma audiência administrativa, fornecendo 
aviso de tal pedido para o administrador da área ou seu representante. Se os pais ou responsáveis 
falharem em solicitar uma audiência ao administrador da área ou seu representante dentro de quatorze 
(14) dias após a reunião com a Equipe Disciplinar, deve ser considerada um renúncia de qualquer 
desafio aos procedimentos utilizados pela Equipe Disciplinar em sua decisão. Audiências 
administrativas devem ser concedidas ou negadas no prazo de quinze (15) dias a partir do momento 
em que são solicitadas, salvo prorrogação acordada por escrito. O administrador da área e o Diretor ou 
seu representante devem participar da audição administrativa. Os pais ou responsáveis devem notificar 
o administrador da área e todas as partes a comparecer à audiência administrativa em nome do aluno 
no prazo de três (3) dias antes da audiência administrativa. Se a recomendação ao aluno é exclusão 
completa, sem serviços educacionais, a audiência administrativa será regida pelas disposições das 
seções 120,569 e 120,57 (2), do Estatuto da Flórida. O Auditor Administrativo defenderá a decisão da 
Equipe Disciplinar referente a uma situação alternativa, baseado na recomendação do Diretor para 
expulsão ou qualquer recomendação sobre uma ação considerada apropriada com base nos fatos e 
encargos sobre os quais as propostas de expulsão são baseadas.   Tanto o Diretor ou seu 
representante quanto os pais ou responsáveis devem ter o direito, mas não a obrigação, de apresentar 
uma ordem ao Auditor Administrativo, contendo as conclusões propostas de fatos e conclusões legais. 
O Auditor Administrativo pode a seu critério, usar a ordem proposta apresentada tanto pelo Diretor ou 
seu representante ou os pais ou responsáveis; desde que o Diretor Administrativo possa rejeitar ambas 
as ordens propostas e emitir sua própria ordem.  

Passo 8: 

Se a suspensão de dez (10) dias expirar antes da próxima reunião do conselho escolar, o 
superintendente da área deve ter a autoridade para prorrogar a suspensão do aluno até que ocorra 
essa reunião. A suspensão pode também ser estendida com o propósito de uma audiência 
administrativa solicitada pelos pais. O superintendente da área pode atribuir qualquer aluno suspenso a 
um programa individual ou outra atribuição específica. O superintendente da área não deve estender a 
suspensão inicial de 10 (dez) dias a aluno com deficiência.  

Passo 9: 

O superintendente da área notificará os pais ou responsáveis e o Diretor ou seu representante sua 
decisão no prazo de um (1) dia útil. O superintendente deve então rever a recomendação do 
superintendente da área da expulsão e terá a autoridade para recomendar ao conselho escolar que o 
aluno seja expulso ou tomar qualquer ação que julgar apropriado. O superintendente deve notificar os 
pais ou responsáveis e o Diretor ou seu representante antes da reunião do conselho escolar, onde o 
conselho escolar irá considerar sua recomendação.  

Passo 
10: 

Os pais ou responsáveis devem ter o direito de comparecer perante o conselho escolar. As evidências 
que não foram devidamente apresentadas, seja à Equipe Disciplinar ou ao Auditor Administrativo, não 
podem ser apresentadas ao conselho escolar. Pais e alunos podem recorrer mesmo que os fatos 
encontrados pela Equipe Disciplinar possam levar à expulsão nos termos do Código de Conduta do 
Estudante.  

 

Procedimentos Para Estudantes Que Cometerem Graves Atos de Má Conduta 

Elegíveis Para Serviços Sob a Lei para Pessoas com Deficiência Educacional (IDEA) 

(Suspensão/Afastamento) 

 
Os alunos que cometem graves atos de má conduta elegível para serviços sob a lei para pessoas com 
deficiência educacional (alunos com deficiência) estão sujeitos a serem suspensos/afastados da escola 
até 10 dias, cumulativos ou coletivos, quando a má conduta se enquadra na definição de um Nível III ou 
Nível IV, infração definida no Código de Conduta do Estudante, ou o comportamento não cause o crime 
relacionado com deficiência do aluno. O distrito escolar tem o direito de obter ajuda a partir de um Juiz 
de Direito Administrativo (ALJ) para remover um aluno com comportamentos perigosos. 
Os alunos com deficiência podem ser sujeitos a remoções de curto prazo ou longo prazo, dependendo 
da infração disciplinar do Código de Conduta do Estudante. O guia geral para uma escola seguir é que 
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um aluno com deficiência pode ser suspenso/afastado de uma escola para até 10 dias escolares dentro 
de um ano escolar sem fornecer serviços identificados no Plano Educativo Individual (IEP). A 
determinação de manifestação não é necessária para os primeiros 10 dias letivos de 
suspensão/afastamento; No entanto, as equipes IEP devem rever a má conduta de um aluno o mais 
rápido possível para determinar a necessidade de suportes e/ou serviços de comportamento adicionais.  
Independentemente das faltas cometidas, as OCPS não cessarão os serviços educacionais a um aluno com 
deficiência após o estudante tiver sido suspenso/afastado da escola por mais de 10 dias escolares, no total, em 
um ano escolar. 
 

Os procedimentos adequados para a suspensão/afastamento  

de dez dias escolares ou de uma infração Nível III / IV são: 

Passo 1: 
O aluno deve ser informado pelo Diretor ou seu representante da(s) razão(ões) para análise de uma 
suspensão/afastamento.  

Passo 2: 
Ao aluno deve ser dada a oportunidade de apresentar o seu lado da questão, seja verbalmente ou 
por escrito e deve ter a oportunidade de apresentar testemunhas do incidente.  

Passo 3: 

O Diretor ou seu representante deverá prontamente determinar por escrito quanto à possibilidade do 
aluno ser culpado ou não de má conduta. Se a determinação do Diretor for de que o aluno cometeu 
uma infração Nível III ou IV, os funcionários da escola convocarão uma reunião com a  Equipe 
Disciplinar IEP para realizar uma determinação da manifestação. Os procedimentos para a reunião 
com a Equipe Disciplinar IEP no Manual de Procedimentos de Funcionários para Educação de 
Estudantes Excepcionais (ESE) devem ser seguidos.  

Passo 4: 

Uma vez que um estudante foi afastado por 10 dias, cumulativos ou coletivos, a equipe do IEP deve 
reunir-se para desenvolver e/ou revisar a Avaliação de Comportamento Funcional (FBA) e Plano de 
Intervenção Comportamental (BIP). [Nota de Procedimentos para Disciplina no Manual de 
Procedimentos de Funcionários.] A equipe do IEP deve ser composta de pessoas com poderes para 
tomar decisões de colocação de alunos com deficiência. A Equipe do IEP pode incluir, além dos pais 
e do aluno, se necessário, pessoas como o Diretor ou Administrador, especialista de pessoal, 
conselheiro, professor de ESE, professor regular, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e um 
administrador da área designada. Outra escola ou pessoal de aprendizagem da comunidade/distrito 
poderão ser convidados, se necessário. Os pais também podem trazer outras pessoas para reunião. 
As garantias processuais devem ser explicadas na reunião e os pais devem receber uma cópia. 
Qualquer estudante que tenha sido afastado por mais de 10 dias escolares deve receber serviços 
adequados. Os serviços prestados durante o afastamento pode ou não ser idêntico aos serviços no 
IEP para criança. O distrito escolar irá determinar os serviços apropriados para o aluno.    

Passo 5: 

A Equipe do IEP determinará se ou não a infração está relacionado com deficiência do aluno, por 
exemplo, a determinação da manifestação, com base em leis federais e regulamentos sob a Lei dos 
Indivíduos com Deficiência (IDEA), bem como os Estatutos da Flórida e Conselho Estadual de 
Regras Educação. A determinação de manifestação deve ser feita dentro de 10 dias de qualquer 
decisão de alterar a situação de um aluno portador de deficiência por causa de uma violação ao 
Código de Conduta do Estudante. Se as OCPS, os pais e os membros relevantes da equipe IEP 
determinarem que a conduta da criança foi o resultado direto da falha do distrito escolar para 
implementar o IEP, devem ser tomadas medidas imediatas para corrigir as irregularidades 
detectadas. 34 CFR 300,530 (E) (3).  

Passo 6: 

A equipe do IEP determinará alternativas apropriadas para permitir que o aluno continue a receber 
FAPE e serviços durante a remoção. Estas alternativas podem incluir, mas não estão limitados a:  

 Modificação do IEP incluindo BIP na atual colocação 

 Transferência para uma colocação mais restritiva por um período de tempo designado 

 Dia de aula reduzido ou modificado (Academia Pós-Aula, Aulas aos Sábados, etc.)  

 Programa de suspensão em-escola  

 Aconselhamento individual ou grupal com o pessoal da escola 

 Instrução em casa ou Tele aula 

 Instrução em escola especial  
Outras opções ou algumas combinações acima. 

Passo 7: 

As OCPS podem remover imediatamente os alunos de seu local atual educacional para um Ambiente 
Educacional Interino de Educação (IAES) por não mais de 45 dias escolares por violação do Código 
de Conduta do Estudante de certas drogas, armas e causar lesões corporais graves em outra 
pessoa, enquanto na escola, nas dependências da escola ou em uma função sob a jurisdição das 
OCPS independentemente de uma determinação se o comportamento foi uma manifestação da 
deficiência do aluno. 
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Passo 8: 

O especialista de pessoal deve informar aos pais ou responsáveis que: 
1. Os direitos ao devido processo legal de alunos com deficiência, eles devem discordar com 

as recomendações da Equipe IEP.  
2. O direito de solicitar uma audiência formal por um Juiz de Direito Administrativo (ALJ) se os 

pais ou responsáveis acreditam que as garantias processuais dos alunos foram violadas. 
3. O direito do distrito escolar para solicitar uma audiência do devido processo para um 

estudante exibindo um comportamento perigoso ou uma petição ao tribunal para uma 
mudança de colocação. O estudante permanecerá na colocação atual durante a pendência 
do processo a menos que se faça outro acordo entre as partes. 

4. Qualquer uma das partes tem o direito de solicitar uma audiência em caráter de urgência 
para impugnar uma decisão disciplinar ou determinação da manifestação. 

Pontos de Esclarecimento: 
 

1. As crianças ainda não identificadas como alunos ESE pode reivindicar proteção sob esses 
procedimentos, se as OCPS "tinham conhecimento" de que a criança poderia ter uma 
deficiência. Os pais podem solicitar uma avaliação acelerada, nestes casos, durante o processo 
disciplinar. 

2. Quando o comportamento não é uma manifestação da deficiência, o aluno pode ser disciplinado 
de acordo com as diretrizes do ensino regular. No entanto, os serviços educacionais ESE devem 
continuar.   

3. Alunos com problemas de comportamento podem ser removido para outro local através do 
processo IEP.  

4. Suspensões do ônibus escolar e remoções parciais podem contar como afastamento/suspensão. 
 

Procedimentos para estudantes que cometeram atos sérios de má conduta elegíveis 

nos termos da Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (Seção 504) e da Lei de 

Americanos com Deficiências (ADA) (Suspensão / Remoção)Os alunos elegíveis sob 

Seção 504 da Lei de Reabilitação de 1973 (Seção 504) e Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) 
podem ser submetidos a afastamento de curto prazo ou longo prazo, dependendo da infração disciplinar 
do Código de Conduta do Estudante. O guia geral para uma escola seguir é que através da Seção 504 o 
aluno elegível pode ser suspenso/afastado da escola por até 10 dias escolares dentro de um ano escolar 
sem fornecer serviços identificados na Seção 504 Plano de Alojamento individual do aluno. Nenhuma 
determinação da manifestação é necessária para os primeiros 10 dias letivos de 
suspensão/afastamento. Um estudante sob a Seção 504 de Plano de Alojamento Individual pode ser 
expulso quando a infração cometida pode ter recomendação para expulsão, tal como definido para todos 
os alunos e o comportamento não é uma manifestação da deficiência.  
 
OCPS não é obrigada a realizar uma reunião de determinação de manifestação por um delito de posse 
ou uso de drogas ilegais ou álcool cometidos por um aluno elegível sob Seção 504. O aluno pode ser 
disciplinado da mesma maneira como outros estudantes para uso ou posse de drogas ilegais ou álcool e 
receberá o mesmo devido processo e as consequências que os outros estudantes.  
 

Os procedimentos adequados para a suspensão/afastamento para além de 10 dias escolares são:  

Passo 1: 
O aluno deve ser informado pelo Diretor ou um representante da(s) razão(ões) para análise de uma 
suspensão/afastamento.  

Passo 2: 
Ao aluno deve ser dada a oportunidade de apresentar o seu lado da questão seja verbalmente ou por 
escrito e deve ter a oportunidade de apresentar testemunhas do incidente.  

Passo 3: 

O Diretor ou seu representante deverá proceder sem demora uma determinação por escrito quanto à 
possibilidade ou não do aluno ser culpado de má conduta. Se a determinação do Diretor é que o 
aluno cometeu uma ofensa que irá resultar em suspensão de 10 dias (cumulativos ou coletivos) os 
funcionários da escola convocarão reunião com a Equipe Disciplinar sob a Seção 504 para realizar 
uma determinação da manifestação. Os procedimentos para reunião com a Equipe Disciplinar sob a 
Seção 504 localizados nas OCPS Seção 504 devem ser seguido.  
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Passo 4: 

Uma vez que uma criança foi removida por 10 dias, a Equipe da Seção 504 deve convocar uma 
reunião para analisar a conduta do aluno. A Equipe da Seção 504 deve ser composta de pessoal com 
poderes para tomar decisões de colocação de alunos com deficiência. A Equipe da Seção 504 pode 
incluir, além dos pais e do aluno, se for apropriado, pessoas como o Diretor ou Administrador 
designado, representante da Seção 504 da escola, especialista de pessoal, conselheiro, professor de 
ESE, professor regular, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, e um administrador da área. 
Outra escola ou pessoal de aprendizagem comunitário/distrital poderão ser convidados, se 
necessário. Os pais também podem trazer outras pessoas para a reunião. As garantias processuais 
devem ser explicadas na reunião e os pais devem receber uma cópia.  

Passo 5: 

A Equipe da Seção 504 irá determinar se o crime está ou não relacionado com deficiência do aluno, 
por exemplo, a determinação da manifestação. NOTA: Se um aluno com um Plano ativo da Seção 
504 foi encaminhado para testes ESE, a equipe de manifestação deve tratar o aluno como um aluno 
de ESSE. Se a Equipe Seção 504 determina que o comportamento do estudante não é uma 
manifestação da deficiência, o estudante pode ser afastado da escola da mesma maneira que alunos 
que não estão no Plano da Seção 504 são suspensos/afastados. 
 
Se for determinado que o comportamento do aluno é uma manifestação de sua deficiência, a lei 
federal não permite que um distrito escolar cesse todos os serviços educacionais. O aluno pode ser 
excluído com serviços (como acontece com os alunos elegíveis para serviços sob a Lei Educacional 
de Pessoas com Deficiência). A Equipe da Seção 504 deve rever o Plano Seção 504 e fazer as 
modificações com a intenção de reduzir comportamentos inapropriados. 

 

Procedimentos Para Suspensão de Delitos  
Seção 1.006,09 (2), do Estatuto da Flórida, permite que o Diretor suspenda um aluno matriculado na sua 
escola que tenha sido formalmente acusado de um crime ou delito semelhante por um promotor e que o 
incidente para o qual ele tenha sido acusado ocorreu fora de propriedade da escola, e sob circunstâncias 
em que o aluno não já estaria sujeito às regras e regulamentos das OCPS, e que o incidente teria um 
impacto adverso sobre o programa educacional, disciplina ou bem-estar na escola em que o aluno está 
matriculado.  
 

Passo 1: 

Determinar que o aluno tenha realmente sido formalmente acusado de um crime (ou foi acusado de 
um delito em tribunal de menores que, se o aluno fosse um adulto, seria classificado como um crime) 
por:  

1. Notificar um administrador de área, que entrará em contato com o escritório do Procurador do 
Estado. 

Passo 2: Mais ações devem ser tomadas somente se o aluno tentar voltar para a escola. 

Passo 3: 

Se o estudante tenta voltar para a escola, o Diretor deve decidir se o retorno do aluno teria ou não um 
impacto adverso sobre a escola. O Diretor deve considerar a possibilidade de dano ao aluno acusado 
ou para outros, criados pela presença do aluno acusado na escola. Suspensão de delitos deve ser 
usada somente quando o Diretor percebe um impacto adverso sobre outros alunos ou no aluno 
acusado. Se o Diretor decide impor uma suspensão do crime, o pai ou responsável deve ser notificada 
por escrito:  

1. Recomendação para suspensão até a determinação de culpa ou inocência do aluno, ou 
demissão de encargos. Se o aluno não for considerado culpado, pode retornar à escola após 
apresentação da documentação da decisão do tribunal. Se o aluno é considerado culpado de 
um crime, o superintendente deve ter a autoridade para determinar se uma recomendação de 
expulsão deve ser feita para a diretoria da escola. 

 
2. Acusações específicas contra um aluno.  
3. O direito a uma audiência: 

a. A audiência é conduzida pelo Diretor ou seu representante e administrador de área 
em cada procedimento de suspensão de delito. Não é necessário os pais solicitarem 
uma audiência.  

 
b. O objetivo da audiência não é para determinar culpa ou inocência do crime do aluno.  

 
O objetivo da audiência é determinar se o conhecimento do delito com o qual o 
aluno foi acusado teria um impacto adverso sobre o programa educacional, 
disciplina, ou bem-estar da escola.  

 

 Determinando "impacto negativo", o Diretor deve considerar a natureza do alegado 
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crime (por exemplo, um aluno acusado de estupro, roubo, assassinato, etc., 
provavelmente, afetaria o ambiente educacional mais negativamente do que um 
aluno acusado de um crime de informática). O Diretor também deve considerar o 
atendente de publicidade para a infração ou quaisquer outras circunstâncias que 
possam aumentar ou diminuir a possibilidade de que a presença do aluno seria uma 
ameaça para os alunos e funcionários e perturbaria substancialmente a escola.  
 
 O Diretor também deve considerar se o comparecimento do aluno na escola iria 
representar uma ameaça para o aluno acusado do crime.  
 

c. O Diretor deve solicitar ao administrador da área, uma data para a audiência, que 
não deverá ser inferior a dois dias, nem superior a cinco dias escolares a partir da 
data carimbada da notificação. A data da audiência é estabelecida na carta inicial do 
Diretor.  

 
4. Enquanto se aguarda a audiência, o aluno é suspenso temporariamente.  

 
5. O Diretor deve notificar imediatamente um administrador de área para solicitar uma audiência 

de suspensão do crime com os pais ou responsáveis. Se a audiência resultar em uma 
suspensão do crime, o aluno terá de ser colocado temporariamente em um local de educação 
alternativa até que o resultado da acusação seja determinado. O administrador de área deve 
agendar uma reunião para determinar uma colocação educacional alternativa a suspensão.  

 
6. As condições em que uma renúncia de suspensão pode ser concedida em caso de uso de 

uma substância ilegal controlada:  
a. Se não houver nenhum impacto adverso na escola. 
b. Se o aluno divulga informações que levem à prisão e condenação da pessoa que 

forneceu a substância controlada para ele. 
c. Se o aluno divulga voluntariamente a posse ilegal de tais substâncias controladas 

antes de sua prisão.  
 

7. Se o aluno se compromete, ou é referido pelo tribunal em substituição da pena, a um 
programa licenciado de abuso de substâncias e conclui com êxito o programa.  

Passo 4: 

A audiência é conduzida pelo administrador de área e contará com a presença do Diretor ou 
representante, o aluno, os pais ou responsáveis, o advogado representante, e quaisquer testemunhas 
convocadas pelo aluno ou Diretor. O aluno pode falar em sua própria defesa, pode apresentar qualquer 
evidência indicando a sua elegibilidade para a desistência da ação disciplinar, podendo ser questionado 
sobre o seu testemunho. No entanto, o aluno não deve ser ameaçado de punição ou mais tarde punido 
por recusa de depoimento. A pessoa que conduz a audiência não está vinculada pelo procedimento de 
tribunal ou testemunho e nenhuma transcrição do testemunho será exigida.  

Passo 5: 

Após a audiência, o administrador da área irá proporcionar ao aluno e pais ou responsáveis com uma 
decisão por escrito quanto à possibilidade ou não da suspensão do crime ser feita. Para chegar a uma 
decisão, o administrador da área vai considerar as condições sob as quais uma renúncia pode ser 
concedida e pode conceder uma dispensa quando determinar tais ações ser no melhor interesse da 
escola e do aluno. A carta também deve instruir os pais e aluno para fornecer a documentação para o 
Diretor da resolução satisfatória das acusações. O administrador da área tem a autoridade para 
modificar a decisão de conceder ou negar uma renúncia a qualquer momento antes do julgamento da 
culpa do aluno pelo tribunal. No entanto, qualquer modificação adversa ao aluno só deve ser feita após 
uma audiência conduzida de acordo com o procedimento descrito.  

Passo 6: 
Se a decisão do Diretor é de impor a suspensão do crime, um administrador da área vai tomar 
providências para colocar o aluno em um ambiente de educação alternativa. 

Passo 7: 
Se o aluno é julgado culpado pelo tribunal, o superintendente da área pode recomendar à diretoria da 
escola que o aluno seja expulso através do procedimento de expulsão normal ou atribuído a um 
programa/escola alternativa.  

(Aviso: A lei da Flórida proíbe qualquer aluno que comete crime e é julgado culpado ou inadimplente, ou é 
encontrado por ter cometido, independentemente de a decisão ser retida, ou se declara culpado ou nolo 
contendere, de qualquer tipo de infração criminal especificado pela Seção 1.006,13 (5), do Estatuto da Flórida, 
homicídio, assalto-crime-culpável negligenciado, rapto, prisão sob custódia, crime sexual, exposição indecente, 
abuso, extorsão, súbito arrebatamento, roubo de carro, invasão de casa contra outro aluno com o qual frequenta a 
escola ou toma o mesmo ônibus escolar, a vítima ou qualquer irmão da vítima, se uma ordem de "nenhum 
contato" é emitida pelo tribunal e a notificação é reportada pelo Departamento de Justiça Juvenil.).  

 

Procedimentos para o Retorno Antecipado de Estudantes Expulsos 
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Seguindo a intervenção do conselho escolar para expulsar completamente um aluno, o estudante terá o 
direito de frequentar escolas públicas no Condado de Orange, Florida, a menos que o conselho escolar, 
a seu exclusivo critério e atuando sob recomendação do superintendente, revogue a expulsão existente 
baseando-se em um plano de retorno antecipado. A falha do estudante em cumprir o plano de regresso 
antecipado pode ser motivo para recomendar a expulsão.  
 
É previsto que o procedimento a ser seguido no desenvolvimento do plano de regresso antecipado seja 
flexível, mas exigirá um compromisso por parte do estudante e seus pais/responsáveis em cooperar com 
as autoridades escolares, assegurando que o comportamento que o levou à expulsão original não se 
repita.  
 
Planos de regresso antecipado serão desenvolvidos quando apropriados, seguindo os procedimentos 
descritos abaixo. A decisão de recomendar o retorno do estudante será inicialmente de uma prerrogativa 
do diretor e do superintendente da área.  
 

 

Procedimentos para Remoção de Participação em Atividades 

 
1. Remoção temporária de um estudante da participação em um programa ou atividade 

extracurricular/co-curricular pode ser determinada pelo professor/responsável. O diretor deverá 

Passo 1: 
Se um pedido de regresso antecipado é recebido, uma revisão da expulsão e de outros 
registros escolares relacionados ao desempenho do aluno será feita pelo diretor da escola 
para determinar a probabilidade de sucesso de um regresso antecipado. 

Passo 2: 

Após a revisão desta informação, o diretor vai considerar o pedido. Se o diretor considera 
que um regresso antecipado seja para o melhor interesse do aluno e do sistema escolar, 
uma reunião será realizada com o administrador de área, o diretor, os pais do aluno para 
desenvolver um plano escrito de regresso, que detalha as condições para uma recolocação 
alternativa.  

Passo 3: 

O plano de regresso deve incluir:  
1. Requisitos desenvolvidos na reunião, que podem incluir, mas não se limitar, a 

avaliação por um representante dos Serviços aos Estudantes, o contato com uma 
agência comunitária, se for caso disso, o aconselhamento, a conclusão do trabalho 
escolar especial e os requisitos que podem ser considerados razoáveis para 
assegurar que a má conduta que levou a expulsão não se repita. Os requisitos de 
entrada não incluirão aqueles que causem sentimentos negativos ao programa de 
instrutivo, mas podem incluir classes especiais, transferência de escola ou uma 
referência a um local alternativo. 

2. Uma lista de quaisquer ajustes para o programa de estudos do estudante, rotina 
escolar ou uma missão especial. 

3. A declaração da escola citando os recursos que serão utilizados para auxiliar o 
aluno em seu regresso à escola. 

4. Uma declaração relativa aos procedimentos ou ações a serem tomados no caso do 
acordo entre a escola e o estudante ser quebrado.  

5. Uma indicação dos pais/responsáveis que eles compreendem e aceitam as 
condições estabelecidas no plano de regresso.  

Passo 4: 

Após a conclusão do plano de regresso ser aceitável para o administrador da escola, que 
será responsável pela supervisão do aluno, o plano deverá ser apresentado ao 
superintendente da área ou a pessoa designada para análise e aprovação. Se aprovado, o 
superintendente da área transmitirá a recomendação ao superintendente.  

Passo 5: 
Se o superintendente aprovar o regresso precoce do aluno, ele/ela deverá apresentar a 
recomendação à diretoria da escola. Os pais/responsáveis serão notificados sobre as 
medidas tomadas pelo conselho escolar.  
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ser notificado da ação.  
2. Remoção permanente de um estudante da participação em qualquer programa ou atividade 

extracurricular/co-curricular será recomendada pelo professor/responsável com a decisão final a 
ser feita pelo diretor.  

3. A notificação aos pais ou responsáveis do afastamento temporário ou permanente é obrigatória.  
4. Após a notificação, um pai ou responsável pode, no prazo de três dias, solicitar uma reunião com 

o professor/responsável ou o diretor com a finalidade de discutir a remoção do estudante da 
participação em programa ou atividade extracurricular/co-curricular. 

5. Um estudante pode ser readmitido a participar em programa ou atividade extracurricular/co-
curricular a qualquer momento, mediante recomendação do professor/responsável, com a 
decisão final pelo diretor.  

 
 

Declaração da OCPS EEO de Não Discriminação 
O Conselho de Escolas do Condado de Orange, Florida, não discrimina na admissão, acesso ou 
emprego de seus programas e atividades, com base em raça, cor, religião, idade, sexo, nacionalidade, 
estado civil, incapacitação, informação genética, orientação sexual, identidade de gênero, expressão ou 
qualquer outro motivo proibido por lei. As seguintes pessoas, do Ronald Blocker Educational Leadership 
Center, 445 W. Amelia Street, Orlando, Florida 32801, atendem a questões como essa: Equal 
Employment Opportunity (EEO) e Title IX Officer: Jared A. Brooks; Section 504 Coordinator: Latonia 
Green; ADA Coordinator: Michael Graf. (407.317.3200)  
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Resumo do Código de Conduta do Estudante 
O Código de Conduta do Estudante tem quatro níveis de infrações. Infrações Nível I são as menos 
graves e serão tratadas impondo consequências menos graves do que as infrações de Nível IV. A 
infração Nível IV é base para uma suspensão de 10 dias e a consideração para uma expulsão.  
 

Nível I Nível II Nível III Nível IV 

Fraude Vandalismo (abaixo $100) Ataque Físico Álcool/Drogas  

Perturbação em Sala de 
Aula 

Desrespeito Arrombar e Entrar Incêndio  

Conduta Desordeira  Briga Vandalismo ($100 a $999)  Ameaças  

Desrespeito Falsificação Desrespeito Crime  

Código de Vestuário Jogos de Azar Extorsão Ameaça de Bombas/Explosões 

Falha em Informar 
Detenção 

Insubordinação Leve Briga Falso Alarme de Incêndio  

Informação 
Falsa/Enganosa 

Intimidação/Ameaças Fogos/Fogos de Artifício Armas de Fogo 

Insubordinação 
Má conduta em Ônibus 

Escolar 
Insubordinação Grosseira/ 

Desafiar Abertamente  
Incitar/Liderar/Participar de 

Grandes Distúrbios  

Má conduta em Ônibus 
Escolar 

Furto (abaixo $50) Organizações Ilegais Furto/Roubo ($300 ou mais) 

Profanidade 
Assembleia Não-

Autorizada 
Posse de Contrabando Outras Armas 

Atraso Bullying Tabagismo Má Conduta Repetida 

Falta às aulas Outras Faltas Furto ($50 a $299) Roubo/Extorsão 

Outros Operações em Gangues Invasão Crime Sexual  

Bullying Infundado Assédio 
Violação do Toque de 

Recolher 
Assédio Sexual  

Assédio Infundado Assédio Sexual Bullying Ofensa Sexual  

Assédio 
Celular/Violação 

Tecnológica 
Outras Faltas Graves 

Violação de Antecipação do 
Plano de Regresso  

Celular/Violação 
Tecnológica 

 Agressão Física 
Roubo de Veículos 

Automotores 

  Ameaças Vandalismo ($1000 ou mais) 

  Operações em Gangues Outros 

  Assédio Sexual Bullying 

  Assédio Assédio  

  Trotes Ataque Físico  

  Perturbação no Ônibus Trotes  

  
Celular/Violação 

Tecnológica 
Estupro 

Respostas Possíveis  
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Contatar os pais Contatar os pais Contatar os pais Contatar os pais 

Aconselhamento ou 
Direção 

Use uma resposta do Nível 
I 

Use respostas dos Níveis I 
ou Nível II 

Até 10 dias de Suspensão 

Repreensão Verbal 
Plano/Contrato de 
Comportamento  

Plano/Contrato de 
Comportamento 

1-10 Dias de Suspensão 
(Fundamental)  

Atribuição de Trabalho 
Especial 

Justiça Reparadora Justiça Reparadora Justiça Reparadora 

Retirada de Privilégios P.A.S.S. Retorno dos Bens Expulsão do Distrito Escolar  

Retorno dos Bens 
Atribuição de Trabalho 

Especial 
P.A.S.S. Remoção Temporária 

Detenção Detenção Suspensão do Ônibus Expulsão do Ônibus  

Plano/Contrato de 
Comportamento 

Confisco de Contrabando Suspensão da Escola  

Escola às quartas Retorno dos Bens 
Remoção de Atividades 

Extracurriculares  
 

Encaminhamento para 
Programa de Intervenção 

Suspensão do Ônibus (1-
10 dias) 

Encaminhamento para 
Programa de Intervenção  

 

Aviso de Conduta Nível II 
Escola as quartas ou 

sábados 
Aviso de Conduta Nível IV  

Justiça Reparadora 
Encaminhamento para 

Programa de Intervenção  
Confisco de Contrabando  

Confisco de Contrabando Aviso de Conduta Nível III Escola aos sábados  

 Sala de Aula Alternativa   

 Confisco de Contrabando   

 


