
Departamento de Educação do Estado do Maine  
Lei para proibir bullying e cyberbullying nas escolas do Maine 

Procedimento para modelo de política - JICK-E4 

Bullying and Cyberbullying Reporting, Responding, and Remediation Procedure PORTUGUESE 

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:          

Procedimentos para queixa, resposta e reparação de casos de bullying e cyberbullying 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUEIXA de incidente de bullying (verbalmente ou por escrito) de 

Aluno, funcionário da escola, um dos pais, treinador, conselheiro, 

voluntário, um dos avós, membro da comunidade 

(Preencher formulário de comunicação) 

 

Enviar para o diretor da escola; cópia para o superintendente 

RESPOSTA A QUEIXA DE INCIDENTE DE 

BULLYING (preencher formulário de resposta) 
Entrevistar a vítima 

Entrevistar supostos praticantes de bullying 

Identificar testemunhas 

Examinar comprovações  
 

É BULLYING? 

Os efeitos deste comportamento:   

 Provocaram danos físicos no aluno ou em seus bens? 

 Incutiram no aluno um temor razoável de sofrer danos físicos 

à sua pessoa ou seus bens? 

OU 

É um comportamento que interferiu nos direitos do aluno ao:  

 Criar um ambiente educativo hostil ou intimidante para o 

aluno? 

 Afetar o rendimento acadêmico do aluno ou sua capacidade 

de participar em ou se beneficiar com os serviços, atividades 

ou privilégios que a escola ofereceu?  

Não sendo bullying, houve alguma perturbação substancial do 

programa de ensino ou do funcionamento na escola? 

SIM 

SIM 

INICIAR PROCEDIMENTOS 

DE REPARAÇÃO (preencher 

Formulário de Reparação) 

Determinar ações de 

disciplinamento, reparações 

alternativas de disciplinamento, 

apoio necessário para vítimas de 

bullying e/ou outras intervenções 

 

 

NÃO 
Comportamento 

definido como não 

sendo bullying 

Consultar: A política do Conselho, o manual do aluno e o código de 

conduta 

Consultar: A política 

do Conselho, o 

manual do aluno e o 

código de conduta 

 

É comportamento 

criminoso? 

Contatar polícia 

local ou estadual 

Responder ao recurso 

SIM 

HAVENDO RECURSO 

: 

 

Providências tomadas 

para garantir a 

segurança do aluno alvo 

de bullying segundo 

comunicado e evitar 

bullying adicional; 

contatados os pais dos 

alunos 

Alegação de 

discriminação/violação 

das leis de direitos civis? 

Consulte a política do 

Conselho ACAA 

SIM 

SIM 

 


