Prefácio do Código de Disciplina da Lynn Public Schools

O Comité Escolar de Lynn adotou o seguinte Código de Disciplina, de modo a promover um elevado padrão de
comportamento na Lynn Public Schools, equilibrando ao mesmo tempo os direitos dos alunos. Ao adotar o Código
de Disciplina, o Comité Escolar espera proporcionar a todos os alunos um ambiente de aprendizagem seguro e
atencioso, que fomente o desenvolvimento académico, comportamental e socioemocional.
O Comité Escolar reconhece a importância dos valores fundamentais da Lynn Public Schools, incluindo a inclusão,
expectativas elevadas, colaboração, responsabilidade partilhada e aprendizagem entusiasta ao longo da vida, na
medida em que se relacionam com a disciplina. As consequências disciplinares incluídas no Código de Disciplina
são consistentes com aquelas previstas na lei aplicável. Embora as leis permitam flexibilidade na administração da
disciplina, o Código de Disciplina deve ser administrado com justiça e equidade, tendo simultaneamente em conta
as circunstâncias individuais de cada incidente de má conduta do aluno.
O grau, a frequência e as circunstâncias que rodeiam cada incidente devem afetar os métodos utilizados na
aplicação do Código de Disciplina e as ações disciplinares devem ser progressivamente aplicadas. Por exemplo,
as ações disciplinares disponíveis, mas que devem ser utilizadas cuidadosamente incluem a suspensão fora da
escola, a expulsão e a notificação às autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.
Para além do Código de Disciplina, a Lynn Public Schools também utiliza apoio, prevenção e medidas semelhantes
para promover um elevado padrão de comportamento. Embora estas medidas possam existir fora do Código de
Disciplina, elas não são menos importantes.
Ao reconhecer que a disciplina é de responsabilidade dupla, tanto da família como da escola, o Comité Escolar
adotou o Código de Disciplina com o contributo de vários intervenientes, incluindo a liderança do distrito escolar,
educadores e administradores, bem como os próprios pais e alunos.
Finalmente, lembramos aos alunos que estão sujeitos ao Código de Disciplina nos edifícios escolares, na
propriedade da escola, no caminho para ou da escola, nos autocarros/ônibus ou noutros transportes escolares e
em eventos patrocinados pela escola ou relacionados com a escola, tais como visitas de estudo, eventos
desportivos/esportivos e eventos não desportivos/esportivos. Os alunos também estão sujeitos ao Manual de
Políticas do Distrito da Lynn Public Schools. Adicionalmente, os alunos estão sujeitos a qualquer lei criminal ou
civil que possa existir e que se aplique às suas ações em qualquer momento.

Código de Disciplina
Os alunos estão sujeitos ao Código de Disciplina nos edifícios escolares, na propriedade da escola, no caminho
para ou da escola, em autocarros/ônibus ou outros transportes escolares e em eventos patrocinados pela escola
ou relacionados com a escola, tais como visitas de estudo, eventos desportivos/esportivos e eventos não
desportivos/esportivos.
Os alunos também estão sujeitos ao Manual de Políticas do Distrito da Lynn Public Schools, quer estejam ou não
especificamente mencionado abaixo.
Além disso, os alunos estão sujeitos a qualquer lei criminal ou civil que possa existir e que se aplique às suas
ações em qualquer momento, quer esteja ou não especificamente mencionada abaixo.
O apoio, prevenção e medidas semelhantes são utilizados na Lynn Public Schools para além do Código de
Disciplina, de modo a promover um elevado padrão de comportamento.
1.0

Problemas Relacionados com a Assiduidade

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou processo judicial
através de um Requerimento Crianças que Necessitam de Assistência (CRA, na sua sigla em Inglês).

2.0

1.1

Absentismo

1.2

Faltar às Aulas

1.3

Ausências que violam a Política de Assiduidade (Ver Manual de Políticas do Distrito, Ficheiro
JH e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual de Políticas)

1.4

Atrasos (Não justificados)

1.5

Dispensas (exceto se concedidas pelo Diretor ou pelo seu designado)

1.6

Utilização de automóvel durante o horário escolar

1.7

Violação da regra do campus fechado (Todos os alunos devem permanecer na propriedade
escolar durante todo o dia letivo)

1.8

Falta de comparência na sala de aula

1.9

Falta de comparência no escritório ao chegar atrasado à escola

Incidentes Escolares

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

2.1

Batota

2.2

Falsificação de Documentos Escolares

2.3

Comportamento Perturbador

2.4

Comportamento inadequado repetido e/ou contínuo

2.5

Recusa em cumprir os padrões de comportamento da aula

2.6

Falha na devolução de equipamento escolar, livros ou qualquer outro bem escolar
emprestado

2.7

Falta de comparência para detenção
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3.0

2.8

Falta de apresentação perante funcionários da escola

2.9

Falha na devolução de documentos escolares oficiais que requerem uma assinatura

2.10

Insubordinação

2.11

Enviado para o escritório duas vezes no mesmo dia

2.12

Infrator escolar habitual

2.13

Jogos de azar

2.14

Demonstração não autorizada

2.15

Operação perigosa de veículos ou outros meios de transporte em propriedade escolar
(incluindo, mas não limitado a carros, camiões, motociclos, bicicletas, skates, patins, etc.)

2.16

Utilização de símbolos de gangues ou outra exibição de membros de gangues (Ver o Manual
de Políticas do Distrito Ficheiro JICF e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do
Manual de Políticas)

Aparência do Aluno

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Os pais podem ser notificados para trazer trajes adequados, detenção (de qualquer
tipo), conferência com pais e/ou suspensão.

3.1

4.0

A Violação do Código de Vestuário ou da Política de Aparência do Aluno (Ver Manual de
Políticas do Distrito Ficheiro JICA e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual
de Políticas)

Dispositivos Eletrónicos e Outros Objetos

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Apreensão do dispositivo/objeto, detenção (de qualquer tipo), conferência com pais
e/ou suspensão.

5.0

4.1

Violação da Política de Dispositivos Eletrónicos (Ver Manual de Políticas do Distrito Ficheiro
____ e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual de Políticas)

4.2

Posse de qualquer dispositivo eletrónico ou outro objeto eletrónico ou não-eletrónico que
cause qualquer perturbação ou distração no processo de aprendizagem ou que ponha em
perigo a saúde ou a segurança

Vandalismo e Destruição de Propriedade

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

6.0

5.1

Danos ou destruição de propriedade de qualquer tipo

5.2

Graffitis, adulteração de bens ou vandalismo de qualquer tipo

Agressão e Conduta Semelhante

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão, expulsão e/ou
notificação às autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

6.1

Agressão a um funcionário do departamento escolar ou outro funcionário educacional nas
instalações da escola ou num evento patrocinado pela escola ou relacionado com a escola
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6.2

Utilização ou posse de um objeto ou arma perigosa (Ver Manual de Políticas do Distrito
Ficheiro JICI e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual de Políticas; Nota:
Armas de fogo também sujeitas a M.G.L. c. 269 § 10, Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo
269, Secção 10)

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

7.0

6.3

Agressão, ataque ou qualquer outro contacto físico indesejado ou inapropriado num aluno

6.4

Luta entre alunos

6.5

Ameaça verbal a pessoas e/ou bens

6.6

Insultar um funcionário da escola ou outro funcionário educacional

6.7

Praxe (Ver Manual de Políticas do Distrito Ficheiro JICFA e/ou qualquer documento similar
e/ou sucessor do Manual de Políticas); Nota: Praxe também sujeita a M.G.L. c. 269 § 17 (Leis
Gerais de Massachusetts, Capítulo 269, Secção 17)

6.8

Pôr em perigo, de qualquer forma, a segurança física ou a saúde mental/emocional de um
funcionário do departamento escolar ou de outro funcionário educacional ou aluno

Assédio/Bullying

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

8.0

7.1

Assédio (seja assédio sexual ou qualquer outra forma de assédio) contra um funcionário do
departamento escolar ou outro funcionário educacional ou aluno (Ver Manual de Políticas
do Distrito Ficheiro ____ e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual de
Políticas)

7.2

Bullying (Ver Manual de Políticas do Distrito Ficheiro JICFB e/ou qualquer documento
similar e/ou sucessor do Manual de Políticas); Nota: Bullying também sujeito a M.G.L. c. 71
§ 370 (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 370)

Fogo Posto e Incidentes Relacionados com o Fogo

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

9.0

8.1

Incendiar

8.2

Fazer disparar um falso alarme de incêndio ou outro alarme ou ligar falsamente para o 911

8.3

Uso inapropriado de um extintor de incêndio

8.4

Posse, utilização, venda ou distribuição de fogo-de-artifício

Roubo

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.
9.1

Roubo, furto ou roubo de qualquer tipo
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10.0
Invasão de Propriedade
As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.

11.0

10.1

Invasão da escola do próprio aluno for a do horário escolar

10.2

Invasão de outra escola que não escola do próprio aluno, durante o horário escolar ou fora
do horário escolar

10.3

Invasão de propriedade pública ou privada durante o horário escolar ou associado ao
transporte escolar

Drogas, Álcool, Tabaco, Nicotina, Substâncias Controladas e Parafernália

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão, expulsão e/ou
notificação às autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.
Posse de uma substância controlada (drogas)

As seguintes infrações estão sujeitas a M.G.L. c. 71 § 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção
37H ¾) e podem resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência com pais, suspensão e/ou notificação às
autoridades policiais locais ou outras autoridades legais apropriadas.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.0

Posse de álcool
Estar sob a influência de substâncias controladas ou álcool
Fumar, vapear ou outro uso de tabaco ou nicotina (Ver Manual de Políticas do Distrito Ficheiro
JICG e/ou qualquer documento similar e/ou sucessor do Manual de Políticas)
Posse de parafernália de drogas, tabaco ou de vapear

Delitos

Pode resultar na suspensão se o diretor da escola determinar que a presença contínua do aluno na escola teria
um efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar geral da escola sob M.G.L. c. 71 § 37H ½ (Leis Gerais de
Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H ½). Pode também resultar em: Detenção (de qualquer tipo) e/ou
conferência com pais.
12.1

Após a apresentação de uma queixa criminal que acuse um aluno de um delito ou a apresentação
de uma queixa de delinquência contra um aluno

Pode resultar na expulsão se o diretor da escola determinar que a presença contínua do aluno na escola teria um
efeito prejudicial substancial sobre o bem-estar geral da escola sob M.G.L. c. 71 § 37H ½ (Leis Gerais de
Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H ½). Pode também resultar em: Detenção (de qualquer tipo), conferência
com pais e/ou suspensão.
12.2

Após um aluno ser condenado por um delito ou mediante sentença ou admissão em tribunal de
culpa por tal delito ou delinquência

Definição de Termos
1.

Detenção pelo Professor – Tempo disciplinar imposto pelo professor.

2.

Deteção no Gabinete – Tempo disciplinar designado após a Escola, aplicado pelo diretor ou pelo seu
designado.

3.

Suspensão – (Suspensão de curto e longo prazo; suspensão dentro e fora da escola).
a. A suspensão de curto prazo significa a remoção de um aluno das instalações da escola e das
atividades regulares da sala de aula durante dez (10) dias escolares consecutivos ou menos.
b. A suspensão de longo prazo significa a remoção de um aluno das instalações da escola e das
atividades escolares regulares durante mais de dez (10) dias escolares consecutivos ou durante
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mais de dez (10) dias escolares, cumulativamente, para múltiplas infrações disciplinares em
qualquer ano letivo.
As suspensões podem acontecer na escola ou fora da escola. Uma suspensão na escola significa a
remoção de um aluno das atividades escolares regulares, mas não das instalações da escola, durante
não mais de dez (10) dias escolares consecutivos ou não mais do que dez (10) dias escolares
cumulativamente para múltiplas infrações durante o ano letivo.
4.

Expulsão – A remoção de um aluno das instalações da escola, atividades regulares da sala de aula e
atividades escolares durante mais de 90 dias letivos, indefinidamente ou permanentemente, de acordo
com M.G.L. c. 71 § 37H, 37H ½, e/ou 37H ¾ (Leis Gerais de Massachusetts, Capítulo 71, Secção 37H,
37H ½ e ou 37H ¾).

5.

Restituição –Pagamento por perdas ou danos em bens pessoais ou escolares.

6.

Programa de Detenção ao Sábado –Um programa de estudo académico ministrado nas manhãs de
Sábado designadas durante o ano letivo.
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