
POLÍTICA ANTI-BULLYING DA ESCOLA DE PERKINS1

Política

É a política da Escola para Cegos da Perkins que todos os alunos tenham uma
experiência educacional e residencial segura, protegida e livre de bullying. A
Perkins espera que todos os membros da comunidade escolar se tratem de
maneira civilizada e com respeito pelas diferenças.

Atos de bullying, cyber-bullying e retaliação são proibidos: nas dependências da
escola, propriedades imediatamente adjacentes às dependências da escola, em
atividades, funções ou programas patrocinados pela escola, dentro ou fora das
dependências da escola, em um ponto de ônibus escolar, em um ônibus escolar
usado pela escola, ou através do uso de tecnologia ou um dispositivo eletrônico
pertencente, alugado ou usado pela escola e em um local, atividade, função ou
programa que seja não relacionado à escola, ou através do uso de tecnologia ou
um dispositivo eletrônico que não é propriedade, alugado ou usado pela escola,
se o bullying criar um ambiente hostil na escola para o alvo, infringir seus direitos
na escola ou materialmente e substancialmente perturbar o processo
educacional ou o funcionamento ordenado da escola.

A retaliação contra uma pessoa que relata o bullying, fornece informações
durante uma investigação de bullying ou testemunha ou tem informações
confiáveis   sobre o bullying também é proibida.

Esta política foi aprovada pelo Presidente de Programas / Superintendente de
Ed e está alinhada com as seguintes políticas do Manual do Funcionário:
Assédio Ilícito e Discriminação, Código de Conduta, Requisitos para Relatórios
de Abuso e Negligência, Gestão de Comportamento e Código de Ética.

Definições

Agressor é um aluno que pratica bullying, cyber-bullying ou retaliação.

Bullying, conforme definido em MGL c. 71, § 37O, é o uso repetido por um ou
mais alunos de uma expressão escrita, verbal ou eletrônica ou um ato físico ou
gesto ou qualquer combinação destes, dirigido a um alvo que:

i. causa danos físicos ou emocionais ao alvo ou danos à propriedade do
alvo;
ii. deixa o alvo com medo razoável de causar danos a si mesmo ou à sua
propriedade;
iii. cria um ambiente hostil na escola para o alvo;
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infringe os direitos do alvo na escola; ou
iv. perturba materialmente e substancialmente o processo educacional ou
o funcionamento ordenado de uma escola.

Cyber-bullying é o bullying por meio do uso de tecnologia ou dispositivos
eletrônicos, como telefones, telefones celulares, computadores e Internet. Inclui,
mas não se limita a, e-mail, mensagens instantâneas, mensagens de texto e
publicações na Internet. Consulte MGL c. 71, § 37O para a definição legal de
cyber-bullying.

O bullying também pode incluir, mas não está limitado a assédio, ameaças,
intimidação, perseguição, violência física, assédio sexual, violência sexual,
roubo,
humilhação pública, destruição de propriedade ou retaliação
por afirmar ou alegar um ato de bullying.

Ambiente hostil, conforme definido em MGL c. 71, § 37O, é uma situação em
que o bullying faz com que o ambiente escolar seja permeado de intimidação,
ridículo ou insulto que seja suficientemente severo ou abrangente para alterar as
condições de educação de um aluno.

Retaliação é qualquer forma de intimidação, represália ou assédio dirigido contra
um aluno que relata o bullying, fornece informações durante uma investigação
do bullying ou testemunha ou tem informações confiáveis   sobre o bullying.

A equipe inclui, mas não está limitada a, administradores, educadores,
professores assistentes, equipe de serviços relacionados, enfermeiras
escolares, empregadas domésticas, zeladores, equipe de apoio e funcionários
da Perkins que atuam como motoristas.

O alvo é um aluno contra o qual foi perpetrado bullying, cyber-bullying ou
retaliação.

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Profissional Treinamento

A. anual de pessoal sobre o Plano. O treinamento anual para todos os
funcionários da escola sobre o Plano incluirá os deveres dos funcionários sob o
Plano, uma visão geral das etapas que o Superintendente ou designado seguirá
após o recebimento de um relatório de bullying ou retaliação e uma visão geral
dos currículos de prevenção de bullying a serem oferecidos em todos os
programas. Os funcionários contratados após o início do ano letivo são
obrigados a participar de treinamento baseado na escola durante o ano letivo em
que foram contratados, a menos que possam demonstrar participação em um
programa aceitável e comparável nos últimos dois anos.



B. Desenvolvimento profissional contínuo. O objetivo do desenvolvimento
profissional é estabelecer um entendimento comum das ferramentas
necessárias para que os funcionários criem um clima escolar que promova a
segurança, a comunicação civil e o respeito às diferenças. O desenvolvimento
profissional desenvolverá as habilidades dos membros da equipe para prevenir,
identificar e responder ao bullying. Conforme exigido por MGL c. 71, § 37O, o
conteúdo do desenvolvimento profissional em toda a escola será informado pela
pesquisa e incluirá informações sobre:

i. estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para prevenir o
bullying;
ii. estratégias apropriadas de desenvolvimento (ou idade) para
intervenções imediatas e eficazes para impedir incidentes de bullying;
iii. resultados de pesquisas sobre bullying, incluindo informações sobre
categorias específicas de alunos que apresentam risco especial de
bullying no ambiente escolar;
4. informações sobre a incidência e natureza do cyber-bullying; e
v. Questões de segurança na Internet relacionadas ao cyber-bullying.

As áreas adicionais identificadas pela Perkins incluem:
i. promover e modelar o uso de linguagem respeitosa;
ii. fomentar a compreensão e o respeito pela diversidade e diferença;
iii. construir relacionamentos e comunicar-se com as famílias;
4. administrar construtivamente os comportamentos da sala de aula;
v. usar estratégias de intervenção comportamental positiva;
vi. aplicação de práticas disciplinares construtivas;
vii. ensinar aos alunos habilidades, incluindo comunicação positiva,
controle da raiva e empatia pelos outros;
viii. envolver os alunos no planejamento e na tomada de decisões da
escola ou da sala de aula e;
ix. manter uma sala de aula segura e atenciosa para todos os alunos.

C. Alunos em IEPs:
A equipe IEP deve considerar e abordar especificamente as habilidades e
proficiências necessárias para evitar e responder ao bullying. Isso envolverá um
foco particular em alunos cuja deficiência afeta o desenvolvimento de
habilidades sociais.

D. Notificação por escrito ao pessoal. A Perkins fornecerá a todos os
funcionários um aviso anual por escrito sobre o Plano, disponibilizando-o na
Internet e no manual do funcionário.

Atividades / currículo acadêmico e não acadêmico



A. Abordagens específicas de prevenção do bullying

Os currículos de prevenção do bullying na Perkins serão adequados à idade e
ao desenvolvimento de cada aluno e enfatizarão as seguintes abordagens:

● usar scripts e dramatizações para desenvolver habilidades;
● capacitar os alunos a agirem sabendo o que fazer quando

testemunharem outros alunos envolvidos em comportamento de
intimidação;

● ajudar os alunos a compreender a dinâmica do bullying e do
cyber-bullying;

● enfatizando a segurança cibernética, incluindo o uso seguro e
apropriado de comunicação eletrônica;

● identificar locais e formas de evitar o cyber-bullying;
● melhorar as habilidades dos alunos para se envolverem em

relacionamentos saudáveis   e comunicações respeitosas; e
● envolver os alunos em um ambiente escolar seguro e de apoio que

respeita a diversidade e a diferença;
● desenvolver vocabulário ou outra ferramenta de comunicação para

que os alunos possam identificar e descrever o bullying.

B. Abordagens gerais de ensino que apóiam os esforços de prevenção do
bullying As seguintes abordagens são essenciais para o estabelecimento de um
ambiente escolar seguro e de apoio. Isso enfatiza a importância de nossas
iniciativas de prevenção e intervenção contra o bullying:

● definir expectativas claras para os alunos e estabelecer rotinas
escolares e de sala de aula;

● criar ambientes escolares e de sala de aula seguros para todos os
alunos,

● usando respostas e reforços apropriados e positivos, mesmo quando
os alunos exigem disciplina;

● usando suportes comportamentais positivos;
● apoiar e incentivar a equipe a desenvolver relacionamentos positivos

com os alunos;
● modelagem, ensino e recompensa de comportamentos pró-sociais,

saudáveis   e respeitosos;
● usar abordagens positivas para a saúde comportamental, incluindo

resolução colaborativa de problemas, treinamento para resolução de
conflitos, trabalho em equipe e suporte de comportamento positivo que
auxiliam no desenvolvimento social e emocional;

● usando a Internet com segurança; e
● apoiar o interesse e a participação dos alunos em atividades não

acadêmicas e extracurriculares, especialmente em suas áreas de
interesse.



* As iniciativas também ensinarão aos alunos as seções relacionadas ao aluno
do Plano de Prevenção e Intervenção do Bullying.

Procedimentos para funcionários, alunos e pais

A. denunciarem bullying Denunciar bullying ou retaliação. Relatos de bullying
ou retaliação podem ser feitos por funcionários, alunos, pais ou responsáveis, ou
outros, e podem ser orais ou escritos. Relatórios orais feitos por ou para um
membro da equipe devem ser registrados por escrito. Os membros da equipe
são obrigados a relatar imediatamente à pessoa designada em seu programa
(Pat McCall no ensino médio, ensino fundamental e ELC, e Martha Majors no
programa de surdocegos) qualquer instância de bullying ou retaliação de que o
membro da equipe tome conhecimento ou testemunhe. Relatórios feitos por
alunos, pais ou responsáveis, ou outros indivíduos que não são membros da
equipe da escola, podem ser feitos anonimamente. A Perkins disponibilizará
uma variedade de recursos de denúncias para a comunidade escolar, incluindo,
mas não se limitando a, um Formulário de Denúncia de Incidentes, uma caixa de
correio de voz, um endereço de correspondência dedicado, um endereço de
e-mail onde os alunos podem fazer uma denúncia anonimamente.

O formulário de Relatório de Incidentes será o mesmo formulário usado
atualmente para outros incidentes graves. Este Formulário de Relatório de
Incidente será incluído nos pacotes de inscrição para alunos e pais ou
responsáveis   e estará disponível em todos os programas e no site da escola. O
Formulário de Notificação de Incidentes será disponibilizado no (s) idioma (s) de
origem dos alunos e pais ou responsáveis.

No início de cada ano letivo, a Perkins fornecerá à comunidade escolar,
incluindo administradores, funcionários, alunos e pais ou responsáveis, um aviso
por escrito de suas políticas para relatar atos de bullying e retaliação. Uma
descrição dos procedimentos e recursos de relatório, incluindo o nome e
informações de contato da pessoa responsável em cada programa. Ele será
incorporado nos manuais do aluno e da equipe, no site da Perkins e nas
informações sobre o Plano que são disponibilizadas aos pais ou responsáveis.

1. Relatório da equipe
Um membro da equipe irá reportar imediatamente à pessoa designada do
programa quando ele / ela testemunhar ou tomar conhecimento de uma conduta
que pode ser intimidação ou retaliação e deve preencher um relatório de
incidente relacionado ao incidente.

2. Relatórios dee outros
A alunos, pais ou tutores Perkins exige que os alunos, pais ou tutores e outras
pessoas que testemunharem ou tomarem conhecimento de uma instância de
bullying ou retaliação envolvendo um estudante relatem o fato à pessoa



designada para o programa. As denúncias podem ser feitas anonimamente, mas
nenhuma ação será tomada contra o suposto agressor apenas com base em
uma denúncia anônima. Alunos, pais ou responsáveis   e outros podem solicitar
assistência de um membro da equipe para preencher um relatório por escrito.
Os alunos receberão maneiras práticas, seguras, particulares e adequadas à
idade de relatar e discutir um incidente de bullying com um membro da equipe
ou com a pessoa designada para o programa.

B. Responder a uma denúncia de bullying ou retaliação

Segurança

Antes de investigar totalmente as alegações de bullying ou retaliação, a pessoa
designada do programa tomará medidas para avaliar a necessidade de criar
uma sensação de segurança para o suposto alvo e / ou para proteger o suposto
alvo de possíveis incidentes futuros. As respostas para promover a segurança
podem incluir, mas não estão limitadas a, criar um plano de segurança pessoal;
pré-determinar a disposição dos assentos para o alvo e / ou agressor na sala de
aula, no almoço ou no chalé; identificar um membro da equipe que atuará como
uma “pessoa segura” para o alvo; e alterar a programação do agressor e o
acesso ao alvo. A pessoa designada para o programa pode tomar medidas
adicionais para promover a segurança durante e após a investigação, conforme
necessário.

A pessoa designada para o programa implementará estratégias apropriadas
para proteger contra bullying ou retaliação um aluno que relatou bullying ou
retaliação, um aluno que testemunhou bullying ou retaliação, um aluno que
fornece informações durante uma investigação ou um aluno que tem
informações confiáveis   sobre um ato relatado de bullying ou retaliação. Os
gerentes de caso serão informados se um de seus alunos tiver relatado bullying,
testemunhado bullying, dado informações durante uma investigação ou tenha
informações confiáveis   sobre um ato relatado de bullying ou retaliação e criará
um plano de segurança, se necessário.

Obrigações de notificar outras pessoas

Aviso aos pais ou responsáveis. Ao determinar que ocorreu bullying ou
retaliação, a pessoa designada para o programa notificará imediatamente os
pais ou responsáveis   do alvo e do agressor sobre isso, e sobre os
procedimentos para respondendo a ele.

C. Investigação. A pessoa designada para o programa investigará
prontamente todas as denúncias de bullying ou retaliação e, ao fazê-lo,



considerará todas as informações disponíveis conhecidas, incluindo a natureza
da (s) alegação (ões) e as idades e estágio de desenvolvimento dos alunos
envolvidos.

Durante a investigação, a pessoa designada para o programa irá, entre outras
coisas, entrevistar alunos, funcionários, testemunhas, pais ou tutores e outros,
conforme necessário.

As entrevistas podem ser conduzidas pela pessoa designada para o programa,
outros membros da equipe conforme determinado pela pessoa designada para o
programa e em consulta com o Superintendente, conforme apropriado. Na
medida do possível, e dada sua obrigação de investigar e resolver o assunto, a
pessoa designada para o programa manterá a confidencialidade durante o
processo de investigação. A pessoa designada para o programa manterá um
registro escrito da investigação.

D. Determinações. A pessoa designada para o programa fará uma
determinação com base em todos os fatos e circunstâncias. Se, após
investigação, a acusação de bullying ou retaliação for comprovada, a pessoa
designada para o programa tomará medidas razoavelmente calculadas para
prevenir a recorrência e para garantir que o alvo não seja impedido de participar
da escola ou de se beneficiar das atividades escolares. A pessoa designada
para o programa irá: 1) determinar qual ação corretiva é necessária, se houver, e
2) determinar qual ação responsiva é necessária.

Dependendo das circunstâncias, a pessoa designada para o programa pode
consultar o (s) professor (es) dos alunos ou qualquer equipe envolvida com o
aluno, e os pais ou tutores do alvo ou agressor, para identificar quaisquer
questões sociais ou emocionais subjacentes que possam ter contribuiu para o
comportamento de bullying e para avaliar o nível de necessidade de
desenvolvimento de habilidades sociais adicionais.

A pessoa designada para o programa notificará prontamente os pais ou
responsáveis   do alvo e o agressor sobre os resultados da investigação e, se o
bullying ou retaliação for identificado, que ação está sendo tomada para prevenir
novos atos de bullying ou retaliação. Todas as notificações aos pais devem
cumprir as leis e regulamentos estaduais e federais de privacidade aplicáveis.
Devido aos requisitos legais relativos à confidencialidade dos registros do aluno,
a pessoa designada do programa não pode relatar informações específicas aos
pais ou responsáveis   do alvo sobre as ações tomadas em relação ao agressor.
Se o programa designado tiver uma base razoável para acreditar que acusações
criminais podem ser feitas contra o agressor, ele deve notificar o
superintendente, que determinará se a agência local de aplicação da lei deve ser
notificada.



E. Respostas ao Bullying.

Intervenções

Se ocorrer um incidente de bullying, várias intervenções serão discutidas com a
equipe do aluno (que inclui pais e LEAs). Cada intervenção será individualizada
de acordo com a necessidade do aluno, mas pode incluir, mas não está limitada
a aconselhamento, serviços de assistência social, alteração de ambientes,
(horário de aula e ajustes residenciais) supervisão aumentada e discussões
contínuas com todos os envolvidos por meio de seu aconselhamento equipe e
gerente / administrador de caso.

Quaisquer incidentes de bullying também são relatados ao Comitê de Segurança
Escolar e ao Grupo de Direitos dos Estudantes para revisão e para garantir que
todos os procedimentos necessários estejam em vigor e funcionando
corretamente.

Outras intervenções

1. Ensino de comportamento apropriado por meio do desenvolvimento de
desenvolvimento de

habilidades As abordagens de habilidades que ajudam a ensinar habilidades
sociais apropriadas podem incluir:

● oferecer sessões de desenvolvimento de habilidades individualizadas
com base nos currículos anti-bullying;

● fornecer atividades educacionais relevantes para alunos individuais ou
grupos de alunos, em consulta com conselheiros e outro pessoal
escolar apropriado;

● implementar uma gama de suportes comportamentais positivos
acadêmicos e não acadêmicos para ajudar os alunos a compreender
as formas pró-sociais de atingir seus objetivos;

● reunião com pais e tutores para envolver o apoio dos pais e para
reforçar o currículo anti-bullying e atividades de construção de
habilidades sociais em casa;

● adotar planos comportamentais para incluir um foco no
desenvolvimento de habilidades sociais específicas; e

● encaminhamento para avaliação.

2. Tomando Ação Disciplinar

Se a pessoa designada do programa decidir que a ação disciplinar é apropriada,
a ação disciplinar será determinada com base nos fatos encontrados, incluindo a
natureza da conduta, a idade, capacidade e nível de funcionamento



independente do (s) aluno (s) envolvido (s) e a necessidade de equilibrar a
responsabilidade com o ensino do comportamento apropriado.

Se a disciplina for apropriada, ela será consistente com o Plano e com o código
de conduta da Perkins.

Se a pessoa designada para o programa determinar que um aluno fez
intencionalmente uma falsa alegação de bullying ou retaliação, esse aluno
poderá estar sujeito a uma ação disciplinar consistente com o Plano e com o
código de conduta da Perkins.

3. Promovendo a segurança para o alvo e outros

A pessoa designada para o programa considerará quais ajustes, se houver, são
necessários no ambiente escolar para aumentar a sensação de segurança do
alvo e de outras pessoas também.

Processo de Avaliação de Política e Revisão de Incidentes de Bullying O

Comitê de Relatórios de Incidentes Perkins (com membros da equipe em todas
as disciplinas e programas) se reúne mensalmente. Entre outras coisas, sua
missão é avaliar incidentes de bullying. Isso inclui a manutenção de um banco
de dados de incidentes de bullying e a revisão de fatores como: frequência de
vitimização, identificação de áreas, horários e tipos de bullying que podem
ocorrer, a fim de avaliar a eficácia da política. Qualquer parte interessada pode
pedir para ver as informações compiladas no banco de dados.

VII. PROIBIÇÃO CONTRA BULLYING E RETALIAÇÃO O

bullying é contrário à lei do estado de Massachusetts e às leis dos estados onde
a Perkins atende, incluindo Illinois, Nova York e Califórnia.

Colaboração com os pais
.
A. Educação e recursos dos pais. A escola oferecerá programas de
educação para pais e responsáveis   que enfocam os componentes parentais dos
currículos anti-bullying e quaisquer currículos de competência social usados   pela
escola. Incluirá ideias sobre (i) como os pais e responsáveis   podem reforçar o
currículo em casa e apoiar o plano escolar; (ii) a dinâmica do bullying; e (iii)
segurança online e cyber-bullying. Os programas serão oferecidos em
colaboração com o Conselho Consultivo de Pais. Os recursos também estarão
disponíveis na internet.



B. Requisitos de notificação. A cada ano, a escola informará aos pais ou
responsáveis   dos alunos matriculados sobre os currículos anti-bullying que estão
sendo usados. Este aviso incluirá informações sobre a dinâmica do bullying,
incluindo cyber-bullying e segurança online. A escola enviará aos pais uma
notificação por escrito a cada ano sobre as seções do Plano relacionadas ao
aluno e a política de segurança na Internet da escola. Todas as notificações e
informações disponibilizadas aos pais ou responsáveis   estarão disponíveis em
cópia impressa e em formato eletrônico, e estarão disponíveis no (s) idioma (s)
mais prevalente (s) entre os pais ou responsáveis. A escola publicará o Plano e
informações relacionadas em seu site.

VIII. RELACIONAMENTO COM OUTRAS LEIS

Consistente com as leis estaduais e federais e com as políticas da Perkins,
nenhuma pessoa será discriminada na admissão na Perkins ou na obtenção das
vantagens, privilégios e cursos de estudo da Perkins por motivo de raça, cor,
sexo, religião , nacionalidade ou orientação sexual. Nada no Plano impede a
Perkins de tomar medidas para remediar a discriminação ou assédio com base
na associação do aluno a uma categoria legalmente protegida sob as leis locais,
estaduais ou federais, ou políticas escolares ou distritais.

Além disso, nada no Plano foi elaborado ou tem a intenção de limitar a
autoridade da Perkins de tomar medidas disciplinares ou outras ações de acordo
com as MGL c. 71, §§ 37H ou 37H½, outras leis aplicáveis   ou políticas da Perkin
em resposta a comportamento violento, prejudicial ou perturbador,
independentemente de o Plano cobrir o comportamento.


