
Regulamento de Restrição Física 
 
 
 

 
A manutenção de um ambiente seguro e favorável à aprendizagem é o objetivo de todos 
os funcionários das Escolas Públicas de Martha’s Vineyard. Portanto, o programa das 
Escolas Públicas de Martha’s Vineyard está isento do uso de restrição física e tal forma 
de intervencão só é utilizada em casos de emergência após outras formas alternativas 
menos intensivas tenham falhado ou sido consideradas inapropriadas.  
 
O Departamento de Educação de Massachusetts estabelece regulamentos que governam o 
uso de retrição física nos estudantes e que substitui todos os procedimentos previamente 
estabelecidos como detalhado em 603CMR46.00. 
 
Restrição física: 
 

- será administrada somente quando necessária para proteger um aluno ou 
outros alunos e funcionários de danos físicos graves e iminentes e  

- será adminstrada da forma menos intrusiva possível e deve ser utilizada para 
prevenir ou minimizar danos ao aluno.   

 
No início de cada ano letivo, os diretores das escolas identificarão os funcionários do 
programa que são treinados e responsáveis pela administração dos procedimentos de 
restrição física apropriados. Estes indivíduos participarão de um treinamento intensivo 
sobre o uso de restrição física e métodos de desaceleração apropriados. Os diretores da 
escola fornecerão treinamento em regulamentos e práticas de restrição a todos os 
funcionários das Escolas Públicas de Martha’s Vineyard no primeiro mês do ano letivo e 
para funcionários contratados após o início do ano letivo dentro de um prazo de um mês 
das suas contrataçoes. Todos os diretores das escolas incluirão nos manuais dos alunos e 
funcionários os procedimentos a serem utilizados nas suas escolas para “prevenir 
violência entre os alunos, comportamentos causadores de lesões e suicídio, incluindo 
planejamento individual de crise e desaceleração de comportamento possivelmente 
perigoso ocorrido entre grupos de alunos ou com um determinado aluno”.  Todos os 
manuais do aluno também incluirão métodos para estimular a “participação dos pais em 
debates sobre a prevenção de restrição e o uso de restrição exclusivamente em casos de 
emergência” e procedimento para notificação oral aos pais dentro do prazo de 24 horas 
no caso de restrição seguido de um aviso por escrito dentro do prazo de três (03) dias 
escolares, além das “alternativas escolares a restrição física.” Os manuais incluirão uma 
descrição do treinamento e normas de notificação e procedimentos de acompanhamento, 
um procedimento para “receber e investigar reclamações”, um procedimento para 
conduzir revisões periódicas da informação e documentação do uso de restrição física e 
um esboço dos requisitos de notificação do regulamento e um procedimento para obter 
aprovação do diretor da escola para reforçar isolamento por um período de mais de trinta 
(30) minutos. 
 



 
 
Restrição física, restrição de medicamentos, restrição mecânica e uso de restrição 
propensa são proibidas como forma de punição ou como reação a destruição de 
propriedade, perturbação da ordem escolar, recusa ao cumprimento de um regra escolar 
ou ordem de um funcionário ou ameaças verbais que não constituem uma ameaça de 
dano físico grave e iminente aos alunos ou as outras pessoas.  
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