
Regulamento de Assédio 
 
 

 
  
O assédio de alunos, funcionários ou qualquer indivíduo não será tolerado pelas Escolas Públicas 
Martha’s Vineyard.  Este regulamento deve ser obedecido quando o indivíduo estiver nos recintos 
da escola, propriedade do distrito escolar ou propriedade dentro da jurisdição do distrito escolar, 
ônibus escolares ou quando estiver participando de atividades escolares.   
 
O assédio proibido pelo distrito inclui, mas não está limitado a, assédio com base em raça, sexo, 
crença, cor, nacionalidade, orientação sexual, religião, estado civil ou deficiência. O aluno cujo 
comportamento seja identificado como uma violação deste regulamento estará sujeito à ação 
disciplinar, inclusive suspensão ou expulsão.  
 
Assédio significa conduta de natureza verbal ou física com o objetivo de humilhar, afligir, agitar, 
perturbar ou incomodar os alunos.  
 
O assédio como descrito acima podem incluir, mas não limitado a:  
 

1. Assédio ou abuso verbal, físico ou por escrito; 
2. Comentários frequentes de natureza degradante; 
3. Ameaças explícitas ou implícitas em relação às notas, desempenho ou qualquer outro 

assunto relacionado à outra pessoa; e 
4. Piadas, estórias ou atividades degradantes. 

 
O distrito investigará alegações de assédio imediatamente e de forma justa. O diretor da escola de 
cada prédio, ou pessoa designada pelo mesmo, será responsável por todas as reclamações dos 
alunos que aleguem qualquer tipo de assédio.    
 
Retaliações contra um indivíduo que tenha se queixado de assédio ou que tenha assistido ou 
participado de uma investigação ou procedimento de assédio também é proibido. O indivíduo que 
retaliar contra qualquer outra pessoa estará em violação deste regulamento e estará sujeito à ação 
disciplinar, inclusive suspensão e expulsão.    
 
O superintendente estabelecerá diretrizes e procedimentos administrativos para a implementação 
deste regulamento.  
 
 
{Data de adoção}   06.12.2010      

 
REF. CRUZADAS: 
REF. LEGAIS:   
 
 

1ª Leitura  28/10/2010 (UIRSD, EDGARTOWN E MVRHS) 
  09/11/2010 (TISBURY) 
  16/11/2010 (OAK BLUFFS)   
2ª Leitura  10/11/2010 (EDGARTOWN) 
  15/11/2010 (UIRSD) 
  01/12/2010 (OAK BLUFFS, TISBURY E MVRHS) 
3ª Leitura  01/12/2010 (EDGARTOWN, UIRSD) 
  06/12/2010 (MVRHS) 
  14/12/2010 (TISBURY) 


