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Escolas participantes do CASO 01 Lael, Maria Antonietta, Philomena, Ruy Barbosa e Terezine Arantes 
Ferraz 

Mãe relata que desde a semana passada, sua filha é vítima de abuso por parte do Professor Jon Snow. Diz que o 
professor Jon Snow sempre a trata com hostilidade e estupidez. Ontem, houve uma discussão entre ambos e o 

professor deu um beliscão na aluna. 

Tipo de ocorrência:  Agressões, ameaças e outros problemas de convivência 

Natureza:  Agressão física e verbal 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes em separado e registrar em livro próprio. 

• Promover círculo restaurativo. 

• Dar ciência às partes sobre as normas de convivência da escola, direitos e deveres dos docentes e discentes. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Informar ao Supervisor de Ensino 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 

 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula (aluna) e em ATPC (professor). 

• Promover trabalho que iniba a violência em sala de aula e suas respectivas consequências legais às partes 
envlvidas.  

 
 

Alunos participantes do CASO 02 Alfredo Gomes, Gustavo Barroso, Leônidas, Pedro Alexandrino, 
Sebastião 

A aluna em questão, aproveitou-se do horário do intervalo para adentrar a sala de livros da unidade e ateou fogo 
em uma caixa onde continham alguns livros. Ao ver que obteve êxito em seu ato, evadiu-se do local rindo do fato e 

procurou esconder-se para que não a identificássemos. Mas alguns alunos souberam do ato, avisaram a 
coordenação. 

 

Tipo de ocorrência:  Danos e outros crimes contra o patrimônio 

Natureza:  Vandalismo / depredação 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• NOTIFICAR pais e/ou responsáveis a comparecer à escola para tomarem ciência sobre o ocorrido. 

• Utilizar o regimento da escola e e legislação vigente sobre vandalismo/depredação. 

• Verificar possibilidade de ressarcimento com pais e/ou responsáveis. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Verificar com a direção e supervisão de ensino necessidade de lavrar-se Boletim de Ocorrência em Delegacia 
de Polícia. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 

 

Acompanhamento 

• Se círculo restaurativo favorável, observação dos alunos em sala de aula. 

• Responsáveis e alunos  assinar Termo de compromisso com a direção escolar. 

• Se houver necessidade, escola fazer encaminhamento psicológico ao CAPs. 

• Promover atividades que viabilizem a preservação do patrimônio.  
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Escolas participantes do CASO 03 Gustavo Barroso, João Ligabue, J Gutenberg, Luiz Lázaro, Maria Paula, 
Marly, Paul, Sebastião, Terezine, Yolando  

Os pais do aluno Freddy Mercury alegam que a coordenação e a vice direção da EE Bohemian Rapsody estão 
perseguindo seu filho; que seu filho já sofreu bullying por parte de professor e a direção não fez nada; que a nota 

final da criança foi errada, porque outro professor se ausentou e o substituto não utilizou as avaliações do anterior; 
que não existe um cronograma prévio das avaliações. 

Tipo de ocorrência:  Agressões, ameaças e outros problemas de convivência 

Natureza:  Bullying / humilhação sistemática 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• Apurar os fatos junto aos docentes e Coordenação Pedagógica. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 
 

Acompanhamento 

• Círculo restaurativo , com equipe gestora, mediação, professores e alunos. 

• Observação em sala de aula e ATPC. 

• Notificação dos pais/responsáveis sobre devolutiva do caso.favorável, observação dos alunos em sala de 
aula. 

  

 
 

Escolas participantes do CASO 04 Angelo Bortolo, Arlete Terezinha, Felício, José Marcelino, José Mª 
Reys, Leônidas, Leovergílio, 

O aluno XXX teria emprestado uma falsa arma de um colega, colocou na cintura e outro colega gravou um vídeo, 
que começou a circular pela internet e causou tumulto dentro da escola, pois alguns pais viram e comunicaram a 

polícia, que chegou rapidamente. 
 

Tipo de ocorrência:  Posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos 

Natureza:  Posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• Apurar os fatos junto aos envolvidos. 

• Notificar os pais a comparecerem à escola. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Informar ao Supervisor de Ensino. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 
 

Acompanhamento 

• Círculo restaurativo. 

• Observação em sala de aula . 

• Fazer encaminhamento do aluno ao CAPs, se o círculo restaurativo, observação dos docentes em sala de 
aula e entrevista com pais/responsáveis indicarem necessidade. 

• Dada a gravidade do caso, solicitar ao aluno/responsáveis que assinem termo de compromisso. 

• Fazer acompanhamento do BO. 
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Escolas participantes do CASO 05 Alberto Cardoso, Alfredo Inácio, Cyrene, David Eugênio, Dirce Pastore, 
Eurípedes, João Baptista, Luzia, Rafael 

Meu filho Michael Jackson- Matriculado na 1º série da Escola Donald Trump. Me ligaram no  meu trabalho pedindo 
que eu comparecesse com urgência na escola porque aconteceu um fato muito grave. Perguntei o que havia 
acontecido e ela disse que não poderia falar por telefone, mas que havia acontecido algo grave com o meu filho, eu 
disse que minha mãe estaria indo na escola. (...) ela insistiu que não podia falar e reafirmou que era algo grave, que 
não havia acontecido nada fisicamente, e então eu disse que ela não podia dar um recado daquela maneira, sem 
esclarecimento e me preocupando, mas que teria que ter jeito para passar o comunicado para uma mãe. Enfim 
informaram que meu filho  havia abaixado a calça de um amiguinho de sala, e que isto era muito grave que não 
poderia acontecer, e orientaram para ele nem ir na escola hoje 28/05. Meu filho contou que ele puxou sim as calças 
do amigo numa brincadeira, e que não desceu totalmente, e que não mostrou nada das partes intima da criança, eles 
estavam brincando no fundo da sala. A professora só ficou sabendo do ocorrido pq o Davi (amigo q  Thiago baixou) 
foi contar para a professora, e a mesma levou eles para a diretoria, dizendo que era grave. A professora e nem a 
direção souberam contornar em sala de aula, encaminhar um bilhete informando o que aconteceu...seguir um 
protocolo que é comum.. não quero dizer que não precisava chamar atenção dele pelo que fez, mas não dá maneira 
exagerada que fizeram, expondo meu filho e agindo como se fosse uma ameaça para os amigos de sala. Hoje minha 
mãe e irmã levaram ele na escola, e a diretora não deixou ficar alegando proteção pra ele, pois elas já tiveram caso 
de pai de aluno ir a escola tirar satisfação com outro aluno. Como irei conseguir medir para o meu filho o que é uma 
atitude dele Grave, e outra que só tem quem ser corregida em outro nivel.?? 

Tipo de ocorrência:  Questões disciplinares 

Natureza:  Episódios de indisciplina recorrentes 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Restaurar a tranquilidade da sala de aula. 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• Orientar alunos envolvidos sobre atitudes inadequadas. 

• Se necessário, notificar os pais/responsáveis dos envolvidos a comparecer à escola. 

• Orientar em ATPC os docentes sobre como proceder em situação similar. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 
 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula . 

• Se necessário, em caso de reincidências, promover projeto preventivo de conscientização sobre 
atitudes/brincadeiras inadequadas na escola. 
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Escolas participantes do CASO 06 Albino, Assis, Carlos de Laet, Eunice, Gustavo Barroso, Macalão, 
Raquel, Ruy Barbosa, Veridiana 

Houve um princípio de briga entre as alunas Lady Gaga , Madonna e Ana Carolina. A Aluna Ana Carolina, que estava 
sendo ameaçada comunicou o fato à mediação . No dia 24/10 as Aluna Madonna fez um vídeo de forma depreciativa 
e compartilhou com sua colega Lady Gaga, que  compartilhou com sua irmã que estuda na EE JUNTOS SHALOW NOW, 
que compartilhou com outros colegas. Os responsáveis das envolvidas compareceram e disseram que se o vídeo 
continuar sendo compartilhado, eles irão fazer um B.O. na delegacia para que seja retirado da internet. 
 

Tipo de ocorrência:  Agressões, ameaças e outros problemas de convivência (violência interpessoal) 

Natureza:  Ameaça 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• Promover círculo restaurativo. 

• Orientar alunos envolvidos sobre utilização e veiculação de imagens sem autorização em rede social. 

• Notificação dos pais/responsáveis dos alunos envolvidos para ciência e orientação. 

• Orientar em ATPC os docentes sobre como proceder em situação similar. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 
 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula . 

• Promover palestras/atividades sobre a correta utilização dos ambientes virtuais e suas consequências legais. 

• Reunir novamente os envolvidos, para verificar se as relações interpessoais melhoraram. 

• Se necessário, encaminhamento dos alunos envolvidos para atendimento psicológico no CAPs. 
  

 
 

Escolas participantes do CASO 07 Alfredo Gomes, Arnaldo, Carmosina, Cássio, Eurico, Gabriela, José do 
Amaral, Pedro de Moraes, Rep. Chile, Victor 

Um colega viu canivete cair do bolso do YYY e nos relatou. A professora AAAA de Ciências também relatou que o viu 
com uma tesoura na semana anterior. 
 

Tipo de ocorrência:  Posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos 

Natureza:  Posse ou encontro de armas ou outros objetos perigosos 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir as partes e registrar em livro próprio. 

• Apurar os fatos junto aos envolvidos. 

• Orientar envolvidos quanto porte de objetos perigosos. 

• Notificar os pais a comparecerem à escola. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Medidas tomadas de acordo com o regimento escolar e legislação vigente. 
 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula . 

• Fazer encaminhamento do aluno ao CAPs, se o círculo restaurativo, observação dos docentes em sala de 
aula e entrevista com pais/responsáveis indicarem necessidade. 

• Dada a gravidade do caso, solicitar ao aluno/responsáveis que assinem termo de compromisso. 
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Escolas participantes do CASO 08 Antonio J Leite, Dilson, Guilherme, Justino, Tito 

A aluna durante a aula do PROERD chamou o policial de canto, falou que precisava fazer uma denúncia, porque estava 
sendo abusada e não tinha telefone para ligar. O policial após ouvi-la chamou a direção para também ouvir o relato 
da aluna. A escola chamou a genitora e o policial acionou a ronda que levou para a delegacia. 
 

Tipo de ocorrência:  Assédio e violência sexual 

Natureza:  Assédio e/ou abuso sexual 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Ouvir relato da aluna e registrar em livro próprio. 

• Apurar os fatos junto à família. 

• Notificar o Conselho Tutelar, por meio de ofício. 

• Solicitar cópia do BO aos familiares para documentação do caso. 

• Orientar em ATPC docentes como proceder em casos similares. 

• Registrar ocorrência no ROE. 

• Comunicar Supervisor de Ensino. 
 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula . 

• Fazer encaminhamento psicológico da aluna ao CAPs. 

• Acompanhar, sistematicamente o caso, solicitando cópia e atendimentos que a aluna, por ventura, tiver. 

• Promover atividade/palestra conscientização docentes, alunos e comunidade escolar sobre abuso sexual. 
 

 
 

Escolas participantes do CASO 09 Izac, Júlio, Pedro Alexandrino, Província, Sebastião, Sérgio 

Segundo relato do aluno Enzo, ele teria tirado a lâmina do apontador para cortar uma folha, e colocou a lâmina 
embaixo da carteira e ao pegar um caderno acabou por cortar o dedo. 
 

Tipo de ocorrência:  Outros problemas de vulnerabilidade 

Natureza:  Acidentes ou casos fortuitos 

Medidas (fundamentadas na legislação vigente) 

• Registrar ocorrência  em livro próprio. 

• Orientar aluno quanto à manipulação de objetos perigosos. 

• Notificar os pais a comparecerem à escola. 

• Orientar docentes em ATPC como proceder em casos similares. 

• Registrar ocorrência no ROE. 
 

Acompanhamento 

• Observação em sala de aula . 
 

 
 


