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INSTRUÇÕES: Preencha este formulário se você for um aluno vítima (de bullying, assédio ou intimidação), o pai/responsável de um 
aluno vítima, um parente adulto próximo de um aluno vítima, testemunha ou um funcionário da escola e deseja relatar um suposto 
incidente de bullying, assédio ou intimidação. Devolva o formulário preenchido ao Diretor da escola do suposto aluno vítima. 
Comunique-se com a escola para informações adicionais ou assistência a qualquer momento. Bullying, assédio ou intimidação são 
graves e não serão tolerados. 

De acordo com a lei de Maryland, bullying, assédio ou intimidação significa conduta intencional, incluindo conduta verbal, física ou escrita ou 
uma comunicação eletrônica intencional, que cria um ambiente educacional hostil ao interferir substancialmente nos benefícios educacionais, 
oportunidades ou desempenho de um aluno, ou no bem-estar físico ou psicológico, e: 

(1)  (a) é motivada por uma característica pessoal real ou percebida, incluindo raça, etnia, cor, ancestralidade, país de origem, nacionalidade, 
religião, status migratório, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual, situação familiar/parental, 
status civil, idade, habilidade (cognitiva, social/emocional e física), pobreza e status socioeconômico, idioma ou outros atributos legal 
ou constitucionalmente protegidos; (b) é de natureza sexual; ou (c) constitui uma ameaça ou intimidação grave; e/ou

(2)  (a) ocorre em área de propriedade da escola, em uma atividade ou evento patrocinado pela escola, ou em um ônibus escolar; ou (b) 
transtorna, substancialmente, o funcionamento ordenado de uma escola.  

"Cyberbullying" (Bullying Cibernético) é uma forma de bullying, assédio e intimidação. “Cyberbullying” significa uma comunicação transmitida 
por meio de um dispositivo eletrônico e inclui o uso de sites de mídia social. O cyberbullying deve incluir quaisquer aplicações futuras que 
se enquadrem na categoria "comunicação eletrônica." “Comunicação Eletrônica” significa uma comunicação transmitida por meio de um 
dispositivo eletrônico, incluindo um telefone, telefone celular, computador ou tablet.

(PREENCHA COM LETRA DE FÔRMA)

Data de hoje / /  Escola  _______________________________ Sistema Escolar  _______________________________

Pessoa Relatando o Incidente: Nome  ___________________________________________________________________________

No. de Telefone - -  E-mail  _________________________________  Marque uma opção apropriada:

o Aluno o Pai/responsável do aluno o Parente adulto próximo do aluno o Membro da equipe escolar o Testemunha

1. Nome do aluno que foi supostamente prejudicado ______________________ Idade ____ Escola ____________________________

Nome do aluno que foi supostamente prejudicado ______________________ Idade ____ Escola ____________________________

Nome do aluno que foi supostamente prejudicado ______________________ Idade ____ Escola ____________________________

2. Nome(s) da(s) suposta(s) testemunha(s) (se souber) 
(Em letra de fôrma) 

Idade Escola (se souber)

3.  Nome(s) da(s) pessoa(s) que supostamente cometeu/
cometeram dano (se souber) (Em letra de fôrma) 

Idade Escola (se souber)

A suposta pessoa 
que cometeu 
dano é um        
estudante? 

o Sim o Não

o Sim o Não

o Sim o Não

4. Em qual/quais data(s) o incidente aconteceu? / /  / /  / /
                           mm/dd/aaaa                mm/dd/aaaa                 mm/dd/aaaa

Montgomery County Public Schools

Formulário de Denúncia de Bullying, Assédio ou Intimidação
Escritório de Apoio e Engajamento do Aluno e da Família (Office of Student and Family Support and Engagement)

MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS • Rockville, Maryland 20850
Este formulário deve ser mantido de forma confidencial de acordo com a Lei de Notificações de Escolas Seguras de 2005, Lei dos Direitos Educacionais e Privacidade da 

Família, 20 U.S.C. § 1232g. 

Consulte a Política ACA do Conselho de Educação do Condado de Montgomery, Não-Discriminação, Equidade e Proficiência Cultural, Política JHF do Conselho, 
Bullying, Assédio ou Intimidação, e Regulamento JHF-RA de MCPS, Bullying, Assédio ou Intimidação ao Aluno para informações e definições adicionais.   

Formulário 230-35 de MCPS 
Agosto de 2021

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=8&policyID=ACA&sectionID=1
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=291&policyID=JHF&sectionID=10
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/detail.aspx?recID=291&policyID=JHF&sectionID=10


5. Onde aconteceu o incidente (escolha todas as opções aplicáveis)?
 o Dentro dos limites da escola
 o Em uma atividade ou evento promovido pela escola fora dos limites da escola
 o No ônibus escolar
 o No caminho de ida/volta da escola
 o Via internet—enviado fora dos limites da escola o Via internet—enviado dentro dos limites da escola

6.  Marque a(s) declaração(ões) que melhor descreve(m) o que aconteceu (marque todas as opções que se aplicam). 
 o  Qualquer tipo de bullying, assédio ou intimidação que 

envolva agressão física 
(especifique) 

 o Fazer outra pessoa bater ou machucar o aluno
 o  Provocar, xingar, fazer comentários críticos ou ameaçar, 

pessoalmente ou por outros meios 
 o Humilhar e fazer a vítima de chacota 
 o Fazer gestos rudes e/ou ameaçadores 
 o Excluir ou rejeitar o aluno
 o Intimidar, extorquir ou explorar 
 o Espalhar boatos ou fofocas prejudiciais 
 o (Incidente) Relacionado à deficiência do aluno
 o  (Incidente) Relacionado à orientação sexual percebida do 

aluno

o  Cyberbullying (por exemplo, mídia social incluindo Facebook, 
Twitter, Vine, Snapchat, Periscope, Kik, Instagram, etc.)

o  Comunicações eletrônicas (por exemplo, e-mail, mensagem de 
texto, sexting (mensagens de cunho sexual), etc.)

o   (Incidente) Relacionado a gangues (preencha o Formulário 230-
37 de MCPS)

o  Recrutamento para uma gangue (preencha o Formulário 230-37 
de MCPS)

o Tráfico humano/Recrutamento para prostituição
o Assédio Racial
o Assédio Sexual (Esta é uma denúncia de assédio sexual)
o (Incidente) De natureza sexual
o Trote e/ou ritual/iniciação em equipe/grupo
o Outro (especifique) 

7.  Por que ocorreu o assédio, a intimidação ou o bullying? (motivos alegados)
Se você acha que o suposto motivo do bullying, assédio ou intimidação foi motivado por característica pessoal real ou percebida, incluindo 
raça, etnia, cor, ancestralidade, país de origem, nacionalidade, religião, status migratório, sexo, gênero, identidade de gênero, expressão 
de gênero, orientação sexual, situação familiar/parental, status civil, idade, habilidade (cognitiva, social/emocional e física), pobreza e status 
socioeconômico, idioma ou outros atributos legal ou constitucionalmente protegidos, forneça informações detalhadas abaixo. 

8.  Descreva o(s) incidente(s), incluindo o que disse ou fez a suposta pessoa que cometeu o dano. (Anexe uma folha separada, se 
necessário)

9. O resultado deste incidente foi uma lesão física? 

o Não o Sim, mas não exigiu atenção médica   o Sim, e exigiu atenção médica

  Se houve uma lesão física, você acha que haverá consequências permanentes? o Não o Sim

10. O suposto aluno que foi prejudicado teve que faltar à escola como resultado do incidente?  o Não  o Sim

Em caso afirmativo, quantos dias o aluno que supostamente foi prejudicado ficou ausente da escola como resultado do incidente?

11. O resultado deste incidente foi um dano psicológico? 

o Não  o Sim, mas serviços psicológicos não foram procurados o Sim, e serviços psicológicos foram procurados 

12. Existe alguma informação adicional que você gostaria de fornecer? (Anexe uma folha separada, se necessário)

13.   Solicito uma investigação de assédio sexual. Sou:  
 o aluno o pai/responsável de um aluno o contato do Título IX da escola

Se o nº 13 acima for solicitado pelo contato do Título IX com base na escola, a assinatura do Coordenador do Título IX de MCPS é necessária:___________

Certifico que, ao considerar os desejos do reclamante e o dever de MCPS de garantir a segurança e o bem-estar de todos os alunos e funcionários, 
uma reclamação de assédio sexual deve ser investigada de acordo com o Título IX, a lei federal que proíbe a discriminação com base em sexo.
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Eu entendo que meu envio eletrônico deste formulário e minha assinatura eletrônica se destinam a ser, constituem e são equivalentes à minha assinatura pessoal.

 / /
 Assinatura Data

Formulário 230-35 de MCPS, Fevereiro de 2020


