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Código de Conduta do Aluno
A Escola Cristã Pan Americana exige que todos os alunos tenham interações seguras e
respeitosas uns com os outros em todos os momentos e que todas as instâncias de
assédio e/ou abuso sejam relatados para um adulto.
Direitos dos Alunos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eu tenho direito de me sentir seguro na escola ou em eventos patrocinados pela
escola,
Eu tenho direito de ser tratado com justiça e respeito pessoalmente, online ou através
das mídias sociais,
Eu tenho direito de expressar minhas opiniões, necessidades e sentimentos de forma
respeitosa,
Eu tenho direito de dizer não para comportamentos indesejados e situações que não
são seguras,
Eu tenho direito de ter meus limites pessoais respeitados,
Eu tenho direito de ser protegido de danos físicos e/ou emocionais,
Eu tenho direito de relatar situações e comportamentos que não são seguros para
um funcionário da PACA,
Eu tenho direito de esperar que o meu relato seja tratado com sigilo pelas autoridades
competentes,
Eu tenho direito de receber ajuda quando precisar.

Responsabilidades dos Alunos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eu trato os outros com respeito e dignidade, pessoalmente, online e através das
mídias sociais,
Eu permito que os outros expressem suas opiniões, necessidades e sentimentos, de
forma respeitosa,
Eu me responsabilizo pelo meu comportamento,
Eu não causo danos físicos e/ou emocionais aos outros,
Eu evito riscos desnecessários,
Eu respeito os limites pessoais e a privacidade dos outros,
Eu evito palavras ou atitudes que causem danos para outros pessoalmente, online e
através das mídias sociais,
Eu relato comportamenots que não são seguros, assédio ou abuso para um
funcionário da PACA,
Eu paro quando alguém diz, “Não,”
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•

Eu peço ajuda quando preciso.

Eu me comprometo a RECONHECER e RECUSAR situações que não são seguras e
a RELATÁ-LAS para um funcionário da PACA. Eu entendo que as minhas
preocupações sobre segurança dos alunos deverão ser reportadas para um
administrador, orientador educacional, membro da Equipe de Segurança da Criança, ou
um funcionário da escola pessoalmente, ou através de um formulário encontrado no site
da escola. Eu compreendo as definições de assédio e abuso que estão no Manual de
Segurança e Proteção da Criança e me comprometo em seguir as exigências deste
código de conduta. Entendo que, caso eu cometa qualquer violação deste Código de
Conduta ou não relate quaisquer violações da Política de Proteção Pessoal por parte de
funcionários ou alunos, isto pode resultar em ações disciplinares. Estou ciente que a
PACA seguirá os protocolos da escola ao responder à relatos, indicadores e divulgação
de assédio e/ou abuso.
I understand that PACA will follow school protocols in responding to reports, indicators and
disclosures of harassment and/or abuse.
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