
 

 
Como compartilhar relatórios de incidentes e outras 

informações de alunos com o Departamento de Polícia de 
Boston 

 
COMPÊNDIO 

 
A política de Preparação e compartilhamento de relatórios de incidentes e outras 
informações de alunos com o Departamento de Polícia de Boston descreve de que 
forma as informações do aluno são registradas e compartilhadas entre os funcionários 
dos Serviços de Segurança das BPS (antiga Polícia Escolar de Boston) e o 
Departamento de Polícia de Boston (BPD). A política descreve os tipos de Atividade do 
aluno que os funcionários dos Serviços de Segurança podem registrar em um relatório 
da Polícia de Boston ou um relatório dos Serviços de Segurança das BPS, as 
informações que podem ser incluídas, como os relatórios e outras informações podem 
ser compartilhados entre as BPS e o BPD, como as famílias serão notificadas após a 
elaboração de um relatório, e outros relatórios e requisitos de treinamento para a 
equipe das BPS. Um link da política completa pode ser encontrado aqui.  

 
Confira algumas perguntas e respostas relacionadas aos principais elementos da 
política: 

 
 
Quais tipos de relatórios de incidentes são elaborados pelos funcionários dos 
Serviços de Segurança das Escolas Públicas de Boston? 

 
● Os funcionários dos Serviços de Segurança (especialmente licenciados pela 

Polícia de Boston) estão autorizados a elaborar dois tipos de relatórios de 
incidentes: (1) um Relatório da Polícia de Boston; e (2) um relatório de Serviços 
de Segurança das BPS. 

 
Quais tipos de atividades do aluno podem ser registrados em um relatório de 
incidente? 

 
● Entende-se por “Atividade do aluno” atividades que envolvam um ou mais alunos 

das BPS e que sejam realizadas dentro dos limites das BPS, nos ônibus das 
BPS, em ou perto dos pontos de ônibus da escola, enquanto os alunos das BPS 
estão indo e voltando da escola, e enquanto os alunos das BPS estão 
participando de qualquer atividade promovida pela instituição, dentro ou fora dos 



 

seus limites. 
● Os funcionários dos Serviços de Segurança podem documentar apenas a 

seguinte Atividade do aluno mediante elaboração e preenchimento do relatório 
da Polícia de Boston: 

 
(a) todos os crimes de maior potencial ofensivo; 
(b) crimes de agressão e lesão corporal que não se enquadrem na tipologia 
acima mencionada, trotes, infrações que envolvam perseguição ou de conotação 
sexual, e ameaças nas quais a vítima dê fé de que o agressor tem a intenção de 
concretizar as intimidações; 
(c) Posse e posse com intenção de distribuir substâncias controladas, conforme 
definido em GL c. 94C (exceto a posse de, aproximadamente, 56 gramas ou 
menos de maconha, de acordo com GL c. 94C, §§ 32L e 32M); 
(d) posse de armas perigosas ou elétricas; 
(e) outros crimes de menor potencial ofensivo em que a vítima ou os 
pais/responsáveis da vítima solicitam um relatório. 

 
● Tipos muito limitados de atividade podem ser documentados em um relatório dos 

Serviços de Segurança das BPS. As atividades relacionadas aos alunos são 
limitadas a emergências médicas e desaparecimento de alunos. Atividades de 
indivíduos que não integrem o corpo estudantil também podem ser 
documentadas em um relatório dos Serviços de Segurança das BPS, como 
pichações, invasão de terceiros na propriedade da escola ou itens encontrados 
na propriedade da escola. 

 
● Se a Atividade do Aluno não estiver listada acima, tal não será documentada em 

um relatório de incidente. A documentação no Sistema de Informação do Aluno 
(“SIS”) das BPS pelo coordenador da escola deverá ser realizada se a atividade 
for considerada uma violação ao Código de Conduta das BPS. 

 
Que tipo de informação sobre os alunos não pode estar contida no Relatório da 
Polícia de Boston ou no relatório dos Serviços de Segurança das BPS? 

 
Determinadas informações sobre alunos não podem ser inclusas em um relatório de 
incidente, incluindo: 

(a) Status de imigração 

(b) Cidadania 

(c) Bairro de residência 

(d) Religião 



 

(e) Nacionalidade 

(f) Etnia 

(g) Língua nativa ou falada 

(h) Suspeito ou suposto envolvimento, afiliação, associação ou filiação a facções 

(i) Participação em atividades escolares, atividades extracurriculares fora da 

escola, equipes esportivas ou clubes ou organizações escolares 

(j) Diplomas, honrarias ou prêmios 

(k) Planos pós-ensino médio 
 

As informações de nível de diretoria sobre os alunos (nome, idade, série e datas de 
matrícula nas BPS) e informações baseadas em conhecimento ou observação pessoal 
podem ser incluídas em um relatório de incidente. 

 
O que acontece antes e depois que um relatório de incidente é elaborado? 

 
Antes de elaborar um relatório da Polícia de Boston, cabe a um funcionário dos 
Serviços de Segurança informar o coordenador da escola. Dentro de 24 horas após o 
recebimento da notificação de um relatório da Polícia de Boston ou um relatório dos 
Serviços de Segurança das BPS envolvendo um aluno, o Coordenador da escola 
deverá notificar os alunos envolvidos e seus familiares para discutir o incidente que 
resultou no relatório. As famílias devem ser notificadas de que podem solicitar uma 
cópia do relatório dos Serviços de Segurança das BPS da no idioma nativo do 
aluno/família ou uma cópia do relatório da Polícia de Boston da sede do BPD. Para 
obter uma lista de recursos legais locais disponíveis às famílias, clique aqui. 

 
Os Serviços de Segurança das BPS podem compartilhar relatórios com outras 
pessoas? 

 
Quando um funcionário dos Serviços de Segurança elabora e arquiva um relatório da 
Polícia de Boston, esse relatório é de propriedade do BPD. Os funcionários dos 
Serviços de Segurança, salvo o comandante e o subcomandante, não podem 
compartilhar outros relatórios fora das BPS. Somente o comandante e o 
subcomandante dos Serviços de Segurança têm livre arbítrio para tanto. 

 
Os Serviços de Segurança das BPS podem compartilhar informações sobre 
alunos que não estejam contidas em um relatório de incidente? 

 
De acordo com a política, os funcionários dos Serviços de Segurança só poderão 



 

compartilhar informações obtidas a partir de um registro escolar (como informações do 
SIS), conforme determinadas ressalvas da FERPA ou lei estadual (como fornecer 
informações de diretoria, responder a uma intimação ou ordem judicial, ou no caso de 
uma emergência de saúde ou segurança). Como as leis de registro do aluno aplicam-se 
somente a registros, os funcionários dos Serviços de Segurança podem compartilhar 
informações sobre os alunos com base em seu conhecimento ou observação pessoal, 
mas apenas quando tais informações não forem obtidas originalmente de um registro 
escolar e estiverem diretamente relacionadas à situação específica para a qual a 
informação é solicitada. 


