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DIRETORIA ESCOLAR DO CONDADO DE ORANGE 
CÓDIGO DE CONDUTA DO ALUNO - ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO 
2022 – 2023 
 
 
O Código de Conduta do Estudante (Código) é adotado pela Diretoria Escolar do Condado de Orange, Flórida (Diretoria), para notificar 
alunos e pais sobre as expectativas dos alunos em relação ao comportamento ao comparecer a qualquer Escola Pública do Condado de 
Orange (OCPS). O Código OCPS se aplica a todas as atividades da escola, bem como durante o transporte público de chegada e saída da 
escola, por um período razoável antes e depois da escola, durante atividades promovidas pela escola, e qualquer outra área jurisdicional 
conforme permitida por regulamentos e leis aplicáveis. 
Seguem abaixo porções mínimas de informação encontradas dentro do Código; recomenda-se que alunos e pais/responsáveis leiam o 
código na íntegra: 

• Eu li sobre Safe Harbor no Código e compreendo que devo entregar o item proibido antes que uma investigação seja iniciada. 
• Caso eu seja acusado de um crime, seja em propriedades da OCPS ou na comunidade, eu não serei elegível para participação em 

atividades extracurriculares/cocurriculares.  
• Eu posso ser sujeito a expulsão total de todas as escolas da OCPS ou colocado(a) em uma escola alternativa por cometer 

determinadas transgressões disciplinares incluindo, mas não se limitando a posse de armas, posse/distribuição/venda/uso de 
drogas, ofensas sexuais, furto/roubo, vandalismo, atos graves de bullying/assédio, trote e/ou agressão física.   

• Todas as ameaças feitas a uma escola ou pessoa serão abordadas de maneira séria, independentemente da intenção. 
• Estou ciente de que brigas não são permitidas.  E também sei que se eu não puder sair do local em que está acontecendo uma 

briga, posso me proteger usando métodos de defesa pessoal.  A defesa pessoal é considerada uma ação necessária para se 
proteger ou proteger outra pessoa de lesões físicas graves.  A defesa pessoal pode incluir pedir a ajuda de um adulto, conter ou 
impedir o agressor, se proteger ou proteger outras pessoas, para evitar que você ou elas sejam atingidas, ou empurrar o agressor 
para escapar dele.  Contudo, revidar a pessoa com ataques ou agressões (como, por exemplo, socos, tapas e chutes) ou 
permanecer no local da briga quando há a possibilidade de deixar o ambiente podem enquadrá-lo como uma pessoa envolvida 
na confusão.  

• Eu entendo que tenho o direito de escolher participar de uma investigação disciplinar de OCPS.  
• Serão conduzidas revistas de alunos e propriedade caso a equipe da escola tenha suspeitas razoáveis de transgressão da lei ou 

do Código.  Não é necessária uma suspeita razoável para conduzir revistas ocasionais em propriedades que pertençam às OCPS. 
Revistas ocasionais podem ocorrer a qualquer momento e não são protegidas pelo Safe Harbor.  

• Entendo que usar cigarros eletrônicos ou usar qualquer tipo de substância (drogas, nicotina etc.) não é permitido nas 
dependências da escola, no transporte ou durante as atividades escolares. 

• Eu também posso denunciar anonimamente qualquer comportamento criminoso ou suspeito pelo aplicativo FortifyFL, no 
dispositivo fornecido pela escola, ou acessando o endereço on-line www.getfortifyfl.com.  Eu compreendo que se eu enviar 
intencionalmente uma informação falsa ao FortifyFL usando meu dispositivo das OCPS, o endereço IP do dispositivo será 
fornecido às autoridades, conforme exigido pela lei, e poderei ser julgado criminalmente. 

       Estou ciente de que o Código de Conduta está disponibilizado no meu dispositivo concedido pela escola, para que eu possa 
ler, e o mesmo pode ser encontrado no seguinte link: www.codeofconduct.ocps.net 

 
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________ 
Nome da escola  Ano 
 
 

  

___________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 
Nome do aluno por extenso Assinatura do aluno Data 
 
 

  

___________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________ 
Nome do pai/responsável por extenso Assinatura do pai/responsável  Data  

 
PAIS/RESPONSÁVEIS: ESTE FORMULÁRIO É ASSINADO PELO ALUNO NA ESCOLA.  POR FAVOR, ASSINE E RETORNE O FORMULÁRIO DE 
PAIS/RESPONSÁVEIS À ESCOLA DO SEU FILHO.  A FALHA EM ASSINAR ESTE FORMULÁRIO DE RECONHECIMENTO OU A RECUSA EM 
FAZÊ-LO NÃO ISENTARÁ O ALUNO OU OS PAIS/RESPONSÁVEIS DA RESPONSABILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CÓDIGO OU DA 
RESPONSABILIZAÇÃO POR PERDA OU DANO À PROPRIEDADE DA OCPS.   


