
Escolas Públicas de Framingham   
Formulário para Relatar Incidente  

 
 
 

 
A definição de Bullying, é o uso REPETIDO por um ou mais indivíduos, de uma expressão escrita, verbal ou 
eletrônica, ou de um gesto ou ato físico, direcionado a um alvo que causa dano físico ou emocional à vítima; provoca 
medo razoável na vítima de dano a si; cria um ambiente hostil para a vítima na escola; infringe os direitos da vítima 
na escola ou interrompe materialmente e substancialmente o processo educacional e o andamento ordenado da 
escola. O Bullying é caracterizado por um desequilíbrio de poder físico, psicológico ou emocional.  
 
1. Nome do Relator/Pessoa Relatando o Incidente:_____________________________________________________ 
 (Nota: Os relatos podem ser feitos anomimamente, mas nenhuma ação disciplinar será feita contra o acusado apenas 
baseado na acusação anônima.) 
2. Marque se você é: O alvo do comportamento ♣         Relator  (não o alvo) ♣  
 
3. Marque se você é: ♣  Aluno ♣  Funcionário da escola (especifique a sua posição)___________________ 
    ♣  Pai ou Mãe  ♣  Administrador ♣  Outro (especificar)_______________________ 
 
 Dados para contato/número de telefone:  ____________________________________________________________ 
 
4. Caso seja um aluno, cite a sua  escola  : ___________________________________________ Série: _____________ 
 
5. Caso seja funcionário da escola, cite a escola ou local de trabalho:________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Informação sobre o Incidente: 
 Nome da Vítima (do incidente):___________________________________________________________________ 
 Nome  do  Agressor (A pessoa envolvida no comportamento):_____________________________________________ 
 Data(s) do(s)Incidente(s):_________________________________________________________________________ 
 Ocasião em que o(s) incidente(s) Ocorreu(ram):______________________________________________________ 
 Local do(s) Incidente(s) (Seja o mais específico possivel):_________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Para o seu conhecimento este incidente ocorreu antes? ♣  Sim    ♣  Não   
 
8. Há preocupação referente a segurança ou transporte imediato? ♣  Sim    ♣  Não   
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Testemunhas (Liste as pessoas que viram o incidente ou têm informação sobre o incidente): 
 Nome: _______________________________________♣ Aluno    ♣ Funcionário   ♣ Outro____________________
 Nome: _______________________________________♣ Aluno    ♣ Funcionário   ♣ Outro____________________ 
 Nome: _______________________________________♣ Aluno    ♣ Funcionário   ♣ Outro____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
10.  Descreva os detalhes do incidente (incluindo nome das pessoas envolvidas, o que ocorreu, e o que cada pessoa 
fez e disse, incluindo as palavras específicas usadas). Por favor utilize o espaço adicional na parte de trás, se 
necessário.  
 
 
 
 
 

PARA USO INTERNO 
 
11. Assinatura da Pessoa Relatando o Incidente: ____________________________________Data: _________________ 
 (Nota: Relatos podem ser feitos anonimamente.) 
12. Formulário entregue a: ______________________________Cargo: __________________Data:_________________ 

Portuguese 


