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RESOLUÇÃO 

CONSELHO ESCOLAR DO CONDADO DE PALM BEACH  

RESOLUÇÃO PARA PROMOVER ESCOLAS RECEPTIVAS E INCLUSIVAS PARA TODOS OS ALUNOS E 

FAMÍLIAS 

CONSIDERANDO que o Distrito Escolar do Condado de Palm Beach visa criar uma comunidade 

multicultural participante e dinâmica, onde a educação e o aprendizado contínuo são valorizados e 

apoiados e todos os alunos alcançam seu potencial máximo e prosperam na economia global. 

CONSIDERANDO que a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos no caso Plyler v. Doe (1982) 

proíbe as escolas públicas de negarem aos alunos indocumentados acesso à educação pública 

gratuita. 

CONSIDERANDO que o decreto de consentimento federal estabelecido no caso LULAC et al. v. o 

Conselho de Educação da Flórida et al. (1990) proíbe as escolas públicas da Flórida de inquirir ou 

coletar dados referentes à situação imigratória dos alunos e suas famílias. 

CONSIDERANDO que a Lei dos Direitos Educacionais e Privacidade da Família (FERPA) proíbe que as 

escolas públicas compartilhem dados educacionais com órgãos externos sem permissão dos pais, 

ordem judicial, intimação da justiça ou outra exceção prevista por lei. 

CONSIDERANDO que o Conselho Escolar do Condado de Palm Beach está comprometido a assegurar 

que suas escolas proporcionem um ambiente seguro e acolhedor para todos os alunos, 

independentemente de sua situação imigratória, religião ou nacionalidade. 

CONSIDERANDO que informações recentes sobre mudanças na política imigratória do país têm 

preocupado a muitos alunos e suas famílias.  

POR ISTO, RESOLVE-SE QUE, 

 As Escolas Públicas do Condado de Palm Beach continuarão a celebrar as diferentes

características multiculturais de seu corpo discente, continuando a acolher e apoiar todos os

alunos, independentemente de sua situação imigratória, religião ou nacionalidade.

 A fim de proteger a segurança e o bem-estar de todos os alunos, promover um ambiente de

aprendizado seguro e estável e garantir o cumprimento das leis estaduais e federais aplicáveis,

o Superintendente deve direcionar os funcionários das escolas para que encaminhem ao

Gabinete do Assessor Jurídico Geral e à Polícia Escolar, quaisquer pedidos feitos por agentes 

policiais federais para obter informações confidenciais do aluno ou para adentrar propriedade 

do Distrito. 
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 O Distrito deve oferecer treinamento para seus funcionários sobre os direitos dos aprendizes 

do idioma inglês e sobre a importância de apoiar as necessidades dos alunos imigrantes e de 

suas famílias.  

 

 A Polícia do Distrito Escolar continuará a reconhecer as necessidades únicas dos alunos 

imigrantes e suas famílias, especialmente aqueles com proficiência limitada da língua inglesa. 

A Polícia Escolar deve continuar a agir com discrição e limitar o encaminhamento de todos os 

alunos para o sistema de justiça criminal apenas como último recurso ou quando exigido por 

lei. 

 

 O Distrito continuará a oferecer para todos os alunos e suas famílias, aconselhamento e apoio, 

programas de prevenção ao bullying para todos os alunos, incluindo aqueles afetados pela 

intensificação ao cumprimento da lei imigratória. Os orientadores educacionais das escolas 

secundárias devem continuar a ter informações prontamente disponíveis para os alunos sobre 

oportunidades de acesso à universidade, taxa escolar para residentes do Estado, isenção de 

taxas escolares para residentes de outros Estados, assistência financeira e oportunidades 

profissionais para todos os alunos, independentemente de sua situação imigratória.  

 

 O Superintendente deve designar funcionários para aprimorar e ampliar parcerias com 

organizações comunitárias para criar um Plano de Segurança que apoie os alunos que 

frequentam as escolas do Distrito, caso eles fiquem sem o cuidado ou supervisão de um adulto 

em consequência de ação de aplicação da lei ou deportação. Este plano pode incluir: encorajar 

os Conselhos de Assessoria Escolar (SACs) a trabalhar com organizações comunitárias para 

fornecer sessões informativas para os alunos e pais; estabelecer um plano de comunicação 

entre as escolas, organizações comunitárias e funcionários do distrito, no caso de uma ação 

de cumprimento de ação imigratória afetar um número substancial de alunos de uma 

comunidade em particular.  

 

 Esta Resolução deve ser fornecida aos funcionários do Distrito, alunos, pais ou responsáveis, 

em espanhol, crioulo haitiano, português, kanjobal e mam através de telefonemas, e-mail, 

Facebook ou postando no website do Distrito Escolar.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


