
FOLHA INFORMATIVA 
Disciplina Escolar para Estudantes 
com Deficiências

• Cada estudante e suas famílias continuam 
tendo os direitos constitucionais nas escolas, 
com algumas exceções. Por exemplo: discurso 
livre, privacidade, proteção igualitária e 
devido processo legal.

• As escolas só tem autoridade para disciplinar 
o comportamento dos alunos e alunas quando 
acontece na escola, indo ou voltando para 
escola, em eventos patrocinados pela escola, 
ou quando a conduta teve algum impacto no 
estabelecimento.

• As escolas só podem punir se as regras 
quebradas estão listadas no Código de 
Conduta publicado pela escola.

• Tanto as famílias como as crianças têm direito 
a cópias do Código de Conduta.

• Os pais e as mães devem ler toda a 
correspondência escrita da escola e devem 
certificar que entendem e concordam com 
qualquer coisa que assinam.

• Pais, mães e responsáveis têm o direito de 
receber qualquer informação sobre disciplina 
em sua língua de preferência.

• As crianças com deficiência têm todos os 
mesmos direitos à disciplina justa que aquelas 
sem deficiência e têm direitos adicionais 
porque são identificadas como pessoas com 
deficiência.

• Uma criança com deficiência não pode ser 
punida ou disciplinada por comportamentos 
que sejam uma manifestação da sua 
deficiência. Esses comportamentos devem 
ser objeto de uma reunião da Equipe do IEP 
para determinar a resposta adequada ao 
comportamento.

• Se uma suspensão é por menos de 3 dias, você 
tem o direito de saber quando e por que a 
criança está sendo excluído da escola. Se você 
não receber um telefonema ou explicação por 
escrito, peça um ligando para a Direção da 
escola.

• Se a criança está sendo suspensa por mais de 
3 dias, mas menos de 10 dias, você tem direito 
a uma audiência informal, onde você pode 
fazer perguntas sobre o comportamento da 
escola, a resposta dela ao comportamento 
e apresentar suas próprias informações. 
Quando a suspensão for por mais de três dias 
letivos consecutivos, a escola deve oferecer 
uma audiência informal nos primeiros cinco 
dias da suspensão. Antes da audiência 
informal, as escolas devem fornecer aviso por 
escrito dos motivos da suspensão e fornecer 
aviso prévio suficiente do horário e local da 
audiência. O aluno ou aluna tem o direito de 
trazer testemunhas e interrogar testemunhas 
presentes na audiência.

• Quando as escolas não cumprem os prazos 
legais para audiências e decisões, o aluno 
ou aluna tem o direito de retornar à escola, 
exceto em casos limitados.
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• Se o seu aluno ou aluna com deficiência 
estiver sofrendo intimidação ou assédio, 
envie uma queixa por escrito para sua escola e 
convoque a Equipe do IEP para discutir como 
revisar o IEP para lidar com a intimidação e 
assédio. Confira a folha informativa do Centro 
de Direito Educativo para mais informações. 
Você também pode entrar em contato com o 
Centro PEAL para obter assistência na gestão 
de IEPs.

Suspensões
Uma suspensão é qualquer exclusão da escola 
por um a dez dias seguidos. A suspensão por 
uma parte do dia escolar deve ser contada como 
um dia de suspensão. Qualquer suspensão 
escolar superior a 10 dias seguidos é uma 
expulsão, que vem com direitos adicionais para 
os alunos e alunas antes que a punição possa 
ser determinada.

Suspensões dentro da escola
• Antes que qualquer estudante possa receber 
uma suspensão dentro da escola, devem 
notificar ao pai, mãe ou responsável, esse 
estudante deve ser informado porque recebeu 
a punição, e deve ter a chance de responder.

• Um aluno ou aluna deve continuar recebendo 
uma educação durante a suspensão dentro 
da escola.

• Se a suspensão dentro da escola durar por 
mais de 10 dias seguidos, então o aluno ou 
aluna deverá ter uma audiência informal (veja 
abaixo).

Suspensões fora da escola
• Suspensões fora da escola podem ser de um 
a dez dias. Qualquer suspensão fora da escola 
por dez dias seguidos é uma expulsão.

• Audiências informais. Uma escola deve 
oferecer uma audiência informal nos 
primeiros cinco dias da suspensão se a 
suspensão for por mais de três dias letivos 
consecutivos. Antes da audiência informal, 
as escolas devem fornecer aviso por escrito 
dos motivos da suspensão e fornecer aviso 
prévio suficiente do horário e local da 
audiência. O aluno ou aluna tem o direito de 
trazer testemunhas e interrogar testemunhas 
presentes na audiência.

• Em determinadas circunstâncias, uma escola 
pode transferir um aluno ou aluna para um 
estabelecimento alternativo por até 45 dias 
sem o consentimento da família. Isso pode 
ocorrer se a suposta má conduta se relacionar 
com armas, drogas, 
ou se causar lesões corporais graves. Por 
favor, confira a folha informativa do Centro 
de Direito Educativo sobre as infracções 
específicas. Esse tipo de transferência pode 
ser contestado através de uma audiência 
rápida do devido processo legal.

Expulsões
• As escolas devem realizar uma audiência 
formal de expulsão antes de qualquer 
exclusão superior a 10 dias. Um aluno ou 
aluna tem o direito de voltar à escola até 
a audiência de expulsão, a menos que a 
escola determine que esse estudante é uma 
ameaça à segurança escolar.

• A escola deve enviar-lhe a hora e o local 
da audiência pelo menos 3 dias antes da 
audiência por correio certificado. Esse 
estudante tem direitos adicionais durante e 
após a audiência. Por favor, confira a folha 
informativa do Centro de Direito Educativo 
sobre expulsões para saber informações 
sobre a audiência.
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Este documento foi produzido pelo Centro PEAL em 
colaboração com o Centro de Direito Educativo. Para 
mais informações, visite o site doCentro de Direito 
Educativo, que oferece muitas folhas informativas 
e ferramentas de autodefesa para as pessoas 
responsáveis relacionadas a disciplina escolar.

https://www.elc-pa.org/https://www.pealcenter.org/

• Além dos direitos discutidos acima, os alunos 
e alunas com deficiência possuem proteções 
adicionais que devem ser seguidas antes 
que a escola possa impor certos tipos de 
disciplina excludente.

• Mesmo que o aluno ou aluna ainda não 
tenha um IEP, se a família solicitou uma 
avaliação da educação especial, notificou 
a escola por escrito de que esse estudante 
precisa de educação especial, ou a equipe 
escolar manifestou preocupação com 
o comportamento desse estudante aos 
funcionários da educação especial, então 
o aluno ou aluna pode afirmar as mesmas 
proteções que demais estudantes com IEPs.

• A suspensão de um aluno ou aluna com 
deficiência intelectual não pode ser por 
qualquer período de tempo sem acordo da 
família, acordo do Departamento de Estado 
de Educação, ou uma ordem de uma pessoa 
auditora ou juiz.

• Para alunos e alunas com Planos 504, antes 
de suspender ou expulsar-lhes, as escolas 
devem realizar uma avaliação se a má 
conduta desse estudante foi causada pelas 
deficiências próprias. 

• Se uma escola quer suspender um aluno 
ou aluna com um IEP por mais de 10 dias 
seguidos ou 15 dias no total em um ano 
letivo, então a escola deve seguir regras 
especiais porque a suspensão seria 
considerada uma "alteração de colocação". 

Uma equipe de pessoas com conhecimento 
do aluno ou aluna, incluindo a família, deve 
realizar uma revisão de determinação da 
conduta.

 › A audiência de determinação da conduta 
deve ser realizada no prazo de 10 dias 
após a decisão de expulsão do aluno ou 
aluna e antes da imposição da disciplina. 

 › Se a equipe decidir que a conduta da 
criança foi uma manifestação de sua 
deficiência, então a criança não pode 
ser expulsa, exceto nas circunstâncias 
listadas acima. A equipe do IEP 
também deve realizar uma Avaliação 
Comportamental Funcional ou revisar 
o Plano de Apoio ao Comportamento 
Positivo dessa criança.

 › Se a equipe decidir que a conduta não 
foi uma manifestação da incapacidade 
da criança e o pai ou mãe discorda dessa 
decisão, podem solicitar uma audiência 
de educação especial para contestar a 
determinação.

• Se a criança com deficiência for expulsa, a 
escola ainda deve providenciar para que 
ela possa receber uma educação pública 
gratuita, adequada, em conformidade com 
o IEP individual durante todo o tempo que a 
criança estiver fora da escola.

 Alunos e alunas com Deficiência
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