
 

Sejam proativos na preservação 

da segurança de seus filhos. 

TORNE-SE UM VOLUNTÁRIO! 

Para se inscrever e obter mais informações sobre 

como pode ajudar, entre em contato com o 

administrador da escola de seu filho! 

 

 

 

 

 

Chief Frank J. Kitzerow 

Departamento de Polícia  

Distrito Escolar  

do Condado de Palm Beach  
 

3330 Forest Hill Blvd., Ste B-127 

West Palm Beach, FL 33406 

(561) 434-8400 
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“I am  

School Safety” 
 

 GUIA PARA  

OS PAIS 

 

 
 

 

 

 
 

“Porque todos nós somos parte importante 
na segurança de nossos filhos” 

 
 
 

COMO REAGIR EM CASO DE EMERGÊNCIA 

VISITANTES NA ESCOLA: 

Porque a segurança de nossos alunos (seus filhos) e dos 

funcionários são prioridade máxima, todos os visitantes, 

incluindo os pais, devem registrarem-se na secretaria, 

apresentar uma Identificação com foto e obter um 

crachá/passe de visitante. Os visitantes não são permitidos 

dentro da escola sem o passe de visitante, em nenhuma 

ocasião. Qualquer pessoa sem o passe será encaminhada à 

secretaria para obtê-lo. O não cumprimento desta norma será 

tratado pela administração como um incidente grave contra a 

segurança.  
 

Estatuto do Estado da Flórida 
810.097 Traspassar as propriedades e instalações de uma 

escola; penalidades:  prisão. (1) Qualquer pessoa que (a) Não 
tenha propósito legítimo no campus ou nenhuma autorização, 

licença ou convite para entrar ou permanecer nas 
propriedades da escola; ou (b) seja um aluno atualmente 

suspenso ou expulso; 
 

Práticas de Treinamento: 
É mandatório que as escolas pratiquem procedimentos de 
como reagir em casos de emergências, realizando 
treinamentos ao longo do ano letivo. Estas práticas de 
treinamento incluem: Evacuation (Treinamento para casos de 
Incêndio), Lockdown (portas fechadas, luzes apagadas, alunos 
são afastados das janelas e permanecem calados) Shelter in 
Place (alunos são levados para o interior de uma sala pequena 
sem ou com poucas janelas) e  Severe Weather (temporal 
forte) 
 
Fiquem cientes de que durante as práticas de treinamento os 
pais serão solicitados a participar e seguir os procedimentos 
de como reagir de acordo com o treinamento.  
 
Se os senhores chegarem ao campus durante um lockdown 
drill,  lhes será solicitado que aguardem fora do campus até o 
final do treinamento.  
 
Se estiverem dentro do prédio e lhes for solicitado 
permanecer em lockdown, os senhores nao poderão sair até o 
final do treinamento.  
 
Caso estejam presentes na escola para buscarem seus 
filhos, lhes será solicitado que aguardem até o final do 
treinamento.  
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COMO SE PREPARAR PARA UMA  

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA: 

 
Certifique-se de que todas as informações de pessoas para 
contato em caso de emergência estejam atualizadas e 
corretas.  Entre em contato com a escola imediatamente, 
sempre que houver mudanças de número do telefone do 
trabalho, residencial ou celular. 
 
Informe à enfermeira escolar a respeito de qualquer 
problema de saúde ou limitações físicas que seu filho possa ter 
ou medicamentos que e le  esteja  tomando. 
Forneça os suprimentos médicos necessários para uso diário e 
suprimento extra para atendermos  o seu filho em caso de 
emergência. 
 
Indique quem está autorizado a buscar o seu filho, caso os 
senhores não possam fazê-lo. Tenha certeza de que as 
informações das pessoas para entrarmos em contato em caso 
de emergência estejam atualizadas e corretas. Fiquem cientes 
de que seu filho só será liberado para os pais ou pessoas 
indicadas na lista de contatos em casos de emergência. É 
importante avisar à escola, caso estejam passando por alguma 
situação de aspecto jurídico: Guarda, Ordem de Proteção e 
Tutela.  
 
Certifique-se de que seu filho saiba os nomes, endereço e 
telefones dos pais ou responsáveis. Se tiver apenas um dos 
pais ou um responsável, o nome de outro adulto responsável 
deverá constar nas informações de seu filho.   
 
Converse com seu filho sobre como é importante 
permanecer calmo e seguir as instruções em situações de 
emergência. Na ocorrência de uma emergência na escola, o 
professor lhes fornecerá as instruções e informações 
apropriadas.  
 
Explique a seus filhos que os telefones celulares não devem 
ser usados durante uma emergência. A equipe de primeiros 
socorros depende de telefones celulares para se comunicar. Se 
os alunos e os pais estiverem tentando entrar em contato 
entre si, os circuitos de telefone celular poderão ficar 
sobrecarregados, interferindo com a capacidade da equipe de 
emergência para comunicar informação fundamental.  
 
Sempre que estiver nas propriedades da escola, esteja 
alerta para qualquer atividade dentro ou à volta da escola. 
Denuncie à administração da escola qualquer atividade 
suspeita para que possam fazer uma investigação.  

 

 

COMO REAGIR EM SITUACÕES   
DE EMERGÊNCIA NA ESCOLA: 

 
O que mais ajuda em situações de emergência na escola é 
que os pais permaneçam calmos, sejam pacientes e 
esperem por informações corretas.  
 
É importante os senhores entenderem que durante tais 
eventos, tanto as escolas quanto as equipes de emergência 
estão preparadas para lidar com estes incidentes.  
 
Solicitamos que não liguem para a escola. É essencial 
manter as linhas telefônicas desocupadas para que as 
autoridades escolares possam fazer as ligações de 
emergência.  
 
Solicitamos que não se desloquem para a escola. Como 
já aprendemos em situações de emergências anteriores, 
um dos nossos maiores desafios nesse momento é controlar 
os pais e cidadãos preocupados que correm para o local 
para “ajudar”. Ao fazer isso, os pais podem 
inadvertidamente criar engarrafamentos, podendo impedir 
que a equipe de emergência chegue ao local ou se 
necessário, transporte os funcionários ou alunos feridos 
para a emergência do hospital.  

 Fiquem calmos, siga os procedimentos e coopere 
com as autoridades policiais e escolares responsáveis 
pela segurança.  

 Fiquem próximos ao telefone listado como seu 
número de contato. 

 Sintonizem numa estação de rádio ou televisão que 
seja fidedigna para obter informações atualizadas; 

 Obtenham informações verídicas sobre o incidente 

no site do Distrito Escolar 

 www.PalmBeachSchools.org 
 

Compreendam que os procedimentos para buscar o aluno 
em situações de emergências são diferentes dos 
procedimentos rotineiros. Se forem avisados para buscar 
seus filhos na escola ou em local combinado para encontro 
com os familiares tragam uma identificação com foto.   
Sejam pacientes. É de extrema importância que os 
procedimentos para encontro com os familiares sejam 
feitos de maneira organizada para que possamos proteger 
e fazermos um levantamento  de todos os nossos alunos. 

 

 

RECURSOS COMPLEMENTARES: 
 

Linha Direta do Distrito Escolar para Denúncia de Bullying: 

(561) 982-0900 

 
Conforme a Secretaria de Educação da Flórida, o bullying é 
definido como a imposição de dor física ou sofrimento 
emocional de maneira sistemática e crônica em um aluno ou 
mais, que seja suficiente para criar um ambiente de 
intimidação, hostil ou ofensivo, ou que interfira sem motivo 
justo com o desempenho ou participação do aluno na 
escola.  
 
Aplicativo Student Protect (Proteção ao Aluno) 
 
O aplicativo de tecnologia número 1 para alunos, pais, 
funcionários e professores denunciarem anonimamente 
ameaças e atividades suspeitas, receberem mensagens 
automáticas de alertas e notificações específicas à 
segurança da escola e para ligações automáticas 911, de um 
só toque que direciona a polícia ao local exato para ajuda.  
Disponível gratuitamente em Andrioid e IOS. 
 
Alunos contra o Crime: (800) 458-TIPS (8477) 
 
Os alunos podem denunciar anonimamente um crime e 
ganhar uma recompensa de até US$ 1,000 pela informação 
de crime ou de US$ 500 por apreensão de arma de fogo.  
Para compartilhar a dica, os alunos podem ligar para a linha 
direta ou baixar o app GRATUITO (disponível em Android e 
iOS). Eles devem se identificar como Aluno. O aluno pode 
ser solicitado a responder algumas perguntas, mas NÃO será 
solicitado a fornecer seu nome. Eles receberão um número 
de código e instruções de quando ligar novamente para 
saber do progresso da dica. Se as informações fornecidas 
resultarem em um sucesso, eles receberão mais instruções 
de como receber a recompensa.    
 
Siga-nos na Mídia Social! 
 
O Departamento de Comunicações do Distrito Escolar é o 
núcleo de todas as últimas notícias. Siga @PBCSD no 
Facebook, Twitter e Instagram!  
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