
Lei de Massachusetts sobre disciplina estudantil
Uma compilação de leis, regulamentos e fontes da web sobre suspensão ou
expulsão de alunos e outras formas de disciplina estudantil.
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Leis de Massachusetts

MGL c.71, § 37G Punição corporal proibida. Professores e funcionários da
escola não podem bater em um aluno, exceto que podem usar "a força
razoável necessária para proteger os alunos, outras pessoas e a si mesmos
de um ataque de um aluno".

MGL c.71, § 37H As escolas devem ter políticas sobre disciplina estudantil,
e os alunos devem obter um manual que explique as regras. Um aluno que
traz uma arma ou drogas para a escola, ou agride um funcionário pode ser
expulso.

MGL c.71, § 37H-1/2 Se um aluno for acusado de um crime, ele pode ser
suspenso. Se forem condenados por um crime, podem ser expulsos. O aluno
pode recorrer da decisão.
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https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-law-about-student-discipline#ma-end-sticky-toc
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37G
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H
https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section37H1~2


MGL c.71, § 37H-3/4 Regras para as escolas seguirem a suspenderem ou
expulsar um aluno por qualquer outro motivo

MGL c.76, § 21 Ajudar um aluno suspenso ou expulso a continuar seus
estudos

Regulamentos de Massachusetts

603 CMR 53: Disciplina do aluno. Estabelece em detalhes as regras
específicas que uma escola deve seguir ao suspender ou expulsar um aluno.
O objetivo deste regulamento inclui:

limitar o uso de suspensão de longo prazo como consequência de má
conduta do aluno até que outras consequências tenham sido
consideradas e julgadas conforme apropriado
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