
POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA

MANUAL

RIO INTERNATIONAL SCHOOL



PROTEÇÃO À CRIANÇA
NA RIO INTERNATIONAL SCHOOL

 
 

A Rio International School adotou uma Política de Proteção à Criança para orientar 
nossos funcionários e famílias em assuntos relacionados à saúde, segurança e 
cuidado das crianças que frequentam nossa Escola. A Política de Proteção à Criança 
da Rio International School é baseada no Direito Internacional e na Organização das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário.
 
Ao matricular seu filho na RIS, você concorda em trabalhar em parceria com a 
Escola e cumprir nossas políticas. Todos nós da RIS queremos que você saiba 
que genuinamente valorizamos nossa parceria com você para garantir a 
segurança e o cuidado de seus filhos.
 
Como parte de nossos programas educacionais gerais e específicos para nossa 
responsabilidade compartilhada de educar as crianças, protegê-las e aprender e 
crescer em um ambiente seguro, nós
 
1). Fornecer lições apropriadas para a idade para todos os níveis de ensino, a 
fim de ajudar os alunos a entenderem a segurança pessoal, as necessidades e 
os direitos.
 
2). Fornecer materiais para os pais e sessões informativas para ajudá-lo a 
entender melhor nossos programas e políticas.
 
3). Anualmente treinar professores para reconhecer e relatar problemas de 
abuso e negligência.
 
Trabalharemos junto com você em casa para garantir que nossos filhos estejam 
seguros e tenham conhecimento sobre seus direitos e responsabilidades para 
com eles mesmos e uns com os outros, para que possam crescer e aprender 
livres do medo em um ambiente seguro e de apoio. Agradecemos o apoio de 
nossos esforços e convidamos você a entrar em contato com os conselheiros da 
sua escola ou com o diretor da escola a respeito de quaisquer perguntas 
específicas que você possa ter a esse respeito.



PROTEÇÃO À CRIANÇA NA RIS
 
 

A Polít ica de Proteção à Criança 
da RIS funciona para a criança, a 

famíl ia e a comunidade. 
 Pesquisas indicam que as 

comunidades internacionais são 
tão propensas ao abuso infanti l  
quanto as comunidades em seu 

país de origem. O abuso infanti l  é 
uma questão mult i facetada que 
envolve a dinâmica da criança, 
da famíl ia e da comunidade. A 

Polít ica de Proteção à Criança da 
RIS trabalha para responder em 

todos os três níveis.
 



A RIS está definindo um padrão para o tratamento de todas as crianças e jovens - que 
eles sejam tratados com respeito e dignidade em todos os momentos.

Crianças e jovens têm direitos legais e morais à sua individualidade que, quando 
protegidos, se desenvolverão na capacidade de atender às necessidades da família, da 
comunidade e da sociedade global. Os padrões de proteção infantil definidos pela RIS 
abrangem todas as culturas e o direito internacional. Quando tiver uma causa razoável 

para acreditar que esses direitos são violados, a RIS procurará todos os recursos 
disponíveis para restaurar esses direitos.

O que uma Política de Proteção à Criança significa para a comunidade RIS?
 
 
 

- as crianças em risco incluem aquelas com temperamento difícil, desafio, problemas de saúde, 
dificuldades sociais ou acadêmicas, e aqueles que desconhecem seus direitos à proteção.

A  C R I A N Ç A
 
 
 A  F A M Í L I A
 -as características de risco incluem pais estressados, famílias com menos apoio e acesso a 

recursos, isolamento socialmente elevado, expectativas excepcionalmente altas impostas aos 
filhos, histórico parental de disciplina inadequada quando crianças.

A  C O M U N I D A D E
 -As características de risco incluem leis limitadas sobre proteção infantil, recursos limitados 

para as famílias de expatriados, alto estresse no trabalho imposto aos pais, aceitação de 
comportamento impróprio em relação às crianças (castigos corporais excessivos), expectativas 
incomuns nas crianças

R I S
 Promove o respeito, estudo e habilidades sociais, ensina os direitos à proteção, 
relacionamentos saudáveis, assertividade, usando sistemas de apoio.
- Trabalha com os pais para entender a disciplina apropriada, redes com a comunidade e 
serviços de saúde, ensina às crianças práticas de proteção à criança.
- implementa estritamente a Política de Proteção à Criança, capacita professores a reconhecer 
abusos, treina orientadores no apoio a famílias, treina e apoia pais em serviço de proteção, 
redes com comunidade e serviços de saúde para encaminhamentos holísticos, redes com 
autoridades locais.



ABUSO INFANTIL 
ABUSEDe acordo com a Organização Mundial de Saúde, abuso infantil constitui 

“todas as formas de maus-tratos físicos e / ou emocionais, abuso sexual, 
negligência ou tratamento negligente ou exploração comercial ou outra, 
resultando em danos reais ou potenciais à saúde, sobrevivência e 
desenvolvimento da criança”. ou dignidade no contexto de uma relação de 
responsabilidade, confiança ou poder. ”Uma pessoa pode abusar de uma 
criança ao causar dano ou ao não agir para evitá-los. As crianças podem ser 
abusadas em uma família ou em um ambiente institucional (por exemplo, 
escola) ou comunitário; as crianças podem ser abusadas por pessoas 
conhecidas por elas ou, mais raramente, por um estranho. Muitas vezes, as 
crianças podem experimentar múltiplas formas de abuso simultaneamente, 
complicando ainda mais o problema. A maior parte do abuso infantil é 
infligida por alguém que a criança conhece, respeita ou confia. As 
comunidades escolares internacionais têm características únicas das quais o 
pessoal da escola deve estar atento em relação aos indivíduos que estão ao 
redor de nossos filhos. A equipe escolar deve ter conhecimento das 
possíveis razões pelas quais as crianças podem não conseguir falar sobre 
qualquer vitimização que possam ter sofrido. Para aumentar a 
conscientização da Comunidade da Rio International School, este Manual 
foca nas categorias de abuso e fornece informações básicas sobre os sinais 
físicos e comportamentais associados a cada tipo.
 
 
 

INDICADORES POSSÍVEIS DE ABUSO FÍSICO
 Contusões e equimoses inexplicáveis em qualquer parte do corpo

Contusões em diferentes estágios (várias cores).
Lesões que refletem a forma do objeto usado (pedaço de pau, vara, fio, cinto, fivela, 
raquete de pingue-pongue, mão).
Lesões que aparecem regularmente após a ausência ou férias.
Queimaduras inexplicáveis (especialmente nas solas dos pés, nas palmas das mãos, nas 
costas ou nas nádegas), laceração, abrasões ou fraturas.
Queimaduras com uma linha ou padrão distinto de um ferro elétrico, ferro quente ou 
cigarros.
Queimadura com corda nos braços, pernas, pescoço e tronco.
Lesões inconsistentes com as informações oferecidas pela criança



NEGLIGÊNCIA
Negligência é não fornecer as necessidades básicas de uma criança em 

seu próprio ambiente.
 
 
 

NEGLIGÊNCIA PODE SER:
Física
Falha em fornecer o alimento ou abrigo necessários, ou falta de supervisão 
apropriada. Isso incluiria a falta de fornecimento de tutela de adulto adequada, como 
deixar as crianças sem supervisão em casa por qualquer período prolongado de 
tempo. Caso os pais / responsáveis deixem o país por qualquer motivo, é 
responsabilidade do pai ou responsável de informar a escola sobre todos os 
detalhes de contato apropriados (Os Formulários de Mudança Temporária estão 
disponíveis na RIS. Espera-se que sejam preenchidos antes dos pais / responsáveis 
viajarem).
 
Clínico
Falha em fornecer tratamento médico ou mental necessário.
 
Emocional
Um padrão de ações, tais como: desatenção às necessidades emocionais de uma 
criança, falha em fornecer atendimento psicológico ou permitir que a criança use 
álcool ou outras drogas, exemplos específicos podem incluir humilhação verbal, 
recusar-se a reconhecer a presença da cria
 
 
 
INDICADORES POSSÍVEIS DE NEGLIGÊNCIA
A criança está suja ou com fome.
Os pais não estão interessados no desempenho acadêmico da 
criança
Os pais não respondem a repetidas comunicações da escola
As crianças não querem ir para a casa
Ambos os pais ou responsável legal estão ausentes do Rio de Janeiro e não designaram 
um cuidador principal
Os pais não podem ser contactados em caso de emergência

Indicadores 
comportamentais em si não 

constituem abuso ou 
negligência.

Juntamente com outros 
indicadores, como a 

dinâmica familiar, eles 
podem justificar um 
encaminhamento.

 
 
 

warrant a referral.



ABUSO SEXUAL

POSSÍVEIS INDICADORES DE ABUSO 
Conhecimento sexual, comportamento ou uso de linguagem inadequada ao nível de idade
Padrões incomuns de relacionamento interpessoal
Doença venérea em uma criança de qualquer idade
Evidência de trauma físico ou sangramento nas áreas oral, genital ou anal 
Dificuldade para andar e sentar
Recusa para trocar o uniforme de PE ou medo de banheiros
Criança fugindo de casa e não dando nenhuma queixa específica
Não querendo ficar sozinho com um indivíduo
Gravidez, especialmente em uma menor de idade

 
Esses indicadores de abuso e negl igência serão usados pelo funcionár io 
como uma diretr iz para relatar ao Orientador,  que determinará se o caso 

precisa de mais atenção. Um relatór io deve ser fe i to quando um funcionár io 
tem mot ivos razoáveis para acredi tar  que uma cr iança sofreu abuso ou 

negl igência.  
Todos os relatór ios são conf idenciais.

O QUE ACONTECE QUANDO UM PROFESSOR TEM CAUSA RAZOÁVEL PARA 
ACREDITAR?

CARACTERÍSTICAS:

-O abuso sexual tem algumas características diferentes de abuso infantil que merecem atenção especial. 

Embora o abuso físico seja frequentemente o resultado de estresse imediato e geralmente não planejado, 

o abuso sexual requer planejamento com resultados mais insidiosos. O planejamento, conhecido como 

Grooming, muitas vezes resulta em vítimas aceitando a causa, responsabilidade, culpa e vergonha para o 

comportamento sexual do agressor.

-O abuso sexual exige muito mais sigilo do que outras formas de abuso infantil, por isso é mais difícil 

denunciar.

-Muitas vítimas, através do processo de Grooming, aprendem que o sexo é uma forma de amor, então 

tendem a amar o ofensor e muitas vezes apresentam-se como crianças felizes e bem ajustadas, sem 

sintomas negativos, por causa da percepção de serem amadas.

-Trabalhar com o agressor sexual não pode ser feito por orientadores da escola.

O abuso sexual está cometendo ou permitindo que seja cometido qualquer ofensa sexual contra 
uma criança, conforme definido no Código Criminal do país anfitrião ou na política da escola, ou 

intencionalmente tocando diretamente ou através da vestimenta nos órgãos genitais, ânus ou seios 
de uma criança sem ser para higiene ou cuidados infantis

 
 
 



O que acontece depois do relato de 
suspeita de abuso ou negligência?

 
 
 Onde houver suspeita de abuso ou 

negligência, é responsabilidade do 
funcionário relatar suas suspeitas ao 

Orientador. Em todos os casos, o Diretor 
da Escola será notificado. É da 

responsabilidade do HOS informar à 
Diretoria da Escola sobre a suspeita de 

abuso ou negligência infantil.
Todos os funcionários, professores e 

administradores são obrigados a relatar 
incidentes de abuso e negligência. Todos 

os funcionários da RIS também são 
obrigados a denunciar suspeitas de abuso 
ou negligência. Todos os relatos de abuso 

e negligência devem ser feitos ao 
Orientador dentro de 48 horas, para 

resposta imediata.
 



Passo 1:
 
Quando uma criança relata abuso ou existe uma causa razoável para se acreditar que o 
abuso esteja ocorrendo, o professor procurará orientação do Orientador da Escola dentro 
de 48 horas. O Orientador tomará as medidas iniciais para coletar informações sobre o 
incidente relatado e formará uma equipe de resposta baseada na Escola, se necessário, 
para abordar o relatório. A equipe de resposta incluirá o Orientador, o Diretor da Escola e 
outros indivíduos relevantes.
 
Em todos os casos, as atividades de acompanhamento serão conduzidas de maneira a 
garantir que as informações sejam documentadas de forma factual e que a 
confidencialidade estrita seja mantida. O seguinte procedimento será usado: 
 
1). Entreviste os membros da equipe conforme necessário e documente as informações 
relativas ao caso.
2). Consulte o pessoal da escola para rever a história da criança na escola. 
3). Relate o status do caso para o Diretor Brasileiro.
4). Determinar o curso das ações de acompanhamento.
 
Passo 2:
Com base nas informações adquiridas, um plano de ação será desenvolvido para auxiliar a 
criança e a família. Ações que podem ocorrer são:
 
- Discussões entre a criança e Orientador, a fim de obter mais informações. Dependendo da 
idade da criança, essas discussões podem incluir desenhos e brincar com bonecas para 
obter mais informações sobre o que pode ter ocorrido.
 
- Observações em sala de aula da criança pelo professor, orientador ou administrador.
- Reuniões com a família para apresentar as preocupações da Escola.
- Encaminhamento do aluno e da família para aconselhamento profissional externo.
- Notificação da preocupação ao empregador responsável, ou no Gabinete do Assistente 
Social, no Conselho Tutelar.
- Consulta com o consulado do país da família envolvida.
- Consulta com a escola ou outro advogado.
- Consulta informal com autoridades locais.
 
 

 



A maioria dos casos de suspeita de abuso ou negligência será tratada por orientadores 
escolares, como aqueles que envolvem :
- Relações entre alunos e colegas
- Habilidades parentais relacionadas ao disciplinamento de crianças em casa
- Relações entre pais e alunos
- Problemas de saúde mental, como depressão, baixa auto-estima, luto.
 
Alguns casos serão encaminhados para recursos externos, por exemplo: 
- Problemas de saúde mental, como depressão, psicose, dissociação, ideias suicidas.
 
Casos reportados para investigação e recursos externos: 
- Abuso físico grave ou contínuo ou negligência
- Abuso sexual e incesto.
 
Em casos extremos, quando as famílias não interrompem o abuso ou a preocupação 
com a segurança da criança, pode-se relatar:
- Autoridades locais
- O Consulado
- O empregador
- Conselho Tutelar (Assistente Social).
No caso em que a alegação de abuso ou negligência envolve uma equipe ou um membro do 
corpo docente da RIS, a Direção da Escola seguirá a Política do Conselho, de acordo com o 
comportamento profissional ético.

Passo 3: 
Após um caso relatado e / ou comprovado de abuso ou negligência infantil:
- O Orientador manterá contato com a criança e a família para fornecer apoio e 
orientação, conforme apropriado.
- O Orientador fornecerá aos professores da criança e ao Diretor o apoio contínuo.
- O Orientador fornecerá recursos e estratégias para o uso do Professor.
- O Orientador manterá contato com terapeutas externos para atualizar o progresso da 
criança na escola.
 
Toda a documentação da investigação será mantida no arquivo de registros confidenciais 
da escola da criança. Os registros enviados às escolas para as quais o aluno pode ser 
transferido podem ser sinalizados para que a escola recebedora saiba que há um arquivo 
confidencial para a criança. A intenção da Rio International School é proteger a criança.
 
Por lei, a RIS é obrigada a relatar incidentes de abuso infantil e negligência ao "Conselho 
Tutelar", que é administrado pela Prefeitura e pelo Ministério Público. Ao reportar, a RIS é 
obrigada a apresentar evidências indicando a possibilidade de negligência e abuso.
 
 



DIVULGAÇÃO

PROFESOR ORIENTADOR

CAUSA RAZOÁVEL?

NENHUMA 
INVESTIGAÇÃO 

ADICIONAL-
DOCUMENTO 
ARQUIVADO

AÇÃO POSTERIOR
 

POSSIBILIDADES

NENHUMA 
INVESTIGAÇÃO 

ADICIONAL-
DOCUMENTO 
ARQUIVADO

INFORMAR AO
BOARD DA 

ESCOLA

INFORMAR
DIRETORNÃO

EQUIPE DE RESPOSTA

SIM

INVESTIGAÇÃO

NÃO SIM

REUNIÃO DA RIS 
COM A CRIANÇA/ 

FAMÍLIA, FORNECER 
SUPORTE

QUEM ? (PODE INCLUIR)

 

-DIREÇÃO DA ESCOLA

 

- CONSELHEIRO ESCOLAR

 

- DIRETORA BRASILEIRA

 

- ASST. DIREÇÃO

REFERÊNCIA 
EXTERNA PARA 

SERVIÇOS DE APOIO
 
 
 

REPORTAR PARA 
AUTORIDADES 
BRASILEIRAS 

 
CONTACTAR

EMPREGADOR

CONTACTAR
CONSULADO

ETAPAS
SEGUIDAS

APÓS 
DIVULGAÇÃO

 
 
 


