
Um convite para uma 
conversa da 
comunidade
27 de setembro de 2022

Colégio Somerville



Apresentadores 
de hoje

● Ellenor Barish, Membro do 
Comitê Escolar

● Sarah Phillips, Membro do 
Comitê Escolar

● Sra. Kersten, Co-diretora da 
SHS
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Administração SHS
em colaboração com

Comitê Escolar de Somerville



*Segurança escolar e presença 
policial na Somerville High School: 

O que é um SRO (School Resource 
Officer)?  

3



Objetivo desta Apresentação
◌ Para fornecer um lugar 

seguro e inclusivo
◌ Para aprender
◌ Para convidar para mais 

conversas

4

Não estamos aqui... 
⮽ Para debater
⮽ Para persuadir



Normas
1. Esteja ciente de sua própria identidade, da perspectiva que você traz e do espaço/papel 

que ocupa na sociedade. Esteja ciente da identidade que você traz para o problema.

2. Cuide-se.

3. Esteja aberto a outras ideias e perspectivas.

4. Lembre-se: todos ainda estão aprendendo. Procure entender.

5. Se você optar por discutir isso mais tarde, fale a partir de sua experiência, consciência e 
perspectiva. Use declarações do tipo “eu sinto”.

6. Esteja ciente de que mesmo boas intenções podem ter um impacto negativo; considere o 
impacto de suas declarações antes de falar. Esteja aberto ao feedback.

7. O que é dito aqui, fica aqui. O que se aprende aqui, sai daqui.
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O que é o Comitê Escolar?
A Comissão Escolar é composta por nove membros. Existem sete “alas” em 
Somerville e cada uma elege seu próprio representante. O presidente do 
Conselho Municipal de Somerville e o Prefeito de Somerville também fazem 
parte do Comitê Escolar.

O Comitê Escolar aprova o orçamento para as escolas, é responsável pelas 
políticas do distrito/escola, mantém contratos com sindicatos e contrata e 
avalia o Superintendente.
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O que o Comitê Escolar está considerando?
1. Qual deve ser a relação entre as Escolas Públicas de Somerville e o    

Departamento de Polícia de Somerville?
a. Como essa relação pode ser trabalhada para ajudar os alunos e funcionários a se 

sentirem mais seguros e seguros na escola?
b. Esse relacionamento deve incluir um Oficial de Recursos Escolares da Somerville High 

School?

Sua decisão levará em consideração as opiniões e experiências dos 
alunos e famílias das Escolas Públicas de Somerville.
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O que é um Oficial de Recursos Escolares ou 
SRO?

● According to Somerville Public Schools, o objetivo do Programa School Resource 
Officer (SRO) é ajudar a fornecer um ambiente escolar seguro, protegido, livre de 
violência e estimulante que permita que todos os alunos aprendam e floresçam

● Desenvolver relacionamentos positivos com alunos e pais, aumentando assim a 
relação da aplicação da lei com os jovens e a comunidade

● Fornecer ajuda e serviços preventivos para estudantes e famílias em risco
● Prevenir a violência e o uso e distribuição de substâncias ilícitas nas escolas
● In the 2015-2016 school year 43% of public schools and 71% of high schools reported 

the presence of armed law enforcement officers
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https://drive.google.com/file/d/1VyV3LkAYxVjH0Ri9w72thMqc1owoQ1YD/view?usp=sharing
https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/tables/dt17_233.70.asp


Que treinamento especial um SRO recebe?
● Instrução sobre comportamentos, ações e reações comuns dos jovens, bem como o 

impacto de traumas, doenças mentais, vícios comportamentais e deficiências de 
desenvolvimento

● Diferenças nos procedimentos de prisão para jovens e adultos
● Estratégias para resolver conflitos e táticas de desescalada que são especificamente 

eficazes com os jovens, em vez de fazer uma prisão
● Estratégias anti-preconceito, anti-racismo e anti-assédio e como prevenir, identificar, 

responder e investigar crimes de ódio e incidentes de ódio
● Bullying e cyberbullying, e como identificar jovens em risco ou que estão sendo 

explorados sexualmente comercialmente
● Como interagir de forma eficaz com os funcionários da escola e as comunidades vítimas 

e construir a confiança do público com a cooperação com as agências de aplicação da lei
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O SRO na Somerville High School
● Somerville High School teve um SRO por mais de 25 anos
● Houve um SRO na Somerville High School até o início da pandemia, março de 

2020
● In 2014 the state of Massachusetts required an SRO for each district after the 

Sandy Hook shooting
● Em 2020, a Lei de Massachusetts não exigia mais que as escolas tivessem um 

SRO.
● Na primavera de 2021, o Comitê Escolar de Somerville votou pela suspensão 

do programa SRO, aguardando novas conversas com a comunidade
● Atualmente, o SHS não possui um SRO
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https://theappeal.org/politicalreport/massachusetts-law-police-free-schools/


Quais as razões pelas quais algumas pessoas não 
querem um SRO?

● O movimento para deixar de ter SROs faz parte de um movimento maior para 
“Defund the Police”, que destaca o preconceito racial e a discriminação e o uso 
excessivo da força nas forças policiais

● Em todo o país, há exemplos de SROs usando força excessiva sobre os alunos 
enquanto estavam na escola, e de conflitos que deveriam ter sido tratados pela 
escola tornando-se investigações criminais - agrava o “Encanamento Escola a 
Prisão”

● Para alguns membros da comunidade, suas experiências com policiais são 
negativas e ter um policial na escola é estressante e perturbador

● Outras pessoas ou funções podem fornecer alguns dos mesmos suportes/recursos 
que o SRO

● Não há informações claras e transparentes suficientes sobre o impacto dos SROs 
nas escolas
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Quais as razões pelas quais algumas pessoas 
querem um SRO?

● SROs protegem funcionários e alunos de ameaças - internas e externas
● Os SROs podem ajudar as escolas a responder de forma rápida e adequada em 

uma crise, principalmente se conhecerem a escola, os funcionários e os 
alunos

● SROs desenvolvem relacionamentos com estudantes e suas famílias; eles 
podem ajudar a responder perguntas e fornecer recursos

● Ter interações regulares e positivas com um policial pode ajudar os alunos e 
suas famílias a evitar futuros conflitos com a polícia

● Ajuda a educar estudantes e famílias sobre seus direitos e o papel da polícia
● Ajuda alunos e famílias a lidar com possíveis conflitos com a polícia 12



Recursos Adicionais para Educação
● The Debate Over School Resource Officers and the #CounselorsNotCops 

Campaign - Close Up Foundation
● New Massachusetts Law Paves the Way for Police-Free Schools - The Appeal
● School resource officers: What are they and are they necessary?
● Percent with sworn law enforcement officers routinely carrying a firearm
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https://www.closeup.org/the-debate-over-school-resource-officers-and-the-counselorsnotcops-campaign/
https://theappeal.org/politicalreport/massachusetts-law-police-free-schools/
https://www.today.com/tmrw/what-school-resource-officer-t184614
https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/tables/dt17_233.70.asp


Encerrando a Reunião - Por favor, responda a 
esta pesquisa!

Leve um tempo. 

Pense em tudo que você 
ouviu. 

Por favor responda this 
survey (digitalize o código QR) 

nos informe o que você está 
pensando. Nos deixe saber se 
você quiser falar mais sobre 

segurança escolar e Diretores 
de Recursos Escolares.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9adzz_dKWP9xIr02QsmTb9X2GB1PAHRxIaZN4yAWS4CzNZg/viewform?usp=sf_link

