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RESOLUÇÃO EXPRESSANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSELHO DE 

EDUCAÇÃO DE QUE TODOS OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

DE ATLANTA ESTÃO SEGUROS E SÃO BEM-VINDOS 

(APROVAÇÃO FINAL) 

 
CONSIDERANDO QUE, o Conselho de Educação de Atlanta (em inglês, ABOE - Atlanta 

Board of Education) entende que o compromisso com a diversidade, em 

todas as formas, é um valor fundamental deste distrito escolar público e 

de toda a comunidade de Atlanta; e, 

CONSIDERANDO QUE, o Sistema Educacional das Escolas Públicas de Atlanta se orgulha 

de ter pacificamente eliminado a segregação há mais de cinquenta anos 

atrás, e desde então tem mantido o foco em educar cada criança em 

Atlanta; e, 

CONSIDERANDO QUE, a cidade de Atlanta e os seus moradores têm um papel histórico 

importante na luta global por justiça social, direitos humanos e direitos 

civis; e, 

CONSIDERANDO QUE, a equidade é um valor fundamental mantido por este Conselho e 
  este distrito; e, 

CONSIDERANDO QUE, a missão principal das Escolas Públicas de Atlanta é assegurar 

que, com uma cultura solidária de confiança e colaboração, cada 

estudante se forme preparado para a faculdade e sua carreira.; e, 

CONSIDERANDO QUE, todas as crianças que residem nos Estados Unidos da América 

têm o direito de viver em uma comunidade segura, livre de ameaça, dano 

ou intimidação; e, 



CONSIDERANDO QUE, de acordo com a Política do Conselho JAA, Oportunidades 

Educacionais Iguais, a ABOE acredita que todos os estudantes tenham 

direito a oportunidades educacionais iguais independentemente de sua 

raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, origem étnica, idade, deficiência, 

estado médico, status militar, estado civil, orientação sexual, identidade 

ou expressão de gênero, informações genéticas, ancestralidade ou 

qualquer status legal protegido por lei; e, 

CONSIDERANDO QUE, a política do Conselho afirma que nenhum estudante será sujeito 

a discriminação ou assédio por raça, cor, religião, sexo, nacionalidade, 

origem étnica, idade, deficiência, estado médico, status militar, estado 

civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, informações 

genéticas, ancestralidade ou qualquer status legal protegido por lei; e, 

CONSIDERANDO QUE, uma educação pública gratuita e adequada é um direito de todas 

as crianças em idade escolar, independentemente do seu status de 

imigração ou o de sua família; e, 

CONSIDERANDO QUE, qualquer residente do estado da Geórgia que tenha atingido a 

idade de seis anos e tenha menos de 21 anos de idade tem o direito de 

frequentar a escola pública do distrito escolar onde reside; e, 

CONSIDERANDO QUE, a chave para uma educação de qualidade é uma educação em 

cidadania, valores democráticos e justiça; e, 

CONSIDERANDO QUE, para garantir que nossos alunos estejam preparados para 

competir em uma economia e um mercado de trabalho global, a ABOE 

está empenhada em promover a diversidade dentro de nossas escolas; e, 

CONSIDERANDO QUE, os recentes acontecimentos em toda a América têm despertado 

preocupação e alarmado determinadas populações em Atlanta, incluindo 

as comunidades de imigrantes. Portanto, fica 

RESOLVIDO, que o Conselho de Educação de Atlanta declara publicamente seu firme 

compromisso em estabelecer as suas escolas públicas como um lugar 

seguro e acolhedor para todos os seus alunos;                  

E, além disso, fica 



RESOLVIDO, que as Escolas Públicas de Atlanta continuarão a educar e servir todos os 

estudantes elegíveis sem levar em conta o seu status de imigração. 
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