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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O bullying no ambiente escolar é um problema de saúde pública importante e crescente no
mundo. No Brasil, um em cada dez estudantes é vítima de bullying, essas atitudes de abuso de poder
podem acarretar sérios problemas no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que se reﬂetirão
até mesmo na vida adulta. Dessa maneira, a adoção de projetos preventivos em escolas de educação
infantil e de ensino fundamental têm demonstrado como uma ferramenta na prevenção do bullying e
suas consequências. Objetivo: Estimular por meio de atividades lúdicas o respeito, a empatia e o
enfrentamento do bullying necessários para uma boa convivência na sala de aula dos adolescentes do
6º ano “E” da Escola da Casa do Trabalhador. Metodologia: Para realização do projeto haverá 4
encontros entre outubro e novembro. O primeiro encontro será voltado para apresentações do grupo
da organização. No segundo encontro, acontecerá uma dinâmica na qual vai culminar em um debate
sobre empatia e respeito. No terceiro encontro, será aberto um momento de conversa sobre as
impressões da atividade. Com isso, será realizado um círculo de elogios entres os alunos. No quarto
encontro, iniciaremos dividindo a turma em grupos e, cada um, receberá uma cartolina para, em
conjunto, montar as regras de respeito da turma, incentivando a manutenção do projeto. Resultados
esperados: Acreditamos que através das intervenções os alunos possam se conscientizar sobre a
importância do respeito ao próximo, diminuindo, assim, a ocorrência de bullying no ambiente escolar.

