
 

A PREVENÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA EVITARMOS AS AÇÕES DE BULLYING NO 

ESPAÇO ESCOLAR! 

 

O espaço escolar é um espaço coletivo e de convivência onde as diferentes formas de               

se relacionar com o outro ficarão evidenciadas e, consequentemente, é um local que             

necessita da mediação do adulto para auxiliar nas demandas que são vivenciadas neste             

contexto. Pensando em ações preventivas, os serviços de Psicologia e de Orientação            

Educacional das Unidades Pindorama, Oswaldo Cruz e Fundação Evangélica, junto com as            

Equipes Gestoras, realizam cotidianamente momentos que possibilitam refletir e mediar a           

relação entre os alunos. São algumas das ações realizadas: 

- Fortalecimento da autoestima dos alunos, através de atendimentos individualizados         

pelos professores e equipe da escola; 

- Reflexões e orientações possibilitando o cuidado e o respeito no espaço escolar; 

- Desenvolvimento de projetos que visem a escuta coletiva e individual, envolvendo           

atividades como cinefórum, dinâmicas, grupos operativos, palestras com        

especialistas, desencadeado pelos professores em parceria com o Núcleo         

Pedagógico; 

- Acompanhamento e apoio ao professor através de reuniões que acontecem durante           

o ano letivo com a presença de especialistas; 

- Esclarecimentos e intervenções  diante de situações de bullying e ciberbullying; 

- Ações reflexivas; 

- Orientações e palestras aos pais, de acordo com as demandas observadas; 

- Momentos de pesquisa e leitura sobre o tema; 

- Encaminhamentos de medidas disciplinares que constam nas regras de convivência          

do Guia do Estudante da IENH. 

É fundamental atuarmos preventivamente com o intuito de evitar situações em que            

o bullying possa vir a causar sofrimento na criança ou no adolescente. O bullying é um                

fenômeno social que pode provocar doenças, tais como depressão, doenças psicossomáticas,           

agressividade.  

Todos somos responsáveis por observar as manifestações e a forma da criança e             

adolescente se relacionar com outro. Professores, equipe da escola e pais necessitam estar             

atentos à convivência do nosso aluno, seu filho. 

A IENH desenvolve desde 2010 um projeto específico de prevenção ao Bullying e             

estamos constantemente dialogando a respeito do tema.  

 


