Comunicado - Palestra
Camaragibe, 15 de agosto de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis,
“Quais são as fronteiras entre brincadeira, agressão e perseguição implacável? Como
distinguir entre brincadeiras saudáveis, em que todos se divertem, e o padrão de ataques
repetitivos, no qual apenas alguns se divertem ou levam vantagens à custa de provocar sofrimento
em outros? Quais as manifestações mais comuns da agressividade entre alunos? Como contribuir
para o uso responsável da tecnologia e das redes sociais?
O trabalho conjunto entre famílias, escolas e comunidades é essencial para criar uma
cultura de não tolerância à prática do Bulling e do Cyberbulling desenvolvendo a educação em
valores que permitem construir uma rede saudável de relacionamentos em que fique claro para
todos que “agressão não é diversão”.”
Maria Tereza Maldonado

Interessados em cumprir com nosso papel de desenvolver recursos para refletir e prevenir
as ações de Bulling e Cyberbulling na escola, no dia 17 de agosto, quinta-feira, durante a manhã,
traremos à Unidade II, a pedagoga Catarina Carneiro Gonçalves, Mestra e Doutora em Educação, e
pesquisadora sobre conflitos e violência na escola, com ênfase em situações de Bulling, práticas de
desengajamento moral e formação de educadores para a gestão de conflitos, para uma palestra e
debate com nossos alunos do 6º ao 9º ano sobre este tema. O objetivo inicial desse encontro é o
de:
- Discutir questões ligadas ao clima na escola.
- Analisar o que são situações de bullying.
- Reconhecer o sofrimento presente nas situações de bullying.
- Compreender o papel de todos no enfrentamento da violência.
- Conhecer formas de ajudar os pares que estão sofrendo violência.
Os alunos do 5º ano também foram convidados a participar desse momento enriquecedor e interativo
junto aos alunos da Unidade II. Sairemos às 8h, acompanhados pelas professoras de sala e Coordenação,
além de outros funcionários da Escola. O retorno será após o recreio.
Nesse dia, os alunos poderão levar uma quantia em dinheiro para lanchar na cantina da Unidade
II e deverão ir devidamente uniformizados.
Solicitamos, por gentileza, que confirmem a participação de seu (sua) filho(a) assinando a
autorização abaixo
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO
Autorizo o(a) aluno (a ) ________________________________________________________ do 5º ano,
turma ____ a participar da palestra sobre Bullying na EIA Unidade II, no dia 17/08/2017.
_____________________________________________
Assinatura do Pai/responsável

Atenciosamente,
Direção, Coordenação Pedagógica e Setor de Psicologia

