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Prevenção do Bullying no ambiente familiar, escolar e na sociedade.
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Escola Municipal Paula Brito - ROCINHA

Prevenção do BULLYING no ambiente escolar.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO
A criação desta ação foi conseqüência natural de um trabalho que a

Cia Ensinoemcena vem desenvolvendo ao longo dos últimos dezoito

anos, que é proporcionar reflexão aos estudantes através do teatro,

fazendo-os refletir sobre temas importantes que afetam sua vida em

família, na escola e na sociedade. Esse trabalho tem uma aceitação

impressionante por parte das escolas, alunos, familiares e educadores.

Temos a confiança de que a peça, as músicas, os atores conseguem se

comunicar com platéias que vão dos 06 anos até a idade adulta, porque

até os professores e pais se comovem com a peça. O texto aborda não

somente o bullying praticado na escola pelos estudantes, mas o

bullying que está presente nos diversos ambientes que compõem a

sociedade, em especial a família.

Bullying, To Fora! É mais uma produção da Cia. Ensinoemcena.
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A ADOLESCÊNCIA é sempre um grande DESAFIO.

- Adaptação ambiental;

- Integração social.

- Lidar com profundas mudanças;

- Crescimento rápido;

- Conscientização da sexualidade;

- Estruturação da personalidade;

Escola Municipal Heitor Beltrão – VIGÁRIO GERAL.



Escola Municipal Sampaio Corrêa – SENADOR CAMARÁ.
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Todas as escolas devem se esforçar para prevenir e controlar o

bullying, porque nenhuma escola está imune a este tipo de

comportamento. O primeiro passo deve ser avaliar o entendimento que

pais, alunos e professores têm sobre bullying e a frequência com

que isso ocorre na visão dos alunos e dos professores.

Apresentação especial só para os PAIS.
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O TEATRO liberta.

O TEATRO renova.

O TEATRO provoca.

O TEATRO faz pensar.
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Falar em PREVENÇÃO é obrigação de todo EDUCADOR.

PREVENÇÃO   +   ARTE   =   GRANDE DIFERENCIAL
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CIDADÃOS DO MUNDO

MAIS TOLERANTES

MAIS FRATERNOS

MAIS HUMANOS
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ALGUNS DEPOIMENTOS:

“Impossível não amar o magnífico espetáculo “BULLYNG, TÔ FORA!” Tudo muito bem feito, perfeito e

adequadíssimo para o público adolescente! Eu, como professora, já sofri bullying na escola e tivemos

alunas que saíram daqui para outras escolas por causa de bullying. E eu pude perceber no olhar deles

que eles começaram a perceber que isso tudo é muito sério. O projeto é fundamental para somar ao que

os professores já trabalham em sala. Pois a mídia não colabora com a situação e um projeto desses,

juntamente com os professores só faz a melhoria na educação dessas crianças que tanto

necessitam. Vocês são maravilhosos, sem palavras. A E.M. Charles Dickens amou e apreciou esse

trabalho! Queremos mais! NÃO SUMAM!!!” - Professora Natália Coelho – E.M. Chalers Dickens.

“Olá! Mais do que parabenizar, deixo aqui meu agradecimento pela peça “BULLYNG, TÔ FORA!”

apresentada na E.M Heitor Beltrão. Vocês tem uma facilidade enorme de prender a atenção da

criançada, além de talento admirável! Nossos alunos, além dos funcionários, ficamos muito encantados

e com a música na memória, sendo repetida ao longo da manhã seguinte! Espero,verdadeiramente, que

vocês retornem mais vezes!” - Professora Michele Correa – E.M. Heitor Beltrão.

“Estimulante a apresentação do grupo, principalmente no tocante aos temas propostos que pode levar a

incentivar uma das principais estratégias da metodologia educacional moderna, o “protagonismo

juvenil”. Parabéns!” - Professor Marcelo Laignier Rolim – E.M. Pedro Aleixo.

“Acreditar nas potencialidades e vencer as adversidades tornou-se essencial para continuarmos

acreditando na Educação do nosso país. A peça “BULLYING, TÔ FORA” demonstrou a realidade do

dia a dia na escola. Que ela seja expandida para outras escolas do município.” - Amarildo

Silva, Gestor de Projeto - Bairro Educador Costa Barros.
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ALGUNS DEPOIMENTOS:

“A peça é divertida e séria. Não posso ficar debochando dos meus colegas. Bullying, Tô fora!”

João Gabriel, 8 anos – E.M. Mario Augusto.

“O legal da peça de vocês, falar do Cyberbullying. É uma coisa muito frequente no dia-a-dia e as

pessoas acham que não ofende.” -Mateus Xaves, 13 anos – E.M. Professor Gilberto.

“Achei a peça bem diferente, porque geralmente as palestras não são tão abertas com os alunos. Vocês

foram diretos com a realidade.” - Juliane Madel, 13 anos – E.M. Tatiana Chagas.

“Eu já sofri bullying e foi bom a peça ir na escola pros meus amigos saberem como me sinto.”

Katelin Cauane, 10 anos – E.M. Fabio Cesar.

“Eu, particularmente, não conheço poema algum, mas a forma como vocês falavam, mesmo sem muito

compreendermos, tocava o nosso coração. Parabéns...”

Laiz Ferreira, 15 anos (9º ano). Quer ser professora da Marinha. – E.M. Aldebarã.


