Bullying é um assunto sério e deve
ser tratado com o máximo de atenção,
seja pelos pais, pelos educadores
ou pelos próprios jovens,
que devem estar sempre atentos.
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Bullying – o que é, como prevenir

O

projeto Bullying - o que é, como prevenir
foi elaborado, sobretudo, para ser um subsídio no
estabelecimento de diálogo entre os gestores das
unidades educativas formais e não formais, seus professores,
pais e alunos. Por isso, eis um material com linguagem acessível
a esses importantes interlocutores. A intenção deste material
é tornar possível o diálogo, trabalhando o conceito, o status
do assunto no Brasil e em outros países e, fornecer sugestões
de trabalho com linguagem apropriada e informações suﬁcientes
para aqueles que queiram se aprofundar na temática.

BULLYING
O QUE É, COMO PREVENIR

O bullying...

É importante lembrar:

... está presente em nossas escolas há décadas, mas
somente agora tem sido identificado, caracterizado e
reconhecido.

O agressor (ou agressores) domina uma pessoa (ou
grupo de pessoas) fragilizada por alguma situação
ou condição.

... vem crescendo espantosamente em todo o mundo.

As pessoas que passam por essa experiência
podem apresentar alterações de comportamento e
manifestar doenças que até então não possuíam.

... não está mais só nas escolas, mas em todos os ambientes.
Há pesquisadores que afirmam que o bullying, hoje, pode
ser considerado um problema de saúde pública.

O QUE É, COMO PREVENIR

... se repete e se agrava pela falta de conhecimento da
população sobre ele.
... não tem, na maioria dos casos, uma motivação clara. Os
agressores agem por mera diversão, prazer ou perversão.

JUDA!

EA
PROCUR

Quando a pessoa que sofre bullying consegue
superar, reagir ou ignorar a ofensa, pode desmotivar
o agressor.
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Parte integrante do kit
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Parte integrante do kit
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DISTRIBUIÇÃO
EXCLUSIVA

O KIT
O kit traz a cartilha
Criança mais
segura na internet,
que vai abordar o
importante tema
do cyberbullying, e
com dois cartazes
com dizeres e
informações
fundamentais no
combate ao bullying.
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Discutir o fenômeno do bullying na escola é propor uma reflexão que faz uma intersecção
entre o comportamento dos jovens e adolescentes na sociedade contemporânea, a construção
do valor de si em tempos líquidos, como diria o sociólogo polonês Zygmunt Bauman,
e os caminhos propostos para a escola e a educação, de maneira geral, no início de um novo milênio.

Bullying – o que é, como prevenir
LEANDRO BASSINI

BULLYING É UM ASSUNTO SÉRIO.

M ASSUNTO SÉRIO.

PRESENTE EM TODAS AS ESCOLAS, PÚBLICAS OU PRIVADAS, DO SUL AO
NORTE E EM QUALQUER PERÍODO DO DIA, O BULLYING EXTRAPOLA

PÚBLICAS OU PRIVADAS, DO SUL AO
O DO DIA, O BULLYING EXTRAPOLA

SEUS MUROS E SE APRESENTA A TODA SOCIEDADE: NAS RUAS,

A A TODA SOCIEDADE: NAS RUAS,

NO TRABALHO, NO TRÂNSITO.

O, NO TRÂNSITO.

E AO BULLYING,
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PRETENDEMOS

COM O PROJETO COMBATE AO BULLYING, PRETENDEMOS
OFERECER MAIS MECANISMOS PARA A PREVENÇÃO
E SOLUÇÃO DESTE PROBLEMA.
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DE EDUCAÇÃO MAIS MECANISMOS
SOLUÇÃO DESTE PROBLEMA.
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BULLYING
O QUE É, COMO PREVENIR
LIVRO DO PROFESSOR
DISTRIBUIÇÃO

ISBN 978858857949-1

EXCLUSIVA
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BULLYING: O QUE É, COMO PREVENIR

BULLYING: O QUE É, COMO PREVENIR

LEANDRO BASSINI

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 104
ISBN:
978-85-88579-49-1

G

BULLYIN

BULLYING
O QUE É, COMO PREVENIR
LIVRO DA FAMÍLIA

ISBN 978858857952-1

9 788588 579521

9 788588 579491

LIVRO DO PROFESSOR

O livro é, acima de tudo, um grande guia para lidar
com o assunto dentro da sala de aula.

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48
ISBN:
978-85-88579-52-1

LIVRO DA FAMÍLIA

A família, como o alicerce-mor de todo o jovem, é também
o seu porto-seguro, por isso existe este livro.
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BULLYING: O QUE É, COMO PREVENIR
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LLYING

UM ASSUNTO SÉRIO.
S, PÚBLICAS OU PRIVADAS, DO SUL AO
DO DO DIA, O BULLYING EXTRAPOLA

TA A TODA SOCIEDADE: NAS RUAS,
HO, NO TRÂNSITO.

E AO BULLYING, PRETENDEMOS
ANISMOS PARA A PREVENÇÃO

PROJETO
COMBATE
AO

LEANDRO BASSINI

DESTE PROBLEMA.

ISBN 978858857950-7

PROJETO
COMBATE
AO

G
BULLYIN
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BULLYING
O QUE É, COMO PREVENIR
LIVRO DO DISTRIBUIÇÃO
ALUNO
ENSINO FUNDAMENTAL
EXCLUSIVA

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 40
ISBN:
978-85-88579-50-7

BULLYING
O QUE É, COMO PREVENIR
CADERNO DE ATIVIDADES

ISBN 978858857951-4

9 788588 579514

9 788588 579507

LIVRO DO ALUNO

Com um enredo muito atraente e objetivo, vamos
acompanhando as reflexões sobre o bullying.

CADERNO DE ATIVIDADES

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 24
ISBN:
978-85-88579-51-4

Com diversas questões, textos e atividades, este
livro gera a reflexão e discussão do problema.

O que diz a legislação?

BULLYING
(TRAMITANDO NO
CONGRESSO)
Projeto de Lei nº
1785/11.

INCLUSÃO

Decreto nº 3.956,
de 08 de outubro
de 2001.
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Ética, Cidadania e Direitos Humanos

A

o tratar de temas como ética e cidadania,
podemos ser surpreendidos pelo seguinte
pensamento: “ora, estes são temas intrínsecos
a cada um de nós, logo, não há como teorizar muito essas
questões”. Temos que admitir que existe um fundo de
verdade nesta aﬁrmação, aﬁnal, é esperado que esses
temas sejam trabalhados dentro de casa e que a conversa
seja continuada dentro da escola. Pensando nisso, a Meca
oferece ao público esta coleção Ética, Cidadania e Direitos

Humanos, dividida em cinco volumes sobre esse tema.

Além dos livros dedicados aos alunos, a coleção oferece um livro aos familiares,
com orientações de leituras e a proposição de temas para serem discutidos e refletidos, e um livro
para o educador, o qual deverá servir como um radar a guiar a condução do projeto.
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Ética, Cidadania e Direitos Humanos

ÉTICA E CIDADANIA - VOL1

Neste primeiro volume você
encontrará textos sobre as famílias, e
as relações interpessoais.
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48

ÉTICA E CIDADANIA - VOL2

A importância de respeitar
as diferenças é um dos
principais temas deste volume.
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 56

ÉTICA E CIDADANIA - VOL3
O terceiro volume da coleção
gera a seguinte questão: o que
é ser ético? Vamos aprender!
Formato: 20,5 x 27,5 cm
Páginas: 40
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Livros de apoio

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 48

LIVRO DA FAMÍLIA

A interaçãofamília-escola e o contato com o conteúdo
desenvolvido também é uma das metas deste livro.

Formato:
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 80

LIVRO DO EDUCADOR

A coleção Ética e Cidadania tem como objetivo oferecer
aos educadores um material de apoio que o ajude.

O que diz a legislação?

EDUCAÇÃO

Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.
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adolescentes. Foi justamente esse contato que me motivou a escrever sobre temas que
fazem parte das preocupações e vivências desse público. Além deste Ética e cidadania,
tenho alguns outros livros publicados: Adolescência e Grávida aos 14 (ed. Scipione); Eu
adoro, mas meus pais... (ed. Larousse), Histórias de Intolerância (ed.Larousse).”

