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Bullying  

 

Bullying é valente  

mas pouco inteligente  

Bullying na escola  

Sabe que não cola  

Ele é um mala  

É o pior da sala  

Não demonstra respeito  

Tudo que ele sabe é preconceito  

Pouca humildade  

E desconhece a verdade  

Quer ganhar dinheiro  

mas não quer estudar  

Quer ganhar a vida  

Mas só pensa em brigar  

Bullying não pode existir.  

Vamos acabar com o preconceito.  

E voltar a sorrir!  

Autor desconhecido 

 

 

 

 

    Recadinhos do Livro José  

 
Olá, comunidade educativa da Obra Social São José Operário! Como vai 
você? E a convivência com os colegas, educadores? Espero que esteja feliz, 
dedicando-se muito aos estudos e a amizade e o amor estejam sempre 

presentes entre todos! 

Mais uma edição do boletim para você! Desejo que esteja aproveitando a 

leitura e aprendendo um pouquinho mais sobre o assunto bullying.  

Um abraço! 

 

 

Bullying no Brasil  

No Brasil, uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) apontou Brasília como a capital do bullying. Segundo o 
estudo, 35,6% dos estudantes entrevistados disseram serem vítimas 
constantes da agressão. Belo Horizonte, em segundo lugar com 35,3% 
e Curitiba, em terceiro lugar com 35,2%, foram, junto com Brasília, as 
capitais com maior frequência de estudantes que declaram ter sofrido 
bullying alguma vez. 
 
 
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/pesquisa-do-ibge-aponta-
brasilia-como-campea-de-bullying.html>. 
 

 
 

IMPORTANTE 

A recém-aprovada Lei nº 13.185/16, além de trazer uma definição 

legal para o bullying, ali denominado “intimidação sistemática”, cria 

uma política nacional de combate à prática e assegura atendimento 

psicológico aos alvos, impondo a escolas, clubes e agremiações o 

dever de “assegurar medidas de conscientização, prevenção, 

diagnóstica e combate à violência e à intimidação sistemática.” 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13185.htm>. 

 

PASSATEMPO 

    O que é o que é? 

1- Tem pescoço e não tem 

cabeça, tem braços e não tem 

mãos, tem corpo e não tem 

pernas. 

 
 
2-Nasce branco, fica verde, 

depois fica vermelho e acaba 

preto. 

 



 
 
 
 

 

 

AMIGOS DO INTEGRAL 

 Ao longo do ano letivo, os educadores do projeto São José Integral estarão conversando com os 

alunos sobre como evitar o bullying como uma forma de prevenção, almejando uma convivência 

saudável e segura. Abaixo, temos algumas frases elaboradas pelos alunos sobre as lições adquiridas 

no Projeto Bullying 2018: respeito em primeiro lugar! 

“Não faça aquilo com o outro o que não quer que faça com você.” Helena Kaiser Dainez - 6° B 

 “Eu aprendi que não podemos praticar o bullying.” Beatriz Suellem Cabral Santos - 7° A 

“Aprendi que nós não devemos fazer com os outros o que não queremos que façam com os outros, porque você pode fazer 

bullying hoje e sofrer amanhã.” Rayssa Paulina - 7° B 

 

  

Olá, turminha da Obra Social São José Operário! Nesta edição iremos conhecer mais um relato 

sobre o bullying...  

Relato de um educador 

Quando nasci demorei sete dias para abrir os olhos devido a um problema chamado ptose 

palpebral. Essa ptose ocorre quando a pálpebra superior fica descida em relação ao normal, 

cobrindo de forma excessiva a córnea, podendo comprometer a visão. Fiz uma cirurgia aos cinco 

anos para corrigir a queda da pálpebra, mas com o passar do tempo, uma pálpebra voltou a caiu. 

Na escola colocaram um monte de apelidos maldosos. Eu me sentia muito deprimido e com a 

autoestima baixa por causa dessa situação. Eu relatava para meus professores, mas eles não 

faziam nada para inibir ou repreender os meus colegas. 

O tempo passou e consegui superar essa marca em minha vida. Bullying tô fora! 

Roberto Simão Moreira Júnior – educador social                                         

 

     

 

“Que os alunos conheçam a Deus e se 

amem mutuamente.” Santa Cândida 

 

ONDE BUSCAR APOIO: 
 

www.bullyingnaoebrincadeira.com.br 
www.chegadebullying.com.br 

 

Você sabia? 
Amizade é fundamental para a saúde mental e física. Quem tem 

amigos costuma superar melhor as fases ruins e ficar ainda mais 

feliz por ter com quem compartilhar as fases boas. 

Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/.../6-curiosidades-cientificas-sobre-

a-amizade/>. 

Resposta do passatempo: 

1- Camisa                                        

2-    Café 


