Prezados Pais ou Responsáveis,
Saudações salesianas.
Como é do seu conhecimento, desde 2018, temos implementado, em nosso
Colégio, o Programa Escola Sem Bullying, fruto da parceria com a ABRACE - Programas
Preventivos, instituição de Curitiba – PR, especialista na prevenção do bullying, pela
Universidade de Clemson, EUA.
Os objetivos do Programa são prevenir o bullying e outras formas de violência
bem como coibir quaisquer formas de intimidação sistemática no âmbito escolar. O
Programa também promove a melhoria das relações entre estudantes, criando um clima
positivo de respeito e acolhimento na instituição. Vale ressaltar que a metodologia
utilizada é preventiva e desenvolvida para todos os estudantes, e não somente para
aqueles que sofrem ou praticam bullying.
Desde o início deste ano, realizamos um novo encontro com o Comitê de
Prevenção do Bullying, reforço das quatro regras contra o bullying junto aos alunos,
visitas às turmas, formação de um comitê de estudantes e consultorias. Como parte da
metodologia, neste segundo semestre, realizaremos atividades em sala, que visam ao
reforço de uma convivência harmoniosa entre estudantes, por meio de um método
preventivo e pedagógico. Será feita também, a partir do dia 22 de julho, a assinatura dos
livros do Programa pelo autor, Benjamim Horta.
Neste momento, seu filho ou filha já terá, em mãos, o livro paradidático do
Programa Escola Sem Bullying, que dará respaldo para as atividades aplicadas pelos
professores em sala. Pedimos, portanto, aos senhores que sejam participantes nesta
importante etapa, por meio da leitura e reflexão a respeito do tema com o seu filho ou
filha. A sua participação é fundamental para a eficácia nos trabalhos de prevenção do
bullying, estabelecendo uma cultura antibullying como um imperativo ético em casa e na
escola.
Agradecemos, desde já, o seu empenho junto ao Colégio Salesiano São José, e nos
colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Juntos, podemos acabar com o bullying!
Atenciosamente,
Direção-Geral

