
 

MINI PROJETO: Bullying – Respeite as Diferenças! 

 

OBJETIVO GERAL  

Levar o aluno a exercer a cidadania de forma justa respeitando as diferenças e valorizando a dignidade 

da pessoa humana, bases para a vida e sociedade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conceituais: 

Os alunos deverão: 

 Conceituar Bullying e reconhecer a prática, como ela acontece e os seus efeitos tanto para quem 

sofre como para quem pratica. 

 Entender que as diferenças existem não por escolha, mas pela origem, genética, e outras, e que o 

mundo não seria tão especial se as pessoas fossem todas idênticas. 

Procedimentais: 

Os alunos deverão: 

 Buscar e relacionar valores morais, éticos, raciais, religiosos, etc., os quais devem ser 

respeitados, como base para a vida em sociedade e exercício da cidadania. 

 Perceber os efeitos produzidos pelas linguagens midiáticas e o poder dos meios de comunicação 

sobre a massa. 

Atitudinais: 

Os alunos deverão: 

 Desenvolver a consciência e o desejo de mudanças de atitudes e comportamentos em relação ao 

próximo, com a aceitação das diferenças. 

CRONOGRAMA 

Data de início: 01/03/2018. 

Data de encerramento 27/03/2018. 

O projeto continua em andamento de forma diversa e amena, tendo em vista os resultados 

positivos quanto à diminuição das ocorrências de Bullying e a chegada de novos alunos. 

 

PÚBLICO ALVO 

Todos os alunos da Escola Ana Nery. 

 



METODOLOGIA 

 Estimular a curiosidade em relação ao tema, partindo do conhecimento já existente, discutindo, 

criando momentos de reflexão, colocando-se no lugar do outro. 

 Ampliar os conhecimentos e levar a percepção que mudanças seriam necessárias para um mundo 

justo para todos e livre de qualquer tipo de violência. 

 O aluno pesquisa, aumenta seus conhecimentos, e chega a conclusões, sem imposições de 

conceitos por meio de textos pré existentes. 

 

O professor orientador do projeto TEM TOTAL AUTONOMIA, para desenvolver suas 

atividades com sua turma. 

Educação infantil, 1° Ano, 2° ano: As professoras desenvolvem suas atividades com suas turmas; 

Fundamental I 3° ao 5° Anos, Fundamental II e Ensino Médio, os professores se organizam, 

dividem-se por turmas. 

CULMINÂNCIA 

 

A culminância será em 27/03/2018 nas dependências da escola sem visitação externa. 

Os professores ficam livres pra se organizarem com suas turmas. 

 

 


