
a Página da Educação
www.apagina.pt

ME anuncia plano de combate ao bullying

O Ministério da Educação (ME) anunciou no passado sábado um plano de combate ao bullying nas escolas. De acordo
com a agência Lusa, as ferramentas de apoio à implementação do plano vão começar a chegar às escolas no próximo
mês, por ocasião do Dia Mundial de Combate ao Bullying, que se assinala a 20 de outubro.

O bullying é um problema que atinge uma em cada três crianças, segundo as Nações Unidas. E o plano – que foi
elaborado pela Direção-Geral da Educação, em articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a
Direção-geral de Estatísticas da Educação e Ciência – pretende apostar “na sensibilização, na prevenção e na definição
de mecanismos de intervenção em meio escolar, com o envolvimento de vários serviços”, para combater quer o bullying
presencial, quer o ciberbullying, refere uma nota de imprensa do ME.

Uma das medidas deste plano, que vai ter associada a campanha ‘Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência’, passa pela
sensibilização dos diretores de escola para a “importância da monitorização do fenómeno e tomada de decisões a nível
local, regional ou nacional”. Segundo o ME, “foi já introduzida uma melhoria na Plataforma SISE (Sistema de Informação de
Segurança Escolar)”, pelo que os diretores de escola podem referenciar os casos com estes comportamentos de
intimidação, coação e perseguição.

Avança ainda a agência Lusa que, de acordo com o comunicado do ME, o objetivo do plano “é erradicar o bullying e o
ciberbullying nas escolas, enquadrando-os no contexto mais amplo da violência em meio escolar, ajudando a reconhecer
sinais de alerta, lançando orientações e capacitando as escolas para a utilização de diferentes abordagens de prevenção
e intervenção”. O plano prevê também o compromisso dos alunos, um site e páginas sociais com conselhos, entre outras
iniciativas.
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