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Já é possível fazer denúncias anónimas de bullying

Já é possível fazer uma denúncia informal e anónima de casos de bullying em contexto escolar. De acordo com a agência
Lusa, o Observatório Nacional do Bullying, lançado na passada semana em Matosinhos pela Associação Plano i, tem
disponível um questionário para o efeito.

“Este observatório é uma plataforma de denúncia informal de casos de bullying que pode ser utilizada por pessoas que
estão neste momento a ser vítimas, que foram vítimas no passado, que testemunharam ou que tiveram conhecimento
destas situações”, referiu Sofia Neves, coordenadora científica do Observatório Nacional do Bullying e presidente da
Associação Plano i, responsável por esta iniciativa, citada pela agência Lusa.

Os dados vão ser recolhidos através de um questionário online, disponível no site da Associação Plano i. A denúncia vai
permitir mapear o fenómeno e caracterizar as vítimas, os agressores e as dinâmicas do bullying, bem como as suas
consequências, segundo Sofia Neves, que espera que os dados permitam elaborar estratégias para reforçar as políticas
públicas de prevenção e combate ao bullying.

A Associação Plano i apresentou ainda o programa Plano B, financiado pela Direção-Geral da Saúde, um plano de
prevenção do bullying dirigido aos alunos de 40 turmas do 2º e 3º ciclos de escolaridade de Matosinhos, Porto e Figueira
da Foz, avança também a agência Lusa. “Trata-se de um programa que trabalha de uma forma muito completa e complexa
o fenómeno do bullying envolvendo desde alunos a encarregados de educação, assistentes operacionais, docentes e
direções das próprias escolas e entidades parceiras [autarquias e Agrupamento de Centros de Saúde]”, explicou Paula
Allen, coordenadora científica do plano e do Observatório Nacional.

O Plano B prevê a observação e recolha das necessidades específicas de cada contexto escolar (já em implementação no
terreno), o desenvolvimento de um programa de sete sessões em sala com cada turma – com enfoque nas questões de
género, discriminação e combate ao bullying – e a avaliação do programa.

Integram este plano a Escola Secundária Gonçalves Zarco, os agrupamentos de escolas de Matosinhos, da Senhora da
Hora, de Perafita, de Irmãos Passos (Matosinhos), os agrupamentos de escolas Alexandre Herculano e Pêro Vaz de
Caminha (Porto) e os agrupamentos de escolas do Paião e de Figueira Norte (Figueira da Foz).
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