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Introdução 
O bullying é um grande obstáculo para os alunos

e educadores ele gera inseguranças é afeta o
rendimento escolar. 

Existem vários tipos de bullying como o social,
físico, verbal, psicológico que podem causar

problemas psicológicos a vítima.
Relações tóxicas assim como o bullying também

podem ser grandes obstáculos a alunos e
educadores, podendo gerar ou agravar

problemas psicológicos e afetando o rendimento
escolar.

Objetivos
Este projeto teve por objetivo saber o quanto o
bullying afeta a nossa comunidade escolar, uma
vez que é um problema muito recorrente e isso

traz muita dor e sofrimento aos estudantes,
podendo culminar em prejuízo de seu rendimento

escolar, assim como em outras esferas de sua
vida. Além de que se este problema não for

solucionado ou ao mínimo diminuído as gerações
futuras sofrerão bastante por conta de seus pais

com psicológicos abalados.

Resultados

Conclusões 

Já foi vítima de bullying? conhece alguém que
sofreu ou sofreu bullying?

Levantamento sobre bullying na população escolar
através de amostragem de 21 alunos  de 516.
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Como seria sua vida sem bullying? 

Como o bullying é um problema muito recorrente
dentro da comunidade escolar e conforme os
resultados do projeto, foi criado um site com a

finalidade de combate ao bullying e relações tóxicas.
Onde os alunos poderão denunciar essas agressões

sem ter contato direto com o agressor ou com a
diretoria de sua escola. Também poderá denunciar à
polícia, delegacia da mulher e conselho tutelar pelo

site.
Visando um ambiente melhor para alunos,

educadores e funcionários, estamos tentando
conscientizar e diminuir essa situação.

Questionários a alunos voluntários 
https://www.somospar.com.br/principais-problemas-e-consequencias-do-bullying/
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm
https://www.uol.com.br/tilt/ultimas-noticias/redacao/2009/06/09/entenda-o-que-ocorre-com-o-corpo-
durante-uma-crise-de-panico.htm?cmpid=copiaecola
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/sistema-nervoso-central/transtorno-obsessivo-compulsivo-toc
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/sistema-nervoso-central/transtorno-de-estresse-pos-traumatico-tspt
https://www.pfizer.com.br/sua-saude/sistema-nervoso-central/esquizofrenia
https://direcionalescolas.com.br/bullying-e-contaminacao-do-ambiente-escolar-pela-violencia/

Material e metodos
Após levantamentos bibliográficos montou-se um

questionário com cinco questões abertas para constatar
a situação de bullying em nossa comunidade escolar.

Aplicou-se em uma amostragem de 21 alunos. Coletou-
se relatos de crianças e adolescentes que sofreram e
sofrem bullying e relações tóxicas, preservando suas

identidades. 
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