PROGRAMA ANTI-BULLYING
“ESCOLA COM EMPATIA”

No Bully Portugal
Somos uma Associação sem fins lucrativos, criada em 2016 para acabar com o
bullying em Portugal, através da Empatia.
A nossa Visão: Criar um país sem bullying, onde todas as crianças e jovens se
possam sentir felizes e seguros.
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Equipa No Bully Portugal 2021
Equipa do projeto

Formadora de Educadores
Mestre em Gestão
Inês Andrade

Formadora de Jovens
Mestre em Psicologia
Beatriz Amaral

Análise de impacto
Doutorada em Psicologia
Raquel António

Equipa de apoio

Coach e Formadora
Isabel Andrade

Neuropsicóloga
Ana Beatriz Saraiva

Pediatra
Ana Dias Alves

Psiquiatra
Joaquim Sousa Gago
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Escolas parceiras
Já intervencionadas (2016-2020):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

EB das Olaias (Lisboa)
EB do Alto de Algés (Oeiras)
EB Patrício Prazeres (Lisboa)
EB de Marvila (Lisboa)
ES Gama Barros (Cacém)
EB Moinhos da Arroja (Odivelas)
Colégios Cedros e Horizonte (Porto)

Em processo de intervenção (2020-2021):
8.
9.
10.
11.

ES Conde de Monsaraz (Reg. de Monsaraz)
Colégio do Oriente (Lisboa)
Oporto British School (Porto)
Park International School (Lisboa)
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Uma solução com muita Empatia…
1.
2.
3.
4.

Quando um caso de bullying é identificado, o “Coach” (educador formado por nós) cria
uma equipa de alunos envolvidos no caso - os bullies e líderes positivos.
Estes são convidados pôr-se no lugar do colega (sentir empatia) alvo e a propor
soluções para o integrar na turma.
O grupo passa a estar motivado em ajudar, em vez de magoar.
Os bullies mudam de atitude e passam a defender o alvo!
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… E com resultados extraordinários
“O Projeto permitiu-me ver os meus alunos passarem de
uma profunda tristeza e sofrimento a uma alegria e alívio.”
Giséla Diniz, Psicóloga
Escola das Olaias, Lisboa
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90% dos
casos foram
resolvidos!

Resultados do programa nos EUA
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Legenda:
Início da
intervenção
Depois da
intervenção

0

Frequência do
Bullying

Intensidade do
Bullying

Sensação de
Segurança

3 meses
depois
6

Atividades para adultos

Diagnóstico e avaliação
Duração: Os questionários demoram cerca de 15 minutos a
responder, as entrevistas e focus-groups 30 minutos.
Público Alvo: Todos os funcionários e EEs irão responder aos
questionários online, e uma parte deles irão participar nas
entrevistas e focus-groups.
Conteúdos:
• Que tipos de agressões entre alunos observaram?
• Com que frequência e em que locais?
• Como reagiram? Que medidas foram tomadas?
• Como ficou a situação?
• Sensação de segurança e bem estar na escola
• Nível de bullying e necessidade de intervenção sentidos
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Coaching com Direção
Sessão de Coaching para a Direção da escola para criar um
plano de ação anti-bullying na escola.
Duração: 1h30
Público Alvo: Membros da direção
Conteúdos:
• Apresentação do relatório de diagnóstico
• Quais são as áreas prioritárias a repensar?
• Como envolver toda a comunidade?
• Como promover uma cultura anti-bullying?
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Formação base
Duração: 3 horas.
Público Alvo: Professores, Assistentes Operacionais e
Técnicos. 60 participantes por sessão.
Conteúdos:
• O que é o bullying e como se manifesta?
• O que origina o bullying?
• Os papéis no bullying
• O que podemos fazer para pará-lo?
• O Sistema No Bully
• As “Equipas de Solução” e o papel dos “Coaches
de Solução”
• Estudos de caso e exercícios em grupo
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Formação avançada
Duração: 6 horas, divididas em 2 sessões de 3 horas para o
mesmo grupo.
Público alvo: Psicólogos, Técnicos, Assistentes operacionais e
professores selecionados. 20 participantes.
Conteúdos:
• O que é ser “Coach” No Bully?
• Que processos psicossociais estão por trás do bullying?
• O funcionamento do sistema No Bully para parar o bullying
• Como identificar casos de bullying e que ações tomar
• Como criar uma equipa de solução para encaminhar os
alunos envolvidos para a resolução do caso
• Plano de implementação na escola
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Apoio para “Coaches”
Duração: 2 sessões de 1 hora.
Público alvo: Equipa de “Coaches”. Máximo 20 participantes.
Conteúdos:
• Que sistema de denúncias é adequado para esta escola?
• De que forma podemos divulgar a Equipa de Coaches a
todos os elementos da comunidade educativa?
• Como podemos garantir que todos sabem o que fazer em
casos de bullying?
• Quem irá recolher as denúncias e distribuí-las?
• De que forma irão trabalhar os Coaches?
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Workshop para EE’s
Duração: 2 horas. Horário Pós-Laboral.
Público Alvo: Encarregados de Educação.
40 participantes.
Conteúdos:
• O que é o bullying e como se manifesta?
• Como perceber se os seus filhos estão
envolvidos em bullying?
• Como ouvir os seus filhos e ajudá-los a lidar
com o bullying?
• Estudos de caso e exercícios em grupo
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Resumo das atividades - Adultos
Atividade

Destinatários

Duração

Diagnóstico e avaliação

Todos

15 min

Coaching com Direção

Membros da Direção

1 sessão de 1h30

Formações base de
prevenção do bullying

Pessoal docente

1 sessão de 3 h

Pessoal não docente
Pessoal docente e
não docente selecionado

1 sessão de 3 h

Formação avançada
para “Coaches”
Sessões de apoio
para “Coaches”
Workshop para EEs

2 sessões de 3 h

“Coaches” formados

2 sessões de 1 h

Encarregados de Educação

1 sessão de 2 h

14

Atividades para alunos

Diagnóstico e avaliação
Duração: Os questionários duram 15 minutos a responder, as
entrevistas e focus-groups duram em média 30 minutos.
Público Alvo: Todos os alunos irão responder aos
questionários online, e uma parte deles irão participar nas
entrevistas e focus-groups.
Conteúdos:
• Que tipos de agressões sofreram, fizeram ou observaram?
• Com que frequência e em que locais?
• Como reagiram? A quem contaram?
• O que aconteceu a seguir e como ficou a situação?
• Sensação de segurança e bem estar na escola
• Nível de bullying e necessidade de intervenção sentidos
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Sessão para turmas
Duração: 1 hora. Horário letivo, na aula com o/a DT.
Público Alvo: Turmas.
Conteúdos:

•
•
•
•
•

O que sabes sobre bullying?
Quais destas situações são bullying?
O que farias se te fizessem bullying?
Como podes parar o bullying na tua escola?
Como te podes controlar para não fazer bullying?
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Oficina de Competências
Duração: 6 sessões de 1h. Após as aulas.
Público Alvo: Alunos do 3º ciclo e secundário.
Máximo 15 alunos.
Conteúdos das sessões (adaptados ao grupo):
1ª - Abertura do grupo e quebra-gelo
2ª - Autoconfiança e autoestima
3ª - Autoconsciência e autenticidade
4ª - Empatia e compreensão dos outros
5ª - Gestão de conflitos
6ª - Fecho do grupo e reflexões
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Formação de Embaixadores
Duração: 3 horas. Após as aulas.
Público Alvo: Alunos do 3º ciclo e secundário.
20 participantes.
Conteúdos:
• Porque fazemos bullying?
• Porque é importante parar o bullying?
• Como identificar casos de bullying?
• O que fazer quando vemos bullying?
• Como ajudar colegas a sofrer de bullying?
• Como falar com colegas que fazem bullying?
• Como criar uma cultura anti-bullying na escola?
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Apoio para Embaixadores
Duração: 2 sessões de 1 hora.
Público alvo: Equipa de Embaixadores.
20 participantes.
Conteúdos:
• Como podemos motivar os alunos a denunciar o bullying?
• De que forma podemos divulgar a Equipa de Embaixadores
e a Equipa de Coaches aos alunos?
• Como podemos garantir que todos os alunos sabem o que
fazer em casos de bullying?
• Como podemos sensibilizar os alunos para o bullying?
• De que forma irão trabalhar os Embaixadores?
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Resumo das atividades - Jovens
Atividade

Destinatários

Duração

Sessão para
turmas
Oficina de
Competências
Formação de
Embaixadores
Sessões de apoio
para Embaixadores

Alunos de
turmas
Grupo de alunos de
3º ciclo ou secundário
Grupo de alunos de
3º ciclo ou secundário
Embaixadores
formados

Sessões*
de 1h
6 sessões
de 1 h
1 sessão
de 3 h
2 sessões
de 1 h

*Número de turmas e sessões definido com a Direção da escola
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Juntos, vamos parar o bullying!
www.nobully.pt
geral@nobully.pt
/nobullyPT
/nobullyportugal

