
Srs. Pais, 

Na data de 06/02/2016, entrou em vigor a Lei 13.185, instituindo o PROGRAMA 
DE COMBATE À INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING). 

Referida lei recomenda às escolas que se previnam contra a prática do Bullying. 
As normas valem para instituições de ensino, mas poderão ser aplicadas em outros 
lugares, conforme futuras interpretações dos juristas. 

 
Mais interessante ainda é perceber os objetivos do Programa de Combate à 

Intimidação Sistemática (Bullying), pois envolvem a prevenção e o combate a essa 
prática que vem causando grandes problemas para nossas crianças e adolescentes, 
dentro e fora da escola. Uma das maiores preocupações dos estudiosos do assunto são 
os efeitos psicológicos que as agressões podem produzir nas vítimas. 

Oportuno dizer que, o Colégio Arquidiocesano - Unidade Cônego Paulo Dilascio, 
que se pauta na legalidade de suas ações, em consonância com o PPP (Projeto Político 
Pedagógico) que prevê algumas medidas preventivas tais como Projetos 

Interdisciplinares, Campanhas, Palestras e Acompanhamento mediado pela 

Orientação Educacional, que ajudam no combate a esse comportamento, já 

desenvolve atividades nesse sentido. 

Pautando nessa premissa, estamos desenvolvendo junto às aulas de Filosofia, o 
projeto: “ Constranger e humilhar colegas, entre outras agressões, magoa e deixa 

mágoas para a vida toda. Combata essa prática já!!!”, com o objetivo de criar 
estratégias de uma educação voltada para a paz. A atividade se constituirá em vários 
momentos. 

Num primeiro momento, para os alunos do  6º ao 9º anos do Ensino fundamental 
e ensino médio, será proferida uma palestra pelo Dr. Rachid Silva, sobre 
BULLYING, Cyberbullying e Influência das Mídias ,no próximo dia 13 de abril, quarta-
feira, às 09:00 horas no hall do Colégio Arquidiocesano - Unidade Cônego Paulo 
Dilascio. 
 

Importante esclarecer que, com os alunos, o trabalho com as turmas será feito 
durante as aulas de Filosofia, coordenados pela professora Carla. Para os senhores 
pais, haverá o envio de uma cartilha, assim como serão desenvolvidas várias atividades 
no decorrer do ano, inclusive durante os  fóruns da família. 
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EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE: 
RESPONSABILIDADE DE TODOS! 

COMUNICADO    

026/ 2016 

Data: 12/04/16 

De: Coordenação Pedagógica e Professora Carla Costa Freitas (Filosofia e Sociologia) 

Para: Senhores pais ou responsáveis pelos alunos do 6º ano à 3ª série Ensino Médio 
Assunto: Programa de Combate ao Bullying na escola 

 



  
Lembramos que é um assunto de extrema importância e que todos devemos  

conhecer, por isso a participação de todos os alunos envolvidos no projeto é 
fundamental. 
  
Segue o currículo do Dr. Rachid Silva. 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção Minas Gerais 

 

Escola Superior de Advocacia 

 

RACHID SILVA 

CURRÍCULO RESUMIDO 
 

Advogado 
Especialista em Direito Civil pela PUC/MG 
Mestrando em Direito Privado pela Universidade FUMEC 
 Professor de Ética Geral e Profissional e Direito Civil no Curso de Direito da 
Universidade FUMEC 

Professor no Curso de Pós-Graduação em Direito de Família e Direito das Sucessões 
da Faculdade Batista de Minas Gerais 

 Professor de Direito de Família no Curso de Pós-Graduação em Direito Civil  da 
Escola Superior de Advocacia da OAB/MG 

Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica e  Professora Carla Costa Freitas 

Favor preencher e encaminhar o canhoto abaixo e entregá-lo para Ana Paula 
ou Cristina, até 13/04/16. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO 

Eu, ___________________________________________________________, responsável 

pelo(a) aluno(a)_________________________________________________________, do(a) 

____ano/série do ensino ______________________________(fundamental/médio), estou 

ciente da palestra sobre Bullying  ministrada  para os alunos do Colégio Arquidiocesano Unidade 

Cônego Paulo Dilascio, no dia 13/04/16, como uma ação preventiva do  PROGRAMA 
DE COMBATE À INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING). 

Assinatura do responsável: _______________________________________ Data: ___/___/___ 

 


