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Turma do
Plenarinho
contra o
bullying

História em quadrinhos . Passatempos . Curiosidades1

Oi, amigo!
Esta edição da revista Plenarinho chama
sua atenção para um assunto muito sério: o
bullying. Talvez você não saiba de onde vem
essa palavra, mas certamente já ouviu falar
coisas graves sobre ela.
Para ajudar você a pensar um pouco mais sobre isso, a Turma do Plenarinho conta a história do Artur, um menino que de tanto sofrer
com as implicâncias e maus-tratos dos amigos,
não queria mais ir à escola. Além disso, você
ainda vai aprender como se defender e como
ajudar um amigo quando alguma coisa desse
tipo acontecer perto de você.
Como no Plenarinho tudo é feito para você
aprender se divertindo, a revistinha também
está recheada de joguinhos muito legais. E aí,
já está pronto para aproveitar?
Um abraço apertado da Turma do Plenarinho.
www.plenarinho.leg.br
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CAÇA-PALAVRAS

Que número você deve discar para proteger a infância? ______________
Quem faz as leis no Brasil são os ______________ e os senadores.
O que significa a palavra bullying? ______________
Que lei defende os direitos das crianças e dos jovens? _______________
Câmara e Senado funcionam no __________________ Nacional.
O bullying praticado na internet é chamado de _______________.
O primeiro passo para enfrentar o bullying é _______________ com um adulto.
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Bullying
Se você é bom de bola, o povo grita “Lá vem o Ronaldinho”; se manda bem no kart,
vira o “fera do asfalto”; se você nada mais rápido que todo mundo, é chamado de “o
tubarão”. Quem não gostaria de ser conhecido assim? O problema é quando os apelidos não são legais. Nomes como baleia, dentuço, nerd, perna de pau não são raros e,
muitas vezes, deixam marcas profundas nas pessoas que os recebem.
Se você nunca passou por isso, tem muita sorte. Mas talvez você conheça alguém
que é obrigado a conviver com apelidos ou piadinhas sobre aparência, jeito de ser
ou de se comportar. Esse tipo de violência, muito comum nas escolas, é chamado
de bullying.

O que é
O termo bullying vem do inglês e significa algo como intimidar. Mesmo sendo uma palavra estrangeira, a prática está se tornando bem comum aqui no nosso país. As crianças e jovens brasileiros têm mostrado uma enorme intolerância com as diferenças.
O bullying não se caracteriza apenas por um apelido maldoso. Quando algum aluno mais forte bate nos outros, quando uma turma deixa de lado um colega, ou
quando uma galera inteira se junta para esconder objetos de um único estudante,
tudo isso é bullying.
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Consequências extremas
Em situações mais graves, as consequências são seríssimas. Você já ouviu falar de
alunos que invadem as escolas armados e matam colegas e professores? Os casos
mais conhecidos aconteceram em escolas dos Estados Unidos, mas já houve episódios parecidos aqui no Brasil. Muitos psicólogos atribuem essas atitudes assassinas a
uma reação desesperada de crianças e jovens que sofreram anos com gozações dos
colegas de escola. Há também casos em que os jovens chegam a cometer suicídio
em função do bullying que sofreram.

Fale, converse, explique
Quando as brincadeiras começam a incomodar de verdade, é hora de procurar ajuda. Os professores e diretores são as pessoas mais recomendadas para isso, mas também é muito importante contar o que está acontecendo para os pais. Os pais devem
procurar a direção da escola e explicar a situação. Toda solução deve acontecer por
meio de conversa. Lembre-se daquele velho ditado que diz que violência só gera
mais violência. Por isso, revidar as agressões com briga não é a solução.

Direito garantido
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz que toda criança tem o direito de viver em sociedade sem sofrer nenhum tipo de discriminação. A criança deve ser respeitada, e qualquer tratamento discriminatório, que lhe envergonhe, humilhe ou cause
medo, é crime! As crianças ou adolescentes que estiverem sendo vítimas de bullying
podem usar o Disque 100 para fazer a denúncia. O seu pedido de socorro será ouvido.

O que a Câmara está fazendo
A Câmara dos Deputados está atenta a todos os problemas que afetam a infância
no Brasil.
Desde que a prática do bullying começou a crescer no nosso país,
muitos deputados se mobilizaram para criar uma
nova lei que ajude a evitar esse tipo de crime.
Uma das propostas diz que todas as escolas devem organizar palestras e treinar os professores para lidar com o problema. Além disso,
todas as instituições devem ser obrigadas
a denunciar quem pratica bullying para
o Conselho Tutelar. Como nem sempre
essas medidas acabam com o problema,
os parlamentares também propõem
punições para os criminosos.
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labirinto
Ajude a Légis e a Cida a escaparem
do malvado Injetron pelo caminho
que tiver o maior número de ECAS.
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Ligue os pontos
Ligue os pontos e
descubra que desenho será formado.
Uma dica: é a Casa
de todo brasileiro.

encaixe as partes
Encontre a parte
que está faltando
da Constituição.
A( )

B( )

C( )

D( )

E( )

F( )

G( )

H( )
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Cyberbullying
Além de serem vítimas de bullying dentro
das escolas, várias crianças e adolescentes
estão sofrendo um novo tipo de agressão:
o Cyberbullying. A palavra é uma união entre cyber – o mundo dos computadores e
bullying. Já deu para entender a gravidade da situação, né?
Uma pesquisa sobre violência na escola feita com
quatro mil estudantes paulistas mostra que a maior
parte das provocações ainda acontece na escola, mas as agressões também
estão rolando em blogs da internet e sites de relacionamento. Se o bullying
praticado por alunos de uma única escola já é perigoso, imagina quando milhares de pessoas no mundo todo podem participar desse ato cruel?

Fique atento também às atitudes dos
seus colegas ou irmãos. Fale com um
professor se algum deles apresentar os
seguintes sinais:

queda no rendimento escolar;
finge estar doente para faltar à aula;
sente-se mal perto da hora de sair de casa;
volta da escola com roupas ou livros rasgados;
tem alteração extrema de humor;
aparece com hematomas e ferimentos após a aula;
tenta se proteger colocando faca, abridores de lata ou garrafa na bolsa.
Todos esses são sinais de quem pode estar sofrendo bullying!
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DISQUE 100 para denunciar crimes contra crianças e
adolescentes!

ENIGMA
Escreva a primeira letra das figuras e forme as palavras para completar as frases abaixo.

1) O Congresso Nacional é a sede do Poder...

2) Uma das funções dos deputados é fazer...

3) Os projetos de lei podem ser votados no...
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1º lugar - Concurso “Uma infância feliz tem...”
Laura Alicia Bolini de Lima - São Paulo

“Querida turma do Plenarinho, eu, Iara
Barros, gostei muito da revista e do
site. Eu gostei dos jogos e das leituras.
Eu queria dizer que vocês trabalham
bem, continuem assim. Um abraço
bem forte.”
Iara Barros - Taboão da Serra/SP

Geovanna Tavares de Andrade
Taboão da Serra/SP

“Olá! Sou orientadora educacional na
Escola Classe 35, em Ceilândia, e sempre
entro no site da turma do Plenarinho.
Só venho agradecer o maravilhoso site.
Olha, no laboratório de informática da
escola, sempre que o site é aberto, os
alunos gostam muito. Parabéns!!!”
Cida Dourado - Ceilândia/DF

“Gosto muito do Plenarinho, aqui
estou apreendendo muito. Gosto
dos jogos, das enquetes, do espaço
que abrem para nós. Obrigada pela
oportunidade.”
Rhayssa Santos Oliveira Carapicuíba/SP
Julia Galvão Capparelli
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recorte e brinque
Vamos brincar com a Légis?
Recorte a Légis e seus sapatos, em seguida, cole os sapatos na
ponta dos seus dedos e encaixe os dedos nos furos da saia dela.
Pronto, agora você pode fazer a Légis andar e dançar!

Seu dedo
vai aqui

15
17

16

caça-palavras

labirinto

encaixe as
partes

B (X)

enigma
1) Legislativo
2) Leis
3) Plenário
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