
 

                                            
 

 

 

 

 

Hoje juntamente com a cerimônia de início , gostaria de compartilhar com todos uma experiência 

cruel que eu tivr . Isso é sobre ``Bullying``. 

Na época que eu era do ensino fundamental , havia uma menina que sofria terríveis maus tratos 

por todos. Ela vivia chorando , todos os dias . Não havia ninguem para ajuda-la.  Mesmo assim 

ela continuava frequentar a esola sem se quer faltar um dia. Eu entre tanto via o que estava 

acontecendo e fingia não ver nada. Pensava comigo mesmo ``Eu não estou fazendo nada contra 

ela``, e achava que realmente não estava contribuindo com os maus tratos. Achava que se eu não 

o mau tratasse , eu não estaria errado , mas isso é um grande erro. 

Isso é a mesma coisa de estar mau tratando. E hoje eu posso dizer isso. Mas na época eu não tinha 

noção do mau que eu estava fazendo em ver e fingir que não estava vendo nada. E isso ficou em 

meu coração como uma ferida. 

 Sei que nunca vou esqeucer disso e sei que não devo esquecer. Não adinta se arrepender quando 

já é trade demias . O bullying por muitas vezes pode acabar com a vida de uma pessoa.   

 Não só as pessoas que causam os maus tratos mas as que fica de fora assitindo , as que veem mas 

fingem não ver são todos como o agressor. Eu quero que niguem se torne esse tipo de pessoa. 

Espeso que tenha em mente em não praticar , não deixar que façam e não permitir. 

 Quero que se tornem uma pessoa que saiba senitr a dor e a angústia do próximo . 

 E isso é uma das experiências mais crueis e dolorosas que eu tive e gostaria de passar para vocês. 

 Desejo que nesses três anos de escola que temos pela frente , que os 260 alunos sem exceção 

possa ter uma vida escolar feliz , um ajudando o outro. 

  E para os pais e responsáveis , gostaria muito que nos uníssimos para ajudar e torcer pelo 

crescimento de cada um . Acredito que , para podermos ter uma boa relção é ter uma troca de 

confiança. Para isso nós da escola faremos o nosso melhor. Compatilharemos em e-mails , blogues , 

e páginas oficiais da esocla as atividades que praticamos voluntáriamente. Estamos batalhando 

juntamente com os educadores para ter a torcida das pessoas que estão em nossas voltas. 

Peço mais uma vez a colaboração dos pais para esssa batalha , juntos conseguiremos mais força.  
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