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REGRAS  BÁSICAS  DE  PREVENÇÃO  DO  “IJIME”  (BULLYING) – 6/4/2020 

学校いじめ防止基本方針 

Escola Chiryu Higashi-shou 

 

1 - CONCEITOS BÁSICOS DE PREVENÇÃO DO “IJIME” (BULLYING) 

A pratica do “ijime” é uma grave violação aos direitos humanos. Todas as crianças tem o direito de viver e 

receber uma educação tranquila e segura. Este é um direito, estabelecido no Estatuto da Criança de Chiryu 

(em vigência desde o ano 2012). Com base nas Regras Básicas de Prevenção do “ijime” da Cidade de 

Chiryu, (criada em março de 2016 e revisada em março de 2018) essa escola também tem tomado as 

seguintes medidas: 

1. O ijime é considerado um problema para todos alunos. Todas as medidas serão tomadas contra o ijime 

para que as crianças possam frequentar a escola e participar das atividades escolares com tranquilidade. 

2. O ijime é uma prática imperdoável que causa profundos danos físicos e emocionais na vítima. Fazer 

com que os alunos compreendam que não devem praticar o “ijime”, nem ignorar quando estiver 

acontecendo. 

3. As medidas serão tomadas em conjunto com os pais, moradores da região, a escola e instituições 

responsáveis, reforçando os nossos vínculos. 
 

2 – A COMISSÃO E AS ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO DO “IJIME” 

(1) Objetivo 

A Comissão de Prevenção de “ijime” e Evasão escolar, foi criada com o objetivo de prevenir, impedir e 

eliminar o “ijime”, ainda no seu estágio inicial. 

(2) Membros da Comissão 

A Comissão é composta pelo Diretor da Escola, Vice-diretor, Supervisor de ensino, Secretário educacional, 

Secretário da escola, Secretário de saúde, Professores líderes de cada série, classes especiais e reforço de 

japonês, Inspetor de alunos, Responsável pelo “ijime” e Evasão escolar e professora da enfermaria. 

Conforme o caso, poderá ser solicitado o auxílio do psicólogo. 

(3) Funções da Comissão 

a) Informar os alunos, pais e a comunidade, através de comunicados escolares e home page, para que 

tenham a mesma consciência a respeito do “ijime”. 

b) Realizar as atividades conforme a programação anual e fazer enquetes de avaliação escolar para 

verificar a sua eficácia. Avaliar os resultados e fazer as correções necessárias. 

c) Ser a porta de consultas e denúnias sobre o “ijime”. 

d) Colher, registrar e compartilhar informações de suspeitas do “ijime”. 

e) Se houver suspeitas de “ijime”, colher informações com os alunos envolvidos e orientar auxiliar, 

estabelecendo medidas. Entrar em contato com os pais e órgãos relacionados. 
 

3 – MEDIDAS CONCRETAS DE PREVENÇÃO DO “IJIME” 

(1) Métodos de prevenção o ijime 

a) Prática e compreensão mútua entre os professores 

 Aprofundar o conhecimento comum entre os professores, através de cursos e reuniões. 

 Organizar aulas que facilitem a compreensão dos alunos e o convívio em grupo, valorizando cada 

aluno. 

 Fazer com que os alunos entendam que o “ijime” não deve ser praticado de forma nenhuma, 

informando de diversas formas. 

 Orientar os alunos adequadamente para não permitir que haja “ijime” em relação as pessoas com 

deficiências de diversos tipos (incluindo déficit de desenvolvimento). 

 Fazer com que os alunos compreendam que pode parecer uma brincadeira ou briga pode ser uma 

forma de “ijime”, orientando-os adequadamente. 

b) Desenvolver a autoestima e a autoafirmação, nos alunos  

 Desenvolver a socialização e o respeito à individualidade das pessoas, através das atividades 

escolares. 

 Desenvolver atividades educacionais que faça com que cada aluno se sinta útil e seja reconhecido.  



c) Desenvolver alunos espontâneos e voluntários 

 Promover um ambiente escolar que faça com que os alunos tentem prevenir o “ijime” por 

iniciativa própria. 

 Ensinar formas práticas e concretas, nas atividades de classe e reuniões, para que o aluno possa 

pedir ajuda ou ajudar os colegas que estiver sofrendo “ijime”. 

(2) Descobrir o “ijime” na fase inicial 

a) Ficar atento para perceber qulaquer mudança no cotidiano dos alunos. 

b) Realizar, periodicamente, consultas educacionais e enquetes sobre o “ijime”. A enquete ficará 

arquivado por 3 anos, depois de se formar. 

c) Obter a cooperação dos pais, nas reuniões de pais e mestres, visitas domiciliares e comunicados no 

caderno de recados. 

d) Compartilhar, frequentemente, as informações sobre o “ijime” entre os professores. 

(3) Procedimentos em relação ao “ijime” 

a) Impedir na hora, quando perceber atitudes suspeitas de “ijime”. 

b) Quando o professor notar ou receber consultas e denúncias sobre o “ijime”, a Comissão de Prevenção 

de “ijime” e Evasão escolar, devem se reunir rapidamente e verificar os fatos. Com base nisso deverá 

entrar em contato com os pais da vítima e do agressor. Conforme o caso solicitará a cooperação da 

Secretaria de Educação do Município, Órgãos relacionados e a Polícia local. 

c) Conversar com o “aluno vítima”, sobre os fatos, protegendo a sua segurança e a privacidade. Entrar 

em contato com o pais e auxiliá-los, mediante a sua concordância. 

d) Verificar os fatos com o “aluno agressor” e se for confirmado, tomar medidas para impedir que volte a 

acontecer. Entrar em contato com os pais e orientar e solicitar a colaboração para as medidas que 

serão tomadas. 

e) Fazer com que o aluno agressor se desculpe e assuma a sua responsabilidade e também dar 

orientações enfocado na formação do seu caráter. 

f) Quando o problema acontencer em grupo, vamos orientar a respeitar e aceitar os outros como um dos 

membros do grupo. 

g) Mesmo quando o problema de “ijime” for resolvido (sanado), vamos continuar observando o “aluno 

vítima” assim como o “aluno agressor”, para que isso não volte a acontecer. 

(4) Procedimentos em caso de “ijime” por meio de internet (cyberbullying) 

a) Instruir as crianças e os pais sobre as normas de uso da internet no smartphone e computadores. 

b) Quando encontrar publicações indevidas no espaço virtual, auxiliar imediatamente o “aluno vítima”. 

c) Comunicar a Secretaria de Educação do Município e conforme o caso solicitar a colaboração da 

Polícia local e Órgãos relacionados. 
 

4 – PROCEDIMENTOS EM CASOS EXTREMOS 

Se houver suspeita de danos físicos, materiais ou risco de vida ou se houver suspeita de falta a Escola por 

motivo de impedimento no período correspondente, tomaremos as seguintes medidas: 

a) Informar imediatamente a Secretaria de Educação do Município. 

b) Criar uma Comissão responsável para cuidar do assunto, depois de consultar a Secretaria de Educação 

Municipal. 

c) Essa Comissão verificará os fatos para esclarecer o caso. 

d) A Comissão informará o resultado dos fatos verificados, de forma adequada, assim como das 

informações necessárias para o “aluno vítima” e seus pais. 

e) Oferecer ajudas psicológicas a vítima e seus pais para que ela possa voltar a ter um cotidiano Escolar 

tranquilo. 
 

5 – INSPEÇÃO E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS TOMADOS NA ESCOLA 

(1) Revisar as Regras Básicas de Prevenção do “ijime” e as medidas de prevenção da Escola, seguindo o 

ciclo PDCA (planejar, desenvolver, conferir e atuar) e torná-la eficáz. 

(2) Realizar a avaliação dos professores em relação ao ”ijime” e enquetes com pais, para verificar a atuação 

da Comissão de Prevenção do “ijime” e Evasão escolar. 


