União dos Escoteiros do Brasil – UEB
Região do Rio Grande do Norte
Distrito Litoral Sul/Agreste
138º Grupo de Escoteiro Augusto Severo

Projeto: Não fique calado!

Problema: a intolerância dos jovens e o mau uso da internet têm feito vários
adolescentes vítimas do bullying.
Objetivo: conscientizar jovens sobre o bullying e promover o respeito bem
como o bom uso da internet.

1. Justificativa
Uma das principais características do jovem atualmente é o bullying.
Infelizmente, o número de vítimas cresce com o índice de suicídio.
Quem sofre essa agressão prefere ficar calado e não procura ajuda. É
bem pior com o cyberbullying porque não tem como saber quem está
por trás da tela. Vários artistas já sofreram muito com ele e superaram
com o apoio das pessoas. Torna-se necessário prestar esse mesmo
apoio a esses adolescentes, agressores ou vítimas e todos que
participam, porque o bullying não é brincadeira, é sério e inadmissível.
2. Objetivo
O objetivo deste projeto é conscientizar os jovens sobre o bullying e as
suas consequências, além de promover o respeito e a tolerância e
incentivar o bom uso da internet.
3. Público-alvo
Este projeto tem como público-alvo os estudantes de escolas públicas e
privadas, onde o índice de bullying cresce cada vez mais. E os membros
do Grupo Escoteiro para que possam ser verdadeiros cidadãos com o
respeito e a tolerância.
4. Divulgação
Será feita nas escolas e nas ruas através de cartazes e panfletos e na
internet através de blogs, redes sociais e e-mails.

5. Cronograma

Ação

Descrição

Duração

Data
Inicial

Até que ponto
somos
tolerantes?

Questionário com perguntas
sobre o respeito e a
tolerância que será
entregue aos membros do
GE.

1 dia

11/02/2017 11/02/2017

Avaliação das
respostas

Verificação do que os
jovens responderam.

2 dias

13/02/2017

Preparação
do projeto

Montagem das atividades,
escolha de
data/horário/local,
organização dos recursos
necessários.

8 dias

15/02/2017 22/02/2017

Atividade 1

A definir

1 dia

04/03/2017 04/03/2017

Blog do
projeto

Criação de um site do
projeto para divulgação.

Até que ponto
você é
tolerante?

Publicação do questionário
entregue aos membros do
GE na internet para que o
público possa responder.

90 dias

10/03/2017 10/06/2017

Entrega de
panfletos

Entrega de panfletos e
pesquisa no centro da
cidade sobre a tolerância.

5 dias

13/03/2017

O que nós
temos a ver
com bullying?

Questionário com perguntas
sobre o bullying que será
entregue aos membros do
GE.

1 dia

25/03/2017 25/03/2017

Avaliação das
respostas

Verificação do que os
jovens responderam.

2 dias

27/03/2017 28/03/2017

Atividade 2

A definir

1 dia

08/04/2017 08/04/2017

O que você
tem a ver com
bullying?

Publicação do questionário
entregue aos membros do
GE na internet para que o
público possa responder.

60 dias

10/04/2017’ 10/06/2017

100 dias 05/03/2017

Data final

14/02/2017

15/06/2017

17/03/2017

Visita às
escolas

Pesquisa e conscientização
sobre o bullying com
panfletos nas escolas.

5 dias

01/05/2017 05/05/2017

Hashtag nas
redes sociais

#NãoFiqueCalado

2 dias

12/05/2017 13/05/2017

