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RESUMO

A temática central desse projeto de extensão está na compreensão e reflexão sobre a violência emocional sofrida e praticada pelos adolescentes tanto na escola, como na

sociedade em geral, oportunizando formas diferenciadas de convivência no espaço escolar, valorizando a amizade, os valores humanos e a integração entre os alunos e

professores, possibilitando assim ao educando, aprender formas mais respeitosas de conviver com as diferenças. Diante de tamanha relevância social, esse projeto de extensão

está sendo desenvolvido na Escola Municipal Machado de Assis, de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, a maior escola pública municipal da cidade de Ituiutaba,

com o intuito de discutir a violência emocional. Verificar e refletir as diversas formas de violência entre os jovens do sétimo ao nono ano do turno matutino, da referida escola, por

meio de conversações interativas, averiguando os tipos de preconceitos, intimidações, sentimentos e resultados das experiências vividas por esses jovens dentro e fora da

escola, bem como descobrir as melhores intervenções para a prevenção de ações de agressão, intimidação e humilhação, no sentido de ajudar a escola a diminuir e/ou eliminar

as práticas de bullying é o que estamos fazendo, através desse projeto. Tem como objetivo verificar e refletir as diversas formas de violência entre os jovens da referida escola,

por meio de conversações interativas, averiguando os tipos de preconceitos, intimidações, sentimentos e resultados das experiências vividas por esses jovens dentro e fora da

escola. Como metodologia utilizamos rodas de conversa com cada turma de 35 alunos, dos sétimos, oitavos e nonos anos do ensino fundamental II, do turno matutino, em um

total de 750 alunos, apresentando o diálogo como estratégia de resolução não violenta em situações envolvendo conflitos emocionais. Procuramos oportunizar a reflexão,

trabalhando as diferenças e a educação emocional na escola.
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