
Perguntas a considerar:

O aluno se sente seguro na escola? Se não, por que não?

A escola está ciente de que o aluno é um alvo de bullying? Os educadores acreditam
que o aluno pode se tornar um alvo em potencial? Por quê?

Os pais estão cientes de qualquer incidente de bullying contra o aluno? Quando? Onde?
Qual era a natureza do bullying? O bullying ocorreu na escola (se sim, onde? por
exemplo, no corredor, no refeitório, fora da escola, em um veículo de transporte, ou foi
cyberbullying? Quando os pais abordaram a questão com o aluno, o aluno entendeu que
o bullying havia ocorrido?

O aluno tem uma compreensão clara do que é bullying e é capaz de identificar
tentativas de bullying (bem como de provocação e assédio)?

O aluno apresenta um comportamento verbal ou não verbal particular que o torna mais
vulnerável ao bullying?

O aluno se envolve em comportamentos que podem ser identificados como bullying?
Há preocupação de que algum comportamento novo ou emergente possa ser
identificado desta forma?

Dada a natureza específica e extensão da deficiência do aluno, o aluno é capaz de se
adequar ao código de conduta da escola relativo à prevenção e intervenção do bullying?

O aluno é capaz de acessar o currículo de educação geral, incluindo o currículo de
prevenção e intervenção ao bullying?

O aluno tem habilidades suficientes de auto-advocacia para obter ajuda/sabe o que
fazer se ele/ela for intimidado(a)?

Que habilidades particulares o estudante precisa desenvolver para não se tornar um
alvo ou para impedir comportamentos agressivos dirigidos a ele/ela?

O aluno tem amigos na escola/na comunidade que denunciariam bullying ou
defenderiam o aluno se este estivesse sujeito a bullying?



O aluno está socialmente isolado? O aluno passa algum tempo afastado fisicamente de
seus colegas? O que tem sido feito para integrar o aluno à vida social da escola durante
o dia escolar e durante atividades extracurriculares?

O aluno tem alguém em quem confia na escola e a quem pode denunciar bullying?

O aluno tem um ajudante? Em caso afirmativo, este assistente está presente durante
períodos de alto risco (por exemplo, recesso, almoço)?

Há horários do dia com menos supervisão de adultos e menos estrutura onde o bullying
é mais provável de ocorrer? Há lugares no edifício onde o bullying tem maior
probabilidade de ocorrer?

Existe um Plano de Intervenção Comportamental para o aluno e, em caso afirmativo, ele
está sendo seguido? Ele precisa ser emendado para incluir novas informações a
respeito das estratégias de prevenção e intervenção do bullying?


