É preciso
APRENDER...

A CONVIVER...
29% dos ADOLESCENTES relataram ter sido VÍTIMAS de BULLYING,
e 23%, de VIOLÊNCIA nas ESCOLAS PÚBLICAS e PARTICULARES da
cidade de São Paulo, em 2019.
Dados do Projeto São Paulo para o Desenvolvimento Social de
Crianças e Adolescentes (SP-Proso) 2019, da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FM-USP).

O ambiente das ESCOLAS BRASILEIRAS é DUAS VEZES
MAIS SUSCETÍVEL ao BULLYING do que a MÉDIA GERAL das
escolas em 48 PAÍSES.
Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem 2018 (Talis, na sigla em inglês),
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O BULLYING e demais formas de VIOLÊNCIA podem
ser PREVENIDOS. Um PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA
ÉTICA NA ESCOLA pode atender aos desafios de sua
superação e de sua prevenção.

Vamos trabalhar JUNTOS na
SOLUÇÃO de conflitos, na
CONSTRUÇÃO de RELAÇÕES
baseadas no RESPEITO e,
consequentemente, na
melhoria da APRENDIZAGEM
da CONVIVÊNCIA?
A EDITORA ADONIS, em parceria com pesquisadores da área da
EDUCAÇÃO e da PSICOLOGIA e com o apoio do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação Moral (GEPEM-UNESP/UNICAMP), desenvolve
um PROGRAMA de CONVIVÊNCIA ÉTICA nas ESCOLAS, já aplicado em
CENTENAS delas, PÚBLICAS e PARTICULARES, com MILHARES de
ESTUDANTES e EDUCADORES. Nosso DIFERENCIAL: a LITERATURA
infantojuvenil e a CIÊNCIA nos inspiram!
Nas próximas páginas, convidamos VOCÊ a conhecê-lo!

LITERATURA e
FORMAÇÃO para
um PRESENTE e um
FUTURO mais ÉTICOS
e HUMANOS!

Presente em MUNICÍPIOS de PEQUENO, MÉDIO e GRANDE
PORTE, nosso programa atende à LEI ANTIBULLYING e oferece
FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL, com atuação em diferentes
frentes: 1) formação da EQUIPE GESTORA; 2) formação geral, que
contempla todos os PROFISSIONAIS DA ESCOLA; 3) preparação
dos PROFESSORES que conduzirão os trabalhos com o tema da
convivência; 4) encontros com os ALUNOS para a implementação de
um Sistema de Apoio entre Iguais – as Equipes de Ajuda –, conforme
estabelece a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Por meio da literatura infantojuvenil e de formação técnica para pais
e educadores, CADA ESCOLA pode CONSTRUIR seu PROJETO
de CONVIVÊNCIA e SUPERAÇÃO do BULLYING e das demais
violências vividas. As FORMAÇÕES, de maneira remota e presencial,
e a escolha dos LIVROS disponíveis neste catálogo permitem a
construção de um PROJETO ÚNICO e SOB MEDIDA para CADA
ESCOLA, adaptado às necessidades e desafios de cada contexto.
Este TRABALHO também ENVOLVE a comunidade educativa
– FAMÍLIA, EDUCADORES, CRIANÇAS e ADOLESCENTES da
Educação Básica (creches, Educação Infantil e Ensino Fundamental).
Os diferentes materiais deste programa proporcionam, além da
superação do bullying, o CUIDADO CONSIGO MESMO, com O
OUTRO e com O PLANETA.

Lei n. 13.185, de 2015, contemplada no artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 2018.

Títulos que fazem parte do PROGRAMA CONVIVÊNCIA

OS MEDOS QUE A GENTE TEM
Em razão da necessidade de ampliação
de práticas que possam conduzir
as crianças
a se sentirem seguras,
Bullying
respeitadasquem
e aprenderem,
desde
tem medo
pequenas estratégias de resolução de
conflitos cada vez menos impulsivas e
mais cooperativas e respeitosas.

CAIXA DE SEGREDO

?

?

Bullying

Uma caixa e muitos segredos.
Curioso como qualquer
criança, Pedro logo vai abri-la
e descobrirá uma porção de
medos para enfrentar.

HISTÓRIA DE CHUVA PARA
ACABAR COM O MEDO (DELA)
Um trovão que apavora! Um
relâmpago que assusta! Uma
chuva que chove o medo.
Mas, é só água...

quem tem medo

?

Bullying

quem tem medo

BULLYING: QUEM TEM MEDO?
Bullying é diferente de uma
simples brincadeira entre
alunos. O que o torna algo
tão terrível é ser uma forma
de violência repetida e entre
iguais. Ao contrário de nos
sentirmos valorizados, de
conquistarmos a confiança
de um igual – que é, afinal, o
que mais se quer na vida –,
somos menosprezados por
nossos pares...

?

Bullying

quem tem medo

PROBLEMAS DE MEDO

O MEDO DA BIA

Problemas de medo: serão
problemas de matemática?
Será que, se a gente somar a
coragem e diminuir o medo,
dividir as tristezas e multiplicar
as ações para o bem, a gente
consegue acabar com o
bullying na escola?

Essa é a história de
uma menina comum.
Tão comum que teve de
enfrentar o medo (que
todo mundo tem) de ser
tratada como diferente.

A HISTÓRIA DA MENINA E
DO MEDO DA MENINA
Uma menina e seu medo:
não é história de arrepiar,
mas para pensar nos
medos que todo mundo
tem e em como a gente
se sente quando nos
tratam como alguém
diferente...

FALANDO DE SENTIMENTOS
Essa coleção é destinada
ao trabalho com afetividade
na escola e na família: são
histórias que resgatam a
importância e o valor que
cada um tem e para isso
apresentam temas para falar
de si e das relações que se
estabelecem com os outros.

O REIZINHO E ELE MESMO
Esta é a história de um
reizinho que achava que
era poderoso e podia
mandar em todo mundo,
mas descobriu que nem
nele mesmo ele mandava.
Aliás, ele nem se conhecia.

O MENINO E A MÃE
DO MENINO
Uma mãe, um filho
reizinho e muita
história para contar: a
saga de uma família
como a minha, como
a sua, como a nossa...

ERA OUTRA VEZ O
REIZINHO
E SEUS VIZINHOS
Quando se juntam,
num clubinho, vários
reizinhos, até bullying
podem experimentar...

ÉTICA NA ESCOLA

Apoio pedagógico:

PODE OU NÃO PODE?
Refletir sobre a legitimidade das regras na escola é a proposta
desta coleção que quer promover a formação de sujeitos cidadãos.

DOIDEIRA DE GALO À
TOA (OU A REGRA QUE
NÃO É SEMPRE BOA)
Um galo doido que canta
a regra. A regra doida
que não encanta o galo.

AS CINCO SAIAS

COSPE-FOGO, O DRAGÃO

CASA DE VÓ E DE VÔ

Cinco meninas,
uma diferente. Será
que ficarão iguais
novamente?

Um dragão que não come
carvão, mas cospe fogo,
pode ou não pode sair
soltando fumaça por aí?

Uma avó boazinha e
um avô maluquinho
ensinam que a regra é
dar e receber carinho.

SÉRIE CONVIVÊNCIA
Atualmente, a convivência
respeitosa representa um
dos principais desafios na
realidade educacional. As
pesquisas indicam que
professores e estudantes percebem aumento dos
problemas de convivência nas escolas. Estas, querendo
ou não, influenciam significativamente a formação
moral de seus alunos, uma vez que as relações
vivenciadas nesse ambiente se embasam em normas
e comportamentos, fornecendo informações sobre o
que é bom ou mau, certo ou errado. Nesse sentido, o
desenvolvimento da autonomia moral e a formação para
a convivência democrática são metas importantes para
a educação, e a escola é fundamental nesse processo.

VESTIDINHO DE BOLINHA
Uma história sobre amigos
que não se separam,
apesar dos problemas
com que se deparam.

ENROLA, ENROLA ATÉ
FAZER UMA BOLA
O nome dele era Bola, o
tatu. Bola vivia enrolando
por aí, ora virando tatu,
ora virando bola.

O CHAPÉU DO NOEL
Um Papai Noel atrapalhado
que perde o chapéu e
ganha uma porção de
pedidos: neles, os desejos
de que os conflitos do dia a
dia não existam. Será que
isso é possível?

O PROBLEMA DA
LAGARTIXA
Uma lagartixa, um
arrepio...
Quem não tem?
Uma esperançazinha
de viver bem...
Quem viverá sem?

ISSO SE CHAMA EMPATIA

A VIAGEM DE ALAA

Sentir o que o outro
sente, seja de noite,
seja de dia, ISSO SE
CHAMA EMPATIA!

Chegou o dia!
Vamos para o mar.
Expectativas, medo,
esperança e o destino:
ser REFUGIADA.

A MENINA E O
PÁSSARO ENCANTADO
Rubem Alves
Por meio de simbolismos,
Rubem Alves ensina crianças
e adultos sobre a liberdade,
nosso bem mais precioso. É
graças a ela que aprendemos
a amar, ter amizades, sentir
saudades e respeitar o outro.

PATA DE ELEFANTE
Um elefante? Não, um
rato. Um rato que tinha
um problema e precisava
de um amigo para sua dor
compartilhar...

COMO NASCEU A ALEGRIA
Rubem Alves

A PIPA E A FLOR
Rubem Alves

Num jardim de flores
iguais, uma nasce
diferente. O medo do olhar
dos outros é sentimento
universal... Todos gostariam
de olhos mansos.

Num dia qualquer,
a leveza da pipa se
encontrou com a beleza
da flor. E foi aí que tudo
aconteceu...

DIZEM QUE TODA
CAVERNA É ASSIM
Uma caverna… um mundo
novo pra conhecer. Uma
aventura que este livro vai
trazer. Esse livro possui
conteúdo virtual para ser
acessado por QR Code.

ELE ERA MEU AMIGO...
Um menino diferente?
Claro que não, igual a toda
gente. Uma história pra
guardar comigo, porque
ele era meu amigo...

CRISÁLIDA, A CIGARRA
QUE GOSTAVA DE
PRIMAVERA
Raquel Alves
Essa é a historia de uma
cigarra chamada Crisálida.
Através de simbologias,
nos fala de belezas
interiores e exteriores.

DE QUEM É A
PRIMEIRA ACEROLA?
A primeira acerola: de
quem será? Será preciso
disputar e vencer? Dois
amigos aprendem que
existe outro jeito de o
problema resolver.

ESPERA, MOLEQUE

CORAGEM, MOLEQUE

ABRAÇA, MOLEQUE!

UM A MAIS NA ESCOLA

Esse livro foi escrito
quando a humanidade
parou por causa de um
inimigo invisível, que
destruiu vidas e fez a
gente ficar distante de
quem a gente gosta.

Esse livro é sobre um
moleque que tem vivido
momentos difíceis com
a pandemia pela qual a
humanidade tem passado.
Às vezes, a esperança parece
que foi lá pra baixo da cama...

O livro é desejado,
tanto quanto o abraço
que queremos dar ao
sair destes tempos de
pandemia...

Um guia para fornecer
recursos necessários
para abordar em sala de
aula os valores para uma
convivência positiva, por
meio da história Um a
mais na escola.

Conforme disposto no artigo 46 do Decreto n. 3298, de 20 de dezembro de 1999, todos os livros são

YELLOW

BOLHINHA DE SABÃO

Uma história sem texto para que gente pequena –
também gente grande – possa entender e reconhecer
seu valor e o valor dos outros. Uma estrelinha que brilha
demais incomoda as outras... Não é assim que acontece
com a gente também?
Livro sem texto, apenas ilustrado.

Bolhinha de sabão... Uma brincadeira tão gostosa, não?
O problema é quando alguém começa a atrapalhar...
Mas, calma, haverá sempre alguém para ajudar.
Livro sem texto, apenas ilustrado.

Formação para OS QUE FORMAM

DA VIOLÊNCIA ESCOLAR À
COOPERAÇÃO NA SALA DE AULA
Este é um livro imprescindível
para professores e outros
profissionais interessados
em melhorar a vida na escola
e nas diversas relações que
ocorrem nessa instituição: entre
alunos, professores, meninos e
meninas, e entre outros grupos
que se percebem diferentes.

OS SISTEMAS DE APOIO
ENTRE IGUAIS NA ESCOLA:
DAS EQUIPES DE AJUDA À
CYBERMENTORIA
O conhecimento sobre
convivência, construído
ao longo dos anos, é
explorado neste livro,
para demonstrar como o
respeito e a diversidade
podem ser incorporados
na comunidade escolar.

BULLYING: QUEM
TEM MEDO?
Uma proposta de
implantação de um
programa em que a
convivência entre as
crianças na escola
seja um valor.

ESSES ADOLESCENTES DE HOJE... O
DESAFIO DE EDUCAR MORALMENTE
PARA QUE A CONVIVÊNCIA NA
ESCOLA SEJA UM VALOR
Quando a falta de sentido para
o futuro e a ausência de valores
morais permeiam o mundo de uma
geração adolescente, a escola, em
parceria com a família, representa
um dos espaços essenciais para
a construção de estratégias de
solução de conflitos.
COLEÇÃO VALORES
SOCIOMORAIS: REFLEXÕES
PARA A EDUCAÇÃO
O que são valores? Onde
e quando ocorrem? Todos
possuem valores?
De onde eles vêm?

COLEÇÃO RETRATOS DA CONVIVÊNCIA NA ESCOLA
Essa coleção é formada pelos livros: “Bullying e convivência em
tempos de escolas sem paredes: a formação para a convivência”,
“Passo a passo da implementação de um Sistema de Apoio
Entre Iguais: As Equipes de Ajuda” e “Quando a preocupação é
compartilhada: intervenções aos casos de Bullying”.
Com coordenação de Luciene Regina Paulino Tognetta,
o trabalho visa auxiliar a construção de ações coletivas que
propiciem uma convivência ética na escola.

oferecidos em formato Daisy (livros sonoros). A literatura de formação também está disponível em e-book.
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Bullying é diferente de uma simples brincadeira entre
alunos. O que o torna algo tão terrível é ser uma forma
de violência repetida e entre iguais. Essa coleção
apresenta uma proposta de discutir a dinâmica das
relações vividas na escola e as possibilidades de
intervenção em cenários de conflitos.

?
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quem tem medo

NESTE KIT VOCÊ ENCONTRA:
Livros:
– A história da menina e do
medo da menina

+

– Roleta das possibilidades (inclui 1 tabuleiro e 7 cartas)
– Jogo “Trilha dos medos” (inclui 1 tabuleiro, 1 dado, 4

– O medo da Bia

pinos e 30 cartas)

– Problemas de medo

– Jogo “Descubra quem é” (inclui 32 cartas e 1 suporte)

– Bullying: quem tem medo?
Uma proposta de implantação
de um programa em que a
convivência entre as crianças
na escola seja um valor

– Envelope das virtudes (inclui 1 envelope e 7 cartas)
– Urna dos sentimentos (inclui 1 urna e 6 cartas)
– Cartaz da ajuda
– Cartaz para diminuir o medo
– Cartaz para ser amigo
– Varal da Bia (inclui 8 cartas, 10 peças de “roupas”,
1 rolo de barbante e 6 prendedores)

Essa coleção propõe a ampliação de práticas a
fim de fazer com que as crianças se sintam mais
seguras, respeitadas e aprendam estratégias
de resolução de conflitos que sejam menos
impulsivas e mais cooperativas e respeitosas.

NESTE KIT VOCÊ ENCONTRA:

Livros:
– Caixa de segredo
– História de chuva para
acabar com o medo (dela)

+

– 1 guia didático “Os medos que a gente tem”
– 1 cartaz “Quem pode ajudar?”
– 10 adesivos para o jogo de boliche
– 6 adesivos de expressões
– 6 fichas “Como estou me sentindo?”
– 40 cartas “Histórias dos nossos medos”
– 1 tecido para cabana
– Cetim, barbante e prendedores
– Receita de bolinho de chuva

Essa coleção é destinada ao trabalho com
afetividade na escola e na família: são histórias que
resgatam a importância e o valor que cada um tem
e para isso apresentam temas para falar de si e das
relações que se estabelecem com os outros.

NESTE KIT VOCÊ ENCONTRA:
Livros:
– O reizinho e ele mesmo
– O menino e a mãe do menino
– Era outra vez o reizinho
e seus vizinhos

+

– 3 suplementos para pais
e professores
– Jogo do rei
– Jogo da pizza
– Jogo da velha diferente
– 6 pranchas de atividades
– 1 coroa do reizinho
– 1 carteirinha do clubinho
– 8 personagens do livro
– 8 peças para fazer cenário

+

– 1 cartaz “Do que eu gosto
e do que eu não gosto”
– 1 cartaz e 6 caixas “Canto
do desabafo”
– 1 cartaz “Recados do
reizinho”
– 1 tapete “Como eu me
sinto quando”
– 1 tapete “Como o outro se
sente”
– 19 reizinhos em branco
– 1 semáforo

A caixa deste kit também vira brinquedo!

ENVOLVIMENTO de quem
RECONHECE o BULLYING
e pode ajudar a ALIVIAR
a DOR do outro
Com estudantes e educadores do Ensino Fundamental II, o programa
contempla a implementação das EQUIPES DE AJUDA – grupos de
alunos e alunas que se formam para PREVENIR o BULLYING, ajudar
aqueles que mais precisam e protagonizar ações de convivência na
escola, assim como ocorre em OUTROS PAÍSES, como a ESPANHA,
cujo modelo original foi criado pelo pesquisador e professor da
Universidade de Valladolid JOSÉ MARÍA AVILÉS MARTÍNEZ, que tem
TRABALHOS PUBLICADOS no Brasil pela EDITORA ADONIS.
O programa de implementação das Equipes de Ajuda no Brasil
organizado e coordenado pelo GEPEM (UNESP/UNICAMP) já contou,
inclusive, com outras importantes parcerias, como o ITAÚ SOCIAL e
a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.
As escolas em que essa iniciativa foi implementada fazem parte da
REDE DE EQUIPES DE AJUDA DO BRASIL. Para mais informações,
consulte a plataforma www.somoscontraobullying.com.br.

Saiba mais sobre as
EQUIPES de AJUDA
no BRASIL

CONHECIMENTO
teórico e prático para
o DESENVOLVIMENTO
MORAL de CRIANÇAS
e ADOLESCENTES
O GEPEM (UNESP/UNICAMP) é formado por
pesquisadores de universidades públicas e particulares.
Liderado pelas professoras LUCIENE REGINA
PAULINO TOGNETTA e TELMA PILEGGI VINHA,
o grupo mantém três linhas de pesquisa ligadas
à temática da MORAL e suas relações com a
EDUCAÇÃO e outras CIÊNCIAS.
Uma das linhas de pesquisa – coordenada pela
pesquisadora Luciene Tognetta – procura RESPOSTAS
para os problemas de VIOLÊNCIA, AGRESSIVIDADE e
BULLYING cotidianos em escolas, investigando suas
causas e suas relações com os aspectos afetivos
necessários para o desenvolvimento moral.

INSTITUIÇÕES que também
COLABORAM com os ESTUDOS

educa ética
formação

treinamento

Coordenação geral do programa
LUCIENE REGINA PAULINO TOGNETTA,
DOUTORA pelo Instituto de Psicologia da
USP, tendo cursado parte do doutorado
na Universidade de Genebra, Suíça, e
PÓS-DOUTORADO na Universidade do
Minho, Portugal.
LÍDER do Grupo de Estudos e Pesquisas
em EDUCAÇÃO MORAL – (GepemUnesp/Unicamp).
MEMBRO brasileiro da Fundación
América por la Infancia, sediada no Chile.
PROFESSORA do Departamento de
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO e do
Programa de PÓS-GRADUAÇÃO em
EDUCAÇÃO ESCOLAR da Faculdade de
Ciências e Letras da UNESP.
MEMBRO do Laboratório de
PSICOLOGIA GENÉTICA da Faculdade
de Educação da UNICAMP.
AUTORA de livros de LITERATURA
INFANTIL e de livros acadêmicos que
abordam temas como AFETIVIDADE,
CONVIVÊNCIA ÉTICA e BULLYING.

Então, vamos
CONSTRUIR JUNTOS
uma SOCIEDADE mais
JUSTA, SOLIDÁRIA
e INCLUSIVA?
Agora que conhece nosso PROGRAMA, convidamos você
a perseverar em sua CAPACIDADE de TRANSFORMAÇÃO
por meio da EDUCAÇÃO.
Sabemos do poder que VOCÊ, EDUCADOR ou
GESTOR, tem de ajudar na SOLUÇÃO dos problemas
de convivência na escola e na construção COLETIVA
do plano de CONVIVÊNCIA baseado no RESPEITO às
INDIVIDUALIDADES e às DIFERENÇAS!

Para uma maior
CONSCIÊNCIA e
PREPARO para
o MUNDO...
Conheça mais sobre esse PROGRAMA
por meio do QR CODE que aparece
nesta página.
Nosso trabalho reúne mais de uma
década de experiência com essa área
do conhecimento.
Em nosso SITE, você também pode
conhecer outros PROJETOS que
unem LITERATURA e o propósito de
ajudar EDUCADORES, GESTORES e
FAMILIARES a formar CRIANÇAS e
ADOLESCENTES mais CONSCIENTES
e mais PREPARADOS para o MUNDO.
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