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Dispositivo educativo no seio da escola  
 
Senhora, Senhor, caros Pais,   
 

Observamos nos diferentes estabelecimentos escolares do cantão fenómenos de 

grupo nos quais um aluno é atormentado por ações repetidas. A fim de poder 

responder de maneira eficaz a estas situações de intimidação, uma equipa de 

professores do estabelecimento formou-se ao « método da preocupação 

partilhada » (MPP), segundo o autor sueco Anatol Pikas. Este dispositivo educativo 

tem como finalidade acabar com estas problemáticas desconstruindo o fenómeno 

de grupo.  

Quando um aluno é regularmente incomodado, os membros da equipa MPP 

encontram-se individualmente com os alunos próximos da situação numa 

perspetiva benevolente e sem censura na procura de soluções. Estes encontros 

prosseguem-se até à resolução da situação.  

No contexto da utilização deste método, o seu filho poderá ser levado a viver um 

destes encontros. Estes, não se finalizam em qualquer sanção e não têm 

consequências no percurso dos alunos. Por razões de eficácia e reatividade, eles 

não são anunciados nem aos alunos, nem a vocês. O objetivo é de reagir 

rapidamente para quebrar uma dinâmica de grupo negativa. Assim, não se trata de 

procurar os responsáveis ou as vítimas, mas de acabar com o fenómeno. No 

entanto, em caso de necessidade ou ineficácia, outras medidas podem ser tomadas 

pela Direção. 

Mais informações estão disponíveis no site da Unidade de promoção da saúde e da 

prevenção em meio escolar que implanta o dispositivo cantonal 

(http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/harcelement-

intimidation-et-violences-entre-eleves/) 

Esta carta é traduzida em português, inglês, albanês e árabe, encontra-se no site 

Internet da escola.   

Convencidos que o uso deste método e a criação desta equipa MPP, no 

estabelecimento primário de Payerne-Corcelles, melhorarão o bem-estar dos 

alunos, agradecemos a atenção prestada a este correio e enviamos-lhe, Senhora, 

Senhor, caros Pais os nossos melhores cumprimentos,  

      

           

             Christian Chevalier    

                  Diretor 

 
         Cópia : Doyenne responsável do dispositivo MPP, Delphine Hugi 


