
A Sandy Hook Promise (SHP) é uma 
organização nacional e sem fins lucrativos 
com sede em Newtown, Connecticut. A SHP 
é liderada por vários membros de família 
cujos entes queridos foram mortos no 
trágico tiroteio em massa na Escola Sandy 
Hook a 14 de dezembro de 2012. O único 
propósito da SHP é educar e capacitar pais, 
escolas e organizações comunitárias sobre 
como prevenir a violência armada ANTES 
de acontecer  ao fornecer programas 
de identificação e intervenção precoces 
em saúde e bem-estar psicológico, práticas 
de armazenamento seguro de armas 
e defendendo políticas federais e estaduais 
sensíveis de prevenção de violência.  

para mais informações
Sobre a Sandy Hook Promise e os 
nossos outros programas de prevenção 
e formação escolares e comunitários, 
visite: sandyhookpromise.org

Faça a Promessa e juntos podemos 
proteger as crianças contra violência 
armada evitável. 

Direitos de autor © 2016 Sandy Hook Promise.  
Todos os direitos reservados.

Sobre a Sandy Hook Promise

P R OM I S E
Sa ndy  Hook

O isolamento social é a separação aparente 
ou real de um indivíduo de um grupo de 
pares. É um sentimento que não se encaixa, 
que não pertence, ou que foi posto de 
parte. A separação pode ser o resultado 
de uma rejeição por parte de outros, 
ou do afastamento social por parte do 
próprio. Isolamento social pode acontecer 
pessoalmente ou online. 

O isolamento social pode tornar-se um 
problema grave. Jovens que experienciam 
isolamento social podem tornar-se vítimas 
de bullying, violência e/ou depressão.  

Como resultado, muitos afastam-se da 
sociedade, têm problemas de aprendizagem 
e desenvolvimento social e/ ou podem 
escolher magoar a si mesmos ou outros.

Há uma diferença entre isolamento social 
e tempo sozinho saudável. Nem todo o 
tempo sozinho é prejudicial. Tempo sozinho 
saudável é quando alguém escolhe ficar 
sozinho para desobstruir a sua mente, fazer 
uma pausa da “socialização”, ter tempo para 
se concentrar e recarregar energias e/ou 
refletir sobre problemas ou possibilidades 
sem qualquer influência externa. Algumas 
pessoas são introvertidas e precisam de 
mais tempo sozinho saudável do que outras.

há jovens que sofrem silenciosamente porque 
se sentem excluídos, sozinhos ou invisíveis.

em todaS as escolas e em
todas aS comunidades...

Para pais de eStudantes
nos ANOs 2-12

PAI
GUIA
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é um programa de prevenção que ensina crianças 
e adolescentes a serem mais socialmente inclusivos 
e conectados uns aos outros. Start With Hello pede 
a alunos, educadores, pais e outros líderes da 
comunidade que interajam com as crianças para 
tomarem medidas na sala de aula, no refeitório  
e/ou outras vezes no dia para serem inclusivos 
e criarem relações.

starT WiTH HeLLO

O Que É...

•  

•  

•  

•  

•  

•  

para tOdas as idades
Torne o programa Start With Hello parte da sua 
cultura famil iar.
Façam um esforço intencional para se cumprimentarem 
uns aos outros com um olá e façam perguntas sobre 
o dia uns dos outros. 

Ouça ativamente.
Durante os passeios de carro ou ao jantar, desafiem-
se mutuamente a manter o contacto visual e a ouvir 
verdadeiramente. 

Dê o exemplo das melhores práticas para a sua criança.
Diga olá a estranhos na rua e faça conversa em lojas 
ou restaurantes.

Comparti lhe a sua história.
Conte à sua criança uma história sobre uma vez que 
estendeu a sua mão a alguém que estava sozinho 
e em dificuldades. O que aconteceu? Como é que 
se sentiu depois?

Esteja lá para a sua criança.
Fale sobre o que a sua criança pode fazer se alguma 
vez se sentir sozinha na escola. Lembre a sua criança 
que está sempre lá para ela se precisar de alguém com 
quem conversar.

Fale sobre bons e maus t ipos de tempo sozinho.
Quando é que é bom estar sozinho? 
Quando é que estar sozinho é desagradável?

Promover a inclusão e a comunidade é uma 
importante competência para a vida e com prática, 
simples de fazer todos os dias. Não há limites de idade 
para estender a mão e ajudar os outros!

A sua escola ou organização comunitária já pode 
estar a participar nas atividades do programa 
Start With Hello da Sandy Hook Promise. Se não 
estiverem, porque não mostrar-lhes o programa Start 
With Hello?  Todos os materiais e formações são 
fornecidas sem custos e são extremamente fáceis 
de implementar. Além disso – as crianças adoram! 
Acreditamos que o programa Start With Hello será 
relevante e divertido para os seus filhos. Mas também 
pode ser divertido para si! Esperamos que possa 
utilizar as ideias deste curto guia para continuar 
a conversa em casa e, também, na sua comunidade.

ReC  o
+ Hp

s
SoEn

AlN

pode CoMeÇar CoM UM oLÁ
eM 3 eTapAs simples:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

NÓS PRECISAMOS 
DE SI!
AQuI esTá COmo pOde ajUdAr...

para oS anos 2-5
Represente!
Finja ser um estudante isolado na escola da sua 
criança e faça com que ela pratique aproximar-
se de outros e dizer olá. Represente diferentes 
cenários, troque de papéis e tente novamente.

Crie um cartaz.
Desenhe ou pinte um cartaz com a sua criança para 
lembrar a sua família de cumprir o programa "Start 
With Hello" e pendure-o na sua casa.

Aprenda a dizer olá em diferentes idiomas.
Desafie a sua criança a experimentar uma língua 
diferente sempre que disser olá!

Francês - Bonjour
Ital iano - Buon Giorno

Torne-o num jogo!
Crie um concurso com toda a família para ver quem 
consegue dizer Olá a mais pessoas todos os dias.  
Controle as “contagens de olá” de cada pessoa 
e celebre o vencedor no final da semana.

para oS anos 6-12
Compartilhe estratégias para iniciar conversas.
Crie as suas próprias formas de começar 
conversas ou tente utilizar a seguinte: como vai 
o seu dia? O que fez durante o fim de semana?

Discuta o cyberbullying.
Fale sobre como parece o respeito e inclusão social 
nas redes sociais e fale sobre o que fazer se eles 
testemunharem cyberbullying.

Espanhol – Hola
Alemão – Guten Tag
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