
 

 

 

 

 

O que é? 

 

O que podemos fazer? 

 

Bullying 



Não tem graça 

Não é uma brincadeira 

Não foi sem querer 

Não te cales! 



Respeito 

Mostrar respeito pelas pessoas significa aceitar 

as suas diferenças e tratá-los como 

gostaríamos de ser tratados 

 

Bullying é exatamente o contrário! 

 

 



Bullying é 

 Comportamentos com intenção de magoar  

 Repetidos ao longo do tempo 

 Realizado por um ou mais alunos contra 

outro ou outros alunos 

 

 

 

 



Bullying manifesta-se através de 

• piadas e alcunhas cruéis, insultos e 

ridicularizações 

• ameaças ou agressões físicas ou morais 

• rejeição ou exclusão de alguém 

• extorsão ou danos sobre bens 

 

 

 

 



 

As consequências do envolvimento direto ou 

indireto, em situações de bullying são 

negativas, quer para a vítima, quer para o 

agressor.  



Cyberbullying é bullying 

 Recurso a redes móveis ou internet para telemóvel, E-mail,  

Facebook, Whatsapp, Snapchat, Wechat, Twitter… 

 

 O alvo pode estar ao alcance do bully, 24 horas por dia 

 

 As consequências do cyberbullying são tão ou mais graves que as do 

bullying face a face 

 

 Basta um click para que seja considerado cyberbullying e pode ser 

crime! 

 



Se suspeitas ser alvo de cyberbullying  

1. Não respondas a essas mensagens  

2. Grava essas mensagens como prova 

3. Bloqueia ou apaga o emissor das mensagens das tuas contas 

4. Conta a alguém em quem confies — amigos, irmãos, pais, professores 

5. Denuncia a situação à entidade responsável pela aplicação informática através da qual 

estás a ser assediado 

6. Consulta   www.seguranet.pt 







     E se TU estivesses a ser ALVO de 
bullying…?? 

 

 Como te sentirias? 

 

 

 O que farias? 

 



Todos podemos ajudar!!  

 Recusa-te a assistir e a participar  

 

 Não fiques parado e não te cales 

 

 Comunica a dois adultos que possam ajudar  

 

 Partilha com amigos o que observaste 

 

Quem está errado é aquele que agride 

 



 Age e mostra-te CONFIANTE  

 Procura estar em grupo 

 Evita locais onde não passa ninguém  

 Habitua-te a falar do teu dia a dia com familiares, 

amigos e pessoas em quem confias  

 Expressa os teus sentimentos e aquilo que te preocupa 



    Não te cales!! 


