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VOCÊ SABE
O QUE É
Bullying?
são agressões físicas ou morais praticadas de forma
repetitiva e com desnível de poder, com o objetivo de
humilhar ou intimidar uma ou mais pessoas.

PRATICA BULLYING QUEM:
insulta, coloca apelidos desrespeitosos;
faz comentários intolerantes ou desrespeitosos sobre
qualquer diferença no outro;
espalha fofocas, fotos, vídeos e boatos maldosos;
destrói ou estraga materiais escolares;
exclui ou isola propositadamente alguém;
agride fisicamente ou ameaça.

Descubra junto com a turminha
que Bullying não é brincadeira.

Você pode colorir enquanto aprende !

nossa história se passa em um ônibus escolar...

ônibus escolar

aninha, você viu
que a carol não
veio no passeio?

01

vi sim, deve
ser porque
ela está
com bullying!

mas o que
é bullying?

eu não sei direito,
mas deve ser alguma coisa bem
ruim para ela não ter
vindo no passeio.
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aninha, bullying não é
uma doença! é uma
forma de preconceito
ou zoação contra
outro colega.

igual fazem com
o jorginho?
chamando ele de
quatro olhos?

sim!
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minutos
minutosdepois...
depois...

professora marta,
marta,
professora
você pode
pode explicar
explicar
você
que éé bullying?
bullying?
oo que
claro aninha!
aninha!
claro,
alguém de
de
alguém
vocês já
já
vocês
ouvir falar
ouviu falar
de bullying
de bullying
ou sabe se
ou sabe se
já fizeram
já fizeram
bullying?
bullying?

levante
a mão quem
levante
a mãode
quem de
vocês já
deu algum
tipo
vocês
já receberam
ou
de apelido
parade apelido
deram maldoso
algum tipo
um colega
que para
o deixou
maldoso
um colega
triste. e alguém
recebeu
que os já
deixou
triste,
apelidos incomodado
assim? isso ou
é um
isolado?
tipo
de bullying.
apelidos
maldosos é um dos

tipos de bullying.

04

nossaaa!

levante a mão quem de
vocês já receberam ou
deram algum tipo de apelido
maldoso para um colega
que os deixou triste,
incomodado ou isolado?
apelidos maldosos é um dos
tipos de bullying.

nossaaa!

nossaaa!

viu pessoal?! ficar rindo
de comentários maldosos
também é uma forma de
bullying! o que pode parecer
uma simples brincadeira,
pode deixar os colegas
tristes e doentes.
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aqui na escola sempre que alguém se
sentir triste ou incomodado com algum
comentário maldoso ou apelido como o do
jorginho, deve procurar um adulto de
confiança. vocês não precisam sentir
vergonha

vamos todos lutar
contra o bullying,
agora que sabemos
que deixa as
pessoas tristes e
isoladas.
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todos
contra
o bullying!!!

levante a mão quem de
vocês já receberam ou
deram algum tipo de apelido
maldoso para um colega
que os deixou triste,
incomodado ou isolado?
apelidos maldosos é um dos
tipos de bullying.

ewwwww!

...

no dia

escola
te na
seguin

carol, queríamos pedir
desculpas se fizemos algum
tipo de bullying com você,
e por isso você não quis ir ao
passeio da escola. nós não sabíamos
que alguns tipos de apelidos e
brincadeiras podem ser
considerados bullying.
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é, ontem a
professora marta
nos explicou direitinho
como o bullying funciona.
então, se foi por isso
que você não quis ir,
nos desculpe.

não meninas, vocês não
fizeram bullying comigo. eu apenas
me atrasei e perdi o horário da
saída para o passeio. mas como
eu não consegui ir ontem e
também não sei direito o que é
bullying, vocês podem me
explicar melhor.
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claro! vamos
sentar lá fora
e conversar...

fim!

preste
atenção!

há casos em que uma boa
conversa é suficiente para
resolver o conflito. há casos
que sugerem um trabalho coletivo por parte da escola, com
ações mais intensivas de enfrentamento às violências. e há,
ainda, situações que requerem
intervenção dos órgãos de
proteção: conselho tutelar ou
promotoria de justiça, ou
através do disque 100.

09

AO

DIGA NÃO

g
n
i
y
l
l
Bu
junto com a turminha

na escola, não perturbe seus colegas nem
destrua seus materiais escolares, livros
e uniforme.

Arthur
não faça brincadeiras que possam ferir os
sentimentos das pessoas. pense bem antes
de fazer ou dizer algo a alguém.

Aninha
não isole as pessoas. convide-as para participar
de brincadeiras, partidas de futebol e outras
diversões.

Josias
não deixe que maltratem você ou seu colega na
escola. caso sinta medo, conte a um adulto de
sua confiança o que está ocorrendo e peça ajuda.

Bia

não incomode as pessoas, mesmo com a desculpa
de que é apenas uma brincadeira. seja amigo
de todos.

Mila
nunca escreva palavrões, xingue ou maltrate
alguém pela internet ou por whatsapp, não
divulgue fotos e vídeos sem autorização.
denuncie o bullying digital.

Bruno
não faça a alguém o que você não quer que
façam a você. trate seus colegas, parentes,
vizinhos e desconhecidos com respeito.

Jana

não faça comentários negativos sobre alguém.
nem apoie quem faz isso.

Carol
respeite a todos. não discrimine uma pessoa
pela aparência, pelas roupas ou pelo jeito de
viver. seja tolerante e gentil.

Jaque

caso ocorra bullying na sua escola, converse com
os adultos de sua confiança (pais, professores, conselho
tutelar). se não conseguir ajuda, disque 100.

bullying são atitudes agressivas
praticadas de forma repetitiva com o
objetivo de humilhar ou intimidar
uma ou mais pessoas.

Seja amigo: respeite as diferenças.
Somos todos diferentes,
mas com direitos iguais.

Em caso de dúvidas, o MPSC está aberto a ouvi-lo e orientá-lo

