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O BULLYING NO COTIDIANO ESCOLAR      

OBJETIVO 

METODOLOGIA 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através de pesquisas sobre o conteúdo abordado pode-se 

entender ainda mais do quanto o respeito é importante e que 

pais e educadores orientem os jovens dos traumas que o 

bullying deixa na vida das vitimas e dos agressores também. 

Crianças e adolescentes vive sendo desrespeitado, isso não 

ocorre somente dentro da escola, nossa sociedade fecha os 

olhos diante de tantos abusos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

REFERÊNCIAS 

>Demostrar as consequências da prática do bullying, 

evidenciando motivos pela qual não deve se realizada.   

>Objetivos específicos 

>Apresentar formas de interação entre os alunos através dos 

trabalhos realizados em sala de aula. 

>Proporcionar as crianças uma relação de amizade e 

respeito ao próximo. 

>Discutir o respeito ás diferenças dentro e fora da sala 

 

INTRODUÇÃO 

  

Trabalhar o respeito para o próximo dentro do ambiente 

escolar, demostrando o quanto atitudes de exclusão, 

ameaças, intimidação, entre outros, quando feita de forma 

repetitiva fere a dignidade do próximo e assim o bullying vai 

tomando proporção maior na sociedade. Família tem o deve 

de acompanha seus filhos na escola e educadores a 

obrigação de informa qualquer mudança dentro do ambiente 

escolar, assim cria-se um laço entre família e escola. 

Crianças e adolescente necessita de carinho e limite, 

orientação que não pode se cala diante de maus tratos.   
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A pesquisa faz uso de uma abordagem webiográfica de 

autores que falam sobre o tema proposto, buscando adquirir 

informações para solucionar as dúvidas que surjam diante da 

escolha do tema, enfrentados no cotidiano escolar. percebe-

se o quanto é importante o diálogo e o respeito, assim o 

trabalho nós possibilita a conhecer a real situação deixada 

pelos traumas.  

Concluímos que o ato de violência vivido por grande parte das 

crianças e adolescentes tem tomado conta das escolas e com 

isso sendo conhecido como bullying, e tivemos um 

conhecimento de atitudes que deixam traumas na vida dos 

mesmos, alguns conseguem procurar ajuda, mas já outros 

não conseguem se libertar dos conflitos causados pelo 

bullying. No cotidiano escolar onde ás causas são mais 

frequentes, pais e responsáveis tenham mais participação nas 

escolas de seus filhos, observarem comportamentos 

diferentes, conversem com os professores, frequentem mais o 

ambiente escolar, pois assim possam se capazes de 

identificar qualquer ameaça de bullying. A família é uma parte 

fundamental para conseguir controlar e ajudar os educadores 

desenvolverem um trabalho coletivo no ambiente escolar. 

 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR E BULLYING: O PAPEL DA 

FAMÍLIA E DA ESCOLA Publicado por: EUÉLICA 

FAGUNDES RAMOS: site 

https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/administracao/viole

ncia-escolar-bullying-papel-familia-escola.htm acessado na 

data 17 de março de 2018. 

BULLYING: DISCUSSÃO SOBRE ATITUDES ESCOLARES 

Cléia Garcia da Cruz MILAN (UEL): site 

http://www.ple.uem.br/3celli_anais/trabalhos/estudos_literario

s/pdf_literario/023.pdf acessado na data 28 de março de 

2018.  

Bullying na escola: o que é e como combater: site 

https://blog.wpensar.com.br/pedagogico/bullying-na-escola/ 

acessado na data 03 de abril de 2018. 

 BULLYING E SEUS EFEITOS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Claudia Turatti de Lima: 

sitehttps://pt.slideshare.net/guest44dfeb3/artigo-bullying-e-

seus-efeitos-na-parendizagem acessado na data 05 de abril 

de 2018.    
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