
 

 

Os sinais do Bullying são 
diferentes de criança para 
criança, podendo nalguns 
casos ser pouco visíveis ou 
mesmo passarem 
despercebidos sem que isso 
signifique menor gravidade. 

 

Estes sinais podem não 
ser devidos a Bullying. 

 

 

Fonte: AMCV – Associação de 
Mulheres Contra a Violência 

COMO APOIAR O SEU FILHO ? 

 Peça à criança para lhe contar o 

que aconteceu, com quem, onde e 

quantas vezes aconteceu 

 Acredite no que a criança lhe 

contar 

 Diga-lhe que não é culpada pelo 

sucedido 

 Explique-lhe como poderá reagir 

sem chorar nem mostrar 

transtorno, mas simplesmente 

ignorando o/a intimador/a 

 Explique-lhe como poderá reduzir 

as oportunidades de intimidação 

(andar em grupo, não levar 

objectos de valor) 

 Aumente a auto-estima do seu 

filho com o desenvolvimento de 

atividades extra-curriculares 

Diga NÃO AO 
BULLYING ! 

BULLYING 
 

Como podem  

os pais ajudar 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
LUÍSA TODI 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA 
E ORIENTAÇÃO 



 

 

 

QUAIS OS TIPOS DE BULLYING ? 

VERBAL: chamar nomes, ser sarcástico, 

lançar calúnias ou gozar com alguma 

característica particular do outro (“gordo”, 

“caixa de óculos”, “trinca-espinhas”); 

FÍSICO: puxar, pontapear, bater, beliscar, 

empurrar ou outro tipo de violência física; 

EMOCIONAL: excluir, atormentar, ameaçar, 

manipular, chantagear, amedrontar, 

ridicularizar, ignorar; 

CYBERBULLYING: utilizar tecnologias de 

informação e comunicação (internet ou 

telemóvel) para hostilizar, deliberada e 

repetidamente, uma pessoa, com o intuito de 

a magoar. 

 

ALGUNS SINAIS DE BULLYING 

A criança que está a ser vítima de bullying 
pode: 

 Estar assustada ou não ter vontade de ir 
para a escola; 

 Apresentar fracos resultados escolares; 

 Isolar-se; 

 Mostrar uma ansiedade excessiva; 

 Deixar de comer; 

 Tornar-se agressiva; 

 “Perder” constantemente bens; 

 Começar a tirar dinheiro em casa; 

 Ter medo de falar sobre o que se está a 
passar; 

 Ter pesadelos. 

“A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre 
uma derrota” 

Jean Paul Sartre 

O que é o 
Bullying ? 
O termo em inglês “bullying” 

pode ser traduzido, em 

português, por intimidação. 

É uma forma de violência entre 

pares, geralmente crianças ou 

jovens, com a intenção de 

magoar a outra pessoa. 

A maioria das situações de 

intimidação ocorre em contexto 

escolar (recreios, casas de 

banho, refeitórios e salas de 

aula) ou no percurso entre a 

casa e a escola. 

Habitualmente acontece 

quando não existem adultos por 

perto. 


