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PÚBLICO-ALVO

Fundamental I e II 

DURAÇÃO DO PROJETO

2 a 5 meses

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Língua Portuguesa, Educação Artística, História e Educação Física.

OBJETIVOS  

• Determinar as causas e naturezas do bullying dentro das 
escolas.

• Promover uma conscientização sobre o tema e identificar mo-
dos de prevenção desses problemas.

• Verificar a frequência do bullying: agressores, vítimas, tipos de 
agressões e testemunhas.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES

1. Primeiramente promover uma conversa clara e aberta, expon-
do a gravidade contida nesse ato e suas consequências.

2. Desenvolver atividades que expliquem os tipos de bullying 
que existem no ambiente escolar através de textos, apresen-
tação de slides e relatos pessoais de alunos ou professores 
que foram vítimas ou até mesmo agressores.

3. Propor aos alunos, na sala de vídeo da escola, que assistam o 
filme “Um grito de Socorro”. O filme pode ser encontrado no 
Youtube. 

Sinopse:  Jochem (Stefan Collier) é um ado-
lescente atormentado diariamente na escola 
por ser gordinho. Enquanto um grupo de cole-
gas pratica bullying, outros, como Vera (Dorus 
Witte) e David (Robin Boissevain), tentam aju-
dá-lo, mas têm medo de enfrentar os valen-
tões e sofrer represálias. Quando Jochem vai a 
uma festa com os colegas, é forçado a beber e 

TEMA



não aparece no dia seguinte no colégio. David se sente culpado por não ter ajudado o menino e resolve, junto com Vera, procurar o amigo, 
mas pode ser tarde demais para prestar auxílio e pedir desculpas.

4. Durante o projeto, propor aos alunos a construção de cartazes contando sobre pessoas famosas que durante sua vida foram vítimas 
de bullying e superaram o trauma e espalhá-los pelos corredores da escola.

5. Propor aos alunos que criem frases e desenhos falando sobre a importância de se ter um amigo, de respeitar, de se colocar no lugar do 
outro, ser solidário, saber conviver com o diferente, saber ganhar e perder e aceitar novos amigos que vieram de diferentes escolas.

6. Promover gincanas entre os alunos para que saibam ganhar e superar as derrotas.

SUGESTÕES PARA LIVRO COLETIVO

• O professor pode propor a elaboração de uma autobiografia, com o objetivo de relatar os pensamentos, sentimentos e emoções que 
podem estar sendo camuflados ou reprimidos pelos alunos e propor o lançamento de um livro coletivo. 

• Uma outra ideia é, após a exibição do filme e as atividades, os alunos escolherem um título (por votação) e selecionar os melhores 
cartazes, complementando o conteúdo com as frases e os desenhos para a produção de um livro coletivo. Sugestão de títulos:

• E se fosse você?

• A importância da amizade

• Bullying não é brincadeira



Sabia que o projeto didático e as atividades realizadas por seus alunos 
podem ser transformadas em livros? 

Conheça nossa proposta! Acesse: 

www.semeandoautores.com.br

 (14) 3243-0560 

 contato@semeandoautores.com.br  
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