
Atividades Propostas

Plano de Aula: Bullying
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Indicação de turmas: 
do 8º ano ao Ensino Médio

Disciplinas (transversalidade): 
Artes, Filosofia, Educação Física.

Duração das atividades:
55/110 minutos (uma/duas aulas)

 bullying:Definição de

 

usar  dicionários  ou  textos 
disponibilizados  na  internet  ou 
outros  veículos  de  informação, 
como jornais e revistas impressas;

  Distribuir  impresso  o  texto 
Bullying: exercício da intimidação 
disponível neste link:

 
http://www1005emmovimento.b
logspot.com/2011/06/painel-de-
textos-sobre-bullying.html

 Assistir ao filme Escritores 
da Liberdade (EUA, Richard 
LaGravenese, 2007, 124’) para 
melhor compreensão do exercício 
proposto adiante.

 Pedir à turma que exponha 
eseus entendimentos prévios

individuais sobre bullying;

 Apresentar, introdutoria-
mente, o que é bullying, em diálogo 
com as manifestações individuais; 
 

do breveem salaLeitura
exercícioo“Bullying:texto

da intimidação”, onde são 
apresentados relatos de situações 
de opressão e constrangimento 
social vividas por estudantes da 
rede básica de ensino;
 
Exibir fragmentos de vídeos/fil-
mes relacionados à temática. 

 Discutir com a turma outras 
manifestações de bullying que não 
tenham sido mencionadas nos 
recursos utilizados;

 Solicitar que estudantes 
descrevam brevemente em uma 
folha de caderno situações de 
bullying vividas, presenciadas ou 
que tenham tido conhecimento. A 
folha não deve conter identificação 
de quem escreveu. Todas as 
folhas devem ser recolhidas pela 
professora; 
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cONHECIMENTOS PRÉVIOS 
TRABALHADOS PELA TURMA:

sEM PRÉ-REQUISITOS



Respeito às características individuais;

Conscientização e sensibilização para o 

assédio físico e moral infanto-juvenil;

Erradicação do bullying.

Dicas de Leituras/Audiovisual Complementares

Atividades 
Práticas (baseada no filme Escritores da Liberdade). 

Podem ser utilizados todos os relatos dos 

alunos ou professor/professora pode 

selecionar alguns como base de discussão

 Solicitar que a turma se po-
nha de pé, dividida em dois gran-
des grupos na sala de aula; Dese-
nhar uma linha no centro da sala 
(com material que possa ser re-
movido posteriormente – giz de 
quadro, fita branca, etc.), dividin-
do-a em dois planos; Ler em voz 
alta (professora ou uma/um estu-
dante por vez) os papéis recolhi-
dos com relatos de experiência de 
bullying e solicitar que aquelas/
aqueles que já vivenciaram deter-
minado relato se aproximem da li-
nha no centro da sala. 
 

 
 Organizar uma roda de 
conversa com a turma para discutir 
o exercício, as formas possíveis de 
combate ao bullying e de auxílio 
àquelas/es estudantes que sofrem 
agressões e intimidações;
 
 Propor à turma a elaboração 
de um painel de registro para que 
seja exposto em área de circulação 
da escola com informações, relatos 
feitos em sala e as alternativas 
discutidas de combate à 
discriminação.. A atividade 
pode ser ainda mais abrangente 
se estudantes entrevistarem 
familiares, colegas e amigos para 
que façam também seus relatos de 
experiência.

Reflexões 
da Aula

Filmes

Hoje eu quero voltar sozinho (Brasil, Daniel Ribeiro, 2014, 96).

Bullying: provocações sem limites (Espanha,  Josetxo San Mateo, 
2009, 95’).

Um grito de socorro (Países Baixos, Dave Schram, 2013, 95).

Financiamento
Realização




