
 

 

 

Alunos do Colégio Farroupilha se reúnem contra o bullying 

Estudantes de todos os níveis de ensino sugerem ações para prevenir e combater a intimidação 

sistemática dentro e fora do ambiente escolar 

 

Apadrinhamento de novos alunos, sensibilização de familiares e gincana envolvendo 

ações de relacionamento foram algumas das sugestões apresentadas por estudantes do 

Colégio Farroupilha para prevenir e combater o bullying no ambiente escolar. Entre os 

dias 09 e 10 de agosto, alunos representantes de todos os níveis de ensino participaram de um 

encontro, realizado pelas orientadoras educacionais da Instituição, que visou o protagonismo 

estudantil no combate à intimidação sistemática. 

 

Sem saber sobre o que seria o encontro, os alunos foram recebidos com a exibição do vídeo “A 

peste da Janice”, dirigido por Rafael Figueiredo e com roteiro de Cristina Gomes, baseado no 

conto de mesmo nome de Luís Augusto Fischer. Sensibilizados com o tema, os estudantes 

falaram sobre suas impressões ao ver o vídeo e sugeriram uma série de ações para 

prevenir e combater a prática de bullying. 

 

“Achei a atividade genial e o que eu mais gostei foi o fato de ela ter sido feita com 

vários níveis de ensino juntos. Acho que foi mais eficiente do que se tivesse sido separada 

por idades.”, relatou a aluna da 3ª série do Ensino Médio, Paula F., 17 anos. Na opinião da 

estudante, os casos de bullying acontecem por insegurança de quem pratica e uma 

forma de diminui-los é oportunizar bastante interação entre os alunos de diferentes 

turmas, sobretudo do Ensino Fundamental – fase por ela considerada a de maior incidência. 

 

“Essa interação é interessante pra ter a chance de se relacionar com todo mundo, com 

pessoas diferentes de nós. Acho que o mais importante para se aprender nesse momento 

falando sobre bullying é não é excluir alguém pela diferença, mas aprender com ela e 

deixar que essa diferença nos complete, nos transborde”, concluiu. 

 

Lei Antibullying na prática 

 

Esta é mais uma estratégia do Farroupilha para engajar os alunos na prevenção e combate ao 

bullying. Trabalhando questões como empatia, habilidades sociais e incentivo à boa 

convivência de forma interdisciplinar, o Colégio pratica cotidianamente e com 

naturalidade o que está previsto na Lei Federal 13.185/2015, que, em vigor há seis 

meses, instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). 

 



 

 

 

“O Colégio Farroupilha sempre trabalhou a questão do bullying, principalmente a prevenção. A 

preocupação em relação à boa convivência antecede a Lei, que veio corroborar o que já 

fazemos, pois sistematiza essa questão nas escolas”, afirma a orientadora educacional Marilinda 

Jaques. “Um dos programas desenvolvidos é o Cuidar é Básico, que atua em três frentes: 

aprendizagem, saúde e convivência e é dentro do eixo de convivência que trabalhamos a 

prevenção ao bullying, por meio de várias ações”, completa a orientadora educacional Luciana 

Motta. 

 

O trabalho é percebido pelos alunos, que se sentem encorajados a prevenir e combater a 

intimidação sistemática. “Essas questões sempre foram muito trabalhadas aqui no Colégio e isso 

foi fundamental para que a gente chegasse na 3ª série muito conscientes sobre os 

efeitos, causas e consequências do bullying. Hoje me sinto responsável por passar isso 

adiante.”, afirmou Paula. 

 

Além do encontro com os alunos, entre as ações desenvolvidas neste ano estão a criação de 

um Grupo de Trabalho – formado por representantes de todos os níveis de ensino, que se 

reúne semanalmente para trabalhar o tema a partir de várias abordagens; o investimento na 

capacitação de professores e equipe pedagógica – além do GT, os docentes tiveram, no primeiro 

semestre, um encontro de formação com a psicóloga, autora e professora da PUCRS Dra. Carolina 

Lisboa, e com a área jurídica do Colégio sobre bullying; bem como a sensibilização da 

comunidade escolar sobre o tema – em julho, o encontro Cuidar é Básico, aberto às famílias, 

trouxe para discussão o tema “Bullying: como identificar e como orientar nossos filhos”. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Contato: 
Setor de Comunicação 

(51) 3455-1878 
comunicação@colegiofarruopilha.com.br 
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