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A turma da mônica de uma forma muito divertida
explica em um vídeo o que é bullying. Mas antes vamos

entender um pouco sobre esse assunto que é tão
importante. 

O bullying é um tipo de violência física ou psicológica e
acontece quando há uma intimidação ou uma

perseguição de uma ou mais pessoas contra a vida de
uma pessoa. Perseguição esta que pode ser feita com
palavras ou atitudes que entristecem ou machucam as

pessoas que estão sendo perseguidas.

O bullying causa muitas marcas e feridas nas vida de
quem sofre este ato. Feridas estas, que são muito

difíceis de cicatrizar.

 



Não devemos fazer mal para ninguém: atacar, humilhar
e maltratar as pessoas. Devemos amar, fazer amigos,

nos colocar no lugar dos outros. O bullying é um tipo de
abuso que causa marcas na vida de quem sofre. Marcas

estas que podem permanecer para o resto da vida.

Não seja o motivo da tristeza na vida dessas pessoas.
Para quem pratica o bullying esse ato pode ser simples,
apenas uma brincadeira, mas, para quem sofre é algo

terrível, algo que deixa o indivíduo envergonhado,
constrangido e triste. Algo que pode até causar

problemas futuros e influenciar de forma negativa na
vida das pessoas que sofrem bullying.

Se você sofre ou já sofreu algum tipo de bullying no
colégio, não fique em silêncio. Fale sobre o assunto com

seus responsáveis, professores e inspetores, não
guarde isso. É muito importante falar com alguém que

possa lhe ajudar. 



Você gostaria de saber mais informações sobre este
assunto?

É só acessar o endereço abaixo e assistir o vídeo da
turma da mônica no Youtube

https://youtu.be/fZGaF1u_m-c

Esta semana escrevemos sobre Bullying, o que você
achou do vídeo explicativo e do tema sobre o qual

escrevemos?

Visite a página da biblioteca no facebook:

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR

Biblioteca Escolar Liga da Leitura

E envie um e-mail para:

bibliotecaligadaleitura@gmail.com

Até a próxima!!!

https://youtu.be/fZGaF1u_m-c
https://www.facebook.com/bibliotecaligadaleitura/

