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O problema do Cyberbullying em 
análise com alunos da E.B. 2,3 de Prado 

!

Nos dias que correm, a tecnologia trouxe uma série de benefícios para a 
população. Porém, a super exposição e as redes sociais cada vez mais 
presentes, inclusive na vida de crianças e adolescentes, acabam por criar 
um sério problema: o cyberbullying, em que a repercussão é quase 
imensurável. 
O Dia Mundial de Combate ao Bullying assinala-se a 20 de outubro. A 
data é um alerta internacional para o problema do Bullying com que 
muitos jovens vivem e que, segundo a UNICEF, uma em cada três crianças 
do mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de Bullying na escola 
regularmente. Neste sentido, realizámos, dia 17 de outubro, na escola 
básica de Prado, um Workshop "O Bullying está online". Consideramos que 
a abertura para o diálogo, sensibilizando os alunos/as são os primeiros 
passos para acabar com Bullying e cyberbullying. Por isso, a nossa 
intervenção passou por alertar para os usos indevidos da internet e suas 
consequências, fomentar relações assertivas entre pares como também 
promover comportamentos positivos e adequados entre pares. 
Consciencializar a população mundial para esta forma de violência, 
apoiar e incentivar as vítimas a denunciarem estas graves situações e 
encontrar formas de as prevenir, são os desafios colocados por esta data, 
visto que a luta contra o Bullying não é uma tarefa de um dia, nem de um 
grupo de pessoas, mas sim de todos os dias do ano e de todas as pessoas.

AGENDA

Grupo de Intervenção: 
“Prevenir para não 
remediar”  
E.B. 2,3 de Prado 

Workshops:  
“workshop Saude da 
Mulher no séc. XXI”  
Vila Verde 

“Gostar; comentar; 
partilhar; prevenir” 
E.B. 2,3 de Prado
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Gabinete de 
atendimento geral 
(sede) 

Casa do Povo de  
Ribeira do Neiva 
Quintas-feiras  
9h30 – 12h00 

Rua da Devesa, N.º73  
4730-150 Duas Igrejas,  
Ribeira do Neiva,   
Vila Verde 

__ 

Gabinete de Vila 
Verde 

Terças-feiras  
9h30 – 12h00 

Inst. Mun. do Serv. de 
Ação Social - Vila 
Verde 

__ 

Gabinete de Prado 

Segundas-feiras  
9h30 – 12h00 

Centro Comunitário 
de Prado 

__ 

Contactos 

913 751 345 

clds3gvilaverde 
@gmail.com 

www.cprn.pt/ 
clds3gvilaverde

Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza e Exclusão social
Em parceria com a Rede Social do Município de Vila Verde e IPSS 
do concelho, tivemos o prazer de participar em mais uma ação no 
âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e 
Exclusão social, promovida pela EAPN, no sentido de sensibilizar a 
sociedade para os direitos e deveres dos cidadãos/ãs e para a 
importância de se promover uma cidadania mais informada e 
inclusiva.
O dia foi comemorado no 
auditório do Centro Social e 
Paroquial de Cervães, onde se 
fez a apresentação do livro 
“Olhares sobre a pobreza”. 
Este livro reúne trabalhos de 
todas as IPSS do concelho de 
Vila Verde, exibindo diferentes 
perspectivas sobre a pobreza. 
O evento contou também 
com a atuação do rancho 
folclórico da APPACDM e com 
uma exposição fotográfica 
sobre o tema.


