
 

PALESTRA SOBRE BULLYING 

 

No dia 04 de setembro de 2017, o Centro Estadual Florestal de 

Educação Profissional Presidente Costa e Silva teve a honra de receber a 

palestrante Joseleine Pires Cogenievski, Servidora do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, Bacharel em Direito, Pós Graduada em Direito Processual, 

voluntária da MPC Brasil, a qual abordou junto aos alunos e educadores, o 

tema Bullying. 

Sendo este um problema mundial, deparado em qualquer escola, não se 

restringindo a um tipo exclusivo de instituição, as atitudes de bullying trazem 

implicações negativas para os autores, vítimas e testemunhas, comprometendo 

sua formação psicológica, emocional e sócio-educacional. O bullying pode 

ocorrer em todas as dependências das escolas, como dentro das salas de 

aulas, no pátio, nos banheiros, corredores, ou até mesmo fora da escola, em 

outros espaços sociais físicos ou virtuais. 

A ação que ocorreu no Colégio Florestal teve o papel fundamental de 

prevenir o bullying através da conscientização os alunos, dando abertura ao 

diálogo. A palestrante permitiu considerações dos alunos que participaram da 

discussão promovendo a reflexão para que não ocorram situações de bullyng 

em nosso convívio escolar. 

Tal assunto já faz parte do currículo, sendo frequentemente abordado 

nas aulas, cabendo a nós educadores orientarmos os alunos a estarem atentos 

e encorajados a dar um “basta” ao bullyng. A palestra trouxe a conscientização 

direcionada às mudanças de atitude necessárias, reforçando o que é citado no 

Portal Dia a Dia Educação, na Aba “Alunos”: 

 

“ Faça parte da mudança!  

Pequenas atitudes que podem ser valiosas: Na escola ou em outro 

ambiente, informe a um adulto responsável sobre qualquer situação de 

bullying que você tenha testemunhado;  

Se seu amigo sofre bullying, tente convencê-lo a procurar ajuda e faça-o se 

sentir mais à vontade no grupo. 

 Não pratique e não permita bullyng! ” 

 



 
 
 

 
Confira as fotos da palestra:  

 

 

 

 

 

 

 

Conheça também os 10 passos para acabar com o 

bullyng no link:  

 

http://www.alunos.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo

.php?conteudo=383 
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