
Diz  ao
NÃO

BULLYING!

www.jf-portimao.pt

Polícia de Segurança Pública (PSP)
Telefone: 

APAV Portimão
Telefone: 
Horário:

282 417 717

282 484 407
 Segunda, Quarta e Sexta-feira, das 

14h às 18h e Terça e Quinta-feira das 9h às 13h

Contactos úteis



Bullying é um termo em inglês utilizado para descrever 

actos de violência física ou psicológica, intencionais e 

repetidos, praticados por uma pessoa ou um grupo de 

pessoas com o objectivo de intimidar ou agredir outra 

pessoa incapaz de se defender.

Sabes o que é o bullying?

lInsulta a vítima e acusa-a de não servir para nada;

lBate na vítima;

lDiz mal da vítima a outras pessoas;

lEstraga as coisas da vítima, como o telemóvel, 

computador, mochila da escola, livros, etc...;

lObriga a vítima a fazer o que ela não quer;

lFaz acusações falsas da vítima, junto de professores, ou 

até da polícia;

lGoza com a forma como a vítima anda vestida, ou com 

as roupas que usa;

lFala mal e ofende as pessoas da família da vítima;

lUsa o messenger e chats para ofender e dizer mal  da 

vítima;

lFaz chantagens com a vítima.

lFaz ameaças.

Sabes o que o bullie pode fazer?

Sabes o que deves fazer?
Se estás a ser vítima de bullying ou conheces alguém 

que está a ser, não tenhas medo de contar a alguém 

da tua confiança o que se está a passar. Ganha 

coragem e conta a um familiar, amigo, professor ou à 

polícia.

NÃO TENHAS MEDO 

NÃO SINTAS CULPA
Se queres saber mais sobre o bullying visita 

o site www.portalbullying.com.pt
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