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DIA NACIONAL DE COMBATE AO BULLYING E À 

VIOLÊNCIA NA ESCOLA

• A Lei 13.277/2016, que institui 7 de abril como o Dia 
Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola.



• “Violência física ou psicológica realizada através de atos
de intimidação, humilhação ou discriminação de forma
verbal, física, psicológica ou virtual”.

• Assim caracteriza-se o bullying, tema central deste dia 07
de Abril em que vivenciamos no Brasil o Dia Nacional de
Combate ao Bullying e à Violência na Escola.



• O bullying pode acontecer de modo repetitivo e persistente,
sendo direcionado contra um ou mais colegas, caracterizando-se
por atingir os mais fracos de modo a intimidar, humilhar ou
maltratar os que são alvos dessas agressões.



• A Lei de Nº 13.185 de 06 de novembro de 2016 instituiu o
Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em
todo o território nacional.

• Entre seus objetivos destacam-se: prevenir e combater a prática
da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade;

• Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação
das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do
problema;

• instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores.



O que é Cyberbullying:

• Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra 
alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas.



• Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para
intimidar e hostilizar uma pessoa (colega de escola, professores,
ou mesmo desconhecidos), difamando, insultando ou atacando
covardemente.



• Etimologicamente, o termo é formado a partir da junção das
palavras “cyber”, palavra de origem inglesa e que é associada
a todo o tipo de comunicação virtual usando mídias digitais,
como a internet, e bullying que é o ato de intimidar ou humilhar
uma pessoa. Assim, a pessoa que comete esse tipo de ato é
conhecida como cyberbully.




