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 Vamos mudar o comportamento “bullying”  

O Projecto EUBULLY é financiado pela Comissão Europeia e foi desenvolvido 

para solucionar os comportamento “cyber bullying” e “bullying” do mundo 

real. EUBULLY vai funcionar em Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Roménia e 

Grécia e centra-se especificamente sobre a criação de ambientes seguros e 

protegidos de espaços físicos e virtuais, para que os jovens 5-18 anos, pais, 

professores e outros membros da pessoal de apoio nas escolas e 

organizações comunitárias possam discutir abertamente o comportamento 

“bullying”.  Pelo menos 5.000 jovens em primárias, secundárias e ensino 

especial, 2000 pais / responsáveis, 500 professores e outros membros da 

comunidade didactica / da comunidade  de apoio de todos os países irão 

beneficiar do projecto. 

  

 

 

  

 

Valor adicional no projecto EUBULLY representa o desenvolvimento de uma 

aplicação que se pode descargar nos disposítivos móveis (de uso manual) pode 

ser utilizada no programa escolar, como parte da estratégia de ensino ITC 

essencial, bem como para influenciar a comunidade mais abragente uma vez 

que a mesma pode ser utilizada fora do espaço da aula e pode passar a ser um 

instrumento para os jovens no espaço virtual mais alargado. A nova aplicação 

para tecnológias móveis  assegura o apoio em tempo real e vai permitir as 

victimas o registro e a denuncia do acontecimento, com toda a identificação. 

 

  
 

Atelier de teatro com InSite Drama e Spectacle Theatre 
 
Outros resultados do projecto incluem: 

 

a base de dados onde pode ficar registado o depoimento das 

vitimas, assegurando informação  de pesquisa do comportamento  

“cyber bullying” em tempo real. A base de dados sera alojada no novo 

website EUBULLY de forma que a aplicação possa fazer parte do 

conteúdo de ensino ITC nas escolas, como forma de utilidadade da 

mesma como parte dos recursos de ensino clássico; 

 uma nova obra de teatro sera traduzida e adaptada pelos parceiros e 

poderá ser filmada e incluída nos website para maior visualizacação e 

utilização como recurso educacional; 

 um evento de promoção em Bruxelles, no Parlamento / Comissão 

Europeia em 2016. 

 um evento nacional sobre o tema cyberbullying em cada país parceiro 

(Inglaterra, Irlanda, Grécia) com um mínimo de 3 apresentações em 3 

eventos nacionais suplementares de cada país. 

 

 

EUBULLY oferece uma abordagem mista – criação da 

inovação no espaco virtual, junto com a transferência e a 

transformação das melhores practicas no que diz respeito a 

utilização do teatro no mundo fisico, assegura um ambiente 

seguro e protegido para solucionar os comportamentos de 

“bullying” de uma forma aberta. EUBULLY dará apoio a 

todos os jovens, inclusive para os que são mais vulneráveis 

(ciganos, nómadas, minórias etnicas / religiosas, jovens em 

cuidado, com carencias, com comportamentos 

problemáticos, os que vivem na pobreza) e vai incluir o 

pessoal de apoio adicional (dos centros residenciais, de 

assistência médica, associações especializadas na recolha 

destes grupos nas escolas e na comunidade).  

 
Aplicação para reportar 
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