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Formador: Sónia Seixas, Doutor em Psicologia Pedagógica, pela Universidade de Coimbra 

Modalidade da Formação: Jornada 

Destinatários: Todos os Grupos Disciplinares 

Relevância: Para os efeitos previstos no RJFC, releva para progressão na carreira, mas não para a dimensão 
científica e pedagógica 

Certificação: Emissão de Certificados aos docentes destinatários que cumpram a totalidade das horas de 
formação. 

Cronograma e duração: 2 sessões à distância (plataforma ZOOM) com 6 horas síncronas 

Bullying e Cyberbullying 
9 de março 18h00 - 21h00 

11 de março 9h30 - 12h30 

Objetivos: 
O presente curso de formação procura promover a aquisição e aprofundamento de conhecimentos teóricos 
e competências práticas no âmbito dos comportamentos de bullying e cyberbullying em idade escolar, que 
permitam aos formandos identificar, prevenir, intervir e combater o bullying e o cyberbullying. Nesse sentido, 
pretendem-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

•Sensibilizar para a diversidade de comportamentos agressivos em idade escolar, nomeadamente no 
âmbito do bullying e do cyberbullying; 

•Desenvolver competências de diferenciação entre o bullying e o cyberbullying; 
•Conhecer as características da comunicação através dos ecrãs; 
•Desenvolver competências de identificação dos alunos potencialmente envolvidos em comportamentos 

de bullying e de cyberbullying; 
•Capacitar para a utilização simultânea de diferentes abordagens de prevenção e intervenção; 
•Refletir sobre materiais pedagógicos a serem trabalhados com os alunos, no âmbito de ambas as 

problemáticas. 

Bibliografia e Webgrafia: 
•Manson, K. L. (2008). «Cyberbullying: A Preliminary Assessment for School Personnel» 
•Guia de actuación contra el ciberacoso. Padres Y Educadores, editado em 2012 pelo Ministério de Industrias, 

Energía Y Turismo. 
•http://www.injuve.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20de%20actuaci%C3%B3n%20contra%20el%20cib

eracoso.pdf 
•Mora-Merchán, J.A. & Jager, T. (Eds.). (2010). Cyberbullying. A cross-national comparision. Landau: Verlag 

Empirische Padagogik 
•Elgar, F. J., Napoletano, A., Saul, G., Dirks, M.A., Craig, w., Poteat, V. P. & Koenig, B. W. (2014). 

«Cyberbullying victimization and mental health in adolescents and the moderating role of family diiners», 
in JAMA Pediatrics, 168 (11), 1015 – 1022 

•A convenção sobre os Direitos da Criança. Unicef - https://www.unicef.pt/media/2766/unicef_convenc-a-
o_dos_direitos_da_crianca.pdf 

•Cyberbullying, human rights and bystanders. Australian Human Rights Comission. 
•Bullying - Know Your Rights: Violence, Harassment and Bullying Factsheet. Australian Human Rights 

Comission. 
•Legislação Nacional. Direito das Crianças e Legislação Conexa. Comissão Nacional de Proteção de Crianças 

e Jovens em Risco.https://www.cnpdpcj.gov.pt/legislacao2 
•Gabinete Cibercrime da Procuradoria- 
•Geral da República.https://cibercrime.ministeriopublico.pt/. 

Ação de formação de curta duração acreditada de acordo com o Despacho n.º 5741/2015, de 
29 de maio, pelo Centro de Formação Agostinho da Silva. 

Inscrições: em www.platanoeditora.pt, usufruindo os sócios do SPLIU-Sindicato Nacional dos Professores 
Licenciados pelos Politécnicos e Universidades de um desconto de 20%. 


