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Dia 5 de abril, teve lugar no auditório da escola Secundária de Barcelinhos, uma ação
de sensibilização do programa “Faz-te Ouvir! Dá a Volta ao [Cyber]Bullying!”, destinada a
alunos do 10.ºano desta escola.
Para promover esta ação, contamos com a presença de Tito de Morais, fundador do
projeto MiudosSegurosNa.Net e cofundador do projeto “Agarrados à Net”, coautor do livro
“Cyberbullying – Um Guia Para Pais e Educadores”. Tem mais de 18 anos de experiência
nestas temáticas. Escreveu o primeiro artigo sobre cyberbullying em 2003. Contamos
também com a presença de Cristiane Miranda, Barcelense, coach, cofundadora do projeto
“Agarrados à Net” e criadora do programa Teen On Top - Coaching para Jovens, que
ajuda jovens a terem melhores resultados e a realizar os seus sonhos.
Este programa partiu da premissa de que toda a comunidade escolar deve estar
envolvida na prevenção, identi cação, intervenção e combate ao [cyber]bullying, tendo
sido convidados a estar presentes a Escola Segura, representada pela GNR de
Barcelinhos, o Município de Barcelos e a CPCJ, bem como as Senhoras Enfermeiras
responsáveis pelo projeto Saúde Escolar, da unidade de saúde local de Barcelinhos, a

fi

quem desde já agradecemos a presença e envolvimento na ação junto dos nossos alunos.
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Dado o carácter inovador deste programa, esteve também presente, nesta ação, uma
equipa da SIC (Catarina Marque e Humberto Candeias, que se encontra a realizar uma
Grande Reportagem Especial sobre o tema do [cyber]bullying, a incluir num Jornal da
Noite deste canal televisivo, ainda sem data prevista.
Dada a pertinência do tema deixamos junto da nossa comunidade informações
importantes:
- GNR Barcelos - Tel. 253830180
- Linhas de Apoio:
- Conversa Amiga - 808 237 327
- Linha de Apoio à Vítima - 116 006
- Linha Internet Segura - 800 219 090
- Linha Crianças em Perigo - 96 123 11 11
- SNS24 - 808 24 24 24
- SOS Criança - 116 111
- SOS Estudante - 915246060 (Yorn); 969554545 (Moche); 239484020 (Fixo)
- SOS Voz Amiga - 213 544 545; 912 802 669; 963 524 660;
- Telefone da Amizade - 22 832 35 35; 93 832 35 35; 808 22 33 53

