
*1º ciclo*





OUVE com 
atenção a 
canção da 

Luísa Sobral.
Qual a 

expressão que 
mais se repete?

Letra

https://dgxy.link/6BxGs

https://dgxy.link/6BxGs


Todos gozam com… a Rita …a Sara…o Pedro…

Porquê?  



Regista adjetivos/ expressões  que caracterizam o que a
Rita, a Sara e o Pedro estão a sentir naquele momento.



A canção termina da seguinte forma. Explica.



Se a Rita, o Pedro, a Sara fossem teus amigos, 
como reagirias? O que farias? O que dirias?



Como poderá ser o mundo no dia seguinte?



Registar as tuas respostas 



Na escola, existem crianças que sofrem de bullying?



VÁRIOS TIPOS DE BULLYING



QUEM SÃO OS INTERVENIENTES?

C'est quoi le harcèlement à l'école ? - 1 jour, 1 question



Juntos, o que podemos fazer ?
Observa...Lê...
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Dá algumas sugestões.



TODOS PODEM AJUDAR?

SIM !



NÃO ESTAMOS SÓS

A quem devemos pedir apoio na escola?

Juntos somos mais fortes!



For  the birds



O respeito começa em mim!

O respeito começa em nós !
O respeito começa em ti !







Letra

https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/ser-diferente-normal/

SER DIFERENTE É NORMAL

Gilbert Gil

Vamos cantar para celebrar !

https://www.youtube.com/chann
el/UCFVl4WIbu_URhs_WcfmevKw

https://www.letras.mus.br/gilberto-gil/ser-diferente-normal/


Parte 2 Vamos Participar na 

Campanha Stop o Bullying!



Para participar, podes fazer um poster para 
ilustrar os versos:

Podes utilizar a ferramenta Digicard. https://ladigitale.dev/digicard/#/
ver explicação no slide seguinte.



4- Inserir fundo: cor ou imagem da 

internet por pesquisa,  ou imagem 
guardada no teu ficheiro

5- inserir objeto: balões, 

setas, formas 

1- Escolher formato    
(canto superor 
esquerdo) 

6- Inserir caixa de texto

3- Inserir objeto/  personagens
guardadas no teu ficheiro

INSTRUÇÕES - ferramenta Digicard https://ladigitale.dev/digicard/#/

Não precisas de criar conta. Assim, para não perderes o teu trabalho 
final, depois de criares o teu poster, tens de o guardar no teu ambiente 

de trabalho ou ficheiro. 

2- Clicar para abrir 
caixa de ferramentas  
Escolher formato    
(canto inferior direito) 



Para guardar

1- Procurar rodinha no canto superior 
direito e clicar.

2- Clicar na primeira opção 
para extrair o poster sob 
forma de imagem. 

3- Quando o documento aparecer no canto 
inferior esquerdo , basta guardar  com ajuda 
do professor (clicando do lado direito do rato, 
abrir e guardar como). 



Formatação

Tipo de 
letraCor da letra

Centrar 
texto

Texto à 
esquerda

Texto à direita

Eliminar caixa 
de texto

Primeiro e segundo plano

Bloquear objetos, 
balões,...(para não 
mexerem)

Para editar 
texto / 
alterar





Webgrafia

https://www.semb
ullyingsemviolencia
.edu.gov.pt/

https://www.seguranet.pt/sites/defa

ult/files/enable.pdf

https://ladigitale.dev/https://www.seguranet.pt/


