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Fabrício Carpinejar fala sobre Bullying com comunidade escolar do Colégio 

Farroupilha 

Evento, que faz parte da campanha Farroups contra o Bullying, acontece na terça-feira, 08 de 

novembro, e conta ainda com talk show protagonizado por estudantes, pai de aluno e professor 

 

Dando continuidade às diferentes atividades da campanha “Farroups contra o Bullying”, o 

Colégio Farroupilha promove, no dia 08 de novembro (terça-feira), a palestra “Vamos falar 

sobre bullying!”, com o cronista e jornalista Fabrício Carpinejar. O encontro faz parte do 

programa Cuidar é Básico e acontecerá às 18h30, no Auditório da Unidade Três Figueiras. 

 

A proposta deste evento partiu dos alunos, que também terão participações no dia, estando à 

frente de talk shows e registrando o encontro. Haverá ainda talk shows de Nauro Mitmann, pai 

de duas alunas do Farroupilha, e do professor de História Eduardo Soares. 

 

As inscrições são gratuitas e destinadas a todos os membros da comunidade escolar. Até o 

momento, 200 pessoas estão inscritas no evento. 

A campanha 

A campanha “Farroups contra o Bullying” visa o protagonismo estudantil na valorização das 

potencialidades de cada um e no combate ao bullying. Em um primeiro momento, os 

representantes de turma foram convidados a um encontro e, em grupos com alunos de 

diferentes níveis de ensino, debateram o assunto após assistirem o vídeo “A peste de Janice”, 

baseado no conto de mesmo nome de Luís Augusto Fischer. Sensibilizados com o tema, os 

alunos sugeriram uma série de ações para prevenir e combater a prática de bullying, entre as 

quais uma palestra envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

No dia 11 de outubro, o mesmo grupo se reuniu para programar o encontro do Programa 

Cuidar é Básico, sugerindo ações de relacionamento com as famílias para que a campanha 

ultrapasse os muros do Colégio. 

 

Já em 20 de outubro, Dia Mundial do Combate ao Bullying, todos os estudantes das unidades 

Três Figueiras e Correia Lima pararam nos dois primeiros períodos de aula da manhã e da tarde 

para refletir sobre o assunto. As produções dos estudantes refletem valores como amizade, 

companheirismo e respeito ao próximo, e estão ilustrando a campanha ‘Farroups contra o 

bullying” na página do facebook do Colégio. 

Serviço: 

“Vamos falar sobre bullying!” – Edição especial do Programa Cuidar é Básico com palestra de 

Fabrício Carpinejar 

Data: 08 de novembro (terça-feira) 

Horário: 18h30 às 20h 

Local: Auditório da Unidade Três Figueiras 

Contato: 
Cristiane Parnaiba 
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