
Dicas de segurança para crianças
Protegendo-se de agressões sexuais

Algumas dicas para se proteger de uma situação de risco e prevenir a 
violência sexual por desconhecidos / agressores.

Toque Seguro e Não Seguro
Toques seguros são toques que mantêm as crianças seguras, que são posi�vos para elas e que as fazem sen�r-se 
cuidadas. Toques seguros incluem abraços e cafunés. Toques seguros também podem incluir toques que podem 
doer, tais como o exame feito por um médico quando se está doente.

Toques não seguros são toques que o obje�vo é ferir o corpo ou as emoções das crianças e também toques que 
podem ser seguros, mas que uma criança não quer daquela pessoa. Por exemplo: toque nas partes ín�mas do 
corpo, quadris, genitais, peito, lábios, rosto…

Desconhecidos não são seus amigos

- Não fale com desconhecidos quando seus pais não es�verem por perto.
- Não aceite presentes de pessoas desconhecidas.
- Não acompanhe ou aceite o convite de um desconhecido.
- Não aceite a solicitação de um desconhecido.

3 dicas para combatê-los

É importante ser capaz de analisar o risco quando abordado por um desconhecido através das seguintes avaliações:

- Eu me sinto confortável?
- Se você aceita a solicitação de um desconhecido, seus pais sabem onde você está?
- Se houver perigo, alguém lhe ajudará imediatamente?

Falar sobre o ocorrido

Sempre que você se sen�r violado ou for tocado de maneira não segura, você precisa dizer aos seus pais ou à alguém de 
sua confiança imediatamente. Conte o que aconteceu com detalhes, quem fez o quê com você, quando aconteceu, 
como você se sente. O mais importante: se você sen�r que alguém em quem confia não acredita em você, procure 
assistência social. 

Quando alguém lhe der um toque não 
seguro ou fizer você se sen�r desconfortável 
ou inseguro. Peça ajuda, você pode gritar.

Corra imediatamente depois de 
pedir ajuda ou gritar.

Aos seus pais ou com alguém de 
sua confiança sobre o ocorrido.

Grite / Corra / Fale

Grite FaleCorra 

Se responder "Não" em uma das perguntas acima, saia imediatamente e procure seus pais.

Algumas das partes do corpo são ín�mas, não é correto que alguém toque suas partes ín�mas. Não 
importa se você conhece a pessoa.
Você não precisa ficar calado quando alguém lhe toca de uma forma não segura. Conte aos seus pais ou 
a alguém de sua confiança imediatamente.


