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Seja uma criança feliz! 
Saiba se cuidar!
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No mundo existem 
pessoas más, que 
podem te machucar!
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Nossas partes íntimas não podem ser tocadas por outras 
pessoas.

Por mais que essa pessoa seja maior e mais forte, familiar, 
amigo ou desconhecido.

Quando alguém quiser ficar sozinho com você e pedir para 
ver as suas partes íntimas ou mostrar as dela para você, 
saia de perto e peça ajuda.
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Caso um adulto insista em mexer em você, fizer brincadeiras 
das quais você que não goste, grite, saia correndo. 

Não fale, nem aceite coisas de pessoas estranhas!

Elas podem estar se fingindo de boazinhas e querer lhe fazer 
mal.

SOCORRO !
ME AJUDEM

Mas você pode 
ser esperto e 
se proteger.
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Quando você for chamado para fazer fotos ou filme, consulte 
sempre seus pais.

Nunca permita ser fotografada ou filmada sem roupas ou 
mostrando suas partes íntimas.

Quando você estiver navegando na internet, não passe infor-
mações suas, como endereço e telefone. Não adicione pes-
soas que não conhece porque quem você acha que está do 
outro lado da telinha pode não ser quem realmente diz ser.
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Se alguém lhe chamar para ver revistas ou pornografia na 
internet não aceite e conte para um adulto de confiança ou 
para seus pais.

Nunca aceite carona!

Por mais que esteja chovendo, a mochila pesada e você mui-
to cansada. Essa pessoa pode estar com intenção de lhe 
machucar.
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Quando for brincar em um parque ou uma praça, peça sem-
pre para um familiar ou adulto de sua confiança ficar por 
perto.

Sempre que se sentir com medo ou ameaçado, conte para 
seu pai, mãe ou outro familiar em quem confie. Conte tudo, 
não esconda nada!

Quando você es-
conde o que está 
acontecendo, as 
coisa ruins podem 
piorar.
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Se algo está acontecendo com você ou seu coleguinha na 
escola, peça ajuda a sua professora.

Se estiver na rua, peça ajuda ao policial.

Todo policial é nosso amigo! 

Com ele, podemos contar sempre que estamos em perigo.
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