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Núcleo de Educação de Direitos – NUDEDI apresenta o projeto: 

Brincando Direito: Fazendo Bonito!
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pela SEMED, considerando o grau de vulnerabilidade dos usuários da rede expostos a 
esse tipo de violência. São crianças que vivem na região portuária da cidade (Região 
III), que convivem diariamente com os problemas presentes nas periferias dos grandes 
centros, com os agravantes: o intenso fluxo de caminhões cargueiros nas redondezas 
das escolas e a alta incidência de prostituição, inclusive infantil. Esta segunda edição 
do livro Brincando Direito segue o modelo instituído na edição anterior. Mais de 
mil alunos foram alcançados nesta etapa e estes concorreram em três categorias: 
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A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do 
Estado e exerce a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma da lei. É função institucional 
da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, inciso III da Lei Federal Complementar nº. 
80/1994, promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 
ordenamento jurídico. 

O Núcleo de Educação em Direitos – Nudedi é um instrumento da Defensoria Pública, 
portanto, para a consecução plena de uma de suas funções institucionais mais elevadas, a de 
levar o conhecimento do direito à população e a garantia dos princípios constitucionais da 
ampla defesa e do contraditório.

O Projeto “Brincando Direito” tem o objetivo de oferecer lições práticas sobre o 
Direito e cidadania para crianças de quatro a dez anos, estimulando-as a integrarem de forma 
consciente e participativa o bojo de uma sociedade democrática, nos limites próprios da 
idade, sobretudo a se reconhecerem como sujeitos de direitos e de deveres.

A quarta etapa do projeto trabalhou o tema: “Prevenção e enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescentes”, cujo lema dá nome a esta segunda edição do 
livro: “Brincando Direito: Fazendo Bonito!”. Tendo em vista a complexidade do assunto, o 
debate foi ampliado aos pais dos estudantes da educação infantil e fundamental e todos 
os profissionais que compõe a rede de apoio institucional para proteção das crianças e 
adolescentes, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O “Brincando Direito: Fazendo Bonito!” foi lançado no “1º Seminário de Prevenção e 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes”, que ocorreu no dia 18 de 
maio de 2017 na Universidade de Vila Velha – UVV. Este  foi um evento fruto de parceira entre 
a Defensoria Pública do Estado, a referida Universidade, seu mestrado em segurança pública 
e o Fórum de Saúde Mental Infanto-juvenil de Vila Velha, tendo contado com a participação 
de atores da rede de proteção à criança e ao adolescente.

Em decorrência da sensibilidade do tema proposto, após a capacitação dos 
profissionais da rede de educação realizada no referido seminário, a Defensora Pública 
responsável pelo projeto ainda promoveu reuniões com os pais de alunos das escolas 
pactuadas, a fim de apresentar o projeto, seus objetivos e debater o tema com os mesmos. 
Somente após estes encontros, as apresentações com as crianças ocorreram.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) continuou sendo o grande norte 
do projeto que pretende, desde o seu inicio, informar as crianças sobre seus direitos e 
deveres e tornar este importante diploma legal como algo familiar aos pequenos. Além 
disso, utilizando-se mais uma vez do instrumento da contação de histórias às crianças, foi 
apresentado o problema da violência sexual de maneira a mostrar as situações de violações 

APRESENTAÇÃO
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e realizando a prevenção, conscientizando-as sobre o papel e a importância da rede de 
proteção e defesa  das crianças e adolescentes. 

Para realizar tão delicada tarefa, foi feita adaptação do livro “A mão boa e a mão 
boba” da autora Renata Emrich e, por meio da história contada, foram apresentadas de 
maneira sutil e cuidadosa lições como o domínio sobre o próprio corpo, o conceito de 
intimidade e a necessidade de não guardar segredo acerca de situações desagradáveis para a 
lista de adultos confiáveis. E assim, os pequenos puderam entender que os adultos confiáveis 
podem ser os do ambiente familiar, do ambiente escolar, do Conselho Tutelar e da própria 
Defensoria Pública, além da possibilidade da denúncia anônima através do disque 100.

A comissão julgadora também teve participação fundamental. Ela  foi formada por 
membros do Conselho Tutelar, da Academia de Letras de Vila Velha, da SEMED, da Defensoria 
Pública e do Fórum de Saúde Mental Infanto Juvenil de Vila Velha. Com sensibilidade, a 
comissão soube analisar o tema tão delicado demonstrado nos trabalhos apresentados 
pelos alunos, sempre respeitando as regras estabelecidas no edital e se comprometendo 
com o dever de promover a inclusão, permitindo que crianças com deficiências pudessem 
participar com igualdade de condições do certame.

O resultado foi o melhor possível e se encontra documentado neste livro. Mais uma 
vez, as crianças demonstram com clareza a capacidade de entender o mundo a sua volta, 
desde que os temas lhes sejam apresentados de forma adequada, o que inclui o respeito 
à infância, o uso de linguagem infantil e outros recursos que tornam o aprendizado uma 
brincadeira. A educação é um caminho longo que cada um trilha de modo especial. Esta é 
a beleza de nossa existência: a individualidade dos aprendizados, a liberdade de ser o que 
somos e o desejo de continuarmos caminhando, agregando os valores nos quais depositamos 
importância. 

Toda criança tem o direito de viver sem sofrer violência sexual, psicológica, 
institucional e física, conforme reza o art. 5º do Ecriad. Todos nós somos importantes 
para a evolução da sociedade! Crianças são sujeitos de direito, deixemos de tratá-las 
como meros objetos de intervenção! Não temos a pretensão de criar um livro em que 
nossas crianças possam morar, quisera pudéssemos protegê-las desta forma! Mas não 
temos a maestria de Monteiro Lobato. No entanto, num mundo onde elas são cada vez 
mais vítimas da barbárie praticada por quem lhes quer retirar o mais lindo de seus dons: 
a infância; cada página deste livro é prova de que elas podem aprender a se defender e, 
com nossa ajuda, dar um grito de basta a esse ciclo de violência!

Geana Cruz de Assis Silva
Defensora Pública do Estado do Espírito Santo

Coordenadora do Brincando Direito
Membro do Nudedi
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Yago Fonseca de Vasconcelos, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.

Professora: Mirian Flores Lyra. 
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Olá gente!

Eu vou falar como é importante a gente ter os pais.
A cada 3 horas no Espírito Santo há uma criança inocente sendo violentada. 
No Brasil coisas erradas acontecem e a gente não percebe. 
Quando alguma coisa acontece com você, fuja!
Disque 100.
Corra para um lugar mais próximo e seguro, que tenha pessoas que você 

confie.
Conte para seus pais, para isso nós temos os pais. 
Não tenha medo, não guarde segredo. 
Dicas:

DISQUE 100

Arielly Sena de Oliveira, 11 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 5º ano.
Professora: Giovanna Oliveira Christe Militão. 
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Era uma vez uma menina e o seu nome era Sara. Um dia ela foi ao parquinho 
brincar. Sabe quem apareceu? A mão boba. Ela começou a xingar e bater na Sara. Foi 
quando apareceu a mão boa para ajudar Sara. Depois elas foram brincar e fazer um 
lanche. 

FIM! 

A mão boba e a mão boa

Ana Júlia Nascimento Oliveira, 08 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 2º ano.
Professora: Ilaete Anholeti Braz Guedes.
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Amanda da Silva Alochio, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.
Professora: Mirian Flores Lyra.
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Layslla Custódio Ferreira, 08 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 2º ano.

Professora: Midian Mathias Patrocínio. 

A mão boba e a mão boa me oferecendo um pirulito
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Ana Júlia Guimarães Barcelos, 04 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 4.
Professora: Carolina Vitorino Loreto. 
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Deborah de Oliveira Ferreira, 10 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 4º ano.

Professora: Irca do Carmo B. Mazzarim  

Ninguém pode filmar você, nem tirar fotos de você sem roupa.
Pelo computador ou pelo celular, tome cuidado com quem você conversa. 
Não marque encontro sem o conhecimento ou autorização dos seus pais.
Nunca fique sozinho na companhia de pessoas que você não conhece.
Lembre-se disto: se você sofrer um abuso, como os mostrados neste livro, a 

culpa não é sua. Procure ajuda imediatamente. Não tenha vergonha, nem medo de 
contar tudo o que aconteceu. Ligue para o 190. 

Criança esperta
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Sofia Carolina Nunes Chisté, 04 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 4.
Professora: Luciana Guimarães Valory.
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Yasmin Rodrigues da Silva, 04 anos. 
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 4.

Professora: Elizabeth Aparecida Castelari Bissoli. 
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Letícia de Oliveira, 10 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 5º ano.
Professora: Lauricéia Alves Fortunato.

Violência sexual,
coisa que não se brinca
e faz mal para nossa vida!

Pode causar pavor!
Horror! Mas é uma coisa
Que tem temor!

Discando 100 você
estará numa mão de
Amor!

Cuide-se, previna-se!
Juntos somos mais fortes
e por isso precisamos
de suportes!

FIM!

Violência sexual
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Thainara Ferreira Duarte, 05 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 5.

Professora: Alice Rocha Paes.
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Evellen Santos Brum, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.
Professora: Valquíria Santos da Silva Matos.
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Camila Kevilin de Melo Silva, 11 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 5º ano.

Professora: Lauricéia Alves Fortunato. 

No Brasil há uma grande quantidade de crianças e adolescentes que são 
abusadas, na maioria das vezes são meninas, pois as pessoas de má intenção acham 
que nós, meninas, não sabemos nos defender. 

Muitas das vezes, as pessoas de má intenção estão próximas de nós e nem 
percebemos. Vem nos oferecendo coisas boas só para disfarçar a verdadeira intenção. 

Só aqui no Espírito Santo nesse ano de 2017, mais de 70 mulheres foram 
assassinadas, sendo que, muitas delas, antes de morrerem, foram violentadas 
sexualmente. 

Essa violência tem que acabar. Se você sofre ou conhece alguém que sofra essa 
violência, disque 100. Sua identidade será preservada. 

Violência Sexual é CRIME!

Violência sexual 



24

Miguel Bonaza Bittencourt, 04 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 4.
Professora: Luciana Guimarães Valory.
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Isabella de Araújo Moraes, 05 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 5.

Professora: Sueli Teixeira de Souza. 
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Jhulya Sâmella Rocha de Deus, 10 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 5º ano.
Professora: Tatiane Franklin.

Todos devem ficar atentos  com nossas crianças e adolescentes, pois quando 
menos esperamos, há alguém nos vigiando. Estou falando da violência sexual contra 
crianças e adolescentes. O desaparecimento de crianças, adolescentes e a exploração 
de crianças e adolescentes pode ser uma grande preocupação. Crianças que estão 
sozinhas ou quando estão em um momento de lazer e os pais se “desligam” por um 
minuto, essa criança pode ser violentada sexualmente. 

Fique muito atento, pois pessoas que dizem amigos podem ser os causadores 
desse tipo de violência, como foi o caso da menina Araceli. Ela foi violentada 
sexualmente no centro de Vitória depois de voltar da escola. 

Como foi o caso da menina Milena. Ela saiu sozinha sem avisar ninguém e se 
perdeu. Passou um motorista falando que iria ajudar ela a voltar para casa, ela aceitou, 
mas o tempo foi passando e ela estava cada vez mais longe de casa. Milena foi abusada 
e violentada sexualmente pelo motorista e nunca mais voltou para casa. 

Nossas crianças não podem sofrer caladas, por esse motivo! Se você já foi 
violentada ou presenciou algum caso de violência contra menores de 18 anos, disque 
100. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Não apoie esse tipo de 
violência. Diga não a violência sexual contra crianças e adolescentes.  

Atenção, atenção!
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Gabrielly dos Passos Oliveira Fagundes da Silva, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.

Professora: Mirian Flores Lyra. 
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Maria Gabrieli da Silva Soares, 04 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 4.
Professora: Patrícia Freitas Carneiro. 
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Antônio Soeiro de Castro Neto, 11 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 5º ano.

Professora: Cláudia Mara C. dos Santos Andrade. 

Meninos e meninas,
prestem atenção!
Vamos combater
a exploração.

Adultos e crianças,
não fiquem parados!
Vamos ajudar os
que estão sendo
abusados!

Não só crianças
e adultos que
tem que prestar
atenção, até os 
idosos sofrem
exploração.

Pare e pense!
Vamos nos mexer.
Esse explorador
pode pegar você!

Vamos todos pessoal,
contra o abuso sexual!

Vamos todos!
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Janini Santos de Souza, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.
Professora: Hamanda Zorzal Alves Gava. 
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Henrique Nascimento Oliveira, 06 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 1º ano.

Professora: Fabiana Silva Araújo. 

Diga Não ao Abuso Infantil.
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Maria Clara Leão dos Santos, 09 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 3º ano. 
Professora: Rutileia Pimentel.  

ENUNCIAR PESSOAS QUE ABUSAM DAS CRIANÇAS

R NA ESCOLA

ESPEITO

STUDAR

GUALDADE

ODOS NÓS TEMOS DIREITOS.

ORRISO É O QUE PRECISAMOS NA NOSSA VIDA.

UMANIDADE

MA VIDA MELHOR.

MOR

ABEDORIA PARA NÃO ACONTECER FALTA DE RESPEITO E ABUSO. 

UÇA O QUE SEU PAI E SUA MÃE FALA COM VOCÊ, ELES QUEREM SEU BEM.

ÃO CONFIE EM ESTRANHOS.

UITAS PESSOAS ACREDITAM EM GENTE QUE NÃO CONHECE.

BEDECER

D
I
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E
I
T
O
S
 
H
U
M
A
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O
S

Direitos Humanos
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Lucas Ribeiro Rodrigues, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 5.

Professora: Valquíria dos Santos da Silva Matos.
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Júlio Cesar Pereira Medeiros, 09 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 4º ano.
Professora: Sílvia Maria Góes da Silva Maia.

Como dizem por aí, existe a 
mão boba e a mão boa.
Vou contar uma história.

Era uma vez uma menina
bonita andando pelo bosque
ou um parquinho e então
apareceu a mão boa oferecendo
um pirulito bem gostoso
e um carinho bem bom.

E outra hora viu a mão boba
dando um pirulito maior 
e mais gostoso, mas
a mão boba fez carinhos
ruins e a menina tentou 
gritar mas a mão boba
fechou a boca dela. 

Mas aí a mão boa chegou 
a menina não falou nada. 
Outro dia a menina passeava, 
sentou e começou
a sentir uns carinhos ruins
mas a menina gritou e
dessa vez ela contou 
tudo para a mão boa.

A mão boa encarou a mão boba
e ligou para a polícia
e o mão boba ficou com 
“cara de tacho”.

Mas também hoje em dia
nós temos os melhores 
Defensores Públicos
que te dão o direito
de muitas coisas, 
como medicação.
Por isso temos que ser obedientes.
Tchau.

Sempre conte, Nunca esconda



35

Richardson Gabriel de Souza Almeida, 04 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil 4.

Professora: Márcia Eli dos Santos Rodrigues.
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Miguel Coimbra Campanharo, 04 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 4.
Professora: Patrícia Freitas Carneiro. 
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Ana Clara Coutinho Barbosa, 09 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 4º ano

Professora: Juliana Gonçalves Barbosa Effgen. 

Era um dia lindo lá fora, 
então saí para brincar e escutei 
alguém me chamando:

- Psiu, menininha, venha 
aqui. Não tenha medo.

Ela me ofereceu doces e 
guloseimas. Disse que os doces 
estavam no carro dela e pediu 
que eu seguisse ela, então eu fui. 
Ela pediu para eu pegar no banco 
do carro e na hora que fui pegar 
os doces me empurrou e fechou 
a porta. Eu gritei: Socorro, me 
ajudem!

Um homem escutou, ele 
foi até o carro e perguntou o que 
estava acontecendo e eu disse:

 - Por favor, me tire daqui. 
Eu quero minha casa. 

Ele me tirou do carro e me 
levou para casa.

 
Fim!

Nunca deixe ninguém tocar no seu corpo
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Pedro Gabriel dos Santos Gomes, 05 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 5.
Professora: Ivana Machado da Rosa.
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O seu corpo é um tesourinho!

Quando um homem mal
te tocar,
não pode esconder esse segredo!
Isto é caso de polícia.

Conte para o seu pai,
sua mãe, ou 
seu professor, ou avós.

Você não pode esse
Segredo esconder!

Você que já sofreu abuso
e está lendo esse poema
e não falou com seus pais (etc.)
Fala, porque é muito
grave e se você achar
que seus pais não te amam
eles te amam muito, tá?

Elisa Pereira Peçanha, 10 anos.
UMEF Leonel de Moura Brizola – 4º ano.

Professora: Vastir da Rocha Donadia. 

O seu corpo é um tesourinho



40

Geórgia Hastenreiter Ferreira, 05 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 5.
Professora: Sueli Teixeira Souza.
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Kesley César Costa Silva, 11 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 5º ano.

Professora: Carla Luiza Gonçalves.

Senhor, todo dia fiscaliza que está tudo certo com sua filha, porque tem gente 
maldosa e ela pode estar sendo abusada sexualmente . Então, por isso ligue para sua 
casa ou disque 100, para ter certeza que sua filha está segura. E se tiver escondendo 
algo, conte para sua mamãe ou para seu papai, porque este mundo está cheio de 
coisas estranhas e perigosas para vocês humanos verem.

Fique atento
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Eloah dos Santos Melo, 05 anos.
UMEI Professor Irineu da Fraga Neves – Infantil5.
Professora: Mirian Flores Lyra.
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Oi filha, vou te falar:
- Seu corpo é um tesouro!
Mas se alguém te tocar
E você não gostar
Conte para um adulto de sua confiança.

E se você estiver sozinha
e alguém te chamar e 
te der um doce ou outra coisa
não aceite, porque pode ter
alguma coisa, tipo veneno.

E se isso acontecer,
fale para um adulto 
da sua confiança.
Não aceite isso não.
E não guarde isso, conte. 

Prevenção à violência sexual contra crianças e 
adolescentes

Talita Vasconcelos Teixeira Pires, 08 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 3º ano.

Professora: Gilda Olímpia Da Silva Soares.
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Marya Eduarda Vitória do Nascimento, 05 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 5.
Professora: Ivana Machado da Rosa.
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Violência sexual 
é crime!
Fale pra mamãe, pro papai e
pro seu professor (a).

É crime violência sexual, 
fale com um adulto de sua confiança.
Nunca guarde esse segredo. 
Você vai ficar com um
peso na consciência.

Fale, não tenha medo.
Não guarde segredo, fale.
Ninguém pode encostar 
No seu corpo. 
Ele é um tesouro!

Abuso sexual é crime.

Abuso sexual é crime

Sandra Cristina Picinatti Silva, 08 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 3º ano.

Professora: Gilda Olímpia Da Silva Soares.
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A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é muito importante para 
nós e se alguém tocar em você, conte para a pessoa que você mais confia. Então 
sempre cuide do seu corpo. 

O nosso corpo

Elisa Souza Santos, 07 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira - 2º ano. 
Professora: Vilma Rossi Gaede Mariano Da Silva.



47

Meu corpo é somente meu: ELE É MEU TESOURO!

Miguel Barbosa de Melo Lacerda, 07 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 1º ano.

Professora: Vilma Galdino Graça. 
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Maria Luíza Rodrigues Pereira, 10 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 5º ano.
Professora: Giovanna Oliveira Christe Militão. 

Nunca deixe um estranho te tocar,
se você não gosta do carinho, diga não.
Não permita, fale para um adulto confiável.
Nunca aceite presente de estranho.
Ligue para o “100”.
A Nina vai te mostrar:

Um belo dia, Nina estava passeando pelo parque, de 
repente um homem alto chamou ela para um beco. Ela foi. 
Ele deu um presente bem bonito e passou a mão no corpo 

dela. Ela saiu correndo direto para a casa 
dos pais.. 

 Ela falou para a mãe dela o que 
houve e o pai dela ligou para ele. Marcaram 
um encontro no parque e chamaram a 
polícia. E o homem malvado foi preso.  

Um recado da nina

Se alguém tentar te beijar 
contra sua vontade, diga não. 
Então Nina ensinou, diga não.

Não deixe ninguém fazer 
isso, só se for alguém de sua 
confiança. Diga não ao abuso 
infantil. 



49

Rhayanna Barbosa Manhães, 07 anos.
UMEF Marina Barcellos Silveira – 2º ano.

Professora: Vilma Rossi Gaede Mariano Da Silva.

Era uma vez um orfanato que tinha muitas crianças. Num belo dia apareceu 
um cara mau que queria uma criança para maltratar. Então tenha cuidado com seu 
corpinho. 

Não guarde segredo!

Abuso Sexual
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Hevelyn Barcelos Gonçalves, 04 anos.
UMEI Basílio Costalonga – Infantil 4.
Professora: Patrícia Freitas Carneiro.
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