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Meu Corpo é Meu Corpo 

Eu gostaria de apresentar para vocês o Programa  
O Meu Corpo é Meu Corpo. É um musical animado e  
gratuito na forma de um Programa de Prevenção  
Contra o Abuso Infantil, que oferece uma abordagem  
diferente acerca desse difícil assunto, falando sobre ele com 
divertimento, animação e canções para entoar.   
 
 



As consequências do abuso infantil para a criança afetada, e para a sociedade 
como um todo, são consideráveis, e a educação é uma das melhores formas 
para prevenir que isso aconteça, ou, se a criança já estiver em uma situação 
abusiva, para que ela tenha informações sobre o que fazer e a quem recorrer, a 
fim de conseguir alguma ajuda.  

Quanto mais precocemente ensinarmos as crianças sobre o tema 
da “Segurança do Corpo” melhor, e eu sei que esse programa funciona em 
crianças com idade acima dos 3 anos, já que eu o apresentei com enorme 
sucesso a mais de 350,000 crianças nos Estados Unidos. 

A beleza do Programa Meu Corpo é Meu Corpo é que ele pode ser ensinado a 
qualquer pessoa. Assistentes sociais, professores, prestadores de cuidados 
diários, pais, prestadores de serviço pós-escolares, organizadores de esportes 
clubísticos e muitos mais. É simples, notável e abre canais de comunicação 
acerca do tema do abuso, que é extremamente importante. 



“Como você pode falar com crianças sobre o tema do abuso infantil?” 
A maioria dos adultos não gosta de falar sobre o tema do abuso, e só o 
pensamento de abordar as crianças de uma forma positiva pode ser algo 
assustador. As músicas divertidas incluídas nesse programa permitem que as 
pessoas se envolvam com as crianças de uma forma simples e positiva.    
 
Porquê música? 
As músicas são também uma forma maravilhosa para que crianças recordem 
aquilo que lhes é ensinado, já que os temas são interativos. Estou certa de que 
todos se lembram, por pouco que seja, de músicas que aprenderam em 
crianças, essas músicas e mensagens acompanharão as crianças e também 
serão uma excelente base para futuras lições de vida.   
*Um estudo com crianças, publicado na Revista de Terapia Musical, revela que 
a música e a aprendizagem de novas canções estão relacionadas com uma   
autoimagem mais positiva e um melhor desenvolvimento da 

autoestima, ajudando a que as crianças se sintam melhor com elas mesmo.  
*The Power Of Music - University of London 
 
 

 



Como usar esse programa: 
Mantenha ele divertido -  
As músicas são animações divertidas e positivas, introduzidas por uma 
personagem de desenho animado chamada Cynthie. Cante, faça 
movimentos manuais, dance, faça qualquer coisa para que a mensagem se 
torne inesquecível. 
 
Mantenha ele simples -  
As crianças não precisam saber detalhes “profundos” sobre o abuso, você só 
precisa de dar três simples regras para elas:  
 
1. Ninguém deve magoar você 
2. Ninguém deve tocar você nas suas partes íntimas   
3. Ninguém deve tirar fotos das suas partes íntimas   
4. Se você tiver um problema fale com alguém  
5. Não guarde segredo se alguém ferir ou tocar em você nas  
   suas partes privadas  
 6. Conte para alguém se você estiver se sentindo intimidada  
 
Mantenha ele positivo -  
O principal objetivo é capacitar as crianças para que elas se sintam positivas 
sobre o seu corpo, e seguras com o fato de saberem que precisam de falar 
com alguém, se houver algum problema.  



É boa ideia escrever uma carta ou fazer um desenho sobre a sessão após 
cada aula, pedindo às crianças um desenho sobre o que foi falado e cantado, 
ou talvez elas possam escrever alguma coisa que tenha acontecido com elas 
ou que considerem preocupante.  
 
Você vai conseguir alguns comentários  
interessantes nas cartas:  
 
“Não toque nas minhas coisas !!”   
 
“Pessoalmente, eu nunca foi abusada, mas a  
minha irmã mais nova foi. Ela contou para a  
minha mãe depois de ver seu programa”  
 
......Ou algo como essa foto (à direita) de uma  
menina de 5 ano de idade, cuja situação  
depois foi investigada.  
 
 
 
Eu sempre recomendo que você faça com que as suas crianças se levantem e 
cantem - ficarão mais atentas do que se estivessem sentadas, e é mais fácil 
fazer movimentos manuais. 



Canção 1  
Meu Corpo é Meu Corpo

Meu Corpo é Meu Corpo 
https://youtu.be/f04ym1G6DF4 



Meu Corpo é Meu Corpo (letra da música) 
 

Meu Corpo é Meu Corpo 
Este é meu corpo, meu corpo 

e ninguém tem o direito de me machucar 
Porque para mim o meu corpo é meu corpo  

  
É meu corpo, meu corpo 

e ninguém tem o direito de me tocar 
Porque para mim o meu corpo é meu corpo  

  
Tenho duas mãos para tocar 

e dois olhos para ver 
E duas orelhas para ouvir o que você está me dizendo 

Tenho duas pernas fortes para me levar onde eu quiser ir 
Tenho também minhas partes íntimas que não quero mostrar 

  
É meu corpo, meu corpo 

e ninguém tem o direito de me machucar 
Porque para mim o meu corpo é meu corpo 

  
É meu corpo, meu corpo 

e ninguém tem o direito de me tocar 
Porque para mim o meu corpo é meu corpo 

  
Tenho cabelo na cabeça que quero que você veja 

E um umbiguinho bem na metade  
Tenho um nariz fofinho e dez dedinhos nos pés 

E tenho uma boca para te dizer o que eu quero que você saiba 
È meu corpo, meu corpo e ninguém tem o direito de me machucar 

Porque para mim o meu corpo é meu corpo  
  

É meu corpo, meu corpo 
e ninguém tem o direito de me tocar 

Porque para mim o meu corpo é meu corpo  
Sim, para mim o meu corpo é meu corpo

Mi cuerpo es mi cuerpo 
Texto de Cynthie 

Olá, meu nome é Cinthia e hoje vamos 
participar do programa  

“Meu corpo é meu corpo”. 
Vamos cantar canções, nos divertir e 

aprender a ficar seguros. 
Sabe, nosso corpo é especial e 

ninguém tem o direito de nos machucar 
ou de tocar em nossas partes íntimas, 
ou fazer qualquer coisa que nos faça 

sentir mal porque o nosso  
corpo é só nosso. 

Vamos cantar a primeira canção. 
Quero que você cante comigo. Ela se 

chama “Meu corpo é meu corpo”.



Meu Corpo é Meu Corpo- Objetivo da Canção:  
Ensinar às crianças que o seu corpo é apenas delas e ninguém tem o direito de 
magoar ou tocar em suas partes íntimas.   
 
Uma das primeiras coisas que deve explicar para as crianças é que nossos 
corpos são especiais, e ninguém tem o direito de nos magoar ou tocar nas 
nossas partes privadas. Então seja claro sobre onde ficam essas partes 
privadas - são as partes de corpo que estão tapadas por suas roupas íntimas, 
elas são privadas e pertencem apenas à própria pessoa.   
  
Depois é importante explicar para crianças que em certos momentos os pais, 
ou quem trata delas, poderão ter de tocar em suas partes íntimas, por 
exemplo:-  
 
1) Quando são muito pequenas, alguém terá de dar banho para elas, mas, quando 
crescem, elas aprendem a tomar banho sozinhas.  
2) Pais, ou quem cuida delas, poderão ter de aplicar remédios nas partes privadas se a 
criança estiver doente ou ferida. Garanta que elas sabem que isso é algo que só os pais 
ou cuidadores ou médicos fariam e, caos se sintam desconfortáveis com isso, podem 
sempre aprender a aplicar o remédio sozinhas.  

3) Um médico poderá ter de tocar nas partes íntimas se a criança estiver doente ou 
magoada, mas a mamãe, papai ou seu cuidador estará sempre com ela, se o médico 
precisar de tocar nessa área. 



Em nenhuma outra ocasião alguém deverá tocar nas partes íntimas. As crianças 
sabem que devem falar “NÃO” se alguém fizer com que se sintam 
desconfortáveis ou caso tentem fazer coisas que elas sabem estar erradas. Isso 
permite à criança saber que o seu corpo é propriedade dela.  
 
 
Mais de 90% dos abusos sexuais ocorrem dentro do seio familiar ou por 
alguém que a criança conhece e confia. É muito prejudicial para uma criança 
quando essa confiança é quebrada. Eles precisam saber que existe um 
lugar seguro onde podem pedir ajudar e alguém que 
vai ouvir e acreditar nelas.  
 
Guardar segredos  
Os abusadores de crianças e predadores sexuais muitas vezes confiam no fato 
de que a criança irá manter segredo e só por isso já vale ter a regra  
“Sem segredos”.  
 
Passar essa ideia desde cedo fará com elas se sintam mais confortáveis  
em não manter segredos “inseguros” se alguém as magoar ou tocar  
de forma inadequada. 



No caso de um abuso, as crianças precisam saber que:  
1) Elas não têm culpa   
2) Elas não devem sentir culpa  
3) É importante contar para que o abuso possa parar   

Por favor mantenha em consideração que o agressor é geralmente alguém que 
a criança conhece ou ama e confia, portanto esse assunto precisa ser discutido 
cuidadosamente.  

Não se irrite na frente da criança, ela precisa que você mantenha sua calma e 
seja responsável.  

Você pode explicar para elas que, como um viciado em drogas ou álcool, as 
pessoas que abusam de crianças precisam de ajuda. Assim elas poderão 
melhorar e deixar de magoar crianças. É por isso que é tão importante para elas 
contar a situação para alguém.  

A era digital  
Com a chegada da era digital precisamos também de proteger as crianças de 
pessoas que podem querer tirar fotos inapropriadas. Quando você fala com as 
crianças sobre toques inapropriados, também deve falar que as pessoas podem 
querer tirar uma foto (mesmo que não tentem tocar nelas) e, se alguém tentar 
tirar uma foto, elas devem dizer NÃO! e depois contar para alguém.  
 



Canção 2  
Se não se sentir bem, não faça! 

Se não se sentir bem, não faça! 
https://youtu.be/DOWN6T15Qyc 



Texto de vídeo de Cynthie 
Vamos nos divertir com a nova 

cação.  Ela tem uma regra 
importante para lembrar 

E a regra é: Se não se sentir bem, 
não faça! 

Veja, não estou falando de coisas 
como fazer a lição de casa ou 

arrumar o quarto 
Estou falando se alguém tentar te 

levar para algum lugar e você sabe 
que isso não é certo  

Se não se sentir bem, não faça! 
Ou se alguém tenta que você faça  

algo que te faz sentir desconfortável 
Se não se sentir bem, não faça!Se 

não se sentir bem, não faça!

Se não se sentir bem, não faça! (letra da música) 
As pessoas podem te tocar e dizer que é legal 

Mas lembre-se: seu corpo pertence a você 
Você é o único que sabe se não se sente bem 

Se não se sentir bem, não faça! 
Não! Se não se sentir bem, não faça.  

Não faça isso não  
  

Há pessoas lá fora que pensam que você é bobo 
E tentam te dar drogas e mantê-lo fora da escola 

Falam pra você guardar segredo,  
mas você sabe o que fazer 

Porque se não se sentir bem, não faça não! 
Não! Se não se sentir bem, não faça não! 

Não faça isso, não faça isso 
  

As pessoas podem te abraçar  
e dizer que gostam de você 

Não estou dizendo que não é bom compartilhar 
Mas por dentro você saberá se não se sentir bem 

E se não se sentir bem, não faça não! 
Não! Se não se sentir bem, não faça, não!  

Não faça, não faça. 
Não! Se não se sentir bem, não faça, não!  

Não faça, não faça  
Não! Se não se sentir bem,  

não faça, não!



Se não se sentir bem, não faça! -Objetivos da Canção 
 
1. Ensinar as crianças a escutarem seus próprios sentimentos.  
Na maioria das vezes as crianças sabem quando as coisas não são as 
corretas, ou quando essas coisas fazem com que se sintam desconfortáveis, 
portanto ensine essa regra...com a canção de rap  
“Se não se sentir bem, não faça!…Huh!!  
 
Sentimentos:  
Assim que você começa falando sobre sentimentos, pode dialogar sobre o 
tipo de sentimentos que todos nós temos. Felicidade, tristeza, solidão, raiva, 
medo. É extremamente importante para as crianças que elas saibam que 
tem muita gente pelo mundo com o mesmo tipo de sentimentos e que não 
estão sozinhas.  
Veja os vários tipos de sentimentos que as crianças podem ter.  
 
Você pode fazer um jogo mostrando rostos felizes, tristes, rostos furiosos, 
rostos engraçados, ou pode fazer com que elas desenhem rostos sobre o que 
estão sentindo. 



2. Falar sobre a pressão dos colegas  
Você pode usar essa canção para falar às crianças sobre cenários de pressão 
provocados por outras crianças na escola ou caso as pessoas em casa delas 
estejam tentando que elas façam coisas que sabem serem erradas. Você pode 
incluir drogas e bullying nessa conversa.   
 
Enfrentar a pressão dos colegas pode ser complicado, mas fale sobre isso, e 
explique o quão mais fortes elas vão ficar, e quanta autoconfiança vão ganhar 
se não deixarem que a pressão ou o bullying provocado por outras crianças as 
levem a fazer algo que não querem. 
“Se não se sentir bem - não faça isso!”  

3. Ajudar crianças com o empoderamento do corpo 
As crianças precisam saber que seus corpos são propriedade sua, e que se as 
coisas ficarem desconfortáveis, elas têm o direito de falar Não! Eu não quero 
fazer isso. “Se não parecer correto - não faça isso!”  



Canção 3  
“O jogo do “E se? 

“O jogo do “E se? 
https://youtu.be/G1pRP_Dk4o0 



Texto de vídeo de Cynthie 
Agora vamos jogar o jogo do “E se” e nesta música vamos aprender o que 

fazer se um estranho tentar levar você com eles, ou se alguém tentar tocar 
suas partes íntimas. 

Você sabe o que são as partes íntimas? 
Elas ficam embaixo da calcinha ou cuequinha.  

Ninguém deve tocar suas partes íntima, a não ser quando você é 
pequenininho e sua mãe ou seu pai precisam te dar banho, mas logo você 

vai aprender a tomar banho sozinho. 
Ou talvez quando estiver doente, sua mãe, seu pai ou o médico precisa por 
remédio lá, mas além deles, ninguém mais deve tocar suas partes íntimas. 
Vamos também aprender o que fazer se alguém em nossa própria casa ou 
na família fizer você se sentir desconfortável ou tentar te machucar Tudo o 
que tem a fazer nesse jogo é grita: Não! Então eu quero que você grite bem 

alto....



“O jogo do “E se?” (letra da música) 
 

Vamos jogar o jogo do “E se?” 
Há perguntas e respostas para você 

Se você quiser ser vencer sempre 
Isto é o que tem que fazer 

Diga Não! Apenas diga Não! 
  

E se, depois da escola 
Um estranho tentar levar você para casa 

E ele estiver dirigindo um carro novo e bonito 
E ele disser “Olá! Quer dar um passeio?” 

Oh! Não, eu não te conheço 
E não vou passear no seu carro 

Porque minha mãe e meu pai me disseram 
Nunca saia com alguém que você não conhece. 

Diga não! Apenas diga Não! 
  

E se você estivesse em casa 
Com uma babá  

E tentarem te tocar debaixo da roupa 
O que você faria? 

Você deve dizer: Não babá! 
Não quero que você me toque aqui 

Porque essas são minhas partes íntimas 
E meu corpo não é seu. Diga não! Apenas diga Não! 

Vamos jogar o jogo do “E se?” 
Há perguntas e respostas para você 

Se você quiser ser sempre um vencedor 
Isto é o que tem que fazer 
Diga Não! Apenas diga Nã 

 


E se alguém 
Um amigo ou um parente 
te tocar ou te machucar 

E fizer você se sentir mal ou 
desconfortável. O que você diria? 

Você diria: Não! 
Por favor, não faça isso 

Não gosto que você me toque desse 
jeito, mesmo gostando de você 

Por favor, seja legal comigo 
Porque eu sou pequeninho 

Eu digo Não! Apenas diga não! 
Diga Não!



“O jogo do “E se?  - Objetivo da Canção  
Ensinar as crianças a dizer NÃO com autoridade  
O jogo ‘E Se’ pode ser aplicado a qualquer situação que você suspeita estar 
acontecendo com uma criança. Use o jogo para responder a situações difíceis, 
em que elas podem não saber como sair de forma segura.  

Exemplos.....  
1. ‘E Se Alguém’ bater na porta e você estiver sozinha em casa? 
       a) Nunca abra a porta  
       b) Chame um vizinho ou um familiar se a pessoa não for embora 
       c) Chame a polícia se você não tiver ajuda e estiver com medo 

2. ‘E Se’ uma babá tentar tocar nas suas partes privadas. 
       a) Fale NÃO e conte para alguém  
       b) Não guarde segredo mesmo que peçam para você fazer isso  
 
3. ‘E Se’ um estranho falar que ele perdeu seu cachorro e quer que você o 
ajude a encontrá-lo  
       a) Fale que você NÃO tem permissão para ir em lado algum com estranhos,           
mesmo que eles digam que realmente precisam da sua ajuda - você precisa 
falar NÃO!  
Temos de preparar as crianças para os vários cenários possíveis - portanto 
continue a utilizar as canções com nova informação para que elas aprendam



Explicando o que são estranhos para crianças 
Se você perguntar a um grupo de crianças o que é um estranho - você pode ter 
20 respostas diferentes, como:  
1) Um estranho é uma pessoa ruim  
2) Alguém que irá machucar você  
3) Alguém que dá doces para você 

Nós ensinamos nossas crianças:  
“Não fale com estranhos”  
“Não entre em um carro com um estranho” 
“Não pegue doces de um estranho”  
Mas... muitas vezes esquecemos de falar para elas o que é um estranho. 

Então primeiramente temos de ensinar às crianças sobre O que é um estranho?  
Um estranho é alguém que não conhecemos! Um estranho pode ser: 
Um homem ou uma mulher, 
velho ou jovem, 
rico ou pobre ou alguém de qualquer cor.  
Temos de dizer que obviamente nem todos os estranhos são pessoas ruins........  e 
que se alguém que você ama ou confia apresentar um estranho - que esse 
estranho pode ser um amigo. 
 
MAS....a menos que alguém que você ama e confia apresente um estranho, você 
nunca deve falar com ele de livre vontade.  



A era digital  
Nessa era digital em que a informação sobre crianças e os seus pais está 
imediatamente disponível na internet em sítios como o Facebook, Twitter e 
muitos outros sites, as pessoas podem facilmente ficar a conhecer os nomes 
dos familiares de uma criança e podem enganar as crianças para que saiam 
consigo.  

Fale para as crianças, que mesmo que a pessoa saiba um monte de coisas 
sobre elas e as suas famílias, se elas não a conhecerem, então essa pessoa é 
um estranho e não poderá sair com ela.  
Dê exemplos para a criança daquilo que alguns estranhos poderão falar 
para ela:  
     a) Sua mãe me pediu para ir pegar você na escola, já que ela está atrasada (essas 

pessoas podem saber todos os nomes da família a fim de tentar enganar a 
criança) 
b) Eu tenho cachorros bens queridos no meu carro - você gostaria de vê-los?  
c) Eu quero mostrar algo bem entusiasmante para você, eu prometo que vou trazer 
você de volta – só precisa ver isso - é incrível !!         

Outra regra é jamais aceitar um presente de um desconhecido - não 
importa o quão bom seja esse presente. 



Canção 4   
Se Você Tiver Um Problema  

Se Você Tiver Um Problema  
https://youtu.be/ESxHiFgAKQE 



Texto de vídeo de Cynthie 
Es muy importante que le cuentes a 
alguien si te hacen daño o tocan tus 
partes privadas, incluso si te sientes 

asustado o apenado. Necesitas ser muy 
valiente y contarle a alguien.  

  
Hay muchas personas con quienes puedes 

hablar: padres, abuelos, tíos, profesores, 
primos, vecinos, padres de tus amigos, 

policías y muchas más personas alrededor 
de ti. Si le cuentas a alguien y no te cree, 
busca a otra persona. Si ella tampoco te 

cree, busca a otra persona hasta que 
encuentres a alguien que te escuche. 

Nunca te rindas!

Se você tiver um problema (letra da música) 
Se você tiver um problema 
Se você tiver um problema 

e não sabe o que fazer, 
vá e conte a alguém, até que eles te escutem 

Você tem que encontrar alguém 
a quem contar seus problemas 

Se você tiver um problema, 
encontre alguém que te escute. 

Fale com sua mãe, com seu pai, 
ou seus avós, Com sua tia ou s tio, 

ou com um professor na escola 
Tem que continuar contanto até que alguém te 

escute.  
Se tiver um problema, encontre alguém pra contar. 

Se alguém te machucou e não sabe o que fazer 
Vá e conte a alguém até que te escutem 

Precisa encontrar alguém para contar seus 
problemas 

Se tiver um problema, encontre alguém que o 
escute 

Fale com seu vizinho, ou com a orientadora da 
escola 

Alguém que você conhece ou confia.  
Compartilhar seus problemas é super importante 

Continue dizendo, até que alguém te escute 
Se tiver um problema, encontre alguém para contar



Se Você Tiver Um Problema  - Objetivo da canção 
Para reforçar a aprendizagem de que é necessário contar para alguém caso 
haja um problema e, se essa pessoa não prestar atenção, é preciso continuar 
dizendo até que alguém escute!! 
 
Falar para alguém sobre problemas pode ser uma das coisas mais difíceis de 
ensinar para crianças, já que pode ser complicado para elas tentar encontrar as 
palavras para explicar o problema, e também podem ter medo da reação dos 
adultos. 

Quando conversamos com as crianças sobre contar as coisas para alguém, 
temos de preparar elas para as reações que poderão encontrar (isso apenas se 
aplica para as crianças mais velhas)   

      a) Os adultos poderão se sentir ofendidos, indignados, chocados ou assustados 
      b) Eles podem não acreditar na criança  
      c) Eles podem ameaçar a criança e falar para não dizerem isso a ninguém 
      d) Eles podem pedir para guardar segredo   
 
A principal lição a ser retida pela criança é que se alguém não acreditar nela, ou 
falar para manter segredo, ou para não fazer nada problema - elas precisam de 
- Falar Para Outra Pessoa e continuar contando até que alguém as escute. 

Nunca, Nunca desista !! 



Dê para as crianças uma lista de todas as pessoas com que elas 
podem falar se tiverem um problema:   
 
Mãe,  
Pai,  
Vovó,  
Vovô,  
Tia,  
Tio,  
Professor,  
Diretor da Escola 
Irmão Mais Velho,  
Irmã Mais Velha, 
Vizinho, 
Enfermeira, 
Policial, 
Mentor. 
 
Por favor adicione alguém com quem a criança possa falar em 
segurança



Sentimentos:  
É importante que as crianças saibam que tipo de sentimentos podem ter 
quando falam sobre um problema - esses pontos podem ser uma ajuda para 
elas  

      a) Você pode ter vergonha de falar sobre o seu problema - mas isso é           
normal  
       b) Você pode achar que é complicado encontrar as palavras certas mas 
explique da melhor forma que conseguir 

      c) O seu coração pode bater rápido e sua voz pode tremer, mas tente 
respirar fundo e falar devagar 
  
      d) Você pode achar que é mais fácil falar um pouco de cada vez ao longo 
de vários dias  
     e) Ou então escreva o seu problema e dê isso para alguém   

Fale para elas que devem encontrar a forma mais confortável para contar 
para alguém, e para lembrarem que, caso essa pessoa não preste atenção 

ou não acredite nelas, então devem falar para outra pessoa! 



Canção 5 
 O Amor é bom

 O Amor é bom  
https://youtu.be/rAskr1qk9oo 

 



Texto de vídeo de Cynthie 
Vamos falar sobre amor, é muito importante ser amado,  

e as pessoas não demonstram seu amor te machucando ou fazendo coisas que 
te deixam desconfortável.  

As pessoas demonst ram que te amam fazendo coisas com você, como ler 
livros, jogar, se divertir, passear, ou talvez te ensinando a  andar de bicicleta.  

  
O amor envolve compartilhar e cuidar uns dos outros. 

Nossos pais querem ter certeza de que somos cuidados, eles nos alimentam, 
certificam-se de que escovamos os dentes, que temos roupas limpas para 

vestir e nos levam ao médico se ficamos doentes.É muito importante sermos 
bem cuidados para a gente crescer saudável, forte e feliz.



O Amor é bom 
O amor é bom 

O amor é bom, Amo é bom,  
cante e você descobrirá 

Que há muitas coisas legais que podemos fazer 
Para demonstrar nosso amor 

Você não quer me contar uma história? 
Ou vamos jogar bola lá fora 

Você poderia me ajudar a andar de bicicleta 
Para eu não cair 
Há tantas coisas 

Que podemos fazer juntos 
Há tantos maneiras 

De mostrar que a gente se gosta 
Há tantas maneira para   

dizer ao outro que eu te amo 
Se você tem tempo para compartilhar 

Gostaria de dizer algo a  você 
O amor é bom 
O amor é bom 

Cante junto e você descobrirá 
Que é tão bom compartilhar  

essas coisas com você

Texto de vídeo de Cynthie 
Espero que você tenha gostado de canter 

todas as canções com a gente e que se lembre 
das coisas especiais que aprendemos sobre o 

seu corpo  
Lembre-se de dizer Não! 

  
Se alguém tentar tocar em suas partes íntimas 
ou se uma pessoa tentar te dizer coisas que te 
deixa desconfortável ou que faça você sofrer. 

Lembre-se da regra: Se não se sentir bem, Não 
Faça! E lembre-de de dizer a alguém se você 

está sofrendo, se te tocaram ou se te 
intimidaram de algum modo, e continue 

dizendo até alguém te escutar. Nunca, nunca 
desista!  Fiquem todos seguros



Objetivos da canção  
Ensinar às crianças que o amor é gentil e amistoso e que tudo tem que ver 
sobre cuidar, partilhar e confiar. 
Levando em conta que as crianças vêm de diferentes tipos de famílias e 
origens, e que aquilo que pode parecer normal para uma criança que vem de 
um lar abusivo irá ser muito estranho para a maioria das outras crianças, é 
importante conversar sobre o que é o amor e como as pessoas demonstram 
amor para as crianças e o que elas podem esperar em uma casa de família.   
 
Aqui ficam alguns pontos a serem discutidos:  
*As crianças devem ser cuidadosamente amadas 
*Elas devem ser bem cuidadas e tratadas 
*Elas devem ter comida suficiente para se alimentarem  
*Elas devem ter roupa limpa  
*Alguém deve garantir que seus dentes estão limpos e que tomaram banho 
*Que o seu cabelo está escovado  
*Alguém deverá estar lá para ajudar com os problemas e escutá-las 
*Alguém deverá estar lá para ler para elas 
*Alguém deverá estar lá para fazer com que fiquem felizes quando estão tristes  
*Alguém deverá estar lá em quem possam confiar  
 
Importa falar novamente que esses são apenas alguns pontos, use esse assunto 
para ter um debate em aula, e, mais uma vez, escreva ou desenha coisas que 
façam com que elas fiquem felizes, tristes, ou que foquem quaisquer problemas 
que elas estejam enfrentando.  
 



Perguntas Mais Frequentes (pelas crianças)  
Pergunta: Por que as pessoas tocam nas partes privada de uma criança? 
Resposta:  Há várias razões pelas quais as pessoas machucam crianças, 
algumas pessoas foram vítimas de abuso na infância e dão continuidade ao ciclo 
de machucar os outros. Algumas pessoas têm problemas com bebida, droga ou 
raiva e é por isso que machucam crianças. A principal coisa a ter em mente é que 
é errado machucar crianças, e é por isso que devem sempre falar para alguém a 
fim de conseguirem ajuda.  

Pergunta: Por que as pessoas tocam nas partes privada de uma criança?  
Resposta:  Existem também várias razões que levam as pessoas a abusarem 
sexualmente de crianças, muitas que machucam crianças foram abusadas, e é por 
isso que é importante falar, já que essas pessoas precisam de ajuda e tratamento 
para que consigam melhorar e deixem de magoar crianças.  

Pergunta: O que devo fazer se ninguém acreditar em mim?  
Resposta:  Se você falar para alguém que não acredita em você - então fale para 
outra pessoa e continue falando até que alguém acredite em você. 
 
Pergunta: Se eu contar, o que vai acontecer? 
Resposta:  les vão ter de reportar que você está sendo machucado. Alguém vai vir 
e falar com a sua família. Verão se é seguro você ficar em casa, ou se precisa de ir 
para outro lugar onde possa ser mantido em segurança. 



Pergunta: O que devo fazer se eu disser NÃO!! e eles não pararem?  
Resposta:  Se não pararem quando você falar não - grite muito alto por alguém que 
possa ajudar você, ou se souber que tem gente por perto que vai vir e ajudar. Se 
ninguém estiver por perto, então vá e fale para alguém assim que estiver em 
segurança.  

Pergunta: O que devo fazer se eles falarem que me vão machucar a mim ou à 
minha família, se eu decidir contar? 
Resposta: As pessoas que abusam de crianças não querem que os outros saibam o 
que estão fazendo, então podem tentar e ameaçar você ou alguém da sua família e 
falar para guardar segredo. Você precisa ser muito corajoso e falar para alguém sobre 
o seu problema.  

Pergunta: O que devo fazer se a pessoa abusadora for o meu irmão ou irmã?  
Resposta: Fale para seus pais e, se eles não escutarem você, fale na escola ou para 
alguém da lista de pessoas que nós falámos. 
  
Pergunta: Eles vão ficar irritado se eu contar? 
Resposta:  Nem sempre, mas sim, eles podem ficar com raiva, mas você ainda assim 
precisa de ter coragem e falar, para que essa pessoa pare de machucar você ou tocar 
nas suas partes privadas.  
 
 



Indicadores de Abuso Infantil 
Os pontos seguintes são indicadores de abuso e negligência que você pode 
observar em crianças. Se notar qualquer um desses indicadores ou se uma 
criança contar coisas para você,  
1. Mantenha a calma e não force a criança a falar mais informações.  
2. Reconforte a criança e agradeça por ela ter partilhado isso com você, depois notifique os 
Serviços de Proteção de Menores.  
3. Mantenha em mente que uma criança pode apenas divulgar uma pequena parte da 
informação em um momento, contando mais se a sua reação for calma e de apoio.  
Os seguintes pontos são alguns dos sinais de abuso. A criança pode estar sofrendo de 
vários deles, por isso essa é apenas uma guia orientadora. Se você observar mudanças 
notórias no comportamento da criança, garanta que toma nota para ver se qualquer um 
dos seguintes sinais é relevante para o caso. 
 
Sinais de abuso físico  
Aparência da criança.  
* Contusões, vergões, queimaduras ou fraturas pouco habituais 
* Marcas de mordida  
* Lesões frequentes sempre explicadas como sendo acidentais 
* Se uma explicação não corresponder à lesão  
* A criança usa mangas compridas ou outras roupas para ocultar lesões  
Comportamento da criança  
* É desagradável, difícil de falar com ela  
* Excecionalmente tímida, evita outras pessoas   
* Poderá estar demasiado ansiosa, sendo impossível de agradar  
* Parece ter receio dos pais  
* Revela pouco ou nenhum mal-estar em ficar separada dos pais



Sinais de negligência 
Aparência da criança 
* Má higiene, cabelo sujos, mau odor corporal 
* Roupas inadequadas para o clima  
* Necessidade de assistência médica ou odontológica  
 
Comportamento da criança  
* Muitas vezes está cansada, sem energia, letárgica  
* Pede ou rouba alimentos  
* Atrasos frequentes ou abstinência escolar  
* Comportamento desafiante  
* Fraca autoestima  
 
Sinais de abuso emocional  
Aparência da criança 
Os sinais poderão ser menos óbvios do que em outras formas de abuso, com o 
comportamento a ser provavelmente o melhor indicador. 
* Evita amigos e atividades sociais  
* Atrasos frequentes ou abstinência escolar  
* Perda da autoestima  
* Comportamento desafiante  
* Alterações no desempenho escolar 



Sinais de abuso sexual  
Aparência da criança 
* Roupa interior rasgada, manchada ou ensanguentada 
* Sente dor ou prurido nas áreas genitais  
* Tem uma infeção sexualmente transmissível  
 
Comportamento da criança 
* Comportamento ou conhecimento sexual inadequado para a faixa etária    
da criança. 
* Toques sexuais inapropriados em outras crianças  
* Súbita mudança de comportamento  
* Extrema relutância em ser tocada de qualquer forma

*Se você suspeitar de Abuso Infantil, ligue para os serviços relevantes 
de Proteção de Menores para obter aconselhamento. Eles ouvirão 
suas preocupações e atuarão em seu nome se uma criança estiver 

em perigo.  
Vamos manter as crianças seguras !! 

Mi Cuerpo Es Mi Cuerpo
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