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dico sem

ssistindo à televisão, você
pode ter ouvido muitas notícias a respeito
de crianças que foram agredidas. Para
algumas pessoas, essas histórias parecem tão
distantes que nem são verdadeiras. Pensam
que é exagero! Mas infelizmente não é. A triste
realidade é que essas violências acontecem
com mais frequência do que se imagina, e
muitas vezes embaixo do nosso nariz, ou seja,
com alguém bem perto de nós.
Então como é que a gente não fica
sabendo disso? Bem, um agressor não sai
por aí dizendo que é perigoso; e uma criança
agredida geralmente tem medo ou
vergonha de falar no assunto.
Com esta revista, você vai descobrir
o que uma criança que esteja sofrendo
qualquer tipo de violência pode fazer
para se proteger. Afinal, todas as
pessoas merecem ser amadas e
muito felizes!
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QUEM AMA RESPEITA!
Deixe este desenho tão colorido quanto
a vida deve ser.
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CRUZADINHA
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Vamos ajudar a preencher a cruzadinha
corretamente?
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1 Negligenciar uma criança é o mesmo que __ __ __ __ __ __ __ __ __.
2 Sempre que alguém fizer algo que o deixe constrangido, você deve dizer __ __ __.
3 Quem apanha deve contar a alguém. Não pode ficar com medo de
__ __ __ __ __ __ __ mais.
4 __ __ __ __ __ __ __ __: rede mundial que permite relacionar-se com outras pessoas
e pode esconder muitos perigos.
5 Nome pelo qual é mais conhecida a violência em que um adulto leva uma criança a
práticas sexuais: __ __ __ __ __ sexual.
6 Palavras cruéis não machucam fisicamente, mas podem marcar uma pessoa para
__ __ __ __ __ __.
7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ é melhor do que bater!
8 Jesus disse: “Deixem que as __ __ __ __ __ __ __ __ venham a Mim e não proíbam
que elas façam isso, pois o Reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças”
(Marcos 10:14, NTLH).
9 As crianças precisam de proteção, auto-estima e __ __ __ __.
10 __ __ __ __ __ __ __ __ __ não está com nada!
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LIG

esta criança está triste porque fizeram algo
terrível com ela. O que será? Leve-a até um
lugar em que ela possa
se sentir
segura
para
contar.
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LIGUE 100

Atravesse de um 100 ao outro 100, fazendo as contas pedidas nas
ﬂores. Que caminho você vai percorrer sem andar em diagonal?
-20

-50

+100 -20

-20

-50

-20

+50

+20

+100 +50

-100

-20

-50

-100

+100 -20

-50

-50

+50

+100 +50

+50

+20

-100

+20

-100

+20

-100

-50

-20

+100

Pinte apenas
os pedacinhos
com o número
100.

-20

100

em caso de
qualquer
violência,
faça como
a turminha
do Nosso
Amiguinho:
procure um
telefone e
disque 100!
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HORA DE HISTÓRIA
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Veja este desenho e escreva ou conte a história
que ele representa.
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Ilustração: F. Oak
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UM AMIGO ESPECIAL
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Desenhe dentro deste coração uma pessoa
adulta com quem você pode contar.
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Ilustração: F. Oak

Quando precisar confiar algo mais
sério a alguém, lembre-se desta
pessoa!

Editor

C.Qualidade

Depto. Arte

13

20609 NA Chega de Violência 2009

ui
fi
gent
Se is
adu

Designer

Editor

C.Qualidade

Depto. Arte

ão deixe ninguém
tocar em áreas do seu
corpo que deixem você
com vergonha ou sem
graça, principalmente
em partes íntimas.
Podem dizer que é
apenas um carinho
mas, se você se sente
constrangido, não
permita que façam isso
(e nem que o fotografem
sem roupa).

e algum adulto pede qu
e
você guarde segredo
de
algo que vocês estejam
fazendo
juntos, pode ser que,
na verdade,
ele queira que você gu
arde
segredo apenas porq
ue é algo
errado. Pois faça o co
ntrário:
conte a alguém de co
nfiança o
mais rápido possível.
Não tenha
medo de fazer isso, me
smo que
sofra alguma ameaça
.

uando estiver sozinho em casa, nunca
revele isso ao telefone ou ao interfone, e
não abra a porta para estranhos.

e ferir você,
e alguém agredir
rgonha,
ainda que sinta ve
dos outros,
não esconda isso
da bicicleta ou
dizendo que caiu
querer. Fale a
se machucou sem
que não tenha
verdade, mesmo
deixado marcas.

ão aceite carona
ou presentes de
ninguém sem a
autorização de
seus pais.
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lho vivo na internet! Salas de
bate-papo, orkut, msn, skype
e outras ferramentas virtuais
podem ser perigosas. Acesse
os sites de relacionamento
apenas se estiver com seus
pais por perto.

prenda a usar o telefone para
pedir ajuda. Decore os números
em que possa encontrar gente de
confiança, como seus pais e seus
avós, e o telefone da polícia.
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go

embre-se: você
tem direito a
comida, roupa
limpa, estudos,
cuidados e um
lugar para morar.
Seus pais devem
providenciar todas
essas coisas para
você crescer
forte e
saudável.

e você se sentir ag
redido de qualqu
er uma das formas
apresentadas ne
sta revista, saiba
que você não tem
de nada e procur
culpa
e ajuda.

eus é seu amigo!
Converse com Ele
todos os dias em
oração. E, se você
tiver algum problema,
peça-Lhe que o
ajude a resolver tudo
da melhor maneira
possível.

Designer

Pais e professores, acessem
www.quebrandoosilencio.com.br
e veja como explorar esta revista.

Ilustração: F. Oak

ndo
dade,

uitas vezes, as pessoas não machucam a gente
fisicamente, mas fazem pior: machucam o coração da
gente, falando coisas que entristecem e magoam muito.
Se isso acontecer com você, converse sobre isso com um
adulto em quem você confie.
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