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Recursos on-line de 
proteção infantil
unicef.org/protection 
Disponível em vários idiomas

keepingchildrensafe.global 
Disponível em inglês, espanhol e holandês

learn.viva.org/equip/cpassessment 
Disponível em inglês e espanhol

Afirmações
Leia as seguintes afirmações.

Marque a caixa que melhor descreva sua opinião. 
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1. Bater em crianças é sempre errado e uma forma de 
abuso infantil.

2. O abuso sexual de crianças não é um problema em nosso país.

3. Pode-se usar uma varinha para disciplinar as crianças na escola.

4. Denunciar o abuso pode piorar as coisas para a criança, por isso 
é melhor não fazer ou dizer nada.

5. Criança só deve abrir a boca se alguém se dirigir a ela.

6. Nunca é aceitável deixar uma criança sozinha em casa, mesmo 
que ela seja bem comportada.

7. As ideias das crianças não podem ser levadas a sério.

8. Não é normal que as crianças chorem depois de terem idade 
suficiente para ir à escola.

9. As crianças com deficiência correm mais risco de serem 
abusadas do que as outras.

10. É improvável que os funcionários contratados para ensinar ou 
cuidar das crianças abusem delas.

11. As crianças costumam inventar histórias sobre terem 
sido abusadas.

12. Os meninos têm menos probabilidade de serem abusados 
sexualmente do que as meninas.

13. Um líder religioso jamais abusaria de uma criança.

14. As mulheres são menos propensas a abusar de crianças do que 
os homens.

Adaptado de materiais de treinamento sobre proteção infantil da Keeping Children Safe: 
keepingchildrensafe.global

lado do pedaço de papel com sua resposta para 
aquela afirmação. 

Etapa 4
Peça às pessoas que expliquem por que escolheram 
sua resposta. À medida que elas discutem seus 
pontos de vista, incentive-as a pensar sobre o 
impacto das diferentes situações mencionadas nas 
crianças. Lembre as pessoas de se revezarem para 
falar e respeitarem umas às outras. 

Etapa 5
Repita o exercício para cada afirmação. 

Etapa 6
No final da atividade, pergunte aos participantes o 
que aprenderam. Use-a como um ponto de partida 
para o desenvolvimento ou aprimoramento em 
grupo de uma política de proteção infantil.

As pessoas têm pontos de vista diferentes sobre a 
melhor forma de cuidar dos interesses das crianças 
e protegê-las do perigo. Esses pontos de vista são 
frequentemente influenciados pela cultura, pelo 
contexto, pelos conhecimentos e pela experiência.

Proteção infantil
Leve e use

Observação: Essa atividade pode ser 
difícil para pessoas que sofreram abusos 
no passado. Certifique-se de que elas 
possam falar com alguém sobre como 
estão se sentindo e fique de prontidão 
para encaminhá-las aos serviços de apoio 
disponíveis em sua região.

Use esta atividade para ajudar os grupos 
comunitários a começar a discutir esses pontos 
de vista e chegar a um acordo sobre os padrões 
básicos de proteção infantil. 

Etapa 1
No idioma local, escreva as palavras “concordo 
totalmente”, “concordo”, “discordo” e “discordo 
totalmente” em quatro pedaços de papel separados 
e coloque-os um ao lado do outro no chão ou em 
diferentes partes da sala.

Etapa 2
Dê a cada pessoa uma cópia das afirmações que se 
encontram na próxima página, traduzidas para o 
idioma local. Peça-lhes que leiam cada afirmação e 
marquem a caixa que melhor descreve sua opinião: 
Concordo totalmente, Concordo, Discordo ou 
Discordo totalmente. Observação: essas afirmações 
servem para iniciar uma discussão, e não há 
respostas certas ou erradas.

Etapa 3 
Assim que todos tiverem terminado, leia uma das 
afirmações e peça às pessoas que se coloquem ao 
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