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 Eu não desejo que meu filho (a),  , 

participe nas lições de proteção infantil do programa 

Second Step . 

Assinatura do pai/mãe/responsável 

 

Data 

Visite a página online 

SecondStep.org código de 

ativacão: 

CPU5 FAMI LYG5 

 
 

Prezada família,  

Já é de seu conhecimento que estamos utilizando o programa Second Step dentro da sala de aula de sua criança. 

O programa Second Step ensina para as crianças habilidades importantes para elas se relacionarem bem com 

outros e serem bem sucedidos na escola. O programa também auxilia para a escola ser um local seguro e 

acolhedor onde todos possam aprender. 

Para ajudar a tornar a nossa escola ainda mais segura e acolhedora, também utilizaremos a unidade de proteção 

infantil do programa Second Step. Nesta unidade, a sua criança aprenderá as seguintes habilidades específicas 

para ajudá-la a permanecer longe de situações perigosas ou abusivas: 

• Como usar as maneiras para permanecer seguro para reconhecer quando algo é perigoso, relatar 

qualquer coisa perigosa para um adulto, e recusar a participação. 

• Como sempre perguntar a um dos pais ou a pessoa responsável primeiro antes de ir para algum lugar, fazer 

algo, ou aceitar algo de alguém. 

• Como reconhecer toques seguros, inseguros, e indesejados, e como usar a regra das partes do corpo para 

identificar um possível abuso sexual. 

• Como recusar e relatar toques inseguros e indesejados e como relatar possíveis abusos sexuais para um adulto. 

Para manter a sua criança segura e protegida, todos dentro da escola devem estar envolvidos. Portanto todos os nossos 

funcionários receberão um treinamento especial em como: 

• Reconhecer e relatar um caso suspeito de abuso sexual contra crianças e outras formas de maltrato. 

• Responder e prover suporte para crianças que foram abusadas ou que estão enfrentando outras dificuldades. 

• Usar estratégias para promover uma sala de aula segura e acolhedora. 

Vocês também possuem um papel importante para ajudar a sua criança permanecer segura! Os links para casa (Home 

Links) 1–5 da unidade de proteção infantil possuem atividades para ajudar vocês e sua criança na criação de um plano de 

segurança familiar. 

No caso de dúvidas a respeito da unidade de proteção infantil ou do programa Second Step, por favor entre em 

contato comigo. Se você não deseja que sua criança participe nas lições da unidade de proteção infantil, por favor 

preencha, assine e devolva o formulário na parte inferior desta carta. Para buscar mais informações sobre as 

diretrizes e procedimentos de proteção infantil de nossa escola, verifique a nossa página online ou contate a 

recepção escolar. 

Visite a página SecondStep.org e acesse utilizando o código de ativação CPU5 FAMI LYG5 para obter mais 

informações a respeito do que a sua criança está aprendendo na unidade de proteção infantil. Obrigado por ajudar-

nos a manter nossa escola um local seguro e acolhedor onde todos podem aprender. 

Atenciosamente, 

 

 

 

PORTUGUESE 
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Prezada família,  

Como parte da unidade de proteção infantil do programa Second Step, sua criança está aprendendo importantes 

habilidades de segurança que a ajudará permanecer livre de situações perigosas. Sua criança está aprendendo como 

utilizar as maneiras para permanecer seguro para reconhecer quando algo for inseguro, relatar qualquer situação 

perigosa para um adulto, e recusar a participação. 

Você possui o papel mais importante para ajudar a sua criança permanecer segura. Abaixo se encontram maneiras que 

você pode ajudar a sua criança aprender e praticar as habilidades da unidade de proteção infantil. 

Conclusão do plano de segurança familiar: Os links 1–5 da unidade de proteção infantil possuem atividades para ajudar 

vocês e sua criança na criação de um plano de segurança familiar. Este plano atenderá: 

• Contatos de emergência 

• Manter-se seguro por conta própria 

• Recusar toques indesejados e inseguros 

• Relatar a violação da regra das partes íntimas do corpo, incluindo como superar barreiras para relatá-la 

Trabalhe com a sua criança para concluir cada parte e postar o plano em algum lugar em sua casa onde vocês 

possam vê-lo facilmente. Utilize o plano de segurança familiar regularmente para ajudá-los a conversar com 

sua criança a respeito  de como permanecer em segurança tanto fora como dentro de casa. Visite a página 

online SecondStep.org utilizando o código de ativação CPU5 FAMI LYG5 para aprender sobre o plano de 

segurança familiar, incluindo como utilizá-lo eficientemente. 

Uso da regra de sempre perguntar primeiro: Lembre a sua criança de sempre perguntar para você ou algum adulto 

responsável antes de ela ir para algum lugar, fazer algo, ou aceitar algo de alguém. Incentive sua criança para ela entender que  

a regra de sempre perguntar primeiro irá ajudá-la a permanecer em segurança. 

Preparando sua criança para ficar segura longe de adultos: À medida que as crianças crescem, elas começam a passar 

mais tempo por conta própria, sem a supervisão de adultos garantindo sua segurança. Converse regularmente com sua 

criança sobre o que ela precisa fazer para permanecer em segurança em momentos sem a presença de adultos. 

• Sistema de amigos: Certifique-se que sua criança caminha para a escola ou ponto de ônibus com a presença de um 

amigo—outra criança pode ajudar na segurança de sua criança—e que ela compreenda que ambas as crianças 

são responsáveis pela própria segurança mútua. 

• Consulta: Quando a sua criança estiver sozinha, certifique-se que ela possui uma maneira de entrar em contato 

com você e que ambos possuem um plano estabelecido de como manter uma comunicação regular. 

• Saiba as rotas seguras: Caso a sua criança caminha sozinha da escola para casa ou vice-versa, converse com ela 

sobre quais são as rotas mais seguras e certifique-se que sua criança siga essas rotas toda vez que for caminhar 

sozinha. 

Certifique-se de acessar a página SecondStep.org com o código de ativação CPU4 FAMI LYG4 para buscar mais 

informações de como você pode ajudar a sua criança livre de situações perigosas. 

Atenciosamente, 

PORTUGUESE 



Carta às famílias 3 

 

Unidade de proteção infantil, 5° 
ano 

 

Visite a página online 

SecondStep.org código de ativação: 

CPU5 FAMI LYG5 

Second Step: Child Protection Unit SecondStep.org ©2015 

 

 

 
 

Prezada família,  

Já é de seu conhecimento que sua criança está aprendendo habilidades que a ajudarão a manter-se em segurança. 

Uma dessas habilidades é reconhecer toques indesejados e inseguros. Toques inseguros são quaisquer toques que 

machucam. Toques indesejados são quaisquer toques que sua criança não gosta ou que a deixa sentindo-se 

desconfortável. Conversar com sua criança a respeito de toques inseguros e indesejáveis ajuda a protegê-la contra 

toques com caráter de abuso sexual. 

Conversar sobre toques indesejados possui uma grande importância. A percepção de toques indesejados pode variar 

de criança para criança, e os sentimentos da criança a respeito de um toque podem mudar com o passar do tempo. 

Um toque que a sua criança costumava gostar agora pode ser um toque que ela não deseja. Sua criança também 

passa por uma idade onde ela pode estar começando a vivenciar toques românticos. Portanto, é importante 

conversar com ela sobre quais tipos de toque são aceitáveis ou inaceitáveis em sua família. 

Use the family safety plan activity in the Lesson 3 Home Link to have this conversation with your child. As you 

and your child talk, keep in mind the following questions: 

• In your family, is it okay for friends and relatives to hug and kiss your child? 

• In your family, what touches are appropriate and inappropriate between your child and his or her friends? 

• How will the way adult family members or older siblings touch your child change as he or she grows older? 

Conversar com sua criança de uma maneira aberta e honesta sobre esses tópicos ajudará a protegê-la contra um 

possível abuso sexual. Se a sua criança entender quais tipos de toques são inaceitáveis em sua família, ela será 

capaz de reconhecer toques com intenções de abuso sexual e relatá-los. 

Certifique-se de acessar a página SecondStep.org com o código de ativação CPU5 FAMI LYG5 para buscar mais 

informações sobre o desenvolvimento sexual na infância e mais recursos para ajuda-los a proteger sua criança 

contra toques inseguros, indesejados e toques de abuso sexual. 

Atenciosamente, 

PORTUGUESE 
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Prezada família,  

Já é de seu conhecimento que sua criança está aprendendo habilidades que a ajudarão a manter-se livre de 

situações perigosas ou abusivas. Sua criança também está aprendendo regras para permanecer em segurança. Uma 

regra que a sua criança está aprendendo é a regra das partes íntimas do corpo: 

As partes íntimas do corpo são privadas. Ninguém jamais deve: 

1. Tocar em sua, com exceção de um médico ou enfermeira. 

2. Pedir para ver a sua, com exceção de um medico ou enfermeira. 

3. Fazer você observar a parte íntima de alguém, e nunca toque na parte íntima de alguém. 

Aprender a regra das partes íntimas do corpo ajudará sua criança reconhecer situações de abuso sexual para que 

ela possa recusar a participação e contar para um adulto. Geralmente as crianças tem dificuldade para contar 

abusos sexuais para adultos porque elas ficam incertas a respeito do vocabulário correto para se expressarem. 

Você pode ajudar sua criança a permanecer segura ensinando a ela as palavras corretas (anatômicas) para as 

partes íntimas do corpo—para meninos: pênis, escroto e nádegas; para meninas: seios, vagina, vulva, e nádegas. 

Conhecendo as palavras corretas ajuda as crianças a conversar sobre as partes íntimas do corpo de uma maneira 

natural e relatar possíveis casos de abuso sexual. 

O uso dos nomes corretos das partes íntimas do corpo com a sua criança pode ser, a principio, um tanto desconfortável e 

desconcertante. Certifique-se de acessar a página SecondStep.org com o código de ativação CPU5 FAMI LYG5 para buscar 

dicas úteis sobre como conversar com sua criança a respeito de partes intimas do corpo. 

Atenciosamente, 

PORTUGUESE 
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Prezada família, 

A sua criança recentemente concluiu a unidade de proteção infantil do programa Second Step. Nesta unidade, 

sua criança aprendeu importantes habilidades de segurança que a ajudarão a permanecer segura e livre de 

situações perigosas ou abusivas. 

Com o encerramento desta unidade, é muito importante continuar conversando com a sua criança sobre situações 

inseguras ou de abuso sexual e como lidar com elas. Isto pode parecer uma conversação difícil de iniciar, e para 

ajudar a torná-la mais fácil, você pode usar o conto Hannah Keeps Herself Safe (Hannah mantêm-se em segurança), 

uma história interativa online explicando uma maneira mais confortável para conversar com sua criança sobre o que 

fazer em situações inseguras ou abusivas. Como parte do link para casa 6, a sua criança praticará o que ela aprendeu na 

unidade de proteção infantil ajudando vocês a explorar o conto de Hannah na página online SecondStep.org. As 

instruções para acessar o conto estão no link para casa 6 ou online na seção familiar da página SecondStep.org. 

Certifique-se de acessar a página SecondStep.org com o código de ativação CPU4 FAMI LYG4 para assistir 

o conto Hannah Keeps Herself Safe e muitos outros recursos para auxiliar a ensinar a sua criança sobre segurança 

pessoal. 

Atenciosamente, 

PORTUGUESE 


