TOQUE BOM E
TOQUE RUIM

PARA AS EQUIPES DE TRABALHO

As crianças atualmente não estão seguras.
A triste realidade é que qualquer um pode
ser um assediador de crianças: professores, pastores, líderes de desbravadores
ou outros estudantes.

Orientações para a equipe de trabalho sobre toques apropriados

Educar os adultos e crianças à sua volta
sobre os modos adequados de contato
físico ajuda a proteger a todos em sua organização de comportamentos impróprios.

• QUANDO TOCAR UMA CRIANÇA,
SÓ TOQUE DO NÍVEL DO OMBRO
PARA CIMA, EXCETO QUANDO
NECESSÁRIO PARA GARANTIR A
SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DA
CRIANÇA.

Use as orientações a seguir para instruir
sua equipe e as informações no verso
deste folheto para ensinar às crianças de
sua organização quando um toque é bom
e quanto ele não é. Informe sua equipe
sobre a maneira apropriada de comunicar
uma situação se tomarem conhecimento
de algum comportamento inadequado.

• SÓ DÊ ABRAÇOS DE LADO EM CRIANÇAS.

• SEMPRE PEÇA LICENÇA À CRIANÇA
PARA TOCÁ-LA POR QUALQUER
RAZÃO.

• NÃO TENHA CONTATOS FÍSICOS
INADEQUADOS DE NENHUMA NATUREZA, INCLUINDO JOGOS FÍSICOS INTENSOS, CASTIGOS FÍSICOS
E BRINCADEIRAS AGRESSIVAS.
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Toque bom e toque ruim para
crianças

Nota para pais e professores: Use o diagrama a seguir
para explicar toques seguros e toques inadequados.
Use as perguntas no final para garantir que a criança
compreenda o que fazer em uma situação insegura.
Cada um de nós tem um corpo, e seu corpo pertence a você. Isso significa que ninguém pode tocar você sem sua permissão. Sempre se deve pedir
licença antes de tocar uma pessoa. Não a toque a
não ser que a pessoa permita.
Há quatro zonas do corpo em que você não deve
tocar ninguém e ninguém deve tocar você. São:

Essas são suas zonas pessoais.

sua boca
seu peito

Você sabe a diferença entre um toque seguro e
um toque inseguro?
seguro é bom para você e faz você se sentir feliz. O
toque inseguro faz você se sentir mal, bravo, assustado ou constrangido. Pode ser que alguém toque
suas zonas pessoais, mostre a você fotos ou vídeos
que o façam se sentir incomodado, faça você tirar
a roupa ou toque as próprias zonas pessoais na sua
frente. Esses tipos de toque não são bons para você.
Esses são toques inseguros.
Se alguém tocar você de uma maneira que o faça
se sentir mal, ou em uma de suas quatro zonas pessoais, fuja dessa pessoa e conte para um adulto de
sua confiança imediatamente. Diga ao adulto exatamente o que aconteceu. Lembre-se: o que as pessoas
fazem com você não é sua culpa. Você é responsável
pelo que você faz com outras pessoas.

Pregunta 2

Quais são as quatro zonas do corpo em que ninguém deve tocar você?

Pregunta 3

Quais são alguns toques que fazem você se sentir
bem?

Pregunta 4

entre suas
pernas e
suas nádegas

O que você deve fazer se alguém o tocar de uma
maneira que não é segura?

Pregunta 5

Quem são algumas pessoas em quem você confia
e a quem contaria se acontecesse algo que o fizesse se sentir mal?
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