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AFFA - Apoio Fraterno Francisco de Assis 

Sequência de atividades desenvolvidas com os alunos do projeto Estrela sobre o tema "Abuso Sexual 

Infantil". 

 Atividade 1 - Fotos: Exibição do filme: ”O segredo” https://youtu.be/kH54FOj3BJk 

 

 

Atividade 2 - Fotos: Roda de conversa para discutir as impressões do filme e sobre o tema abuso 

sexual infantil. 

  

Atividade 3 – Foto: Discussão e debate sobre o caso Araceli, dia da sua morte foi instituído o Dia 

Nacional de Combate e Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 

 

 

 

 

https://youtu.be/kH54FOj3BJk
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Atividade 4 - Fotos:  Produção Escrita e Redação sobre o tema. 

 

 

 Atividade 5 – Fotos: Produção artística com a técnica do Grafite e desenho. 

 

 



PÁGINA 3 

 

Associação Ágape para Educação Especial 
 
RELATÓRIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA ACERCA DO TEMA PROPOSTO PELO CMDCA, A 
REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO – DIA NACIONAL DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLECENTES.  
As atividades diversificadas aconteceram no dia 07 de maio no período da tarde e no dia 08 no período 
da manhã, com duas turmas diferentes.  
Iniciamos, com uma explicação para os atendidos sobre o motivo das atividades que seriam executadas 
posteriormente, esclarecendo o porquê da campanha (caso Araceli), o significado de abuso sexual e do 
símbolo, que tem como uma flor, uma lembrança dos desenhos da primeira infância e associação entre 
a fragilidade de uma flor e a de uma criança.  
Em seguida, foi exibido o filme “O segredo”, os atendidos assistiram com atenção e interesse pelo o 
filme. Depois, foi realizada uma reflexão, perguntas e roda de conversa abordando o tema do filme com 
a vida de cada um, proporcionando uma socialização, fortalecimento de vínculo e verbalização das 
ideias. Também houve a possibilidade de passar algumas orientações e cuidados com o corpo e redes 
sociais. Foi salientado o cuidado com a abordagem de pessoas desconhecidas.  
Fotos da exibição do filme “O segredo” e roda de conversa.  
 
Terça-feira 07/05/2019 e Quarta-feira 08/05/2019  
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Após o filme e roda de conversa, foram executadas atividades como de redação, desenhos e mosaico 
para melhor assimilação do conteúdo, expressão das ideias e criatividade. A maioria dos atendidos 
escolheram confeccionar seus trabalhos embasados no filme assistido ou na representação do símbolo 
da campanha.  
As práticas foram desenvolvidas em equipe, tanto a redação quanto os desenhos e confecção dos 
mosaicos. Houve grande interação e troca de experiências entre os atendidos, quando necessário, 
ocorreu intervenções dos monitores para maior sucesso no desempenho das atividades.  

Desse modo, os atendidos tiveram conhecimento sobre a campanha, refletiram e conversaram sobre o 

tema, finalizando com as atividades de redação e arte, todas executadas em grupo. 

Fotos dos atendidos realizando atividades referente à campanha “Faça Bonito” 
2019.  
 
Terça-feira 07/05/2019 e Quarta-feira 08/05/2019 
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Fotos das atividades concluídas referente à campanha “Faça Bonito” 2019:  
 
REDAÇÃO E ARTE - MOSAICO 
 

 
 
ARTE – DESENHO  
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ESPRO - Associação de Ensino Social Profissionalizante 
 
Oficina: Combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. 
Facilitadoras: Bianca Cristina da Silva Costa- Instrutora de treinamento e Juliana Duarte- Assistente 
Social. 
Data: 02 e 03 de maio de 2019.  
 
A fim de cumprir com um de seus objetivos específicos, onde dentre eles o que prevê o desenvolvimento 
de projetos, programas, serviços e ações de assistência social, beneficentes e filantrópicas no 
atendimento de seu público-alvo, em prol da coletividade, do bem comum, no interesse social e 
comunitário, o ESPRO se comprometeu nos dias 02 e 03 de maio de 2019  em realizar uma atividade 
com seus usuários com o propósito de sensibilização e mobilização destes para a importância do 
combate ao abuso e exploração de crianças e adolescente; a proposta de ação partiu do CMDCA e foi 
devidamente aceita devido seu grau de importância.  
Para o desenvolvimento desta foi realizado uma oficina onde o tema foi apresentado e os jovens 
produziram um cartaz com a temática, esses optaram pela elaboração deste produto, pois consideraram 
que assim seriam capazes de promover mais impacto quando exposto, chamando a atenção de quem 
passa por ser reflexão de percepção visual. Ainda para complemento desta atividade, fez-se uso do 
vídeo “ A ira de um anjo” que se trata de um documentário de uma criança que passou por uma situação 
de abuso e desenvolveu inúmeras questões problemas como resultado do ato e também uma técnica 
de dinâmica “De olhos vendados” a fim de promover o estimulo de confiança em meio a situações 
problemas e /ou conflituosas.  
A turma mostrou-se bastante interessada na atividade e tiveram total empenho e dedicação na 
elaboração do produto final, aderindo um bom conhecimento e desenvolvendo criticidade para maior 
participação social.  
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Instituto São José – Rede Salesiana Brasil 

RELATÓRIO – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Conforme solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, seguem as 
propostas realizadas no Instituto São José que abordam temas relacionados ao Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e adolescentes: 

Educação Infantil 

 Momento Cívico /Bom dia e Boa Tarde - Trabalho com o Projeto " O que cabe no meu mundo". 
A coleção de livros trata de Valores para crianças. 

 Dinâmicas variadas com o foco no protagonismo do aluno. 

 Acompanhamento da Equipe Pedagógica Pastoral aos alunos e às famílias.  

Fundamental I 

 São realizados, todos os dias, na 1ª aula de cada período, o “Bom dia” e o “Boa tarde”, com 
leitura de textos e reflexões (5 minutos); 

 Temas abordados em estudos nos livros de Ciências Humanas e da Natureza sobre 
desenvolvimento e reprodução humana; 

 Palestra com a especialista em Pediatria e Hebiatra para partilhar e orientar os alunos dos 4os 
e 5os anos sobre as mudanças, tanto do ponto de vista físico quanto emocional na fase de 
transição da infância para a adolescência; 

 Reuniões de Representantes de sala. 

 Palestra com especialista sobre a Segurança Digital; 

 Uso da cartilha “Internet Segura” com orientações aos alunos e familiares sobre segurança 
digital e cyberbullying. 

 Acompanhamento da Equipe Pedagógica Pastoral aos alunos e às famílias. 

Fundamental II 

 Nos livros e Material Didático Digital de Língua Portuguesa, Produção Textual e Ensino 
Religioso da Rede Salesiana Brasil - Escolas são abordados temas como: reprodução humana, 
valores humanos e cristãos, prevenção, gravidez na adolescência, relações humanas entre 
outros; 

 Palestra com especialista sobre a Segurança Digital; 

 São realizados, todos os dias, na 1ª aula de cada período, o “Bom dia” e o “Boa tarde”, com 
leitura de textos e reflexões que abordam a biografias (5 minutos); 

 Apresentação do teatro com a temática que desenvolve questões relacionadas ao 
desenvolvimento dos alunos na fase da adolescência, relação familiar, bullying e valores 
humanos e cristãos. 

 Reuniões de Representantes de sala. 

 Acompanhamento da Equipe Pedagógica Pastoral aos alunos e às famílias. 

Ensino Médio 

 Atendimento Individualizado e diário dos alunos. 

 Acompanhamento através da presença no Pátio da escola. 

 Reuniões de Representantes de sala. 

 Observações e acompanhamentos dos alunos em sala de aula. 

 Acompanhamento da Equipe Pedagógica Pastoral aos alunos e às famílias. 

Pastoral Juvenil Estudantil 

 Os jovens da Pastoral Juvenil Estudantil, se encontram semanalmente   para refletirem sobre 
temas diversos que os envolvem, dão abertura e oportunidade para a prevenção e alerta aos 
jovens. Nesses encontros são propostos assuntos como o protagonismo juvenil, sexualidade 
entre outros temas; 

 Na Semana da Mulher foram realizadas atividades, debates e pesquisas sobre o Dia da Mulher, 
que foram analisados os fatos e os posicionamentos presentes nas Redes Sociais. 
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Registros fotográficos: 

Teatro sobre Adolescência e Palestra sobre Segurança Digital 
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Associação Atlética Dom Pedro I 
 

Relatório Referente às atividades relacionadas ao dia 18 de maio. 

Neste mês de maio, seguindo o convite do CMDCA, as meninas do projeto "Ballet Para um futuro 
melhor" realizaram atividades do dia 6 de maio direcionadas ao Dia Nacional de Combate ao abuso e 
a exploração Sexual contra crianças e adolescentes. Campanha: " Faça bonito".  

 Realizamos uma atividade envolvente e lúdica, explicamos as meninas atendidas no projeto 
sobre o dia 18 de maio, e sobre a luta que continua forte para que cada dia esses casos de 
abuso venham a diminuir até chegarmos ao fim dessa história de terror que assolam muitas 
crianças pelo mundo todo. 
 

 Apresentamos um pequeno filme,  
 

 Após o filme fizemos uma roda de conversa para que elas pudessem expor o que sabem sobre 
o assunto e pudessem compartilhar com todas, foram feitas perguntas com base em nossas 
explicações e sobre o filme apresentado para melhor fixação da idéia da luta, e assim cada uma 
falou como poderia proceder para fugir de ocasiões que pudessem vir a coloca-las em situações 
de abuso.  
 

 Conforme cada uma delas foram falando suas ideias e conclusões, formulamos uma redação 
com o intuito de descrever como elas sendo crianças podem também lutar contra toda a forma 
de abuso e exploração sexual.   
 

 Em atividade formulamos o cartaz com pinturas das mãozinhas em forma de “Pare !” com a 
finalidade de incentivar a atitude delas em não terem medo de se protegerem, e de maneira 
alguma ter segredos com os seus responsáveis, mesmo que digam para não contar, façam 
ameaças, elas não deverão nunca ter medo de falar a verdade para seus responsáveis, e 
sempre estarem espertas a qualquer atitude suspeita no sentido de estranhos, vizinhos, amigos, 
e até mesmo parentes.  

Redação Formulada pela conversa com as meninas do projeto“Ballet Para um futuro melhor”: 
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Redação:  

18 de maio 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. 

Sim, esse é o dia Nacional de combate ao abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, mas a luta é todo dia, dia e noite sem parar!  

Como saber se estou lutando do jeito certo se sou criança? 

Há, isso é fácil de responder! É só usar seu radar, o coração: 

No seu coraçãozinho tudo que te dá paz, e que pode ser feito sem precisar esconder, isso é bom!  

Mas se te der medo, e ninguém puder saber, se você tiver que esconder de quem cuida de você, se 
mamãe e papai não podem saber, é hora de pedir ajuda e correr! 

Seja esperto, tenha um adulto do bem por perto, siga os conselhos de quem te ama: 

Vamos dar um basta no Abuso e à Exploração Sexual! 

- Não fique na rua sozinho! 

-Não tenha segredinhos e nem “segredões” com estranhos ou adultos por aí! 

- Seu corpinho precisa ser protegido! 

-Se aguem te mandar fazer algo que não te agrade, e que você sabe que não é normal,  

 

 Diga: Pare! Isso Não! 

 

Se for preciso grite, corra, fuja! E conte para quem cuida de você, mamãe e papai 
precisam saber. 

Assim você cuida de você, e na luta contra o abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e 
Adolescentes juntos vamos vencer! 

Por: Crianças da Associação Atlético Dom Pedro I 

”Ballet para um futuro Melhor” 

Fotos das atividades: 

 



PÁGINA 13 

 

 

 

 

 



PÁGINA 14 

Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS  
 

Fotos das atividades: 
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AÇÕES DO CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  
 
Dia 17/05/2019 

 
Apresentação do Teatro “18 de maio”  
  
10h e 11h – Local: E.E. Professor Dorival Monteiro de Oliveira -  R. dos Pedreiros, 367 - Parque Novo 
Horizonte. 
 
Fotos da ação:  
 
 

  
 
 
14hs – Local: E.M.E.F Professor Moacyr Benedicto de Souza - Rua Maria Martins Ottoboni, 100 - 
Campo dos Alemães.  
 
Fotos da ação:  
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Dia 18/05/2019  

13h às 15h – Mobilização no Vale Sul Shopping, com apresentações e panfletagem – Local: Vale Sul 
Shopping -  Av. Andrômeda, 227 – Jardim Satélite. 

 

Fotos da ação:  
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Exposição de Cartazes e Redações 

Exposição itinerante com os cartazes e redações produzidos pelas crianças e adolescentes de Escolas 
e Entidades participantes durante todo o ano de 2019. 

Fotos da ação:  

 

 


