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Precaução: Como Manter a Criança Segura!

Como adultos, sabemos como se comportar em situações 
que podem ser perigosas para nós e o que precisamos fazer 
para superá-las com segurança. Porém, as crianças não têm 

o conhecimento necessário sobre os perigos que podem 
estar ao redor, e alertá-los é um papel dos adultos 

responsáveis. Portanto, para ensinar a filhos ou netos o que 
fazer em situações potencialmente perigosas, é importante 

que você saiba dessas 15 respostas.

1. O que a criança deve fazer quando está sozinha em 
casa e alguém está tentando entrar?

Resposta: Mesmo que uma criança tenha idade suficiente 
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para ficar sozinha, isso não significa que estão totalmente 
seguras de perigos externos. No caso de alguém tentar 

entrar em casa quando a criança estiver sozinha, diga-lhes 
para imediatamente ligar para pais, avôs, tios ou 

responsáveis, e em seguida para algum número de 
emergência. Dessa forma, você informa os vizinhos sobre o 
que está acontecendo e pode pedir ajuda, e poderá deixar 

a criança segura o quanto antes.

2. Como a criança deve agir se um estranho oferecer 
doces e brinquedos?

Resposta: Esta é uma das coisas mais importantes que 
podemos ensinar aos nossos pequenos, e a resposta é 

simplesmente NÃO! Se o seu filho ou neto é abordado por 
um estranho que lhes oferece doces, um brinquedo ou 

qualquer outra coisa, eles devem recusar. Se for um vizinho 
ou algum adulto de confiança que a criança conhece há 
muito tempo, eles podem receber o pequeno presente, 

mas esta é a única exceção.

3. O que fazer se estiver saindo fumaça de uma tomada 
e a criança está sozinha em casa?

Resposta: Se a criança estiver sozinha em casa e isso 
acontecer, ela deve sair imediatamente e chamar o corpo 
de bombeiros. Feito isso, ela deve chamar os vizinhos e 

contar o que está acontecendo. Em hipótese alguma elas 
devem se aproximar do local onde está saindo a fumaça.
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4. Um estranho pede ajuda à criança no meio da rua. O 
que ela deve fazer?

Resposta: Estatísticas mostram que a maioria dos abusos 
infantis é realizada por pessoas que conhecem, mas isso 

não significa que não há necessidade de ter extremo 
cuidado ao interagir com estranhos. Por exemplo, se uma 

pessoa idosa pedir ajuda ao seu filho, eles devem 
imediatamente recusar e sair rapidamente. Se um adulto 
realmente precisar de ajuda, ele ou ela vai apelar para um 
adulto, em vez de para uma criança, então essas situações 

devem ser tratadas com suspeita.

5. O que fazer quando vários cachorros agressivos se 
aproximam da criança?

Resposta: No caso de uma situação em que a criança corra 
o risco de ser atacada por cães, é importante manter a 

calma e não ser imprudente. Se houver algum objeto por 

15 Alertas para proteger as crianças | Família e Paternidade - TudoPorEmail Page 3 of 8

http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=10571 14/11/2017



perto, jogue-o para tentar distrair os animais e então 
caminhe lentamente para trás. Nunca olhe os cães nos 

olhos ou vire de costas para eles. 

6. A criança faz um novo amigo da mesma idade que a 
convida para ir à casa dele. O convite deve ser aceito?

Resposta: A interação entre crianças é bem-vinda e 
agradável, e é sempre é bom ser convidado para a casa de 

um novo amigo. No entanto, em um caso como esses, é 
melhor conhecer os pais ou responsáveis deste novo amigo 
primeiro. E isso também é importante para os pais da outra 

criança, e ainda é uma oportunidade de fazer amizades 
com essas pessoas.

7. O que fazer em caso de vazamento de gás em casa?
Resposta: Em caso de vazamento de gás, a criança deve 

sair imediatamente da casa e avisar os vizinhos, que devem 
ligar para o corpo de bombeiros.
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8. A criança deve entrar em um elevador com 
estranhos?

Resposta: Se um adulto insistir para que a criança entre no 
elevador, ela deve dizer que está esperando por seus pais 
ou responsáveis. Ensine a filhos ou netos que recuse esses 

convites sempre.

9. O que fazer quando alguém está olhando para a 
criança?

Resposta: Se a criança está andando na rua ou brincando 
em qualquer lugar público e perceber que algum estranho 

está olhando para ela, deve entrar imediatamente em 
algum estabelecimento próximo. Pode ser um mercado, 
cabeleireiro, ou até mesmo uma agência bancária onde 

haja um grupo de pessoas. Então, deve pedir ajuda a 
alguém para ligar para os pais ou responsáveis.
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10. Quem pode entrar em casa se a criança estiver 
sozinha?

Resposta: Isso é muito simples: a criança não deve abrir a 
porta para ninguém. Ninguém mesmo, nem que seja um 

idoso aparentemente inocente. 

11. O que você deve fazer se um estranho agarrar a 
criança e não soltar?

Resposta: Nos casos em que os estranhos agarram a 
criança e não a deixa ir, é importante que ela atraia a maior 

atenção possível para o que está acontecendo. Diga à 
criança que ela pode gritar e até espernear para que as 

pessoas ao redor vejam que há algo errado ali.

12. O que fazer se ela se perder no meio de uma 
multidão de pessoas?

Resposta: Ensine a criança a não perder o controle e ficar 
calma em uma situação como esta. Ela deve sair do meio 

da multidão, na direção do fluxo das pessoas e não o 
contrário. Se a criança estiver com um adulto, é bom 

carregá-la nos ombros para não se perderem no meio de 
uma multidão.
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13. O que fazer se começar uma tempestade?
Resposta: Se a criança estiver fora e começar uma chuva 
forte ou tempestade, ela deve se abrigar no local seguro 

mais próximo. Ela também deve evitar árvores altas e locais 
com metais, pois isso atrai raios.

14. O que fazer se a criança ou a família forem 
ameaçadas na internet?

Resposta: Essas ameaças nunca podem ser respondidas. 
Se isso acontecer com a criança, ela deve informar pais ou 
adultos responsáveis, que devem ir atrás de meios legais 
para isso. Incentive a criança a ser honesta em todos os 

casos, afinal, a internet infelizmente está repleta de 
pessoas de má índole.

15. A criança está autorizada a tomar remédios quando 
os pais não estão por perto?

Resposta: Você deve ensinar aos pequenos que eles não 
têm permissão para tomar remédios por conta própria, 

independentemente do que seja. Se a criança não está se 
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sentindo bem, deve char um adulto responsável. E se 
estiver sozinha, chamar um vizinho ou ligar para algum 

parente.
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