
 
 

Mensagem para alunos(as) do E. Fundamental I 

Bom dia alunos, bom dia alunas, 

Hoje está fazendo um ano que falamos com vocês sobre um problema muito 

sério: o desaparecimento de crianças e adolescentes. Por isso, como no ano 

passado, vamos relembrar uma história conhecida: João e Maria. Aposto que 

a maioria de vocês já ouviu essa história, não? É sobre duas crianças que se 

perdem numa floresta e encontram uma deliciosa casinha de chocolate que 

pertence a uma bruxa muito má que acaba por prendê-los. Por sorte, eles 

conseguem escapar. Imaginem como deve ter sido assustador para esses 

dois ficar longe de casa e, ainda por cima, com uma pessoa má! 

Bruxas e casinhas de chocolate só existem nos contos de fadas, mas, 

infelizmente, pessoas mal intencionadas que tentam atrair as crianças com 

doces, balas, brinquedos e até dinheiro, existem. Por isso, nunca aceitem 

nada de pessoas que vocês não conheçam. 

Além disso, algumas crianças, quando ficam chateadas com os irmãos, com 

os pais ou com alguém da família, decidem fugir de casa. Isso também é 

muito perigoso. Crianças desacompanhadas são alvos fáceis para pessoas do 

mal. E quanto mais tempo leva para um desaparecido ser encontrado, mais 

riscos e perigos ele estará correndo. Não se arrisquem. Quando tiver 

problemas, o melhor é conversar com seus pais, parentes, conhecidos ou com 

seus professores. 

Bom dia a todos! 

  



 
Mensagem para alunos(as) do E. Fundamental II e Médio 

Olá meninas, olá meninos, 

Hoje está fazendo um ano que falamos sobre o desaparecimento de 

crianças e jovens. 

É assunto tão sério que uma novela até abordou o tema. E não é ficção – é 

realidade. Acontece. 

Para vocês, jovens, a preocupação dos pais pode parecer controle e 

chateação – principalmente neste momento em que vocês estão se 

tornando cada vez mais independentes. Mas manter seus familiares sempre 

informados a respeito de onde você está, pode fazer a diferença entre um 

final feliz e uma tragédia. 

Além disso, alguns cuidados devem sempre fazer parte da sua rotina: 

- Nunca passe informações pessoais pela internet àqueles que vocês não 

conhecem pessoalmente – muito menos marque encontro; 

- Não converse e nem aceite nada de pessoas desconhecidas – elas podem 

fazer isso para tentar atraí-lo para lugares desertos perigosos; 

- Mesmo quando estiver chateado com seus familiares, não saia de casa 

sem avisar. Além de evitar deixá-los preocupados à toa, no caso de 

acontecer algum imprevisto com você, logo eles saberão e poderão ir 

em  seu auxílio. No caso dos desaparecimentos, quanto mais tempo se 

passa, pior a situação pode ficar! 

Fiquem atentos! 

Bom final de semana 

  



 
Mensagem para Pais e Responsáveis 

Caros pais, caras mães, 

O desaparecimento de crianças e jovens é, infelizmente, uma realidade. No 

Estado de São Paulo são 9.000 casos por ano. Ou seja, a cada hora, uma 

criança ou adolescente, desaparece. E isso ocorre também entre aqueles que 

possuem algum tipo de deficiência intelectual, visual, auditiva ou física.  

A prevenção, por meio de informações e cuidados, é o melhor caminho para 

evitar desaparecimentos.  Por exemplo: 

- Converse com seus filhos a respeito dos perigos de se conversar com 

estranhos e, principalmente, de aceitar presentes e convites; 

- Garanta que eles conheçam os seus telefones de contato de cor, assim como 

os nomes completos deles e de vocês; 

- No caso das crianças muito pequenas, coloque sempre uma identificação no 

bolso, com nome completo e telefones; 

- Não deixe crianças desacompanhadas, principalmente em lugares de muito 

movimento e aglomerações. 

Visando diminuir os riscos da dificuldade de identificação desses 

desaparecidos, há exatamente um ano, o Governo do Estado de São Paulo, 

estabeleceu o Programa “São Paulo em busca das crianças e dos adolescentes 

desaparecidos”. 

Em breve, será implantado um sistema nas escolas da rede pública estadual 

que incluirá fotos atualizadas anualmente de todos os alunos.  

A foto ainda é o melhor recurso para localizar um desaparecido. Mas, quanto 

mais tempo ele demorar a ser localizado, maiores serão as diferenças faciais 

que seu rosto irá sofrer. Por isso, é fundamental que as fotos sejam atuais 

para que um processo chamado de “envelhecimento de imagem” possa ser 

feito. Esse processo possibilita fazer mudanças na fisionomia do desaparecido 

estimando uma idade maior. 

Contamos com o apoio de vocês para que os desaparecimentos deixem de 

acontecer! 

 


