
Abril, mês da prevenção
dos maus tratos na infância

A  (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, nos E.U.A. quando uma “Campanha do Laço Azul”

avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma �ta azul à antena do seu carro de modo a 

demonstrar a sua dor face aos acontecimentos dramáticos de que tinham sido 

vítimas os seus netos.

Atualmente, muitos países usam as �tas azuis, durante o mês de abril, em memória 

daqueles que morreram como resultado de maus tratos infantis e como forma de nos 

lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos 

maus tratos.

A história de Bonnie Finney demonstra-nos como o efeito que a preocupação de um 

único cidadão pode ser crucial para o despertar das consciências do público, em geral, 

relativamente aos maus tratos contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e 

proteção dos seus direitos.

VAMOS DIZER NÃO AOS MAUS TRATOS INFANTIS!!

A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que se revelaram 

curiosos perante a sua �ta azul foi trágica: os seus netos tinham sido maltratados 

pela mãe e namorado e uma das crianças acabara por morrer vítima de brutal 

espancamento. E porquê azul? Porque apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie 

Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus 

dois netos. O azul, que simboliza a cor das lesões, servir-lhe-ia como um lembrete 

constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus tratos.

Organização: apoio:

Serei o que me deres 
                       ... que seja AMOR



Calendário dos Afetos - Abril 2021

Segunda-Feira terça-Feira quarta-Feira quinta-Feira Sexta-Feira Sábado Domingo

30 31 1

Sorriam em família!
Façam um serão de anedotas.

2

Ao deitar,
não se esqueçam do beijinho!

3

Conte ao/à seu/sua filho/a
uma história divertida que

lhe tenha acontecido.

4

Plante/semeie, em família,
e lembre-se que 

“o AMOR não é a semente,
é a arte de CUIDAR”.

.

7

Ensine o/a seu/sua filho/a
a respeitar os outros.

6

Diga ao/à seu/sua filho/a
que o/a ama e que ele/ela 

é importante para si.

8

Brinquem em família.

9

Durante o jantar, 
desliguem a TV e 

aproveitem para conversar 
sobre o dia de cada um. 

10

Desafie o/a seu/sua filho/a 
a pôr a mesa com 

uma decoração criativa.

11

Tragam a natureza 
para a sala de jantar 
e façam um pic-nic. 

14

Acompanhe o/a 
seu/sua filho/a 

nas tarefas domésticas.

13

Incentive o seu/sua 
filho/a a respeitar e 
a cuidar dos animais.

15

Faça um bolo com 
o/a seu/sua filho/a. 

Nham, Nham!

16

Dance ou cante com 
o/a seu/sua filho/a uma 

música escolhida em família.

17

Vejam um filme em família.

18

Cozinhe com o/a 
seu/sua filho/a 

uma refeição especial.

21

Diga ao/à seu/sua filho/a 
que o/a apoiará 

sempre, principalmente 
nos momentos mais difíceis.

20

Relembre o/a seu/sua filho/a 
que é simpático dizer 

“Obrigado/a”, “Por favor” 
e “Desculpe”.

22

Faça um jogo em família.

23

Mostre ao/à seu/sua 
filho/a que também tem 

fragilidades e também erra.

24

Façam um vídeo/filme 
engraçado em família.

25

Fale com o/a 
seu/sua filho/a 

sobre “Liberdade”.

5

É importante saudarmo-nos
uns aos outros,

também no ensino à distância.

12

Deixe uma mensagem 
carinhosa na mesinha de 

cabeceira do seu/sua filho/a.

19

Converse com o/a 
seu/sua filho/a sobre 

um livro que leu.

26

Abrace o/a seu/sua filho/a.

28

Leiam um livro a meias.

27

Elogie uma tarefa 
do/da seu/sua filho/a.

29

Dê um mini presente 
feito por si ao/à 
seu/sua filho/a. 

30

É importante partilhar! 
Escolham uma peça de 

roupa/brinquedo para doar.

29


