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O           CÓDIGO DE

CONDUTA DA FAMÍLIA
Um Código de Conduta da Família é um 
conjunto de diretrizes que refletem os valores 
e expectativas da sua família. 

Esclarecer os valores da sua família em relação 
ao corpo e aos limites pode ajudar muito na 
proteção de seus filhos contra o abuso sexual. 
Pode ajudar as crianças a entender o que é um 
comportamento aceitável e inaceitável, ajudar 
a tomar decisões informadas e, por fim, evitar 
situações perigosas. Também ajuda a definir a 

cultura da sua família – criando o tipo de cultura 
que você deseja em sua família e modelando seus 
valores e comportamentos ideais como gentileza, 
honestidade e até mesmo segurança. 

O código da família deve ser um documento vivo, 
que se renova; você precisará ajustar alguns 
limites ou adicionar novas diretrizes conforme sua 
família cresce. Ele deve ser um projeto em equipe – 
pergunte a seus filhos o que eles acham que deveria 
ser incluído. Não tenha medo de ser específico.  

Defina os valores da sua família e os comportamentos que podem ajudá-la a 
vivenciá-los.  

VALORES COMPORTAMENTO 

ETAPA 1:

Isto é, honestidade Isto é, dizer a verdade, não guardar segredos

Determine os limites da sua família e as expectativas de conduta. ETAPA 2:

Como você trata os outros? 
Isto é, como você mostra respeito? Como você compartilha informações? Como você honra os limites?  
Quais são as regras sobre como manter segredos?
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Determine os limites da sua família e as expectativas de conduta. ETAPA 2:

Visitas e passeios: 
Isto é, quem estará na casa/shopping/piscina/etc. com as crianças? Haverá irmãos mais velhos? Como as crianças serão 
supervisionadas? Você conhece bem a família? Essas perguntas também podem ser aplicadas a atividades on-line como 
jogos e bate-papos em vídeo – aonde estão indo, quem estará lá, o que farão? 

Fotos
Isto é, alguém tem permissão para tirar ou publicar fotos de seus filhos? Onde elas podem ser publicadas? 

Festa do pijama
Isto é, você permitirá que seu filho durma na casa de um amigo? Como é a distribuição dos lugares para dormir? 
Essas diretrizes podem se sobrepor às referentes a visitas e passeios.

Babás
Isto é, sua família usa babás? Como você escolhe quem será a babá? Quais são as regras para as babás? 
Quais são as regras para cuidar das crianças à noite e durante o dia?  

Segurança na Internet e redes sociais
Isto é, quais são as regras para usar a Internet? Os computadores são mantidos em áreas abertas em sua casa?  
Com que idade as crianças terão um celular ou contas nas redes sociais? Como você monitorará o uso? Onde os 
dispositivos ficarão à noite? Converse sobre quais informações nunca devem ser fornecidas on-line.  

Aulas e acampamentos
 Isto é, quais são as políticas de segurança? Como é a supervisão? Essas diretrizes se sobreporão às da organização 
do serviço juvenil.
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USE ESTE ESPAÇO PARA DEFINIR QUAISQUER 
OUTRAS REGRAS RELEVANTES PARA SUA 

FAMÍLIA

DIAS
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Conteúdo fornecido por Darkness to Light. Para saber mais ou fazer um treinamento para 
prevenir, reconhecer e reagir com responsabilidade ao abuso sexual infantil, visite www.D2L.org.
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