
Entendo que devolver este formulário significa que NÃO QUERO QUE MEU FILHO PARTICIPE das aulas MBF Teen Safety 
Matters®. ENTENDO QUE ELE NÃO RECEBERÁ AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA contidas no programa.

Nome do aluno                                                                                                            Série                                                                   

Motivo para recusar o programa                                                                                                                                                             

Nome completo do Pai/Responsável                                                                                                                                                               

Assinatura do Pai/Responsável                                                                                                  Data                                                          

Email do Pai/Responsável                                                                                                                                                                           

Telefone do Pai/Responsável                                                                                                                                                           

BOAS-VINDAS E FORMULÁRIO  
DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE PAIS

Caro pai ou responsável,  

Este ano, a escola de seu filho usará o programa MBF Teen Safety Matters® (o Programa) da Monique Burr 
Foundation for Children. O objetivo do Programa é ajudar a manter seu filho pequeno/adolescente seguro. 

O Programa capacita os alunos a identificar e responder a bullying, cyberbullying, os quatro tipos de abuso 
(físico, emocional, sexual, negligência), abuso de relacionamento, abuso digital e outros perigos digitais. Mais 
importante ainda, ensina que os adultos são responsáveis por sua segurança, mas que há coisas que podem 
fazer para ajudar os adultos a mantê-los em segurança. O Programa é baseado nas pesquisas mais recentes. 
Foi revisado e endossado por especialistas nacionais. 

Por que seu filho precisa de um programa de segurança?
 » 10% das crianças são vítimas de abuso antes dos 18 anos 
 » 14% das crianças foram solicitadas online
 » 28% dos estudantes foram vítimas de bullying
 » 90% das crianças entre 8 e 16 anos já viram material explícito online

 
O Programa ensina sobre esses perigos:

 » usando uma linguagem apropriada à idade e fácil de entender.
 » com jogos e atividades divertidas.
 » fornecendo itens para levar para casa para lembrar os adolescentes e os pais das lições e  

    das Regras de Segurança.

Quando os adolescentes aprendem informações e regras de segurança para ajudá-los a se manterem seguros, 
eles têm melhor desempenho na escola e desfrutam de vidas mais saudáveis, mais felizes e mais seguras.

Você pode aprender mais sobre o Programa em www.mbfpreventioneducation.org.

CASO VOCÊ “NÃO” QUEIRA QUE SEU FILHO ADOLESCENTE PARTICIPE DO PROGRAMA, PREENCHA O 
FORMULÁRIO ABAIXO E CORTE-O E DEVOLVA-O À ESCOLA.

O Programa fornece aos alunos informações importantes sobre os perigos que eles podem enfrentar. Se 
você não deseja que seu filho pequeno/adolescente participe, instrua-o usando outro programa. Entre em 
contato com a escola caso tenha qualquer dúvida antes de optar que seu filho pequeno/adolescente não 
participe do programa.


