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Aqui está Kiko. 
E ao lado de Kiko está a sua amiga, a Mão.
“Mas como é que uma simples mão pode ser minha amiga?” 
pergunta Kiko.
“Já vais descobrir,” responde a Mão.



“Olá, Mããão! Quero voar mas
não tenho asas!” diz Kiko.



“Não te preocupes, Kiko,” responde a Mão.
“Eu sou o teu avião. Podes embarcar, 
porque estou quase a partir.” 

Ali vão eles: VRUUMMMMM…



“Olá, Mããão! As minhas pernas querem dançar, 
mas não tenho música!” diz Kiko. 

“Não te preocupes, Kiko,” responde a Mão. 
“Faço eu a música. Tenho um piano e os meus 
dedos sabem pôr as teclas a cantar!” 

PLIM, PLOM, PLIM, canta o piano.





“Olá, Mããão! Eu queria comer um docinho…
mas não sei qual!” diz Kiko.



“Não te preocupes, Kiko. Eu faço um para ti!” responde 
a Mão. “Queres um bolo de maçã, um bolo de chocolate, 
um bolo de iogurte ou um bolo de banana?” 

“Quero um bolo ... de maçã, chocolate, iogurte e 
banana!” grita Kiko.

“NHAM, NHAM, NHAM.”



“Olá, Mããão! Gostava de jogar 
à apanhada, mas não consigo
jogar sozinho!” diz Kiko.

“Não te preocupes, Kiko,” responde a Mão. 
“Eu jogo contigo!”

“Posso tocar no teu cabelo?”,  
pergunta a Mão.

“Sim, claro!”, responde Kiko.



“Posso tocar no teu nariz?” pergunta a Mão. 

“Sim, claro!” responde Kiko.

“Posso tocar na tua mão?”
pergunta a Mão. 

“Sim, claro!”
responde Kiko.



“Posso tocar-te por baixo da tua roupa interior?” 
pergunta a Mão. 

“NÃO!” grita Kiko. 
“NÃO PODES!”



“Muito bem, Kiko,” diz a Mão. 
“Ninguém te pode tocar por baixo da roupa interior.   
Esta é a Regra “Aqui ninguém toca”.

E se alguém o fizer, deves contar a um adulto                 
de confiança. Não guardes segredo!”



“Olá, Mããão! Quero voar para a terra dos sonhos, 
mas não sei como lá chegar!” diz Kiko. 

“Não te preocupes, Kiko” responde a Mão.
“Eu mostro-te o caminho!”
“Deita-te na tua caminha, fecha os olhos
e chegas lá num instante.”



Kiko adormeceu: ZZZZZZZZZ…



Cerca de uma em cada cinco crianças é vítima de violência sexual ou abuso sexual. 
Este livro foi produzido pelo Conselho da Europa no âmbito da Campanha «UMA em CINCO» 
de combate à violência sexual contra crianças. 
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EnsinE a REgRa “aQUi ningUÉm toca” aos sEUs filhos 
www.aquininguemtoca.org

Esta história de adormecer explica a Regra “Aqui ninguém 
toca” às crianças. Leia-a aos seus filhos para que aprendam a 
diferença entre o contacto físico bom e o contacto físico mau. 
Para saber mais sobre este assunto, visite o sítio Web 
www.aquininguemtoca.org
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