
Segurança na rua
e espaços públicos

4. Não deves ter brincadeiras que possam perturbar a visibilidade, concentração e 
mobilidade do condutor.

5 .Não deves colocar a cabeça ou os braços fora do veículo.
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Segurança na rua  
e espaços públicos

Se fores a pé
1. Sempre que existirem passagens 

para peões o atravessamento deve 
ser feito nesses locais mesmo que 
para isso seja necessário andar mais 
um pouco.

2. Mesmo nesta situação deverás to-
mar a máxima precaução: olhar para 
a esquerda, olhar para a direita e no-
vamente para a esquerda. E por fim 
atravessar, certificando-te que podes 
fazer sem risco.

3. Ao atravessares na passadeira fá-lo 
a direito, rapidamente mas sem cor-
rer.

4. Deverás caminhar sempre pelo pas-
seio. Se não existirem passeios de-
ves caminhar pelo lado esquerdo, os 
mais afastado possível da estrada e 
de frente para os veículos.

5. Antes de atravessares a rua deves 
mostrar ao condutor que o preten-
des fazer. Deves para em frente da 
passadeira, se existirem obstáculos 
deves avançar com muito cuidado, 
para que os condutores te vejam.

6. Se existirem sinais luminosos tens 
de os respeitar, só devemos atraves-
sar quando o sinal estiver verde. No 
caso de não existirem deves aumen-
tar a tua atenção.

7. Se caminhares de noite deverás re-
dobrar a tua atenção. Para tal deve-
rás vestir roupas claras e se possível 
utilizar material- retro - fletor.

8. Não te esqueças a faixa de rodagem 
é para os veículos, só a deves utilizar 
no seu atravessamento.

No caminho de casa - escola  
e escola – casa 
1. Se for um caminhos que não conhe-

ças, deverás pedir aos teus pais que 
o façam primeiro contigo.

2. Deverá ter muito cuidado e não fa-
lar com estranhos.

3. Recusa-te a entrar em automóveis 
de desconhecidos sob qualquer 
pretexto Evita andar sozinha ou 
com amigos por ruas desertas ou 
descampados. Não utilizes atalhos 
mesmo que seja mais perto.

Se andares a passear com os 
teus pais e te perderes deles:
1. Não te distancies do local onde estas.

2. Não vás com ninguém.

3. Fala com um segurança ou um polícia.

4. Tenta saber sempre a tua morada e 
telefone, mas só dês a informação 
a um policia, não dês essa informa-
ção a nenhum estranho.

Brincar na rua
1. Para brincar escolhe um local se-

guro, um parque infantil ou um es-
paço sem trânsito automóvel.

2. Se andares de bicicleta, Skate ou 
patins usa sempre os protetores 
adequados: capacete, cotovelei-
ras, joelheiras e luvas bem como 
calçado adequado.

Se fores num automóvel
1. Deverás ir sempre sentado no ban-

co de traz, numa cadeira apropria-
do ao teu peso e idade e sempre 
com o cinto de segurança.

2. Para as crianças com mais de 1,5 
m não necessitas da cadeira, no 
entanto devem sempre colocar o 
cinto de segurança.

3. Todos os ocupantes do automóvel 
deverão utilizar, seja qual for a dis-
tância a percorrer ou a velocidade 
praticada.


