No dia 1 de junho
celebramos o nosso Mas foi em
dia: o Dia Mundial
1990 que os
direitos das
da Criança!
Este dia celebra-se crianças se
tornaram
em todo o mundo
lei.
desde 1950.

OS ESPAÇOS DE JOGO E
RECREIO DEVEM SER
SEGUROS.
Verifiquem se os escorregas,
baloiços e insufláveis estão
corretamente instalados.
Certifiquem-se de que não
existem arestas, lascas de
madeira, parafusos soltos ou
outros objetos que nos
possam magoar.

Estejam sempre
connosco quando
brincamos com
triciclos em especial
nas proximidades de
escadas, rampas ou
piscinas!

QUEREMOS ESTAR
NA MODA MAS EM
SEGURANÇA!!!
Não nos comprem
roupas com cordões
compridos pois
estes podem ficar
presos...

A Internet é uma
excelente
ferramenta de
aprendizagem!!!

TEMOS
DIREITO
A BRINCAR EM
SEGURANÇA !

Para brincarmos em segurança
queremos que os nossos pais não se
esqueçam de escolher os brinquedos
adequados à nossa idade e de ler
todos os avisos de segurança e
instruções do brinquedo!

Lembrem-se de nos
comprar equipamento
de proteção (capacete,
cotoveleiras e
joelheiras) para
podermos andar de
bicicleta, skate ou
patins, em segurança!

... em escorregas,
baloiços e em veículos
em movimento e
provocar-nos
estrangulamento ou
ferimentos graves
devido a
arrastamento.

Para nossa proteção
precisamos que:
- Definam limites horários
para a sua utilização;
- Utilizem a Internet
connosco;
- Instalem uma firewall que
filtre o acesso à informação;
- Coloquem o computador
num local de acesso a toda a
família.

QUEREMOS
QUE OS
NOSSOS PAIS
SEJAM:
- Informados;
- Atentos; e
- Responsáveis!

Não se esqueçam de que
quando somos pequeninos
temos o hábito de levar os
brinquedos à boca!
Por isso, certifiquem-se de
que não existem peças
pequenas ou soltas que nos
possam asfixiar.

BRINCAR NA ÁGUA É DIVERTIDO !!!
Na praia, piscina e locais próximos da água
devemos estar sempre sob vigilância!
Não podemos ir para dentro de água sem
braçadeiras!
Temos de estar protegidos do sol com
protetor solar adequado e chapéu!

GULOSEIMAS? Só em dias de
festa, pois queremos crescer saudáveis!
Não se esqueçam de que o pequeno-almoço
é a refeição principal do dia.
A nossa alimentação deve ser completa,
equilibrada e variada!

VAMOS SEGUIR OS
CONSELHOS DA
DIREÇÃO-GERAL DO
CONSUMIDOR!!!

