Diz aos teus pais para colocarem junto do telefone e ou do telemóvel os números de emergência .
Em caso de Emergência Liga 112
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Segurança
em casa

Perigos em casa
Quedas

Intoxicação

Queimaduras

Choques Elétricos

1. Quando o chão tiver molhado não
corras podes escorregar.
2. Na banheira deves utilizar tapete
antiderrapante, para evitares escorregares e caíres.
3. Não deixes os brinquedos espalhados , pois podes tropeçar.
4. Se necessitas de alguma coisa que
esteja num lugar alto, não subas
para cima de cadeiras ou moveis,
pede a um adulto que te as dê.
5. Sempre que tenhas de subir ou
descer escadas , fá-lo devagar,
pois podes cair se fores a correr.

1. Não deves tomar medicamentos
sem a orientação dos teus pais,
nem deves brincar com eles.
2. Os medicamentos , detergentes e
outros produtos tóxicos devem estar arrumados num local seguro.

1. Não deves brincar na cozinha, é
um local perigoso.
2. Não te aproximes do fogão. Tem
muito cuidado com as panelas
quentes ou ao lume, podes queimar-te.
3. Não deves tocar no ferro de engomar e nem tabua de engomar.,
podes queimar-te com gravidade.

1. Nunca deves mexer nas tomadas
2. Se necessitares de utilizar algum
aparelho elétrico certifica-te que
estas afastado da água e que
tens as mãos bem secas.
3. Se vires alguma tomada ou fio
elétrico danificado, não lhe toques e avisa de imediato um
adulto.

Acidentes com gás

Outros Perigos

Se na cozinha te cheirar a gás:
1. Abre as janelas ou portas:
2. Não toques na eletricidade;
3. Não ligues nem desligues os interruptores;
4. Avisa um adulto.

Não brinques com armas, mesmo
que penses que estão descarregadas.

Cortes
1. Não brinques com facas ou tesouras, podes cortar-te.
2. Lembra os teus pais para as guardarem imediatamente após a sua
utilização.
3. Tem cuidado também com as brincadeiras ao pé de locais com vidros, espelhos ou objetos de loiça.

