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Simula um telefonema

Perguntas (INEM):

• Como te chamas?
• Qual é o número de telefone
   de onde estás a ligar?
• O que aconteceu?
• Onde estás?
• Quantas pessoas precisam 
   de ajuda?
• Que idade têm?
• Como estão as vítimas (as 
   pessoas que sofreram o 
   acidente)?

Respostas:

• Diz o teu nome.
• Diz o número de telefone de onde 
   estás a ligar.
• Explica o que aconteceu.
• Explica onde estás.
• Diz quantas pessoas precisam de ajuda.
• Diz que idade têm.
• Explica como é que estão: se estão a 
   respirar, se estão acordadas, se vês 
   sangue, se conseguem falar, etc.

Dá respostas curtas e diretas e tenta dar referências do local onde
te encontras caso não saibas a morada.

Com um amigo ou uma amiga, e com a ajuda de uma 
pessoa adulta, construam um telefone. Façam 1 furinho em 
2 copos de iogurte vazios e unam-nos com um fio de 
nylon comprido (com um nó nas pontas). Afastem-se até 
o fio ficar muito esticado. Enquanto um de vocês fala, o
 outro ouve, e vice-versa.

Depois do telefone construído, simulem um telefonema 
para o 112. Um de vocês telefona a pedir ajuda, e o outro 
é o/a operador/a do INEM que atende o telefonema.
Depois podem trocar. Se precisarem de ajuda a lembrar 
o que devem dizer e perguntar, podem ler estes tópicos:

Vejam aqui quais as perguntas que os técnicos do INEM 
costumam fazer. Para poderem responder a estas perguntas, 
analisem a imagem da próxima página. Dá respostas curtas e diretas 
e tenta dar referências do local onde ocorreu o acidente.
Nunca ligues 112 se não estiveres numa situação de emergência. 
Outras  pessoas  podem estar  a  precisar de ajuda  e não conseguir 
ligar.



NOME DATA  ____/____/____

JS

JS

Rua Valente

Loja Infomergência

Loja IntroNEM


