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O que fazer se houver um acidente?
Ninguém gosta de pensar  que  vai ter um acidente e, às vezes, até preferimos  nem  pensar  nisso!  Mas  a 
verdade é que, se estivermos preparados/as e soubermos o que fazer, um acidente pode ter consequências 
muito menos graves!

Se assistires ou tiveres um acidente, sabes o que deves fazer?

• Procura uma pessoa adulta que te possa ajudar;

• Se não houver ninguém que te ajude, põe-te num sítio seguro. Se estiveres na estrada,  por exemplo, vai          
 para o passeio ou para a berma;

• Procura um telefone ou um telemóvel e liga para o 112 – mesmo que não tenhas moedas ou saldo, podes              
 ligar porque a chamada é grátis.

Sabes  o  que  é  o  112? E  o  que deves  dizer  se  telefonares?  Joga este jogo para aprenderes! Na página 
seguinte encontras um registo de uma chamada para o 112, mas as respostas encontram-se desordenadas. 
Imprime e faz corresponder cada resposta à pergunta certa.
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Número Europeu de Emergência, 
boa tarde. 

Estou em Coimbra, ao pé da minha 
escola. É a Escola Básica nº2 de São 
Silvestre. 

É o 94 348 94 01

Houve um acidente e eu 
preciso de ajuda

Sou a Sara 

Não sei. Deve ser da idade da minha 
mãe e do meu pai. Eles têm 37 anos. 

Acho que é só o senhor da mota.

Tenho 11 anos. Estava a ir para a 
escola quando vi um senhor numa 
mota que bateu contra um muro.

Está bem. Eu vou procurar alguém. 

Eu acho que consegue respirar, mas 
não fala e tem os olhos fechados. Vem 
alguém ajudar?

Estou a falar com quem? 

Que idade tens, Sara? O que 
aconteceu? 

Sara, vou ajudar-te. Mantém-te 
calma, pode ser? Diz-me o 
número do telefone de onde 

Onde é que estás? Sabes a 
morada? 

Estás a ir muito bem, Sara. 
Quantas pessoas te parece que 
precisam de ajuda? 

Consegues perceber que idade é 
que tem, mais ou menos? 

Como é que está o senhor da mota? 
Está acordado? Consegue respirar?  

Sim, Sara. Já tenho todas as 
informações de que preciso e vou 
mandar uma ambulância. Foste 
muito corajosa! Agora vamos 
desligar o telefone e tu vais 
procurar um polícia ou alguém da 
escola, está bem? Fica com o 
telefone ao pé de ti para    
conseguirmos falar contigo, se 
precisarmos.  
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Tenho 11 anos. Estava a ir para a 
escola quando vi um senhor numa 
mota que bateu contra um muro.

Está bem. Eu vou procurar alguém. 

Eu acho que consegue respirar, mas 
não fala e tem os olhos fechados. Vem 
alguém ajudar?

Estou a falar com quem? 

Que idade tens, Sara? O que 
aconteceu? 

Sara, vou ajudar-te. Mantém-te 
calma, pode ser? Diz-me o 
número do telefone de onde 

Onde é que estás? Sabes a 
morada? 

Estás a ir muito bem, Sara. 
Quantas pessoas te parece que 
precisam de ajuda? 

Consegues perceber que idade é 
que tem, mais ou menos? 

Como é que está o senhor da mota? 
Está acordado? Consegue respirar?  

Sim, Sara. Já tenho todas as 
informações de que preciso e vou 
mandar uma ambulância. Foste 
muito corajosa! Agora vamos 
desligar o telefone e tu vais 
procurar um polícia ou alguém da 
escola, está bem? Fica com o 
telefone ao pé de ti para    
conseguirmos falar contigo, se 
precisarmos.  

Número Europeu de Emergência, 
boa tarde. 

Estou em Coimbra, ao pé da minha 
escola. É a Escola Básica nº2 de São 
Silvestre. 

Não sei. Deve ser da idade da minha 
mãe e do meu pai. Eles têm 37 anos. 
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2º Ciclo ensino báSico

JúNIOR SEGURO

NOME DATA  ____/____/____

inem criança

Soluções


