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Destinatário: Comunidade Educativa Morada: Rua do Empenho Escolar 

Caro(a) Aluno(a), 

Que orgulho imenso chegar ao final do primeiro período e perceber que o 
Ensino Presencial nos juntou novamente nas Escolas. Que todos soubemos 
cumprir os circuitos, adaptarmo-nos e Aprender em Segurança! Que bom que 
foi voltar a encontrar os Professores, Funcionários e Colegas no espaço Escola. 
Agora que as férias de natal começam lembramo-nos de te deixar alguns 
conselhos para aproveitares ao máximo este tempo, mais do que merecido: 
 

 Mantém os bons hábitos de sono: para que possas aproveitar bem o dia 
para fazer coisas que gostas! Faz exercício: usa a tua imaginação, brinca 
com os teus irmãos/pais... passeia ao ar livre, dança, anda de skate ou 
bicicleta, faz o que mais gostares desde que faças atividade física. A prática 
desportiva deve ser continuada e todos os clubes conhecem as regras da 
DGS para garantir o bem-estar de todos! Ler é o melhor presente que podes 
dar a ti próprio. Mantém as tuas relações: escreve cartas, liga aos teus 
amigos/familiares pois para quem vive sozinho, essa rede de suporte 
pessoal é essencial e convive com quem é próximo em segurança. Usa 
sempre máscara quando vais visitar os teus familiares mais idosos e lava 
bem as mãos quando entras em casa. Ajuda-te a lembrar que o 
distanciamento físico é para cumprir mas os afetos continuam presentes.  

 Nesta fase do ano, costumam surgir quedas devido ao piso estar mais 
escorregadio por causa da chuva, em especial nos mais idosos, e são 
frequentes queimaduras nas lareiras ou problemas com o monóxido de 
carbono devido à má ventilação dos espaços. E se jogasses um novo jogo 
que é seres DETECTIVE e ajudares a perceber se a casa dos teus familiares 
tem as condições de segurança: boa ventilação, tomadas protegidas (quem 
tem bebés na família que estão na fase de gatinhar), lareiras protegidas, 
ausência de tapetes ou tapetes bem aderentes que não aumentem o risco 
de quedas, espaço de circulação adequado. Podes consultar toda a 
informação credível nestes sites: https://www.apsi.org.pt/index.php/pt/; 
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/prevencao-dos-acidentes-
domesticos-com-pessoas-idosas-pdf.aspx. O mais importante é que te 
divirtas! Boas Festas, com o aconchego dos mais próximos, em segurança. 
Até breve, conta sempre connosco,  
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Podes fazer um pequeno 
texto a contar-nos como 
foi a tua experiência como 
detetive aí em casa. Podes 

fazer um poema, um vídeo 
(ser produtor) ou um 
desenho. Pede ajuda aos 
pais/familiares. Se 
quiseres podes enviar para 

o nosso e-mail o resultado 
da tua 
investigação/intervenção, 

e assim não passas tanto 
tempo atrás dos écrans 

nestas férias. 
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O meu  

Primeiro 

Relatório  

de Detetive: 

"SEGURANÇA EM CASA" 
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