
SEGURANÇA DA CRIANÇA EM CASA: 

 
 

 

 

 

 

 

EXTERIOR: 

1. Mantenha sempre a porta ou portão principal de sua 

casa fechada/o à chave; guarde a chave num nível 

superior; 

2. Se tiver garagem, nunca deixe as chaves do carro na 

ignição e confirme que o mesmo está bem travado; 

3. No jardim, coloque sempre uma grade de proteção 

caso haja uma área específica, que você considera ser 

menos segura para a criança.  

4. Na varanda, coloque uma rede de proteção para que 

a criança não consiga passar por entre as grades de 

ferro; desvie qualquer objeto da varanda (ex.: 

cadeiras, caixas de madeira), onde a criança possa 

subir e ficar perto da superfície da varanda, 

colocando-a em perigo.  

5. Na garagem, se tiver uma caixa de ferramentas, coloque-a num nível superior.  

 

 

INTERIOR:  

1. Tapar todas as tomadas elétricas, mesmo a que estão num nível mais elevado; 

2. Coloque grades de segurança nas duas extremidades das escadas. Coloque também na entrada 

do cómodo da casa onde você não quer que a criança entre, ou onde você deseja que a criança 

esteja a brincar (por exemplo, quarto dos brinquedos). 

3. Remova qualquer cabo que esteja no chão, de maneira a que a criança não tropece e caia. 

4. Remova qualquer objeto do chão que possa provocar a queda da criança. 

5. Remova qualquer objeto que não esteja fixo ao chão ou às paredes (ex. mobiliário), de forma a 

que a criança não se agarre e o objeto caia em cima da criança.  

6. Algumas plantas são venenosas se comermos. Remova-as. 

7. Coloque todos os produtos químicos e medicamentos/fármacos num local em que a criança não 

consiga ter acesso a eles.   

8. No caso de crianças muito pequenas, remova todos os objetos e brinquedos muito pequenos que 

suscite o interessa da criança em coloca-los na boca e engasgarem-se.  



SEGURANÇA DA CRIANÇA EM CASA: 

 
 

 

 

9. Tenha especial atenção para as casas de banho de sua 

casa: 

▪ Não deixe shampoos abertos,  

▪ Guarde as gilettes num armário onde a criança 

não consiga ter acesso, 

▪ Guarde também o secadores e máquinas de 

barbear, 

▪ Coloque uma proteção para a tampa da sanita. As 

crianças acham divertido brincar com a água da sanita. 

 

 


