REGRESSO ÀS AULAS EM SEGURANÇA
Numa altura de regresso às aulas, a Prevenção Rodoviária Portuguesa deixa alguns conselhos a transmitir as crianças e jovens:
Ao entrar e sair do veículo:
- Entrar e sair do veículo pelo lado do passeio;
- Realizar as manobras cuidadosamente, uma vez que, as crianças nem sempre são visíveis pelos espelhos do veículo;

Durante a viagem:
- Utilizar sistema de retenção para crianças (cadeirinhas ou bancos elevatórios);
- Garantir que o cinto está bem colocado, isto é, se passa nos sítios mais fortes do corpo: ombro, peito e ancas;
- Transportar as crianças no sentido contrário ao da marcha do veículo até mais tarde possível;
- Garantir que as crianças, com mais de 3 anos, viajam no banco da retaguarda;
Em contexto escolar, o transporte coletivo de alunos possui regras legais para a prática desta atividade:
- Os veículos devem ser dotados de sistemas de retenção para crianças e/ou cintos de segurança;
- Assegurar presença de um vigilante, para zelar pela segurança das crianças;
- O vigilante deve utilizar colete retrorrefletor e raquete de sinalização vermelha para acompanhar as crianças no atravessamento da rua;
Ao caminhar:
- Caminhar sempre do lado de dentro dos passeios;
- Nas bermas, caminhar sempre de frente para os veículos, o mais afastado possível da faixa de rodagem;
- Atravessar a rua na passadeira;
- Parar sempre na beira do passeio antes de atravessar;
- Olhar para o lado esquerdo, depois para o lado direito e novamente à esquerda para confirmar que os veículos estão parados;
- Atravessar na perpendicular e sem correr;
- Atravessar quando o sinal luminoso para peões estiver verde;
- Na ausência de passadeira, escolher um sítio com boa visibilidade para ambos os lados de forma a verem e a serem vistos pelos condutores;
- Ao atravessar entre veículos estacionados na faixa de rodagem, parar no limite entre os veículos estacionados, olhar à esquerda, direita, esquerda e certificar-se que os condutores de
ambos os lados lhes estão a ceder passagem.

