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Prepare-se, patrulheiro!
A família que mora nesta casa está com sérios 
problemas de segurança. Em cada cômodo, é 
um festival de riscos: corte, queda, queimadura, 
choque elétrico, sufocamento, afogamento, 
intoxicação... ufa!

Você precisa ajudar! Sua missão é percorrer cada 
parte da casa, investigar e identificar os perigos. 
Sinalize todas as situações inseguras, marcando-
as com um “X”, e discuta com seus colegas de 
patrulha os riscos presentes e como fazer para 
consertá-los. Alguns deles você será capaz de 
corrigir, usando a cartela de adesivos disponível 
neste livreto.   

E, então, você está pronto?

Boa missão!



Você acha que a SALA é um lugar sempre seguro? Pois pense duas vezes. 
Quantos perigos você consegue identificar? E quais consegue corrigir?



Oh, céus! Que calamidade no QUARTO DOS PAIS.
Patrulheiro, você precisa ajudar essa mãe desesperada.



Essa garotada não sabe nada de segurança  
e pode se machucar seriamente.

O QUARTO DAS CRIANÇAS precisa  
urgentemente da Patrulha Vida + Segura.





A COZINHA é um lugar que pode apresentar muitos perigos.  
Cortes e queimaduras são apenas alguns deles. Redobre a atenção!



Socooooorrrrrroooo, patrulheiro! 
Que perigo esse BANHEIRO! 



Que bagunça a ÁREA EXTERNA. É perigo para toda ocasião.
Mãos à obra, patrulheiro. Salve essa situação!



Oh, céus! Que pandemônio no QUINTAL.  
Fica até difícil saber por onde começar. Boa sorte... você vai precisar!



Esta cartela contém 3 tipos de adesivos:

1. Adesivos para corrigir situações de perigo nos vários cômodos do livreto.
2. Adesivos para você usar para decorar a casa, a seu gosto.
3. Adesivos da Patrulha Vida + Segura para você colecionar ou sair patrulhando por aí.

Destaque esta lâmina do livreto, para que seja mais fácil você identificar os adesivos 
corretos ao transitar pelas páginas.
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Uma vida mais segura é uma vida mais feliz
O projeto Vida + Segura se propõe a contribuir para a criação de 
uma cultura de prevenção de acidentes domésticos, por meio de 
ações educativas dirigidas a estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental.

Desenvolvido com filhos de empregados e em escolas 
públicas dos municípios onde a ArcelorMittal, a Belgo 
Bekaert Arames e a Belgo-Mineira Bekaert possuem 
unidades, o Vida + Segura está alinhado à Política de  
Saúde e Segurança do Grupo, que busca trabalhar 
intensamente rumo ao zero acidente.




