CONSELHOS ÚTEIS EM FÉRIAS PARA PAIS
ESPAÇOS PÚBLICOS E PARQUES
1. Tenha um plano preparado para o caso de o seu filho(a) se perder, perca
tempo a explicar-lhes tudo antes de irem para o espaço público;
2. Ensine os seus filhos quais os procedimentos a observar no caso de se
perderem, nomeadamente, a encontrarem-se junto ao balcão da informação ou
junto do segurança, no caso de se perderem uns dos outros;
3. Explique aos seus filhos a quem deverão dirigir-se quando se perderem,
precisarem de ajuda ou estiverem com algum problema, o melhor é dirigiremse imediatamente ao vigilante mais próximo;
4. Tenha sempre uma fotografia actualizada do seu filho(a).Tire uma a cada seis
meses;
5. Os seus filhos devem trazer a sua identificação e o seu numero de contacto
directo ( telemóvel) que terá que estar sempre disponível ( mas atenção: não
vista roupa aos seus filhos com o nome deles, nem lhes dê objectos com essa
identificação);
6. Vista roupa colorida e facilmente identificável aos seus filhos e aos mais
pequeninos dê-lhes por exemplo um apito para eles usarem se se perderem;
7. Acompanhe os seus filhos mais pequenos á casa de banho, não os deixe ir
sozinhos;
8. Não os deixe sem supervisão em espaços públicos, ainda que estes tenham
serviços de babysitting;
9. Ensine-os a não acederem a qualquer convite para entrarem num carro ou
aceitarem guloseimas ou prendas; Se alguém os agarrar ensine-os a gritarem
e a fazerem literalmente um escândalo ( ex: “este não é o meu pai, socorro!”)
10. Ensine os seus filhos a denunciarem qualquer comportamento que os
incomode, os aflija ou atemorize;
11. Dentro dos parques obtenha um mapa do espaço e ensine aos seus filhos
onde devem dirigir-se no caso de se perderem;
12. Dê-lhes exemplos dos funcionários a quem devem pedir ajuda, vá mostrar-lhes,
perca tempo com esses detalhes;
13. Acompanhe os seus filhos nos divertimentos;
14. Se vir condutas inapropriadas da parte de algum adulto com crianças denuncie
de imediato a situação ao segurança e certifique-se que este toma uma atitude;
15. Se o seu filho(a) desaparecer denuncie de imediato a situação ao balcão de
apoio a clientes, informação ou segurança e peça que, de imediato, o
parque/centro comercial/estádio desportivo/pavilhões multiusos, coloquem
segurança nas saídas e entradas e que os serviços competentes emitam logo
um alerta pelos microfones.

