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A PATRULHA JÚNIOR ESTÁ DE VOLTA E TRANSFORMA OSA PATRULHA JÚNIOR ESTÁ DE VOLTA E TRANSFORMA OS
MAIS NOVOS EM AGENTESMAIS NOVOS EM AGENTES

Já chegou a nova edição da campanha de sensibilização e prevenção rodoviária, dirigidaJá chegou a nova edição da campanha de sensibilização e prevenção rodoviária, dirigida

especialmente aos mais novos, que transforma as crianças em agentes da especialmente aos mais novos, que transforma as crianças em agentes da Patrulha JúniorPatrulha Júnior,,

tornando-os os principais embaixadores dos perigos relacionados com o uso do telemóvel durantetornando-os os principais embaixadores dos perigos relacionados com o uso do telemóvel durante

a condução.a condução.

Esta segunda edição da campanha foi planeada pela operadora de infra-estruturas de transporteEsta segunda edição da campanha foi planeada pela operadora de infra-estruturas de transporte

Ascendi em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GuardaAscendi em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda

Nacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Liga dos BombeirosNacional Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Liga dos Bombeiros

Portugueses (LBP).Portugueses (LBP).

A campanha tem como objetivo sensibilizar os mais novos para a segurança rodoviária e para aA campanha tem como objetivo sensibilizar os mais novos para a segurança rodoviária e para a

prevenção de comportamentos de risco na estrada, criando as condições necessárias para garantir,prevenção de comportamentos de risco na estrada, criando as condições necessárias para garantir,

a curto prazo, a divulgação da mensagem aos adultos através de um agente bastante persuasivo –a curto prazo, a divulgação da mensagem aos adultos através de um agente bastante persuasivo –

as crianças – e, a longo prazo, gerações futuras de condutores mais responsáveis.as crianças – e, a longo prazo, gerações futuras de condutores mais responsáveis.

Para passar a mensagem aos alunos do primeiro ciclo, será apresentada uma peça de teatroPara passar a mensagem aos alunos do primeiro ciclo, será apresentada uma peça de teatro

desenvolvida para, de uma forma simples e direta, informar as crianças dos perigos causados peladesenvolvida para, de uma forma simples e direta, informar as crianças dos perigos causados pela

distração do condutor com o telemóvel. Para reforçar a importância da mensagem, as equipas dadistração do condutor com o telemóvel. Para reforçar a importância da mensagem, as equipas da

GNR, da PSP e dos Bombeiros das corporações locais terão uma participação especial na peça.GNR, da PSP e dos Bombeiros das corporações locais terão uma participação especial na peça.

À semelhança do que aconteceu na primeira edição, no �nal da peça, cada uma das criançasÀ semelhança do que aconteceu na primeira edição, no �nal da peça, cada uma das crianças

participantes será recrutada como agente da Patrulha Júnior, com a atribuição do distintivo destaparticipantes será recrutada como agente da Patrulha Júnior, com a atribuição do distintivo desta

patrulha e a entrega do “Manual do Bom Agente”.patrulha e a entrega do “Manual do Bom Agente”.

A primeira sessão da edição de 2021 da Patrulha Júnior terá lugar em Valongo, a 19 de Novembro, e aA primeira sessão da edição de 2021 da Patrulha Júnior terá lugar em Valongo, a 19 de Novembro, e a

peça de teatro estará em digressão, até início de 2022, por vários municípios abrangidos pela redepeça de teatro estará em digressão, até início de 2022, por vários municípios abrangidos pela rede

de auto-estradas da Ascendi.  de auto-estradas da Ascendi.  
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