
NESTA MISSÃO VOU PRECISAR 
DE AJUDANTES FORTES E 
SAUDÁVEIS E QUE CUMPRAM 
TODAS AS REGRAS DE 
SEGURANÇA.

PARA SERES UM AGENTE 
DA MINHA EQUIPA TENS QUE:

Beber muita água

Usar sempre chapéu

Colocar protetor solar antes de ir para a praia, 
e repor várias vezes durante o dia

Não brincar ao sol nas horas de maior índice UV

Juntar um grupo de amigos para serem 
super-heróis como tu e eu
 
Estás preparado?

Agente Mini-Onda, aqui vão 
as missões deste verão:

Missão #1
Proteger a praia e o ambiente

Diz à tua família e aos teus amigos que:

A areia não é um caixote do lixo.
Nada de beatas, caroços da fruta, garrafas 
de água ou boiões de iogurte na areia. 
Demoram anos a desaparecer e 
contaminam a água.
Os caixotes de lixo que existem na praia 
são para utilizar!

Estás aflitinho? O mar não é uma sanita! 
O xi-xi é para fazer na WC.

As dunas são confortáveis? Pois são, mas 
não podemos brincar em cima delas, 
porque as estragamos e destruímos 
o habitat dos animais que lá habitam.

Missão #3
Manter a praia organizada

A praia é para todos e por isso temos que 
estar atentos para todos poderem 
usufruir:

Nunca estacionar ou parar num lugar 
reservado a pessoas com necessidades 
especiais. Estes lugares são para quem 
precisa de mais espaço e de mais 
atenções.

Nada de obstáculos nos passadiços. Têm 
que estar sempre desimpedidos para que 
os carrinhos de bébé, cadeiras de rodas e 
pessoas mais velhas possam passar, sem 
tropeçar!

VAI SER UM VERÃO EM GRANDE!

Se alguém não cumprir as regras podes 
sempre relembrar:

Atenção, muita atenção à cor das 
bandeiras na praia. As bandeiras são para 
respeitar:
Cumprir as recomendações do nadador 
salvador quando a bandeira está amarela 
e não ir à água quando esta vermelha. 

Nadar sempre paralelo à linha de água e 
não ir para fora de pé!

Construções na areia? São o máximo, 
mas depois de brincar, a missão 
é “todos os buracos tapar”!

Missão #2
Respeitar as regras de segurança

BRINCA MUITO E 
DIVERTE-TE AINDA MAIS!


