
Conselhos da PSP

- Na praia estão sempre a chegar pessoas. NÃO TE AFASTES dos teus pais.
- Não fales com estranhos. Procura o NADADOR-SALVADOR.
- Usa SEMPRE roupa com cores fortes e vivas.
- Se te perderes, NÃO procures os pais sozinho.
- Todos os anos pede a pulseira ESTOU AQUI®.

Contactos dos Agentes Escola Segura

 Nome: ____________________________
 Nome: ____________________________
 TLM:    ____________________________

Dá uma ideia tua para juntar às do FALCO

 ________________________________________________
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Foi um grande susto! Mas enquanto a Ana esperava que a mãe chegasse, ainda teve 
tempo de aprender algo sobre a segurança na praia:

- Ana – disse o nadador-salvador – fizeste muito bem em vir ter comigo. Na praia, a 
bandeira serve para dizer quando é seguro ir tomar banho e, também, indica onde encon-
trar ajuda quando for preciso.

O FALCO aproveitou e completou: – E a pulseira do ESTOU AQUI ajuda-nos a 
encontrar os pais de cada criança.

Por fim, a Ana compreendeu o que o FALCO lhe dissera no início do dia... até na
praia há regras a seguir e cuidados a ter! E para agradecer aos seus amigos, 
a Ana ofereceu-lhes duas bonitas pulseiras de conchas.
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A Ana apressou-se a fazê-lo: 
- FALCO! Toma a minha inscrição! Já posso receber a pulseira, por favor? – O FALCO sorriu 
e alertou: 
- Sim, claro! Apesar de tudo, tem cuidado... a praia às vezes pode ser perigosa! Diverte-te, 
mas com precaução!

A Ana não percebeu porque é que o FALCO estava a dizer aquilo! A praia perigosa?! 
Porquê? E ela até tinha a pulseira do ESTOU AQUI! Depois de pronta, a menina lembrou-se 
que na escola tinham falado de uma atividade muito engraçada para fazer... uma pulseira 
de conchas! 

Correu para a beira-mar e, enterradas na areia, viu lindas conchas com riscas brancas, 
azuis e cor-de-rosa brilhante... Ao seu lado alguns meninos, carregados de baldes e 
pequenos camaroeiros, juntaram-se a ela! Foi então que pensou: - Se procurasse onde 
ninguém tivesse procurado antes, de certeza que haveriam mais. Olhou em redor e viu ao 
longe umas rochas com pequenas grutas. Parecia mesmo um castelo de sereias!... E 
correu até lá.

Quando já tinha o balde cheio e pesado procurou pela mãe, mas com tantos chapéus de 
sol coloridos, já não a conseguia ver. 
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A PULSEIRA DAS CONCHAS

FI-NAL-MEN-TE! 
Agora com o verão e as férias quase a chegar, que bom será brincar na areia e saltar sobre 
as ondas!
Este ano, ao chegar à sua praia preferida, a Ana encontrou o FALCO, o falcão polícia, a 
distribuir as pulseiras do ESTOU AQUI.

- Mãe, mãe! O FALCO está aqui! 
- Sim, querida. Aguarda um pouco para a mãe te inscrever no site e logo de seguida 
poderás ir buscar a tua pulseira. – A Ana não compreendeu! 
- Qual site? E como é que isso se faz?

Foi quando o FALCO explicou: 
- Através do computador vais ao site da Polícia e preenches a informação da pulseira 
ESTOU AQUI para, se te perderes, te podermos contactar. 
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Para colorires: A Ana ficou muito assustada! A barriga começou a doer-lhe e até os olhos ficaram com 
algumas lágrimas! Foi neste momento que falou consigo própria, como uma menina 
crescida. Que fazer? Ir sozinha à procura da mãe? Mas a areia tinha tantas pegadas difer-
entes, que não sabia quais eram as suas, para encontrar o caminho de volta; Poderia 
sentar-se e esperar que alguém a encontrasse? Mas com o sol tão quente e as ondas a 
subir pela areia, talvez só de noite a mãe a conseguisse encontrar.
 
- Tenho de me acalmar... este é um problema de segurança! E quando temos um problema 
de segurança, devemos pensar no FALCO. Se ele estivesse aqui o que é que me 
aconselharia? 

Olhou para o braço com a pulseira do ESTOU AQUI e percebeu o que fazer! Teria que 
chegar a alguém que a levasse ao FALCO e, na areia, quem manda é o nadador salvador. 
Só tinha que o encontrar.

Olhou por cima de todos os chapéus de sol e viu ao fundo a grande bandeira verde, onde 
costuma estar o nadador-salvador! Já sabia para onde ir. 
Mais calma, caminhou sem parar até que o encontrou, sentado na sua cadeira esquisita, 
que parecia ser o topo de uma torre de castelo! O nadador-salvador, assim que viu a Ana 
a esticar o braço e a mostrar a pulseira do ESTOU AQUI, soube logo o que fazer. Telefonou 
ao FALCO, que rapidamente avisou a mãe da Ana onde esta estava.
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Coleção: Eu Faço como Diz o FALCO
1 - Os Meninos e o Sr. E
2 - A Ana no Labirinto das Compras
3 - Um Susto de Campaínha
4 - As Três Primeiras Pedaladas
5 -A Pulseira das Conchas
6 - O Passeio do Anastácio
7 - O Baltazar Aprende a Lição
8 - Os Cliques da Maria
9 - Igor e o Concurso da Amizade
10 - Um presente Doce 
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FUNDAÇÃO


