
Mantendo o Dia de Halloween Seguro para as Crianças

Antes de ir

● Preste muita atenção especialmente ao tráfego e obedeça às faixas de pedestres e 
postes de iluminação pública enquanto  participando em trick-or-treat;

● Use fitas reflexivas para fantasias e bolsas de trick-or-treat;
● Traga um celular para comunicação rápida;
● Permaneça em ruas bem iluminadas e use sempre a calçada;
● Se não houver calçada disponível, caminhe na extremidade da estrada de frente para o 

tráfego;
● Nunca cruze por jardins ou entre em becos;
● Nunca cruze entre carros estacionados ou fora de calçadas;
● Não presuma o direito de passagem. Os motoristas podem ter dificuldade em ver as 

pessoas fazendo trick-or-treat. Só porque um carro pára, não significa que os outros vão 
parar também!

● Uma boa refeição antes das festas ou ir fazer o trick-or-treat irá desencorajar os 
brincalhões de encher a barriga com guloseimas de Halloween.

● Considere comprar objetos não alimentares para quem visita sua casa, como livros 
para colorir, canetas e lápis.

Adultos: Um dos pais ou adulto responsável deve sempre acompanhar as crianças pequenas em suas rodadas de 
bairro:
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● Se  as crianças mais velhas estiverem indo sozinhas, planejem e revisem a rota que é aceitável para você. Combinem 
um horário específico em que eles devem voltar para casa; Incentive as crianças mais velhas a levar identificação 
consigo; Tire uma foto de seus filhos mais velhos antes de eles saírem para documentar o que estão vestindo.”

● Crianças e adultos são lembrados a guardar seus dispositivos eletrônicos, manter a cabeça erguida e andar - não 
correr - pela rua.

Guloseimas: Aguarde até que as crianças estejam em casa para classificar e verificar as guloseimas. Embora a adulteração 
seja rara, um adulto responsável deve examinar atentamente todas as guloseimas e jogar fora quaisquer itens estragados, 
desembrulhados ou suspeitos. Tente racionar as guloseimas nos dias e semanas depois Halloween.

Casas: Vá apenas a casas com as luzes acesas na varanda e nunca entre em numa casa ou carro para pegar guloseimas. 

Máscaras: As máscaras devem ser fáceis de se ver. Se uma máscara obstruir a visão da criança, ela poderá não perceber os 
riscos de tropeçar ou um carro que se aproxima.

Fantasias: Trajes não devem se arrastar no chão. Isso não só é um risco de tropeçar, mas também pode ser um perigo 
potencial de incêndio se o material solto tocar numa lanterna/vela acesa.

Lanternas: Os adultos devem levar uma lanterna e as crianças podem levar bastões luminosos. Isso ajuda a todos a verem 
aonde estão indo, ao mesmo tempo em que os tornam mais visíveis para os carros. Certifique-se de ter pilhas novas!

Tráfego / Pedestres: Você sabia que os ferimentos de pedestres  são os ferimentos mais comuns em crianças no Halloween? 

Motoristas: Esteja alerta e dirija com cuidado extra pelos bairros. Certifique-se de olhar em 
todas as direções e dirigir devagar ao entrar ou sair por calçadas.

Divirta-se: O último lembrete é se divertir! Trick-or-treat  pode ser super divertido 
quando as regras de segurança são seguidas!




