
 

 

  
Dia 16 de Janeiro 2017 pelas 13h30, a GNR 
visitou a EB Faião. As crianças viram a GNR a 
entrar com carro da polícia no recinto do 
recreio momento de grande entusiasmo e 
receção calorosa.  

Já na sala de aula, a GNR explicou os 
cuidados que se deve ter na estrada ,em casa e 
na escola. Falaram sobre o bulling e o 
ciberbulling. Feita a apresentação do power 
point a sessão continuou na rua. Alguns alunos 
foram algemadas, outros entraram no carro da 
GNR e um até falou no megafone  do carro da 
GNR. Depois os alunos fizeram uma roda e os 
agentes Carlos Sousa e Ana Claudino 
mostraram o bastão, o gás pimenta, a pistola e 
as algemas e explicaram para que servia: o 

bastão é para afastar, o gás pimenta é para se a 
pessoa for mais forte borrifa-se para os olhos, 
as algemas é se encontrarem alguém a fazer 
um crime e tiver que ser detido, a pistola é para 
o caso de alguma pessoa ou até polícia estiver a 
ser ameaçado com uma arma de fogo. Pode 
utilizar-se a pistola em caso de emergência, 
mas só nos braços ou nas pernas. Nunca se 
pode atirar para uma pessoa de costas, porque 
é considerado um ato de cobardia.  

Foi muito esclarecedora e emotiva esta 
sessão! Os alunos divertiram-se bastante e 
aprenderam a importância que a GNR tem para 
a nossa defesa. Os Agentes Carlos Sousa e Ana 
Claudino falaram também sobre as várias 
valências da GNR e os alunos e professores 
ficaram muito curiosos para conhecer este 
mundo sobre as Forças de Segurança!  

Ficou a promessa de um novo encontro! 
 

João Miguel Rocha 4º A 
 

 

 

“GNR – ESCOLA SEGURA VAI À ESCOLA DE FAIÃO” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ontem às 13h30 os agentes da GNR  Escola 
Segura  chegou à EB Faião . Os alunos 
receberam-os com carinho e muito sorridentes 
. Eles foram fantásticos para com escola e para 
com os alunos . 

Mostraram um power point  sobre 
prevenção Rodoviária e como respeitar as 
regras na via pública, em casa e na escola; logo 
depois os alunos tiveram oportunidade de 
assistir a uma demostração de objetos e 
ferramentas utilizadas pelas forças policiais , 
ainda tiveram direito a entrar no seu carro do 
policia e falar pelo altifalante. Os alunos 
puderam ver o bastão, gás pimenta e as 
algemas; ainda puderam ouvir sobre as várias 
patrulhas existentes na GNR. 

Os agentes Ana Claudino e Carlos Sousa, foram 
muito simpáticos  e os alunos esperam 
ansiosamente pela próxima vez ! 

Turma: 4º A       Afonso Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


