Alerta sobre Perigos em área escolar

Fatos sobre pedestres adolescentes.

7

/Semana

10%

Acontecem 7 mortes de
pedestres adolescentes toda
semana no Brasil.

Idade 15 – 19

Houve um aumento de
10% na taxa de mortes
de pedestres entre 15
e 19 anos de idade em
2014.

população

Em 2014, enquanto os adolescentes com idade entre 15 – 19
anos são cerca 26% da
população de 0 a 19 anos, eles
foram 43% das mortes de
pedestres dessa faixa etária.

mortes de pedestres

Em pesquisa nos EUA, a Safe Kids Worldwide observou 39.000 estudantes do ensino
fundamental e médio e 56.000 motoristas em áreas escolares.

Andar distraído está em
entre os maiores
perigos. Observou-se isso

da m en

mé

estudantes se comportaram
de forma insegura no
cruzamento da rua.

Comportamento
inseguro no embarque
ou desembarque foi

observado em quase 1 a cada
3 condutores.

44%

1 em 6

un

e n si n o

usando fones de ouvido ou
enviando mensagens de texto.

Cerca de 80% dos

tal

1 em 4

dio

em 1 entre 4 estudantes do
ensino médio e 1 em cada 6
alunos do ensino fundamental.

A maioria dos adolescentes distraídos estava

e n si n o f

31%

O que é possível ser feito para proteger as crianças em seus percursos.
Instalar as
intervenções
com eficácia
comprovada,

como faixas de
pedestres, limitadores
de velocidade, sinais
visíveis e semáforos.

Definir e impor limites
de velocidade nas áreas
escolares a não mais de
40 km/h.
Limites de velocidade
de baixo (40km/h)
foram observados
em apenas 4 de 10
zonas escolares.

VELOCIDADE
MÁXIMA

40
Km/h

Implementar e aplicar
políticas de embarque
e desembarque nas
áreas escolares.
Educar os pais e os
alunos sobre perigos
na caminhada e
hábitos de condução.

(ex. cruzamento no meio da
quadra, enviar mensagens
ou falar ao telefone.)

Para mais informações visite criancasegura.org.br

