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Dia Nacional da Segurança Infantil (DNSI) – 23 de maio 

 

No ano em que celebra o seu 30º aniversário, a APSI opta por incluir no seu calendário de 

festejos a 6ª Edição do Dia Nacional da Segurança Infantil (23 de maio), que volta a ser 
comemorado presencialmente e em força, uma vez que as escolas, de norte a sul e ilhas, 

responderam ao desafio com o entusiasmo que as caracteriza. 

Todas as iniciativas para celebrar as conquistas destas três décadas têm um objetivo 

comum: chegar às crianças e famílias de todo o país. Como tal, esta edição do DNSI 

promete ser a mais inclusiva até à data. 

A segurança infantil, como a APSI a entende, passa por garantir que as crianças crescem 

num ambiente saudável onde brincam livremente, de forma segura e autónoma. A promoção 
da mobilidade suave e ativa e a ocupação do espaço público foram o mote para a criação 
das três atividades que protagonizam a edição de 2022 do DNSI: ruas que brincam, 
incubadora do brincar e campanha #aruaéminha. 

A primeira atividade, Ruas que Brincam, prevê um corte de estrada temporário para que a 
rua à porta da escola se destine, exclusivamente, à brincadeira. O objetivo é chamar a 

atenção para a quantidade de carros que circulam, nas horas de entrada e saída, num 

espaço que devia ser seguro para as crianças.   

Já a Incubadora do Brincar incentiva as crianças a recorrerem a materiais soltos que se 
encontrem no espaço público para integrar nas suas brincadeiras. A intenção é que não 

tenham nenhum objetivo educativo específico, para que elas próprias possam, através da 

criatividade e imaginação, encontrar o propósito da sua brincadeira.  

Finalmente, a campanha #aruaéminha visa promover uma mobilidade ativa, saudável e 

sustentável. Para isso, as crianças vão avaliar o espaço envolvente da escola e identificar 
quais os maiores obstáculos à deslocação livre e segura, pensar em soluções para as 

dificuldades identificadas e criar materiais para sensibilizar os adultos da comunidade.  



 
Para facilitar a dinamização das atividades, a APSI ofereceu o KIT DNSI às 30 primeiras 

escolas que se inscreveram. Estes contêm materiais que auxiliam a implementação das 
dinâmicas, bem como a sua divulgação e, claro, o GOBI (ursinho, mascote da APSI) que 

não podia faltar à festa. 

A APSI disponibiliza no seu site (https://www.apsi.org.pt/index.php/pt/campanhas-e-

acoes/dnsi-30-anos) todas as informações necessárias para que qualquer escola se possa 
juntar ao Movimento Nacional do DNSI. Todas as escolas que se inscreveram foram 

contactadas e encorajadas a realizar as dinâmicas e, mesmo as que não conseguiram ser 
uma das 30 primeiras, têm à sua disposição contactos para esclarecimento de dúvidas. Até 

à data, são já mais de 50 as escolas de todo o país que disseram “Presente!”.  

A FUNDACIÓN MAPFRE é a parceira exclusiva do Dia Nacional da Segurança Infantil 2022. 

ANEXO: Lista das escolas aderentes ao DNSI, à data de 17/05. 

 

Mais informações, por favor contacte: 

Rosa Afonso 

Telemóvel – 919 179 119 

E-mail: comunicacao@apsi.org.pt 

 

 

 

A APSI – Associação para a Promoção da Segurança Infantil, fundada em 1992, tem por objetivo 

promover a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes e assegurar a criação de 

ambientes, espaços, produtos e oportunidades onde todas as crianças e jovens possam viver, 
brincar e desenvolver-se plenamente de forma saudável, em pleno gozo dos seus direitos, através 

da informação, formação, investigação e participação em processos de normalização e 

regulamentação visando a criação de um ambiente saudável e seguro para toda a família. É uma 
associação sem fins lucrativos com o estatuto de utilidade pública, uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social e uma Associação de Família.  


