Passatempos sobre Segurança Rodoviária

Ficha 4

Aprende e diverte-te com os passatempos que o programa Segurança Para Todos criou a
pensar em ti. Boas viagens, com muita segurança para todos!

1. Palavra Secreta
Qual será a palavra na vertical formada pelas palavras horizontais que estão nas imagens?

2. Descobre as regras
Completa as frases com as palavras dadas e descobre algumas regras que deves sempre
respeitar para te deslocares em segurança no trânsito.
Trotineta / passadeiras / cadeira / veículos / bicicleta / assento elevatório / capacete /
passeio / cinto de segurança / faixa de rodagem / sinal para peões
Sempre que viajas de automóvel, tens de te sentar numa ___________________ ou
___________________________ até teres 135 cm ou mais de 12 anos. E não te esqueças de colocar o
________________________ do automóvel ou da cadeira que estás a usar.
Entra e sai do automóvel pelo lado do _________________. Assim ficas protegido dos ____________
que passam na _____________________________.

Atravessa sempre nas __________________________. Se houver sinais luminosos, atravessa apenas
quando o ________________________ estiver verde.
Sempre que andares de ________________, ___________________ ou patins, coloca sempre um
__________________ adequado ao tamanho da tua cabeça e corretamente apertado.

3. Labirinto
Ajuda a Vera e o João a encontrar o caminho até à escola.

Soluções:
1. A palavra é “segurança”. As imagens são: passadeira; colete; estrada; assento; sinalização; capacete.
2. Sempre que viajas de automóvel, tens de te sentar numa cadeira ou assento elevatório até teres 135
cm ou mais de 12 anos. E não te esqueças de colocar o cinto de segurança do automóvel ou da cadeira
que estás a usar.
Entra e sai do automóvel pelo lado do passeio. Assim ficas protegido dos veículos que passam na faixa de
rodagem.
Atravessa sempre nas passadeiras. Se houver sinais luminosos, atravessa apenas quando o sinal para
peões estiver verde.
Sempre que andares de bicicleta, trotineta ou patins, coloca sempre um capacete adequado ao tamanho
da tua cabeça e corretamente apertado.

