segurança para todos
1.º ciclo

ficha 1 do professor
Apresentação
Em prol de uma mobilidade mais segura para as crianças, tem-se revelado tão importante quanto útil
a abordagem nos currículos escolares das diferentes problemáticas inerentes à segurança rodoviária
e à partilha do espaço rodoviário.
Nestas novas fichas «Nós e o Trânsito», ao longo das quais o João e a Vera são os guias dos mais
novos, são abordados os principais conteúdos pedagógicos sobre segurança rodoviária, ideais para
serem trabalhados em contexto de sala de aula.
No fim de cada ficha, é proposto aos alunos que escrevam pelas suas próprias palavras o que
aprenderam e devem pôr em prática. Depois de concluídas todas as fichas, os alunos poderão testar
os conhecimentos apreendidos realizando o questionário final.

Ficha 1: Atravesso a rua em total segurança

Sites de interesse:

Para um peão, é importante saber observar e escutar a fim
de apreender os movimentos de todos os que se deslocam
na via pública. Um comportamento responsável permite
aos peões atravessar a rua de modo seguro.

Segurança para todos
www.segurancaparatodos.com

Objetivo pedagógico: Ter em conta as regras, sinais e
marcas rodoviárias para atravessar a estrada.
Pré-requisitos: Conhecer o sentido de circulação dos
veículos e o funcionamento de um semáforo.
Os alunos observam uma situação rodoviária e analisam
as escolhas possíveis.
Os alunos aprendem que para atravessar é sempre
necessário usar as passadeiras e olhar à esquerda, direita
e esquerda, antes de efetuar o atravessamento.
Para aplicarem as noções apreendidas, os alunos
desenham as regras e marcas rodoviárias respeitantes ao
atravessamento.
Sugestão: Imprimir um mapa simples com as ruas que
rodeiam a escola e pedir aos alunos que desenhem as
passadeiras e os semáforos existentes.

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária
www.ansr.pt
Associação para a Promoção da Segurança Infantil
www.apsi.org.pt
Década de Ação pela Segurança no trânsito
www.decadeofaction.org
Educação para a segurança rodoviária (França):
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere
Prevenção rodoviária francesa:
http://www.preventionroutiere.asso.fr

