Vou a pé para a escola
Ficha 1 - 1.º Ciclo
Quando vais a pé na rua és um peão.
Como tal, além de ires com a máxima atenção ao que se passa em teu redor, deves respeitar
as regras e sinais específicos para peões.

Os sinais de trânsito que deves conhecer:
Passagem para peões
Indica o local exato de uma passagem
de peões

Fim de pista obrigatória para
peões
Indica que a pista obrigatória para
peões terminou

Pista obrigatória para peões

Trânsito proibido a peões

Indica que os peões são obrigados
a usar a pista que lhes é destinada

Indica que os peões não podem
circular nessa via

Passagem de peões
Indica a aproximação de uma
passadeira para peões

As regras de segurança que deves respeitar...
...quando circulas na rua:
caminha no passeio, o mais longe possível da faixa de rodagem;
 resta atenção aos veículos que a qualquer momento podem sair de uma
p
garagem ou parque de estacionamento;
se estiveres atrasado para ir para a escola, não corras;
 passeios e a rua não são para brincar. Se quiseres brincar, espera por
os
chegares à escola, para brincares no recreio;
s e algum colega ou pessoa conhecida te chamar do outro lado da rua, não te
precipites a ir ter com eles. Procura uma passagem de peões e atravessa tranquilamente;
numa rua sem passeios, caminha pela esquerda da faixa de rodagem e de frente para os veículos;
à noite, usa roupas claras e bandas reflectoras nas roupas e mochila para que os outros de possam ver;
mesmo que já conheças o caminho da escola de cor, procura estar sempre atento aos perigos que podem aparecer.
se fores de patins, és considerado um peão, por isso deves respeitar as regras referentes aos peões.

...para atravessares a rua:
procura sempre uma passadeira; caso não haja, não atravesses ao pé de um cruzamento, entroncamento ou curva.
antes de atravessares, assegura-te de que os condutores dos veículos te vêem, procurando o olhar do condutor;
s e houver carros estacionados, deves avançar até ao limite exterior dos carros e depois parar, pois só assim os condutores
te poderão ver; olha à esquerda, à direita e de novo à esquerda;
s e a passadeira tiver sinais luminosos, atravessa apenas quando o sinal para peões esteja verde e antes de atravessar
verifica se todos os condutores pararam.
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Vou a pé para a escola
Ficha 1 - 1.º Ciclo
Exercícios:
Com uma caneta, traça o caminho mais seguro para chegar à escola. Toma atenção, nem sempre o caminho
mais curto é o que tem menos perigos.

Diz se é Verdadeiro ou Falso e corrige as frases que estão erradas.
1 - Como já conheço o caminho de cor, não preciso de ir com muita atenção.
Verdadeiro
Falso
__________________________________________________________
2 - Se a rua não tiver passeios, devo caminhar do lado esquerdo da faixa de rodagem, de frente para os veículos.
Verdadeiro
Falso
__________________________________________________________
3 - Se quiser atravessar a rua, posso fazê-lo sem ser numa passadeira, desde que tenha muito cuidado.
Verdadeiro
Falso
__________________________________________________________
4 - Enquanto atravesso a rua, não devo conversar com os meus amigos.
Verdadeiro
Falso
__________________________________________________________

Vocabulário:
Berma: zona que ladeia a faixa de rodagem de uma estrada; local por onde os peões devem caminhar na ausência de passeios;
Lancil: espaço que separa o passeio da faixa de rodagem.
Passagem para peões: marca rodoviária existente na faixa de rodagem, devidamente identificada e destinada ao
atravessamento da faixa de rodagem.
Passeio: zona, pavimentada ou não, que ladeia a faixa de rodagem e que serve para os peões caminharem.
Faixa de rodagem: Espaço da rua (nas localidades) ou estrada (fora das localidades) por onde os veículos devem circular.
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