Utilizo os transportes públicos
Ficha 3 - 1.º Ciclo
Os autocarros, os comboios, as carrinhas escolares são transportes públicos. Quando
andas neles, deves obedecer a certas regras, para o conforto, respeito e segurança
de todos.

As regras de segurança que deves respeitar...
...para subir e descer do autocarro:
aguarda sempre pela chegada do autocarro no passeio, junto à paragem.
espera sempre que o autocarro pare por completo.
sobe e desce calmamente, deixando passar primeiro as pessoas idosas, os
deficientes, as mulheres grávidas e os acompanhantes de crianças de colo.
s empre que desceres do autocarro, não permaneças muito próximo do local de
saída, para não perturbares a saída dos outros passageiros.
 epois de desceres do autocarro, se precisares de atravessar a rua, primeiro
d
espera que o autocarro arranque, pois só assim conseguirás ver bem os
automóveis que circulam na estrada e os condutores também te poderão ver.

...para te instalares no autocarro:
s enta-te calmamente num lugar e verifica se o mesmo não é um lugar reservado às pessoas idosas, deficientes,
mulheres grávidas ou acompanhantes de crianças de colo (em caso de aparecer alguma destas pessoas, deves ceder
o teu lugar).
não obstruas os corredores do autocarro com mochilas ou sacos.

...durante a viagem:
mantém-te calmo durante a viagem: gritar ou fazer barulho pode desconcentrar o condutor.
se viajares de pé, segura-te bem aos varões dos corredores para, em caso de travagem brusca ou durante as curvas,
não caíres ou empurrares algum dos outros passageiros.
não coloques os pés nos assentos.
 ão andes pelo autocarro durante a viajem nem te coloques junto à
n
porta de saída, exceto se fores descer na paragem seguinte.
 ão ponhas a cabeça ou os braços de fora das janelas nem atires
n
objetos por elas, pois podes ferir-te ou ferir alguém.
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Exercícios:
Desenha, neste autocarro, passageiros que respeitem as regras de segurança e se comportem bem.

Agora, redige as regras que cada um dos passageiros que desenhaste está a respeitar.

Vocabulário:
Comportamento: forma de proceder; conduta;
Estrada: via de comunicação terrestre destinada ao trânsito fora das localidades.
Infração: desrespeito de uma regra ou lei; transgressão.
Itinerário: caminho que permite ir de um lado ao outro; trajeto; percurso.
Utente da estrada: Pessoa que está envolvida no trânsito rodoviário (peão, passageiro ou condutor).
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