Utilizo os transportes públicos
Ficha 3 do Professor - 1.º Ciclo
OBJETIVO DA AULA:
Aprender a utilizar os transportes públicos.
Conhecer os comportamentos a adotar para viajar em

O que a criança deve compreender:

segurança.

Os autocarros, os comboios, as carrinhas escolares são transportes públicos. Quando andamos neles, devemos
obedecer a certas regras para o conforto, o respeito a segurança de todos.

Comportamentos que a criança deve aprender e adotar…
... para subir e descer do autocarro:
 ão se deve esperar pelo autocarro na área da faixa de rodagem onde ele vai parar, mas no local previsto para os
n
passageiros.
f azer sinal ao condutor do autocarro, levantando a mão e esperar que o autocarro pare por completo. Se estiver
atrasado, não se deve correr para apanhar o autocarro.
s ubir e descer calmamente, em fila indiana, deixando passar em primeiro lugar as pessoas idosas, os deficientes, as
mulheres grávidas e os acompanhantes de crianças de colo. É inútil empurrar, pois o condutor só fecha a porta de pois
de todos os passageiros terem descido e dos novos passageiros terem subido.

depois
de descer do autocarro, deve-se permanecer no passeio o mais afastado possível do veículo, por forma a
permitir que os outros passageiros possam sair sem que ninguém se empurre.
 epois de sair do autocarro, os utentes passam a ser peões; se for preciso atravessar a faixa de rodagem para continuar
d
o caminho, deve-se esperar que o autocarro arranque. Só assim se podem ver os veículos que se aproximam e ser-se
visto claramente pelos condutores.

... para se instalar no autocarro:
s entar-se calmamente, estando atento para não ocupar algum lugar reservado às pessoas idosas, deficientes, mulheres
grávidas e acompanhantes de crianças de colo (se estiver sentado nestes lugares, deve ceder o lugar sempre que
aparecer uma destas pessoas).
não obstruir os corredores com mochilas ou sacos da escola.

Sabia que...
De acordo com a lei portuguesa que regulamenta o Transporte
Coletivo de Crianças, todos os automóveis utilizados no transporte
de crianças estão sujeitos a licença emitida pelo IMTT (Instituto da
Mobilidade e Transportes Terrestres). Além disso, todos os lugares
desses automóveis devem estar equipados com cintos de segurança,
devidamente homologados, sendo a sua utilização obrigatória.

-1-

Utilizo os transportes públicos
Ficha 3 do Professor - 1.º Ciclo

... durante a viagem:
não gritar ou fazer barulho, pois pode perturbar o condutor e os outros passageiros.
não danificar o interior e exterior do autocarro (não colocar os pés nos assentos, não atirar papéis para o chão…).
 viajar de pé, segurar-se firmemente aos varões dos corredores, para evitar uma queda ou empurrar os outros
se
passageiros, em caso de travagem brusca ou durante as curvas.
não andar a caminhar nos corredores durante a viagem.
não permanecer em frente da porta de saída, exceto se for sair na paragem seguinte.
não por os braços ou cabeça fora das janelas, nem atirar objetos por elas, pois pode ferir-se ou ferir alguém

Correção dos exercícios
Exemplo de regras que as crianças podem desenhar e destacar:
- passageiro corretamente sentado num lugar
- passageiro de pé seguro à barra
- passageiro a ceder lugar a um idoso
- passageiros a subir em fila indiana
- passageiro a descer calmamente
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