lizo os
transportes públicos

2.º Ciclo

4.

Já andaste de transportes públicos? Se sim, quais?
Conheces as regras de segurança que deves cumprir
quando andas de autocarro?

Eu interrogo-me

De autocarro...

Observa cada uma das imagens e descreve o comportamento da Vera numa frase.

Eu aprendo

Espera calmamente
pela chegada do
autocarro no passeio,
junto à paragem.

Eu pr

co

Para ser um bom passageiro

Entra apenas quando
for a tua vez.

Viaja tranquilamente (se
fores em pé segura-te à
barra para esse efeito) sem
incomodares o motorista
ou os outros passageiros.

Sai calmamente e
espera que o autocarro
parta para atravessares
a estrada em segurança.

Um passeio de autocarro

A professora da Vera preparou um pequeno que onário para saber se os seus alunos estão preparados para um
passeio de autocarro. Para saber se estás preparado, responde corretamente às seguintes questões.
1. O autocarro chega. Onde estás tu à espera?
Estás a jogar à bola no passeio com os amigos.
Estás na ﬁla, junto à paragem e à espera que a
professora te diga que podes entrar.

3. Durante o caminho...
Permaneces sentado no teu lugar, sossegado e sem
incomodares os outros passageiros.
Ficas de pé, mas como já és grande não precisas de te
segurar.

Estás sentado na beira do passeio a ler um livro.

Cantas e corres no autocarro com os teus colegas.

2. Chegou a altura de entrares para o autocarro...
Ultrapassas os teus colegas para conseguires um lugar à
janela.
Entras, sentas-te e pousas a tua mochila no chão, no
corredor.
Entras calmamente e sentas-te, se veres lugar.

O que não posso esquecer:

4. A viagem chega ao ﬁm...
Corres para a porta para seres o primeiro a sair.
Manténs-te no teu lugar à espera que a professora
indique que podes sair.
Manténs-te no teu lugar, pois acabaste mesmo agora de
conseguir um lugar sentado.
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