Adapto-me ao
estado do tempo

2.º Ciclo

5.

Por vezes, o estado do tempo não é ideal para nos
deslocarmos na rua. Consegues indicar alguns exemplos
ceis? Na tua opinião, o que
é necessário para nos deslocarmos em segurança, mesmo
quando não está bom tempo?

Eu interrogo-me

Andar na rua quando está mau tempo...

Observa e explica, numa frase, o que te parece perigoso nas seguintes imagens.

Eu aprendo

A cada estado do tempo os seus perigos e regras de segurança

Chuva
Perigos

Nevoeiro

Piso escorregadio.

Visibilidade reduzida.

Visibilidade reduzida.

Vento

Neve / Gelo

Piso coberto por

Piso escorregadio.

elementos transportados

Marcas rodoviária na

pelo vento (folhas,

estrada invisíveis.

detritos...).

Regras de segurança Ser ainda mais vigilante.
Ve r equipamento
a pé
adequado. Em caso de

Ve r equipamento

Ter muita atenção, porque Ter cuidado com os

adequado (colete

os automóveis podem

reﬂetor).

ter de desviar-se para

derrapar. Ve r roupa

evitarem os objectos que

adequada.

trovoada abrigar-se (não
debaixo de uma árvore).

Regras de segurança
Reduzir a velocidade.
de bicicleta
Ve r colete reﬂetor.

Acender as luzes. Durante

automóveis que podem

se encontam no chão.
Não é recomendável

Não é recomendável

Devido às rajadas de

andar de bicicleta nestas

vento, é me

condições.

o caminho a pé, levando a

nuar

andar de bicicleta nestas
condições.

bicicleta à mão.

as tempestades, evitar
circular.

Eu pr

co

Um ar go de jornal

go e responde, numa folha à parte, às seguintes questões.
«Ontem, por volta das 18h00, ocorreu um acidente na Avenida da República.
O condutor de um automóvel, para evitar embater num ciclista, que não viu
devido ao nevoeiro e à chuva intensa, travou bruscamente, derrapou e acabou
por bater num poste de iluminação. ‘Da próxima vez, não me vou esquecer de
usar o colete reﬂetor’, aﬁrmou ao nosso jornal o ciclista. Apesar de ninguém
se ter ferido, tanto o condutor como ciclista aﬁrmaram que iriam estar sempre
muito atentos, sempre que circulassem na estrada.»

O que não posso esquecer:

1. Que tempo fazia no dia do acidente?
2. Por que é que o automóvel derrapou na
estrada?
3. Por que é que o condutor não viu o ciclista?
4. O que devia ter ve do o ciclista?
5. Que conselhos podes dar ao condutor e ao
ciclista para que esta situação não se repita?
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