Aprendo a prever os perigos
Ficha 5 do Professor - 1.º Ciclo
OBJETIVO DA AULA:
Tomar consciência dos perigos para limitar os riscos.

O que a criança deve compreender:
Sempre que possível deve antecipar-se aos perigos;
Deve assumir comportamentos específicos face a uma situação de perigo.

Perigos e comportamentos que a criança deve adotar quando se desloca…
... a pé:
à entrada de uma curva ou de uma lomba, não se conseguem ver os veículos que se aproximam; por isso,
para atravessar, a criança deve escolher sempre um local que ofereça a melhor visibilidade e procurar o
olhar do condutor.
 uando um automóvel está estacionado junto a uma passagem para peões, é preciso estar muito atento,
q
porque o automóvel, ao sair do lugar, pode ter de recuar ou avançar sobre a passadeira.
 um cruzamento, é preciso prestar atenção aos veículos que vêm das outras ruas, pois podem virar e entrar
n
na via onde o peão está a atravessar.
a ntes de atravessar, a criança deve sempre certificar-se de que os condutores pararam, mesmo que o
sinal para peões esteja verde, pois, muito frequentemente, há condutores que não respeitam o Código da
Estrada e passam o sinal vermelho.
a s bermas são muitas vezes perigosas (erva escorregadia, valas…), por isso, se a criança tiver de caminhar a
pé neste local, não deverá correr.
s e houver peões que dificultem a circulação, nunca se deve caminhar na faixa de rodagem nem pelo bordo
do passeio para os ultrapassar.
a qualquer momento, um veículo pode entrar ou sair de uma garagem ou parque de estacionamento, razão
pela qual a criança deve caminhar sempre muita atenta e sem brincadeiras.

Sabia que...
Os perigos previsíveis não devem ser subestimados.
Em 2011, em Portugal, ocorreram 2.650 acidentes em que se verificou
colisão com veículo imobilizado ou obstáculo na faixa de rodagem.*

*Dados Observatório de Segurança Rodoviária, Relatório 2011
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... de bicicleta:
t anto no campo como na cidade, é frequente ver-se animais a atravessar a faixa de rodagem inesperadamente
ou outros perigos imprevistos como obstáculos no caminho (ramos de árvores, pedras…); quando circula de
bicicleta, a criança deve prestar a máxima atenção à estrada e, se houver sinalização específica para estes
perigos, deve sempre reduzir a velocidade.
em caso de tempestade, a criança deve abrigar-se longe das árvores.
a criança pode ser surpreendida por um autocarro que sai da paragem, por um automóvel que sai do
estacionamento ou por um condutor que muda de direção sem olhar nem sinalizar.
a faixa de rodagem está, por vezes, obstruída por obras: a criança deve ter em atenção os sinais de fundo
amarelo situados antes de zonas de obras e abrandar.
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O sinal luminoso para peões passou a verde. A Leonor começou a atravessar, quando foi surpreendida pela buzina de
um automóvel que se aproximava por trás de si. Ela deveria ter olhado com atenção à sua volta, antes de entrar na
passagem para peões.

Um automóvel pode colidir com a pessoa que está encostada à carrinha do lado da faixa de rodagem. A senhora de
idade corre o risco de ser atropelada pelo automóvel que sai da garagem. A criança em patins, que está na trajetória da
senhora idosa, corre o risco de colidir com ela.
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