#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 9
ANO(S)

DISCIPLINA Estudo do Meio e Cidadania

2.º
•

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Refletir sobre comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que
concorrem para o bem-estar físico e psicológico, individual e coletivo.
Prevenção rodoviária: comportamento seguro na circulação de peões.

Prevenção rodoviária
Conhecer e aplicar normas de prevenção rodoviária:
•

sinais de trânsito para peões;

•

circulação em segurança de peões e ciclistas.

Tarefas adaptadas - Recursos educativos digitais de Educação Rodoviária - Júnior Seguro (PRP)
1. Completa o quadro, assinalando com X as opções corretas.

Atenção
Sinais de proibição – circulares e rebordo vermelho
Sinais de perigo – triangulares
Sinais de informação – retangulares
Sinais de obrigação – circulares e azuis
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2. Pinta os sinais com as cores corretas e pinta a faixa de rodagem (estrada) para veres
melhor os traços das passagens de peões.

Consulta os sinais do exercício 1 se precisares.
Atenção: um sinal colocado antes: “anuncia”; um sinal colocado junto de: “indica”.

3. Completa as frases com as palavras adequadas.
Indica – visíveis – anuncia
Estes traços brancos são __________________ para os
condutores. Assinalam o local onde os peões atravessam.

Este sinal __________________ o local onde os peões
atravessam.

Este sinal __________________ uma passagem de peões.
Atenção: um sinal colocado antes: “anuncia”; um sinal colocado junto de: “indica”.

Estudo do Meio e Cidadania, 2.º ano - Bloco n.º 9

Página 2 de 3

4. Pinta os sinais luminosos (semáforos) com as cores corretas.

Atenção: sinal verde: “atravessar”; sinal colocado vermelho: “parar”.

5. Em cada imagem, rodeia os peões que vão atravessar num local seguro e assinala com X
os peões que vão atravessar num local perigoso.
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