
JúNIOR SEGURO

Relembra a história que contaste

1 º Ciclo ensino báSico

JúNIOR SEGURO

NOME DATA  ____/____/____

Depois de teres lido com atenção o texto da história, e de 
teres desenhado as imagens, relembra o que aprendeste
sobre os cuidados  que todos  devemos ter para proteger
as outras pessoas.

Responde  às  perguntas  seguintes.  Se precisares, pede 
ajuda a uma pessoa adulta.

1. Quem  eram   as  personagens  mais  vulneráveis,  que 
     precisam de uma atenção especial?

2. Que comportamentos  identificaste  nas  personagens, 
    que  não  cumpriram  as  regras, e  as  colocaram  em 
    risco? Porquê?

3. Em que  situções as personagens mostraram respeito
    e solidariedade para com as outras pessoas?



NOME DATA  ____/____/____

Soluções

te esqueceste de nada.

1. Quem eram as personagens mais vulneráveis, que precisam de uma 
atenção especial?

A Joana e o Duarte, porque são crianças.
O senhor cego, porque não consegue ver os carros e os autocarros que se 
aproximam.

puseram as personagens em risco? Porquê?

O carro estacionado na passadeira, porque não permitia ao Duarte e à 
Joana ver os carros e ser vistos por quem os conduz.
Os 3 jovens que iam a brincar no autocarro, porque  estavam a distrair o 
condutor e podiam magoar outras pessoas com as mochilas que estavam 
a atirar. Também se colocaram a eles próprios em risco, porque iam em pé 
sem se agarrarem.

3. Em que situações as personagens mostraram respeito e solidariedade 
com as outras pessoas?

A mãe do Duarte, quando ajudou o senhor cego a entrar para o autocarro.
O jovem que estava sentado no autocarro e se levantou para o senhor cego 
se sentar.

Depois de teres respondido às perguntas, lê as respostas e confirma 
se não te esqueceste de nada.

1.  Quem eram  as  personagens  mais vulneráveis, que  precisam  de 
    uma atenção especial?

2. Que   comportamentos   identificaste  nas  personagens,  que não 
    cumpriram  as regras, e as colocaram em risco? Porquê?

3. Em que situções as personagens mostraram respeito e solidari-
    edade para com as outras pessoas?

A Joana e o Duarte, e as 3 crianças que iam a brincar, porque são crianças. 
O senhor cego, porque não consegue ver os carros e os autocarros que se
aproximam.        

O carro estacionado na passadeira, porque não permitia ao Duarte e à Joana ver 
os carros e serem vistos por quem os conduz. 
Os 3 jovens que iam a   brincar no  autocarro, porque  estavam a  distrair o  
condutor e  podiam magoar outras pessoas com as mochilas que estavam a 
atirar. Também se colocaram a eles próprios em risco, porque iam em pé sem 
se segurarem.       

A mãe do Duarte, quando ajudou o senhor cego a entrar para o autocarro.
O jovem que estava sentado no autocarro e se levantou para o senhor cego
se sentar.


