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Decide como devem agir

Lê com atenção a descrição de várias situações que ocorrem com frequência no 
ambiente rodoviário, e nas quais os protagonistas podem agir de formas diferen-
tes. Para cada uma delas, pensa e escreve: Se fosse eu, o que faria? Porquê?

Quando terminares, partilha as conclusões a que chegaste com a tua turma e conversem 
sobre as atitudes que cada um/a de vocês tomaria em cada situação.

O pai do Mário vai buscá-lo à escola. Está com pressa, porque ainda tem que ir 
buscar a irmã mais velha do Mário à natação. Mesmo em frente ao portão da escola, 
encontra um lugar reservado a pessoas com deficiência, que está vazio. 
Todos os outros lugares estão ocupados, por isso, teria que ir procurar um lugar um pouco 
mais longe. Se deixar  o carro em frente ao portão, ligará os 4 piscas e será muito
rápido a ir buscar o Mário.

Se fosses tu o pai do Mário, o que farias? Porquê?
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A Alice saiu do treino de basquetebol e apanhou o auto-
carro, para ir para casa. O autocarro estava cheio, mas 
encontrou um lugar vazio e sentou-se. Na paragem 
seguinte, entrou uma senhora mais velha, com uma 
criança pequena - devia ser o neto. A Alice pensou que 
a senhora devia estar cansada, e que era melhor a 
criança ir sentada, porque em pé podia cair. Mas estava 
muito cansada, até lhe doía um bocado o pé que tinha 
torcido há uns meses, e ia sair duas paragens à frente, 
nessa altura poderia ceder o seu lugar.

Se fosses a Alice, o que farias? Porquê?
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O Bruno e a Vera combinaram ir andar de  bicicleta. A 
Vera foi até à casa do Bruno e, quando ele
desceu, reparou que ela não tinha trazido capacete. A 
Vera nem se tinha apercebido, e ficou na dúvida se havia 
de voltar  para trás ou não. A casa dela era a uns 15 
minutos de distância, iam perder imenso tempo, e a
verdade é que já tinha muita experiência, quase nunca 
caía. Ao Bruno não lhe apetecia nada ficar à espera, nem 
ir com a Vera a casa dela, mas também não queria que 
ela se magoasse a sério, se caísse.

Se fosses a Vera, o que farias? E se fosse o Bruno?
Porquê?
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