1 º Ciclo ensino báSico

NOME

DATA ____/____/____

Quem é mais vulnerável? Descobre as diferenças!
Observa atentamente as duas imagens e procura identificar as diferenças, fazendo um
círculo à volta de cada uma.

JúNIOR SEGURO
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Descobre Quem é mais vulnerável
P

STO

Observa as imagens de pessoas mais vulneráveis e lê os textos nos diagramas. Faz corresponder
cada diagrama à personagem certa.
As pessoas que não veem têm mais
dificuldade em perceber que os carros
se estão aproximar e em identificar
buracos ou obstáculos no passeio.

As pessoas idosas geralmente
deslocam-se mais devagar e podem
ter dificuldades em ouvir o ruído do
trânsito.

O corpo das crianças é mais frágil do
que o dos adultos, e por isso, podem
magoar-se muito nos acidentes de carro.

P
STO

SJ

As grávidas podem cair ou
cansar-se mais facilmente.

JúNIOR SEGURO

As crianças são mais baixas e
mais frágeis do que os adultos,
por isso, correm maior risco de
serem atropeladas.

As pessoas que se deslocam em
cadeira de rodas precisam de mais
espaço nos passeios para poder
circular.
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O corpo das crianças é mais frágil do
que os adultos, e por isso podem
magoar-se muito nos acidentes de carro.

As pessoas que não veem têm mais
dificuldade que os carros se estão a
aproximar e em identificar
buracos ou obstáculos no passeio

As pessoas idosas geralmente deslocam-se
mais devagar e podem ter dificuldades em
ouvir o ruído do trânsito.

SJ

As grávidas podem cair ou
cansar-se mais facilmente.

JúNIOR SEGURO

As crianças são mais baixas e
mais frágeis do que os adultos, por
isso, correm maior risco de serem
atropeladas.

As pessoas que se deslocam em
cadeira de rodas precisam de mais
espaço nos passeios para poder andar.

