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aliar o risco de acide
Podes participar!
Podes participar!

Talvez já te tenhas apercebido que andar na rua nem sempre é seguro. Para
Talvez já graves,
te tenhas
apercebido que andar
na ruaconhecer
nem sempre
é seguro. Para
não teres acidentes
há comportamentos
que deves
que te
teres acidentes
graves,
há decisões.
comportamentos que deves conhecer, pois
protegem,não
e é importante
que tomes
boas
é importante que tomes boas decisões.
Mas muitas vezes encontras situações que te colocam em risco, mas em que
• posso
ensas: “O que
eu fazer?”
Muitas
vezes
encontras situações que te colocam em risco, e pensas:
- O que posso eu fazer?

e esta situação se verifica à porta da escola da tua irmã
colocar nos carros mal estacionados que encontrem na rua.

Imprime este guião, onde vais encontrar várias pistas e ideias de situações
Este
é o teu
desafio:
• Escrever
uma
carta à Câmara Municipal a pedir a colocação de um semáforo, uma passadeira,
que podemuma
colocar
as
crianças
em risco, quando andam na rua e lê-o com
lombaeste
à porta
da escola
Imprime
guião,
onde vais encontrar várias situações que podem
colocar as crianças em risco, quando andam na rua, e lê-o com atenção.
• Faz um
cartaz para colar
à porta
da escola a pedirPode
aos pais
não da
estacionarem em cima do
não dependem
diretamente
do teu
comportamento.
serpara
à volta
Depois, procura identificar situações que te pareçam perigosas e que não
escola, perto de tua casa ou nos percursos que fazes a pé ou de bicicleta.
dependem
diretamente do teu comportamento. Pode ser à volta da
perigo
Pede a um adulto que te acompanhe.
escola, perto de tua casa ou nos percursos que fazes a pé ou de bicicleta.
• Pedir ajuda a familiares adultos para criarem um grupo de sinaleiros que está à porta da escola
Pede
asituação
um adultoque
que teparece
acompanhe. grave e pensa de que forma
Escolhe então
nasahoras
de entradate
e saída dasmais
aulas para ajudarem as crianças a atravessar.
Escolhepara
então
situação
que Passa
te parece
mais grave e pensa de que forma
podes contribuir
quea seja
corrigida.
à ação!!!!
• Criar um clube
da segurança,
avalia a seja
segurança
à volta da escola
de minipodes
contribuir
para que que
corrigida.
Passae propõe
à formas
ação!!!!
Neste guião
encontras
uma
tabelauma
onde
podesonde
registar
e descrever
situmizar
os
riscos.
Neste
guião
encontras
tabela
podes
registar easdescrever
as situações perigosas
que
encontres,
o
local
onde
as
encontraste
e
o
que
podes
ações perigosas que encontres, o local onde as encontraste e o que podes
fazer para contribuir
a suapara
resolução.
fazer para para
contribuir
a sua resolução.
ainda de
exemplos
de podes
ações desenvolver
que podes para
desenvolver
chamar a
Encontras Encontras
ainda exemplos
ações que
chamar para
a
atenção
desses
riscos formas
e proporde
formas
de os eliminar.
atenção desses
riscos
e propor
os eliminar.
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Organiza um passeio com colegas da tua turma e professores ou professoras, onde vão
procurar identificar situações perigosas, que podem provocar acidentes graves. Imprime
este tabela que podes ir preenchendo durante o passeio. Não te esqueças de lápis ou caneta
Estas são algumas situações perigosas que podes encontrar:
e máquina fotográfica.

nte

Carros estacionados em cima da passadeira

Carros estacionados em cima do passeio

Ava

Carros que circulam a grande velocidade

mais nova.

Zona sem passadeira
nem perigosa
semáforos onde
atravessam
muitas criançasO que podes fazer
Situação
Local
Descrição

Há muitos veículos
Participar nas reuniões de
estacionados em 2.ª fila pais e fazer uma apresentação
sobre os riscos de estacionar a
à porta da escola.
Não existe paragem para o autocarro da escola
porta da escola em 2.ªfila.
As
crianças
têm
que
Passeios estreitos
atravessar a faixa de Pedir aos pais para
rodagem no meio dos
estacionarem mais longe e
Passeios ocupados com árvores ou postes de iluminação
veículos
irem a pé buscar as crianças.
Veículos mal estacionados

Porta da

Passeio que escorrega muito quando chove
escola

Buracos no passeio

erá que há outras, na zona onde vives ou estudas? Quais são as mais graves?
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aliar o risco de acide
Estas são algumas situações perigosas que podes encontrar:
• Veículos estacionados em cima da passadeira;
• Veículos estacionados em cima do passeio;
• Veículos que circulam a grande velocidade;

• Zona sem passadeira nem semáforos onde atravessam muitas crianças;
e esta situação
se verifica à porta da escola da tua irmã
•
• Zona sem iluminação ao fim do dia e à noite;
• Passeio
que escorrega
muito quando
chove;
colocar
nos carros
mal estacionados
que
encontrem na rua.
• Não existe paragem para o autocarro da escola;
• Escrever uma carta à Câmara Municipal a pedir a colocação de um semáforo, uma passadeira,
Passeios
estreitos;
uma•lomba
à porta
da escola
• Passeios ocupados com árvores ou postes de iluminação;
• Faz um cartaz para colar à porta da escola a pedir aos pais para não estacionarem em cima do
• Buracos no passeio.

perigo
Será que há outras, na zona onde vives ou estudas? Quais são as mais graves?
• Pedir ajuda a familiares adultos para criarem um grupo de sinaleiros que está à porta da escola
nas horas de entrada e saída das aulas para ajudarem as crianças a atravessar.
• Criar um clube da segurança, que avalia a segurança à volta da escola e propõe formas de minimizar os riscos.
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