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Estimados pais e encarregados de educação,
o caminho para a escola é uma parte muito 
importante do dia-a-dia das crianças. Nele, criam 
amizades, descobrem o mundo com os próprios 
olhos enquanto desenvolvem as suas competências 
sociais por interação com outras crianças. Aprendem 
a ter consideração uns pelos outros e a ajudar-se 
mutuamente, ao mesmo tempo que trocam experiên-
cias. Além disso, o caminho para a escola a pé 
é saudável e proporciona um exercício físico regular. 

Para que as crianças possam circular entre o tráfego 
rodoviário de forma autónoma e segura, precisam 
do apoio dos adultos. As crianças aprendem 
connosco, seguindo o nosso exemplo que é funda-
mental. Este folheto informativo é um material de 
aprendizagem prático que nos permite, enquanto 
pais, avós ou cuidadores, analisar com as crianças 
o tema do tráfego rodoviário e seus perigos. A folha 
de imagens que se encontra no interior do folheto 
motiva as crianças a realizarem os exercícios de 
forma dinâmica.

Este folheto informativo foi concebido com perguntas 
interessantes sobre diferentes temas relacionados 
com o tráfego rodoviário. As respostas a estas 
perguntas são sempre apresentadas na margem 
inferior da pagina. Avance com a criança pergunta 
a pergunta e reserve algum tempo para contar 
histórias e dar largas à imaginação. As cinco 
unidades podem ser abordadas em diferentes 
momentos de aprendizagem.

A regra de ouro para atravessar a estrada em 
segurança é: «espera, para, arranca, caminha». 
Em primeira linha, a criança deve esperar na borda 
do passeio em frente à passadeira. Olha para a 
esquerda. Se houver veículos a aproximar-se da 
passadeira, a criança espera até que estes se 
imobilizem. Depois, olha para a direita. Só quando 
todos os veículos próximos estiverem parados 
e a criança tiver olhado para ambos os lados é que 
esta avança, ouvindo atentamente ao trânsito. 

É assim que as crianças aprendem a atravessar 
a estrada na aula de segurança rodoviária. E só 
quando todos os adultos respeitam estas regras é 
que as crianças circulam na rua em segurança. Por 
isso, enquanto condutor, não deve fazer sinais, mas 
sim imobilizar sempre e totalmente o veículo. Os 
veículos que não param na passadeira confundem 
as crianças e são perigosos.

Se na qualidade de pais, avós ou cuidadores tiverem 
alguma dúvida relacionada com o tema das crianças 
no tráfego rodoviário, não hesitem em contactar-nos. 
Estaremos sempre ao vosso dispor.

Esperamos que se divirtam com este exercício!

Encomende já gratuitamente outros materiais de aprendizagem 
relacionados com a segurança do seu filho no tráfego rodoviário 
em acs.ch/bildung ou escreva-nos para: info@acs.ch.

AS CRIANÇAS APRENDEM 
NO TRÁFEGO RODOVIÁRIO



Respostas
1. Trotineta, patins, skate.
2. Tenho de prestar atenção sobretudo aos outros peões e às pessoas mais velhas e descer da trotineta 
 ou do skate ao passar junto deles.

O passeio é o caminho pelo qual vais para a escola. Mas vês, além de ti, outras pessoas 
e também veículos a circular no passeio?

1. Conheces os diferentes veículos que podem circular no passeio? 
 Enumera os que conheces e procura-os na imagem abaixo.
2. A que deves prestar mais atenção ao circulares no passeio com uma trotineta 
 ou um skate?
3. Recorta a trotineta da folha de imagens e cola-a no sítio certo nesta página.

No passeio
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Na estrada, circulam muitos veículos diferentes. Uns só têm duas rodas, outros 
têm quatro. Alguns são rápidos, outros são lentos, alguns são barulhentos, e outros, 
mais silenciosos.

1. Que veículos conheces que podem circular na estrada? Enumera-os todos.
2. Também há veículos com uma luz azul. Sabes quais são?
3. Consegues ouvir todos os veículos que circulam no trânsito? Porque não?
4. Recorta o pequeno carro amarelo, o autocarro e o carro da polícia da folha de 
 imagens e cola-os nos sítios certos.

Na estrada
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Respostas
1.  Bicicleta, bicicleta elétrica, lambreta, scooter elétrica, motocicleta, motorizada, carro, carro antigo, 

carro descapotável, carro elétrico, camião, trator, carrinha dos correios, autocarro.
2.  Polícia, serviços de saúde de emergência, ambulância, médico de urgência, bombeiros, guarda 

 de fronteiras.
3.  Não. Há veículos com motores elétricos que são tão silenciosos, que não os conseguimos ouvir. 

Por isso, é preciso muita atenção quando se quer atravessar a estrada.
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No caminho para a escola, também é preciso atravessar a estrada. Sabes como fazê-lo?

1. Qual é a primeira coisa que fazes quando queres atravessar a estrada numa
 passadeira?
2. E que fazes a seguir?
3. Podes atravessar a estrada a correr? Porquê?
4. Consegues encontrar na folha de imagens a criança com o boldrié refletor amarelo 
 que está à espera junto à borda do passeio?

Respostas
1.  Paro na borda do passeio e espero.
2.  Olho para a esquerda e para a direita e espero que todos os veículos parem. Depois, ouço o trânsito, 

antes de atravessar a estrada olhando para a esquerda e, no meio, olhando para a direita. 
3.  Não. Isso é perigoso porque posso cair.
4.  Cola a imagem da Léonie e lembra-te de como é importante trazeres sempre o boldrié refletor 

quando andas na rua.

Na passadeira
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Respostas
1.  Não sei se o autocarro vai arrancar. O carro verde vai ultrapassar o autocarro, mas não me consegue 

ver. Espero na borda do passeio até que o carro verde pare totalmente junto à passadeira para que 
eu possa passar.

2.  A passadeira está dividida por refúgio de peões. Depois de atravessar a primeira metade da estrada, 
posso parar a meio antes de atravessar a segunda metade.

3.  Espero, olho para a direita, ouço e só avanço quando os veículos próximos tiverem parado.

Muitas crianças vão para a escola de autocarro. Mas mesmo neste caso, é preciso muitas 
vezes atravessar a estrada. Sabes como fazê-lo ao pé de uma paragem de autocarro?

1.  Vês o carro verde ao lado do autocarro? Por que razão ainda não podes atravessar 
a estrada?

2. Que característica especial tem esta passadeira? 
3. Que deves fazer antes de avançares a partir do refúgio de peões?

Atravessar a estrada com refúgio 
de peões e paragem de autocarro
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No caminho para a escola, também há estradas em que os carros não andam tão 
depressa. Na maioria delas, existem lugares de estacionamento delimitados por linhas 
brancas. Mas nem sempre existe uma passadeira.

1. Podes atravessar uma estrada sem passadeira?
2. Por que é difícil atravessar a estrada neste caso? 
3. Como atravessarias a estrada?

Respostas
1.  Sim. Se não houver outra opção, posso atravessar a estrada mesmo sem passadeira. 
2.  Porque há carros estacionados. Se possível, procuro outro local para atravessar, porque aqui vejo 

mal a estrada e os carros também quase não me veem. 
3.  Tenho de passar entre os carros estacionados para chegar à linha branca que delimita o lugar de 

estacionamento e esperar atrás dela. Olho primeiro para a esquerda, depois para a direita e, antes 
de avançar, olho outra vez para a esquerda. Quando não vier nenhum veículo, apuro o ouvido e atra-
vesso rapidamente a estrada. Quando não há passadeira, os veículos não são obrigados a parar para 
que eu atravesse.
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