
 

 

 
PROJETO ECOVIVER 
ENSINO FUNDAMENTAL 1 
ATIVIDADE 69
TEMA: SEGURANÇA VIÁRIA  
 
Vamos conhecer e praticar um pouco sobre o tema do Projeto Ecoviver de 2020? 

Para você saber: “Este ano, o Ecoviver definiu como seu foco a segurança viária. No Brasil, cerca 

de 5 pessoas morrem por hora em decorrência de acidentes de trânsito. Esse e outros dados 

alarmantes mostram a urgência de abordar o tema nas escolas. É por isso que nosso lema este ano 

é: Protegendo a vida, de hoje e de amanhã.” 

 

Agora, vamos praticar! 

 

1. Fale um pouco do que você sabe sobre trânsito: 

a. Cite algumas placas que você conhece. Se quiser, pode desenhá-las também. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

b. Na sua casa tem alguém que dirige? Quantas pessoas? Qual veículo?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

c. O que você sabe a respeito da segurança necessária para andar de carro ou moto? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. A maioria dos acidentes de trânsito é causada por erros dos motoristas. Entre as 

causas estão: defeito mecânico em veículo, defeito na via, desobediência à sinalização, 

motorista dormindo, ingestão de álcool, não guardar distância de segurança, 

ultrapassagem indevida, velocidade incompatível, animais na pista, entre outras. Para 

você, essas causas estão mesmo ligadas à falta de atenção do motorista? Responda 

sim ou não, e explique. 

 

 



 

 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Leia abaixo algumas dicas de segurança no trânsito e marque aquelas que você e 

sua família sempre praticam:  

 

(    ) Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar o cinto de 

segurança, inclusive no banco traseiro. 

(    ) Crianças de até sete anos e meio devem ser transportadas nos veículos com 

equipamentos adequados à idade (bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação). 

(    ) O pedestre deve sempre ser respeitado. Lembre-se que, fora dos veículos, você 

também é pedestre. 

(    ) Dirigir embriagado reduz em até 25% o tempo de reação, aumentando o risco de 

acidentes. Se beber, vá de ônibus, táxi, carona ou utilize aplicativos de 

compartilhamento de carro. 

(    ) Bicicleta também é veículo, portanto, deve respeitar a sinalização de trânsito. 

Motorista, mantenha uma distância de segurança de 1,5 metros ao ultrapassar ciclistas. 

(    ) Respeite os limites de velocidade. Reduza a velocidade em frente a escolas ou 

lugares de grande concentração de pedestres. 

(    ) Motociclista deve usar sempre os equipamentos de proteção: capacete, luvas, 

botas e jaqueta. 

(    ) Respeite as vagas reservadas para idosos e deficientes. A gentileza melhora a 

convivência no trânsito. 

(    ) Não use o celular enquanto dirige. A distração é um dos principais fatores de risco 

para quem está ao volante. 

(    ) Dirigir cansado ou com sono é tão perigoso quanto dirigir alcoolizado. Pare e 

descanse antes de pegar a estrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Veja a imagem abaixo e marque a opção certa para os quadrinhos. Depois, justifique 

suas respostas. 

 

 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Como você costuma ir para a escola? Se vai a pé ou usa algum meio de transporte, 

quais as medidas de segurança você toma?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. “Protegendo a vida, de hoje e de amanhã”. O que essa frase faz você pensar em 

relação ao trânsito e à segurança necessária para todos os pedestres e motoristas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

7. Tenho certeza de que seus conhecimentos sobre trânsito já são muitos, então faça a 

cruzadinha abaixo: 

 
 

 


