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25 de Setembro- Dia do trânsito

Todos  os  anos,  no  dia  25  de  setembro,  é  comemorado  no  Brasil  o Dia  do

Trânsito. 

Mas o que é trânsito e a que se refere essa expressão?

O trânsito refere-se à circulação de pessoas, animais e veículos em vias públicas

ou privadas com o objetivo de obter um deslocamento ou transporte de uma determinada

carga,  de  forma que o  carregamento e  o  descarregamento  dessa carga também são

partes integrantes do que se entende por trânsito.

A  criação  do Dia  Nacional  do  Trânsito ocorreu  a  partir  da  criação  do  Código

Nacional de Trânsito em 1997. O objetivo era estabelecer uma campanha intensificada de

conscientização das pessoas sobre o seu comportamento utilizando veículos ou agindo

como pedestres. Geralmente, essa campanha é desenvolvida na Semana Nacional de

Conscientização no Trânsito.

No Brasil, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito são alarmantes. A

maioria desses acidentes está relacionada com infrações cometidas pelos motoristas e

até pelos pedestres

.



Assista a um vídeo educativo sobre o trânsito e reflita sobre seu papel enquanto cidadão: 

https://youtu.be/gGrhhz4_Y1A

Escreva nas fotos, as legendas que representem as infrações de trânsito:

Legendas: são  os  textos  que  acompanham  uma  imagem,  conferindo-lhe

um significado ou esclarecimento. 

                                  

________________________                       __________________________

                          

________________________ __________________________

https://youtu.be/gGrhhz4_Y1A


Observe este cartaz:

Que tipo de texto é esse?

( A ) História em quadrinhos

( B )Texto  Informativo

( C ) Texto Instrucional

A principal finalidade do texto é

( A ) Contar uma história

( B ) Convidar para um evento

( C ) Conscientizar sobre um assunto



A quem esse texto é dirigido?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Quem produziu este cartaz?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Vamos continuar explorando localização?

Gabriela convidou os colegas da escola para o aniversário que vai ser na casa

dela. Para que eles não tivessem dificuldade no convite ela colocou o mapa mostrando o

caminho da escola até o local da festa. Observe o mapa abaixo e responda as questões a

seguir.

1- Descreva o caminho que Gabriela indicou que deve ser feito saindo da escola até a

casa dela.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2- Localize e marque no mapa o que se pede:

 A casa da Maria é na Avenida Alvorada, na frente do hospital.

 Lucas mora no prédio na Rua Espírito Santo, próximo a igreja.

 Amanda mora  na Avenida Girassol,  atrás do hospital,  na esquina em que é

possível ver a praça.



a) Quem mora mais perto da casa da Gabriela? ______________________

b) Quem mora mais perto da escola? ______________________

c) Quem mora mais longe da escola? ______________________

d) Quais os pontos de referência no mapa?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Agora vamos fazer os exercícios da página 109 do livro didático de Matemática.


