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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professoras: Luciana/Laís/ Mª Elisabete, 

Abigail e Claudia 

Data: 20 a 24 de 

SETEMBRO 

Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega até: 27/09/2021 

✓  Em seu caderno faça com capricho o cabeçalho e anote a matéria de cada dia; 
✓ A impressão é opcional; 

✓ Toda segunda feira, você deverá enviar um áudio de devolutiva da sua leitura realizada no fim de 

semana. 

✓ Qualquer dúvida pergunte para sua professora. 

Projeto Trânsito 

 

ATIVIDADE 1 – Usando letra cursiva, pontuação e letra maiúscula quando necessário, 
reescreva em seu caderno o texto e entenda a importância de estudar sobre o trânsito nas 
escolas: 

 

Porque a educação no trânsito é fundamental para evoluirmos como sociedade (   ) 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que mais de 1,9 milhão de pessoas 

poderão morrer em acidentes de trânsito até 2020(   ) Muita gente, não é mesmo(   ) É por isso que(   ) em 

2010, a ONU estabeleceu, entre os anos de 2011 a 2020,(   )a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, tem 

como objetivo o comprometimento de vários governos ao redor do mundo em reduzir pela metade o número 

de acidentes(   ) 

Por que a educação no trânsito é importante (   ) 

além de fazer parte dos direitos e deveres de todos inseridos no espaço público,(   )a educação no trânsito 

ensina valores essenciais para a formação do caráter de um bom cidadão, como cordialidade(   )respeito(   

) solidariedade e senso de responsabilidade(   ) Por isso, é fundamental que o assunto comece a ser abordado 

na infância (   ) enquanto o indivíduo começa a se entender como parte de um todo e aprende(   ) seja na 

escola ou em casa(   ) a conviver em sociedade(   ) esse aprendizado garantirá que, mais tarde, ele faça parte 

do trânsito de uma maneira segura e consciente(   ) 

além disso, os avanços da tecnologia permitiram que novas medidas fossem desenvolvidas para contribuir 

com a formação de motoristas mais preparados – o que, consequentemente (   ) aumenta a segurança nas 

vias públicas. 

 

 

 

 

https://jornal.usp.br/atualidades/educacao-no-transito-e-o-caminho-para-reduzir-acidentes/
https://nacoesunidas.org/campanha/seguranca-transito/
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ATIVIDADE 2 – Preencha a cruzadinha completando as questões abaixo: 

 
 

ATIVIDADE 3 – Qual o termo correto para nos referir a ausência de movimento no trânsito, 

ou seja, muitos veículos parados na via? 

R: 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4 – Pinte em:  P para pedestre, M para motorista: 

OBRIGAÇÕES NO TRÂNSITO P M 

ANDAR SEMPRE NA CALÇADA   

ESPERAR O SINAL VERDE   

ANTES DE ATRAVESSAR OLHE PARA OS DOIS LADOS   

NÃO COLOCAR AS MÃOS OU CABEÇA PARA FORA DA JANELA   

UTILIZAR CELULAR OU DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS SOMENTE 

PARADO 

  

 


