
 
 

 

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

SEMANA DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 
 

O Dia do Trânsito é comemorado sempre no dia 25 de setembro, quando também se costuma 

organizar a Semana Nacional do Trânsito a fim de melhor conscientizar os envolvidos e tornar as 

vias mais seguras. Vamos lá? 
 

Tornar o trânsito mais seguro é responsabilidade de todos, de pedestres a motoristas. Por esse 

motivo, é importante que os condutores sejam alertados sobre a necessidade de se manter 

uma postura defensiva na direção, cuidando para que suas ações não causem acidentes e 

antecipando perigos. 
 

Como se comportar no trânsito: 

Registre informações sobre o comportamento adequado de cada sujeito do trânsito: 

 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, 
estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. 

A Sinalização Viária é o conjunto de todos os recursos visuais e sonoros que existem com a 
finalidade de organizar o trânsito. Ela surgiu como um padrão mundial em 1968, durante a 
Convenção do Trânsito Viário em Viena, na Áustria. Foram criados diversos símbolos que se 
tornaram comuns em todos os países 

 

Identifique pelo menos 5 placas de 
trânsito mencionadas na imagem ao 

lado: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Escreva o nome de pelo menos três 
formas geométricas plana que estão 
representadas nas placas de Trânsito 
ao lado: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 


