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Bom dia. Semana do Trânsito. Vamos estar por dentro das leis?

1- Leia e escreva sua opinião.

FATOS OPINIÃO E JUSTIFICATIVA

A criança só pode se sentar no banco da
frente a partir dos dez anos de idade, com
exceção das picapes sem bancos traseiros.

Antes de sair pedalando, é importante garantir
sua segurança. O capacete é o item básico que
todo ciclista deve usar, sem exceção. Mas além
do capacete, alguns itens extras de segurança
podem garantir que qualquer queda, tombo, ou
colisão com a bicicleta resultem apenas em
pequenos arranhões fáceis de curar.

Se não há qualquer lei que proíba a prática
do skate em território nacional, logo é permitida
sua prática. ... Não bastasse isso, o skate é
praticado, geralmente, em praças, ruas,
calçadas, escadarias, que, quando públicas,
são caracterizadas como “bens de uso
comum”.
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FIQUE SABENDO: Você sabia que uma das maiores causas de morte no Brasil é o trânsito?
Somente em 2016 foram registradas 37.345 vítimas fatais de acidentes de trânsito, segundo dados
do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

Os dados revelam ainda que, na grande maioria dos casos, os acidentes são provocados por atos
irresponsáveis na direção como ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade e desrespeito
à sinalização. Acompanhe no gráfico abaixo, as principais infrações que ocasionaram em acidentes
de trânsito.:

https://www.tgpoli.com.br/noticias/3-razoes-para-respeitar-as-leis-de-transito/

Depois dessa importante informação que conseguimos visualizar no gráfico pizza,  vamos recordar
o conceito de fração, que está presente na elaboração desse tipo de  gráfico, para isso vamos abrir



na páginas 158 e 159  do Nosso livro de Matemática e ver como isso está presente no nosso dia
a dia, acompanhando uma conversa sobre a Merenda Escolar.
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Bom dia!

Como estamos na semana do TRÂNSITO, hoje vamos falar um pouco sobre: Os meios de
transporte e comunicação.

Acesse o link abaixo e assista sobre os meios de transportes ao longo do tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=otIQ6UxqJAM

Agora abra o livro interdisciplinar na página 169, faça a leitura e depois com muita atenção se
concentre nas principais características de cada fotografia, em seguida, analise as mudanças e as
permanências e após responda as questões 1 e 2.



No Brasil podemos destacar quatro principais meios de transporte: rodoviário, ferroviário, aquático
e aéreo.

Continuando o livro interdisciplinar abra a página 170, faça a leitura e responda as questões.

FIQUE POR DENTRO

Veja algumas regras que devem ser utilizadas no transporte público.

https://youtu.be/puCqSO4fjqU

https://youtu.be/puCqSO4fjqU

