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E para encerrar a semana do Trânsito, vamos começar com uma postagem divertida,
mas séria: Pateta na direção (“Goofy in Motor Mania”, de 1950, divulgado no Brasil
como “Pateta no trânsito”, desenho de Walt Disney).

Pateta no Trânsito

Vamos mudar.

Uma pequena atitude como desligar o celular ao entrar no carro, ou apenas ignorá-lo
até parar o carro, podem fazer toda a diferença ao final do dia. Muitas pessoas dizem
ignorar a gravidade, por falta de educação ou de ética. Mas depois de ser informado, a
questão não é mais de educação, apenas de ética, responsabilidade, de cidadania.

E vamos lembrar, o que é ética? O que é cidadania? a definição de modo geral é:

Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam,
distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente
a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em
qualquer realidade social.

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos
e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um
termina onde começa o do outro, ou seja, a obrigação de um começa onde o direito do
outro se inicia.

MaB
(https://golin.com.br/colaborador/pateta-no-transito-parece-engracado-mas-e-muito-seri

o/)

Vocês devem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a Matemática, Todo
o estudo de estatística que envolve dados sobre o trânsito são estudos matemáticos.
Até mesmo o tempo dos semáforos de veículos e de pedestre, a velocidade que será
permitida em cada rua da cidade, são cálculos baseados na mobilidade de pedestres e
de carros da rua ou do cruzamento. Por isso, a base da matemática que aprendemos
hoje permite um estudo maior do nosso cotidiano e resolução dos problemas da
sociedade.

https://www.youtube.com/watch?v=rrJ-ZcmJXEs


Hoje continuaremos estudando a fração. Abram na página 161 do Nosso Livro de
Matemática, leia com atenção, resolva as questões, tire uma boa foto de sua atividade
e envie para o Classroom.


