Com o apoio de:

AULA N.º
ANO(s)

5

DISCIPLINA Estudo do Meio

2.º

Estudo do Meio

 Identificar situações e comportamentos de risco para a saúde e segurança

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO

individual e coletiva em diversos contextos – casa, rua, escola e meio aquático

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS

- e propor medidas de proteção adequadas.

“Avós e os Perigos na Rua”
Avós

2.º ano

1. O que são comportamentos de risco? Rodeia a opção correta.

a) São atitudes ou ações, praticadas por nós, que podem pôr em perigo a nossa vida e
a dos outros.

b) São atitudes ou ações, praticadas pelo Homem, que não colocam em perigo a sua
vida e a dos outros.

c) São atitudes ou ações, praticadas por nós que colocam, às vezes, a nossa vida e a
dos outros em perigo.
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2. Assinala com X as imagens que representam perigos que colocam em risco a tua
segurança em casa.
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3. Porque é que esta situação, em meio aquático, pode ser perigosa? Explica por
palavras tuas.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.º ano

4. Explica porque é que esta imagem representa uma medida de proteção segura.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.º ano

5. Rodeia a opção correta, de acordo com o exemplo.

Tóxico

Irritante/nocivo

Inflamável

Inflamável

Tóxico/explosivo

Explosivo

Corrosivo

Tóxico

Perigoso para o ambiente

Explosivo

Corrosivo

Perigoso para a água
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