
 
Nível: Iniciação 

A difícil tarefa de atravessar a estrada 

1. Observa a imagem. 
 

 

2. Conta o que se passa nesta imagem. Usa as palavras abaixo. 

 

- elefante  pai 
 
- elefante mãe 
 
- elefante bebé 
 
- atravessar 
 
- estrada 
 
- ter medo 

                                   

______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nível: Iniciação  

Segurança Rodoviária 

1. Lê as palavras em voz alta. 
 

DICA 

Parar:   Escutar= Ouvir: Olhar=ver:  

 Peão= pessoa que anda a pé:    Atropelamento; atropelar:  

Acidente:   Semáforos:     Atravessar:    

2. Lê o texto. 

 

 

É muito perigoso utilizar o telemóvel quando 

conduzimos, pois podemos ter um acidente. 

Este texto é sobre um vídeo em que há vários 

telemóveis escondidos nos carrinhos de 

choque. Quando os telemóveis começam a 

tocar, os condutores começam a chocar uns 
com os outros. 

 

 

 

3. Completa as frases. 

 

a) Usar telemóvel quando se conduz é ________________________(perigoso/seguro/importante). 

b) Os condutores que usam o telemóvel a conduzir podem ter _______________ 

(acidentes/peões/carrinhos). 

c) Neste vídeo, os condutores não conduzem carros a sério. Eles conduzem carrinhos de 

____________________ (verdade/velocidade/choque). 



 
 

4. Lê o texto 

 

 

Pare, escute, olhe e viva! 
 

Os peões devem ter muito cuidado a 
atravessar a estrada. Nesta imagem, os 
peões são dois porcos-espinhos. O 
porco-espinho mais novo quer atravessar, 
mas o porco-espinho mais velho 
ensina-lhe qual é o momento certo para o 
fazer. 

 

 

5. Consulta a DICA 

DICA 

Verbo QUERER 
eu quero 
tu queres 
ele quer 
nós queremos 
eles querem 

Verbo SABER 
    eu sei 
    tu sabes 
    ele sabe 
    nós sabemos 
    eles sabem      

Verbo PODER 
    eu posso 
    tu podes 
    ele pode 
    nós podemos 
    eles podem 

 
 

6. Completa o texto. Consulta a DICA. 

 

O porco-espinho mais novo ________________ (1) (quer/quero/queres) atravessar a estrada, mas 

o mais velho _________________ (2) (sei/sabemos/sabe) que é preciso ter muito cuidado. O 

porco-espinho mais novo pergunta: 

– Será que nós _________________ (3) (podem/podemos/pode) atravessar agora?  

E o mais velho responde: 

– Não, não __________________ (4) (podem/podemos/pode). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluções: 3. a) perigoso, b) acidentes, c) choque; 6. (1) quer, (2) sabe, (3) podemos, (4) podemos. 


