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Lugares para caminhar
Caminhar é uma atividade que faz parte de sua rotina e da maioria 
das outras pessoas, já percebeu? Contudo, para que a caminhada seja 
segura, é importante respeitar os espaços do trânsito dedicados aos 
pedestres e realizar as travessias com cuidado e com atenção.

1) Leia as dicas e localize as palavras correspondentes no caça-palavras. Elas 
podem ser encontradas nos sentidos vertical, horizontal ou diagonal.

No trânsito, estão sempre a pé.

Veículos motorizados de duas rodas.

Um tipo de material, derivado do petróleo, utilizado para pavimentar vias.

Via urbana, larga e bastante movimentada.

Via destinada ao tráfego de pedestres.

Tipo de via urbana, estreita, com ou sem calçadas e 
meios-fios, por onde circulam veículos e pessoas.

Nome dado aos veículos de passageiros com quatro rodas.

Elevação inserida nas vias para reduzir a velocidade dos 
veículos, também conhecida como quebra-molas.

Sinalização vertical que tem o objetivo de 
orientar os pedestres e os condutores.

Tipo de via pavimentada, com ou sem acostamento, por onde 
circulam veículos que seguem de uma cidade a outra.

Irregularidade na pavimentação das vias de trânsito na forma de cavidade.

Infraestrutura, separada do tráfego, construída para 
a travessia de pedestres, em segurança.
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2) Que tal elaborar um desenho representando as vias ao 
redor da escola e identificando duas melhorias que podem 
ser realizadas para tornar a caminhada segura?

3) Compartilhe com os colegas os seus desenhos e converse com eles sobre as formas 
de melhorias que poderiam ser reivindicadas nas vias do entorno da escola.

Caminhar 
demanda a 
utilização de 
vários sentidos 
corporais. Assim, 
não utilize celular 
ou fone de ouvido, 
pois eles limitam 
suas condições de 
visão e de audição 
no trânsito. Olhe 
para os lados e 
estabeleça contato 
visual com o 
motorista para 
ter certeza de que 
você foi visto por 
ele. Verifique a 
presença da faixa 
de pedestres na 
via, e, sempre 
que houver 
uma disponível, 
atravesse fazendo 
o uso dela.

Lugar de caminhar 
é na calçada e, de 
preferência, longe 
da rua. Onde não 
houver calçada, 
o modo correto 
é caminhar pela 
margem da via e 
de frente para o 
tráfego, ou seja, 
no sentido oposto 
ao dos veículos.


