edição 37

M A I O

AMARELO

NÓS SOMOS O TRÂNSITO

Está difícil
atravessar a rua
aqui, Bango.

Cuidado,
Bolinha!

Bolinha, nós
precisamos usar a
faixa de pedestres!

Os carros
que têm que
parar, Bango!

Na verdade não, Bolinha. A segurança no
trânsito é responsabilidade de todos e um dos
deveres do pedestre é atravessar na faixa.

Pessoal, vocês
sabiam que até
os pedestres têm
deveres no trânsito?

Eu sabia! Aprendi hoje na escola, quando a professora
explicava de um movimento chamado Maio Amarelo.

O que é isso,
Corujita?

É uma campanha realizada durante
o mês de maio para chamar
a atenção de todos sobre a
importância da segurança no
trânsito para prevenir acidentes.

Mas eu não
dirijo, como
posso ajudar?

Todos têm responsabilidades no
trânsito e podemos ter cuidados em
várias situações, até mesmo na hora
de orientar os motoristas caso eles
não utilizem o cinto de segurança ou
usem o celular enquanto dirigem.

Isso mesmo, e como pedestres temos
que atravessar na faixa e sempre olhar
para os dois lados. É mais seguro!

Mexer no celular
enquanto dirige
também pode ser
muito perigoso!
É nosso dever
alertar as
pessoas que
estão dirigindo,
é necessário
prestar muita
atenção no
trânsito.

Para quem anda de
moto os cuidados
são ainda maiores e
é muito importante
o uso de capacete
e viseira.

E quando o
motorista está
com pressa?
Pode andar
bem rápido?

o quÊ?!

De jeito nenhum, Bolinha! Andar
em alta velocidade e fazer
ultrapassagens proibidas é muito
perigoso e causa acidentes!

É melhor ser paciente
no trânsito, cumprir
todas as leis e chegar
seguro em casa. Essa é
a melhor recompensa!

Com certeza! Nossas
vidas são preciosas
e merecem todo
o cuidado.

O movimento
Maio Amarelo é
importante em todos
os meses do ano!

para colorir
O semáforo é um sinal de trânsito
utilizado nas cidades para
controlar o tráfego de veículos
e pedestres. Também é conhecido
como sinal, sinaleiro ou farol.

Pinte com as respectivas cores e descubra
a função de cada uma delas:
Vermelho

PARE

Indica que a passagem
está impedida no
momento.

Amarelo

ATENÇÃO
Significa que a
passagem será
fechada em breve.

Verde

SIGA

O cruzamento
está livre para
prosseguir!

Ligue as placas
Ajude a turminha
a encontrar o
significado das
placas de trânsito:

1

2

3

A

Semáforo
à frente

B

Proibido
virar à
direita

C

Proibido
estacionar

D

Velocidade
máxima
permitida

E

Curva à
esquerda

F

Passagem
sinalizada
de pedestres

4

5

6
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