




Além disso, ela é um veículo ecológico,

porque não polui o meio ambiente, não produz 

ruído e não usa combustível!

ela me ajuda no Paraciclismo, porque eu não enxergo.



Cinco, seis, ciclista obedece às leis

E aí amiguinho(a), gostou das nossas

Link: http://bit.ly/poemadociclista 





Vamos ajudar o Tuba?

Escreva qual o desenho

que você descobriu:
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às leis de trânsito? Isso mesmo!
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é preciso saber

esquinas ou rotatórias

areia etc. Ah! Não «deite»
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Fique atento, porque pode



Ciclista respeita a

sinalização.

Se for atravessar a

faixa de pedestre,

desça da bicicleta.

Olhe para os dois lados

quando for atravessar

a rua.

Use equipamentos 

de proteção.
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;

;

;

;

e trouxe para você, na lousa acima, algumas 
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Eu sempre olho para os dois lados antes de atravessar a rua.

No sinal vermelho, eu posso atravessar.

Eu devo pedalar sempre pertinho dos carros.

Quando está chovendo, eu tomo mais cuidado.

Eu uso equipamentos de proteção para pedalar no trânsito

Sou gentil no trânsito

Eu não ando na contramão.

.

.
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Luvas

As luvas te protegem em caso de tombos. 

Reetivos e lanternas

Com eles seremos vistos mais rapidamente pelos

outros veículos no trânsito.

Óculos de sol

Os óculos de sol protegem seus olhos de possíveis 

insetos, vento, poeira etc.

Capacete

O capacete protege nossa cabeça. Encaixe seu capacete

sem folgas na sua cabeça, de forma que ele que 1 ou 2 

dedos acima da sobrancelha. 
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Ajude Joana a conduzir a Marcinha até os demais integrantes da 

Turminha do Paraciclismo. Atenção! Elas não podem levar nenhuma

multa, então você deve obedecer aos sinais de trânsito. 
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estiver com sua bicicleta.
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faixa de pedestre, 

Quando está chovendo, eu tomo mais cuidado.

Sou gentil no trânsito.

No sinal vermelho, eu posso atravessar.

18

.

.

.

Resposta da página 5:

Resposta da página 7

Resposta da página 9

Resposta da página 11

Resposta da página 13



todos os que tiverem a oportunidade de conhecê-lo e aprender 

junto com a nossa Turminha do Paraciclismo. 

Seja você «mini ciclista», «grande ciclista» ou «paraciclista», você faz

parte do trânsito, é responsável por se proteger e proteger os outros

à sua volta. Este material foi feito pensando em você!

Cada dia mais vemos a importância de usar a bicicleta e tê-la como

uma poderosa ferramenta para a mobilidade. 

para a saúde e melhora a nossa qualidade de vida. No entanto, é 

muito importante pedalar sempre respeitando nossos limites.
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