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Clarisse Cordeiro Madeira 
6ºC nº7 
Cidadania e Desenvolvimento 

 
 

Prevenção Rodoviária 

 
A Prevenção Rodoviária tem como principal missão prevenir os acidentes rodoviários e 

reduzir a gravidade dos danos causados. 

 

A Prevenção Rodoviária Portuguesa é uma instituição sem fins lucrativos que promove 

ações de sensibilização junto da população, com o objetivo de prevenir e reduzir o 

impacto dos acidentes rodoviários. Esta instituição cria diversas campanhas de 

prevenção rodoviária focadas em temas como a condução defensiva ou o código da 

estrada. 

Para reduzir o impacto dos acidentes rodoviários existem regras 

nos diferentes tipos de transporte, como… 

 

 
 

Andar a pé… 

  Andar sempre pelo passeio do lado esquerdo 

da rua de frente para os carros. 

Atravessar a rua na passadeira. 

Antes de atravessar a rua, olhar sempre para 

os dois lados para ver se vem algum veículo. 

Respeitar os sinais de trânsito. 

Nos semáforos, só atravessar quando o sinal 

para peões estiver verde. 

  Não jogar nem brincar na estrada ou perto 

dela. 

  À noite, usar uma lanterna e um colete 

refletor. 
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Andar de bicicleta… 

Usar sempre capacete. 

Andar nas ciclovias 

adequados. 

ou em parques 

Nos cruzamentos, parar e verificar se vem 

algum veículo. 

Usar roupas claras e bandas refletoras 

especialmente à noite. 

Nas passadeiras, parar e deixar atravessar 

os peões. 

 

 

Andar de patins… 

  Andar de patins em locais protegidos e longe 

do trânsito. 

  Evitar andar em locais perigosos, 

principalmente se és inexperiente em 

patinar. 

  Observar sempre os obstáculos que estão no 

teu caminho, para que os possas evitar ou 

desviar-te deles com segurança. 

Respeitar os outros. 

Prestar atenção para não magoar ou 

perturbar os outros. 

  Usar sempre o equipamento de segurança e braçadeiras retrorrefletoras para seres 

visto. 

 
 

Andar de skate… 

  Andar de skate em locais protegidos e longe 

do trânsito. 

  Andar sempre com as proteções de 

segurança necessárias. 

Ter atenção e não chocar com os outros. 

Não andar em locais perigosos. 
 

 

 


