
Actividade em PowerPoint 

 

- Breve descrição 

A actividade realizada é sobre as regras de trânsito: “João Peão”. É uma 

actividade que possui informação sobre as regras de trânsito úteis para os 

alunos: cores dos semáforos e função de cada cor; cores dos semáforos dos 

peões; caminhar correctamente na rua (utilizar os passadeiras ou caminhar 

pela esquerda junto à berma); atravessar correctamente a rua (olhar para os 

dois lados, não correr), utilizar a passadeira; sinal que indica a passadeira; 

viajar em segurança no automóvel; utilizar o cinto de segurança; atravessar a 

rua depois do autocarro passar. 

Para além da informação, esta actividade possui questões, às quais os alunos 

terão que responder, recebendo um reforço positivo ou negativo, caso acertem 

ou errem a questão. Esse reforço é, simultaneamente, visual e auditivo. 

Por fim, existe uma actividade de carácter mais lúdico: canções alusivas às 

regras do trânsito, com recurso à rima (“Ah, ah, ah, minha bicicleta”; “Lá vai 

uma, lá vão duas”). Ao cantarolar as canções, os alunos irão mais facilmente 

interiorizar as regras de trânsito abordadas. 

 

- Público-alvo 

O público-alvo desta actividade são alunos que frequentam o 6º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, com défice 

cognitivo moderado, com dificuldades na leitura e na escrita. Estes alunos 

beneficiam da medida Currículo Específico Individual.  

 

- Competências a ser trabalhadas  

Esta actividade visa o desenvolvimento de competências académicas e 

também sociais. Pretende-se que os alunos interiorizem as regras de trânsito, 

para que possam adoptar uma postura correcta e segura quando circulam na 

rua e quando viajam de automóvel.  



A realização desta actividade fornece aos alunos estímulos visuais e auditivos 

e ainda a promoção da orientação espacial. 

Do mesmo modo, desenvolver-se-á a atenção, a concentração e o raciocínio.  

 

- Contexto em que será utilizado  

Poder-se-á dinamizar esta actividade ser em pequeno grupo, ao nível da área 

específica de Conhecimento do Mundo. Será uma actividade orientada pelo 

professor, que explicará os passos a seguir, mas que poderá ser realizada com 

alguma autonomia pelos alunos, uma vez que é fornecido o suporte auditivo. 

 

- Forma de utilizar 

Esta actividade será utilizada como forma de consolidação da temática das 

regras de segurança. Depois de explorar o tema e transmitir as informações 

mais significativas, o professor pretende aferir os conhecimentos dos alunos. 

Será feito também um registo escrito das respostas dos alunos.  

A actividade das regras de trânsito poderá ainda ser integrada na área de 

Formação Cívica e na disciplina de Educação Musical. 

 

- Recursos que irão ser utilizados associados  

Os recursos utilizados nesta actividade são o computador portátil e o projector 

de vídeo. Como se trata de uma actividade em pequeno grupo, a projecção em 

tela facilita a visualização por parte de todos os alunos. Assim, todos 

acompanharão em simultâneo o desenrolar da actividade. 
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