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Apresentando o Professor Bóris
Este é o professor Bóris. Além de ministrar aula em uma
escola perto de sua casa, dedica-se também ao trabalho
voluntário reservando algumas horas diárias para conversar
com os estudantes, trocar idéias e ensinar temas variados,
com o objetivo de prepará-los para o exercício da cidadania,
ou seja, ensinando que praticando deveres eles se tornam
aptos a adquirir direitos.
O professor Bóris é simpático,
atencioso e divertido. Ensina
de forma simples e clara,
interagindo com os estudantes,
proporcionando a
participação ativa
destes no processo
de aprendizagem.
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Prezada Criança,
Um dia, o professor Bóris saiu para dar um passeio
com sua sobrinha Aline e seus alunos Gabriel e Fernando.
As crianças não imaginavam o quanto aquele dia seria
especial, pois aprenderiam as principais regras de trânsito.
Convidamos você para participar desse passeio e aprender
junto com essa turminha. Além de adquirir novos
conhecimentos, você vai se divertir colorindo as ilustrações
do livro e brincando com o jogo Aprendendo no Trânsito.

Professor Bóris

Gabriel
Fernando

Aline
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G

abriel e Fernando são grandes amigos e gostam muito
de brincar com carrinhos. Enquanto eles crescem e
sonham em dirigir um carro de verdade, vão aprendendo com
o professor Bóris como devem se comportar no trânsito.
---Bom dia, meninos. Que tal um passeio amanhã para
aprender um pouco mais sobre trânsito?
---Que legal, professor. Estamos em férias e podemos sim.
Aonde vamos? ---perguntou Gabriel, todo animado.
---É surpresa, nos encontramos amanhã, aqui, às 8 horas.
Vai ser muito divertido!

Dica do professor Bóris: Trânsito é a utilização das vias
por pessoas, veículos e animais, segundo o Código de
Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997.
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No dia seguinte, encontraram-se com o professor Bóris
conforme combinado. Ele estava com sua sobrinha Aline.
---Vamos caminhar um pouco e prestem atenção. Devemos
andar sempre pela calçada e, para atravessar, observem que
existe o semáforo, que orienta os motoristas, e o foco de
pedestres, que indica se podemos ou não passar para o outro
lado, por intermédio de um sinal luminoso.

Dica do professor Bóris: Não atravesse a rua na frente
de caminhão e ônibus, pois não há visibilidade e segurança
aos motoristas que estão na outra faixa.
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---Vocês lembram o significado das cores do semáforo?
---Eu sei, tio Bóris. Vermelho é pare, amarelo é atenção e
verde é siga.
---Isso mesmo, Aline, como o sinal está vermelho para os
veículos e verde para nós, vamos atravessar na faixa de
pedestres.

Dica do professor Bóris: O cidadão pode solicitar ao
poder público a sinalização das ruas e a construção de
passarelas, sempre que for necessário.
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---Mas, professor Bóris, o que fazemos quando não há
semáforo?
---Ótima pergunta, Fernando. Neste caso, olhe com muita
atenção para os dois lados, principalmente se for via dupla,
tenha paciência e só atravesse no momento oportuno para
não correr perigo. Nunca transite entre os veículos.
---Escutem! É uma sirene tocando. ---disse Gabriel.
É o carro de bombeiros e ele está com pressa!
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---Isso mesmo, crianças, ele está com pressa. Ao ouvir uma
sirene de bombeiros, ambulância, polícia ou resgate, devemos
aguardar na calçada até que eles tenham passado. Já os
motoristas deixam livre a passagem pela faixa da esquerda,
indo para a direita e parando, se necessário. Observem.
---É verdade mesmo, tio Bóris, os carros deram passagem!
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---Agora, garotada, vamos andando até meu carro que está
aqui perto.
No carro, Aline correu e sentou-se no banco da frente.
Os meninos olharam com reprovação e sentaram no banco de
trás. O professor Bóris sorriu, mas reprovou.
---Não, não, mocinha. Crianças viajam no banco de trás e
com cinto de segurança.
---Mas, tio, aqui também tem cinto!
---Tem, mas não é adequado para crianças. Vamos,
experimente.
---É mesmo, tio, ele fica no meu pescoço, parece que
vai me sufocar.
Os meninos vibraram e Aline foi emburrada para o
banco traseiro.
Dica do professor Bóris: Observe sempre o aviso de
entrada e saída de veículos em garagens e
estacionamentos.
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---Para dirigir um carro, precisamos ter uma Carteira
de Habilitação.
---Quando posso ter uma, professor?
---A partir dos 18 anos, Gabriel, e depois disso ainda
precisamos ter vários cuidados.
---O motorista deve se sentar corretamente no banco e
dirigir com as duas mãos no volante, com muita atenção para
não provocar danos a pessoas, animais e propriedades. Dirigir
com o braço fora da janela do carro ou conversando no
celular, é proibido. Ouvir música num volume muito alto
atrapalha a concentração do motorista e uma pequena
distração pode causar um acidente de trânsito.
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---Devemos respeitar o deficiente físico, ajudando-o
sempre que necessário, inclusive solicitando ao poder público
que construa rampas nas principais avenidas da cidade e
também nos prédios para facilitar o acesso. Ceder nosso
lugar no ônibus e respeitar a vaga destinada aos deficientes
nos estacionamentos também são maneiras de exercer a
cidadania. ---continuou ensinando o professor.

Dica do professor Bóris: Motoristas e passageiros não
devem jogar lixo ou objetos pela janela. É importante
manter dentro do automóvel um saquinho para colocar o lixo.
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As crianças, animadas com o passeio, falavam o tempo
todo. Bóris parou no posto de gasolina e aproveitou para
ensinar outra lição.
---Agora vamos abastecer. É importante sempre verificar
a existência de combustível suficiente para chegar ao local
de destino, antes de sair de casa. E também fazer revisões e
manutenções no carro.

Dica do professor Bóris: A revisão periódica do carro
evita a emissão de fumaça e ruídos que prejudicam o
meio ambiente.
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Ao saírem do posto, Fernando estava muito afobado para
chegar logo ao passeio, mas o carro da frente estava
devagar.
---Vamos, professor Bóris, buzine para ele sair da frente,
estamos com pressa!
---Calma, Fernando, não é assim que se faz uma

Dica do professor Bóris: Segurança no trânsito também se aplica
a quem anda de bicicleta, “skate” e patins. Nunca se esqueça do
capacete e preste muita atenção nos pedestres e no caminho
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ultrapassagem. Primeiro preciso manter distância do carro,
sinalizar com a seta ou fazer um gesto com o braço
demonstrando intenção de ultrapassar. Por último, a buzina
deve ser usada com moderação e se for necessário.
---Viu, Fernando, não foi preciso buzinar. O motorista
entendeu e já deu passagem.

Dica do professor Bóris: Procure andar em ruas pouco
movimentadas, sempre na calçada ou em locais apropriados. Obedeça
às leis de trânsito e use sempre os equipamentos de segurança.
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Enfim, chegaram. Bóris entregou o ingresso para as
crianças que estavam curiosas.
---Pois bem, minha surpresa é uma exposição de
automóveis. Vocês irão se divertir, garotada.
As crianças animadas entraram, começaram a olhar todos
os carros e ficaram alucinadas. Eles eram lindos.
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Depois daquele entra-e-sai de carros, Bóris convidou as
crianças para observar um painel de fotos. No início, elas
ficaram preocupadas, mas depois começaram a perguntar.
---Nossa, tio Bóris, como estes carros aí das fotos são
horríveis, estão todos amassados!
---É verdade, Aline, eles eram perfeitos, mas depois de um
acidente ficaram assim.
---Mas, professor, por que acontecem acidentes no
trânsito?

17

---Infelizmente, Gabriel, alguns motoristas dirigem
em alta velocidade, embriagados, ultrapassam sinais
vermelhos, desrespeitam as leis, a sociedade e ainda
colocam em risco sua própria vida e a vida das pessoas.
Muitas vezes, o pedestre também não obedece as normas
de segurança de trânsito e provoca acidentes.
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---Agora, turminha, que vocês aprenderam bastante, que
tal um lanche bem gostoso?
---Ah, que bom, tio Bóris, nós estamos com fome!
E lá foram eles, felizes. O professor Bóris ainda ensinava
as crianças, dizendo:
---Trânsito seguro é direito de todos. Respeitar a
sinalização e preservar a vida é dever de cada cidadão.
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Agora vamos
conhecer mais sobre
trânsito nos divertindo
bastante com o jogo
Aprendendo no Trânsito.
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