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APRESENTAÇÃO

Sabendo do importante papel transformador da
sociedade que a Escola e a Educação possuem, nos
últimos anos, dentro das políticas educacionais o
“TRÂNSITO” tem sido abordado como um tema
transversal para colaborar na formação de cidadãos mais
conscientes e responsáveis, refletindo assim na solução
desses problemas.
Assim, inserimos esse “PROJETO TRÂNSITO SEGURO
NA ESCOLA”, seguindo diversos exemplos positivos
existentes em todo país, que trata da inclusão desse tema
nas práticas educativas das escolas de nosso município,
servindo como um canal de informações e formação para
as nossas crianças e adolescentes.

OBJETIVO GERAL
_ Desenvolver os valores essenciais à vida plena e à
vida plena e à convivência socialmente justa por meio da
Educação e do Ensino para o Trânsito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

_ Identificar a Educação para o Trânsito como fator de
segurança pessoal e coletiva;
_Conhecer a história dos meios de transportes;
_Reconhecer os meios
aquáticos e terrestres;

de

transportes

aéreos,

_Colaborar para a formação de comportamentos que
proporcionem
segurança
no
trânsito
e
os
comportamentos que proporcionem ou comprometem
essa segurança;
_Registrar comportamentos
pedestres nas vias públicas;

dos

motoristas

e

_Analisar atitudes positivas e negativas, comparandoas com as normas estabelecidas no código Nacional de
Trânsito;
_ Saber reconhecer e interpretaras as principais formas
de sinalização no trânsito;
_Conscientizar sobre a relevância dos primeiros
socorros;
_Desenvolver a atenção e a percepção, aplicando-as à
obediência à sinalização de trânsito;
_Trabalhar as virtudes importantes na vida em
sociedade,
tais
como:
paciência,
tolerância,
responsabilidade, coleguismo, humildade, etc.

JUSTIFICATIVA
O “Projeto Trânsito Seguro na Escola” busca contribuir
efetivamente na preservação, na redução dos acidentes e
auxiliar na conscientização e conhecimento quanto à
proteção da vida, para a paz no cotidiano dos espaços
rurais e urbanos. Também tem como meta levar ao
entendimento dos educando, a importância e a relevante
prática que se faz necessária no bom relacionamento de
todos os cidadãos que fazem parte do Trânsito bem como
a devida e indispensável atenção e respeito, para que
haja a harmonia tão almejada, os bons hábitos e as
atitudes adequadas.
PÚBLICO ALVO DO PROJETO: Alunos do 2ª ano B e
comunidade.
PARCERIAS: O “Projeto Trânsito Seguro na Escola” será
executado na Escola Stephano Locks, através do 2ª anos B
e contará com a parceria de diversas instituições que
estão abaixo relacionados.
_Secretaria Municipal de Educação;
_Secretaria Municipal de Saúde;
_Secretaria Municipal de Trânsito;
_Polícia Militar;
_Auto Escola;
_ONGS estabelecidas no município;

No decorrer da apresentação das ações e trabalhos
propostos pelo presente Projeto serão apresentados com
maiores detalhes quando e onde cada um dos citados
parceiros estará atuando e colaborando.

DESENVOLVIMENTO
Passeios ao redor da Escola para que os alunos possam
conhecer as formas de sinalização (faixas), placas e
semáforos.
Realizar panfletagem de textos informativos para a
comunidade em vias públicas, sempre com o
acompanhamento de “agentes de trânsito” ou “polícias
militares”.
Realizar uma passeata na “Semana Nacional do
Trânsito”.
Visita ao departamento Estadual de Trânsito ou a
secretaria Municipal de Trânsito. Junto com essa
atividade os alunos confeccionaram a carteira de
habilitação simbólica.
Visita as Unidades de Saúde (hospitais), para
observação e orientação sobre primeiros socorros.
Destacamos as atividades práticas do tema trabalhado,
que possa ganhar significados diversos, a partir das
experiências sociais dos alunos.

CONTEÚDOS:
LÍNGUA PORTUGUESA:
_Leitura de textos sobre o trânsito;
_Elaboração de textos e poesias com essa temática;
_Interpretação de placas de trânsitos com os seus
significados;
_Pesquisas dos fatos e notícia de acidentes causados
no trânsito na cidade;
_Debates e apresentação de vídeos.
MATEMÁTICA:
_Desenhos geométricos;
_Cálculo das multas de trânsitos;
_Elaboração de gráficos de acidentes de trânsito;
_Estudo da velocidade dos veículos;
_Estudo do atrito;
_Direção dos ventos e os balões;
_Estudos das mares e correntes marítimas.
ARTES:
_Composição de músicas e paródicas;
_Cores dos semáforos;

_Organização de teatros e dramatizações com
utilização de materiais recicláveis.
HISTÓRIA:
_História dos meios de transportes;
_Origem e aspectos das profissões ligadas ao trânsito;
_As grandes navegações, as caravelas Portugueses e
Espanhóis.
GEOGRAFIA:
_O trânsito urbano, rural e nas grandes cidades;
_Noção de espaço das vias urbanas e ciclovias;
_Estudo de mapas e rodovias e estradas vicinais;
_Estudo de altitude, latitude, longitude e coordenadas
geográficas com ênfase nos transportes aéreos e
marítimos.
CIÊNCIAS:
_Primeiros Socorros;
_Poluição do ar;
_Aquecimento global;
_Combustíveis fósseis e bicombustíveis.
INFORMATICA: Pesquisas.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Equipe Pedagógica da Escola;
Representantes da Polícia Militar;
Representantes da Secretaria Municipal Saúde;
Representantes da Secretaria Municipal de Trânsito;
Representantes da Secretaria Auto Escola;
Resma de papel para copia impressa;
Cartolinas e papel crepom;
Tesoura, cola branca;
Pincel para pintura;
Tinta guache;
Caixa de lápis de cor;
Revistas, jornais, folhetinhos e etc;
Aparelho de DVD;
TV e data show, sala de informática;
Filmes de DVD;
CDS Diversos;
Máquinas fotográficas digital.

AVALIAÇÃO
Será feita através de registro, de acordo com a
participação, interesse e desenvolvimento individual e
coletivo.

