O TRÂNSITO É DE TODOS NÓS

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA
Nossa escola viu a necessidade de trabalhar com os alunos regras e sinalizações de
trânsito e a mudança de comportamento de nossas crianças.
Foi observado que a comunidade escolar não respeita as sinalizações e regras de
trânsito, pois andam no meio da rua; a criança que vem de carona com os pais de moto, vem sem
capacete; as crianças que vão à escola de carro, muitas estão no banco da frente e sem cinto de
segurança; os alunos não têm atenção ao atravessar a rua; o desconhecimento das crianças em
relação a sinalização de trânsito.

PROPOSTA
O trabalho desenvolvido tem a finalidade de orientar alunos na faixa etária de 5 a 12
anos a respeito do comportamento adequado de pedestres e de veículos no trânsito e sobre a
importância da sinalização, com o intuito de prepará-los para uma sociedade com um trânsito mais
seguro, com menos acidentes decorrentes de hábitos inadequados.

O número total dos alunos participantes das atividades realizadas na escola foram 179
alunos, sendo 85 do período da manhã e 94 do período da tarde.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1º ANO / MANHÃ:
- Leitura do texto informativo: “ Problema de trânsito não é de hoje” e “ Cuidados no Trânsito”;
- Discussão do texto;
- Observação de imagem sobre situações erradas no trânsito;
- Pintura de placas;
- Confecção de cartaz sobre as placas de trânsito

OBJETIVO
2º ANO / MANHÃ:
- Despertar para a importância dos cuidados que devemos ter no trânsito;
- Respeitar as sinalizações e regras.

- Observação de placas de trânsito;
- Livro: As aventuras do bonequinho do banheiro;
- Biografia: Ziraldo;
- Pesquisa de placas de trânsito no trajeto da escola /casa do aluno;
- Leitura do texto: Cuidados no Trânsito;

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

- Exposição de desenhos;
-Confecção de maquete sobre o trânsito

Cleuza Ferreira Vieira
Clotilde Pontes Cardoso
Elisiane Rodrigues dos Santos
Juliane Karoline Cortes
Loriane Ribeiro
Mônica Ferreira do Nascimento
Mônica Silvana Soares
Patrícia da Nova Belote
Sandra Neves Bezerra da Silva
Suzane Dariff Saldanha

2º ANO / TARDE:
-

Texto: Semana do Trânsito (alfabetização);
Exploração de placas de trânsito e formas geométricas;

- Manipulação de blocos lógicos (grandezas e medidas);
- Reprodução de símbolos do trânsito para confecção de cartaz;
- Brincadeira explorando situações vivenciadas no trânsito.

4º ANO / MANHÃ:
- Abordagem sobre a temática;
- Definição coletiva sobre trânsito;
- Atividades da apostila do DETRAN;
- Entrevista avaliativa;
- Filme sobre comportamento no trânsito;
- Conversa sobre as leis de trânsito;
- Aula prática com as placas de trânsito;
- Passeio nos arredores da escola para observar os elementos que compõem o trânsito

Desenho para confecção de cartaz 1º ano – tarde

Confecção de maquete
Tema: Trânsito no meu bairro - 2º ano manhã

Passeio pelo entorno da escola para observar as sinalizações – 4º ano manhã

Explorando situações vividas no trânsito – 2º ano tarde

