EDUCAÇÃO E RESPEITO NO TRÂNSITO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

JUSTIFICATIVA

O projeto “Educação Para o Trânsito” configura-se como uma excelente ferramenta na

Ao longo da realização do projeto “Educação Para o Trânsito” foram utilizados inúmeros

prevenção e redução do número de acidentes. Ele proporcionará aos alunos a atuarem tanto

materiais diversificados, como vídeos educativos, apostilas, textos e cartilhas, assim como foram

como participantes ativos do trânsito como fiscalizadores de amigos e familiares que venham a

realizadas palestras pela Guarda Municipal. Além disso, foi construída uma minicidade com ruas e

transgredir alguma norma de trânsito. Desta forma, esse projeto visa a sensibilização do aluno e

sinalização de trânsito onde cada aluno pode aplicar o que aprendeu no decorrer das aulas.

familiares, na tentativa de melhorar o trânsito e deixá-lo mais sociável e seguro.

Entretanto, mesmo ao final deste projeto o tema não deixará de ser trabalhado, uma vez que ele
será amplamente abordado durante o ano todo, seja de forma interdisciplinar ou de outras
maneiras.

PROPOSTA

Configura-se como proposta principal a conscientização dos alunos nas questões relativas
ao trânsito, abordando o tema de maneiras diferentes e demonstrando que cada um de nós
pode fazer a sua parte para tornar o trânsito mais agradável e seguro.

OBJETIVO

O projeto “Educação Para o Trânsito” tem por objetivo sensibilizar e conscientizar alunos,
pais e a comunidade escolar como um todo, de maneira a tornar o trânsito mais seguro e sadio
para todos. Dessa forma, abordará questões que transpassam a educação no trânsito e a
qualidade de vida de quem a utiliza.
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PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Maria Lúcia Rocha de Castro (Diretora)
Silvandira Teresinha Moro (Diretora Auxiliar)
Anderson André Martins (Pedagogo)
Acimar Nardeli de Aquino (Professora)
Edilse Maria Rodrigues dos Santos (Professora)
Josilene dos Santos Figueiredo (Professora)
Rejane Jardim Justus (Professora)
Vilma de Carvalho Ramos (Professora)

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Nesta etapa participaram aproximadamente 180 alunos dos 4os anos, divididos entre os
turno da manhã e da tarde.
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