MINI CIRCUITO DO TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES
O trânsito é um espaço onde não basta apenas existir regras, o importante é a
consciência de todos aqueles que fazem o trânsito da nossa cidade,

PROPOSTA

Através da roda de conversa, foram levantados questionamentos sobre o nosso
comportamento no trânsito. As crianças, juntamente com as professoras, construíram no pátio

As professoras utilizaram o espaço do
pátio coberto para construir o mini circuito com material adesivo.

coberto da escola um mini circuito, composto por ruas, semáforos, placas de sinalização, faixas de
pedestres, onde as crianças vivenciaram situações de mobilidade coletiva e individual, a bordo de
mini carros, bicicletas e a pé, como pedestres.

OBJETIVO

Ensinar de forma lúdica, a importância do respeito, dos direitos e deveres no trânsito.
Para transitarem pelo circuito,
as crianças foram orientadas pelas placas de sinalização.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Simone de Fátima Nogozzeky
Professora Ana Paula Sare

O respeito às regras e a boa convivência tornam o trânsito mais seguro..

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 1º Ano A e 1º Ano B, totalizando 40
alunos.

Para representar a movimentação no trânsito, foram utilizados
mini carros, bicicletas e patinetes.

MINI CIRCUITO DO TRÂNSITO

A ansiedade tomou conta dos alunos das turmas do 1º Ano A e 1º Ano B. Todos queriam trafegar pelo mini circuito a pé,
de patinete, bicicleta e carro de brinquedo.

As crianças puderam discutir sobre as regras do trânsito, os
espaços de convivência, os erros e acertos cometidos por
todos diariamente. As professoras estiveram atentas,
orientando e controlando a movimentação no mini circuito.

Os conflitos no mini circuito foram resolvidos a partir da
discussão sobre as atitudes corretas que todos devem ter
quando se encontram no trânsito. A conscientização veio
através de uma séria e divertida brincadeira.

JOGO DO TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES

É necessário conhecer a sinalização encontrada no trânsito, que contribuem para a
orientação de motoristas e pedestres na mobilidade do dia-a-dia.

PROPOSTA

Através de maquete confeccionada pelos alunos, sobre o trânsito, elaborar um jogo
que aborde os principais aspectos como sinalizações, veículos, atenção e regras.

OBJETIVO

Conhecer as principais características que envolvem o trânsito, através de jogo em
maquete, confeccionado pelos alunos.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Andréia Zoelner Dallarosa

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 2º Ano A com 17 crianças.

As crianças pesquisaram sobre a forma, o significado e as cores utilizadas nas
placas de sinalização. As placas foram posicionadas nas maquetes de acordo com
as áreas e cruzamentos escolhidos.

JOGO DO TRÂNSITO

Em sala de aula, os alunos confeccionaram, em grupo, maquetes sobre o trânsito, utilizando isopor, lápis de cor e palitos de sorvete.
Para dar vida às maquetes, as crianças trouxeram de casa carrinhos, motos, caminhões de brinquedos.

Não há nada melhor do que aprender brincando. As crianças tiveram a oportunidade de construir as maquetes
a partir da observação do trânsito e de seu movimento. Selecionaram os materiais, escolheram os brinquedos e os posicionaram.
Deram vida ao que conhecem e conseguiram representar um trânsito humanizado, com regras , respeito e boa convivência.

O TRÂNSITO NO ESPAÇO RURAL E URBANO

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES

Reconhecer os elementos e comportamentos que compõem o trânsito na área rural e
urbana.

PROPOSTA

Proporcionar às crianças momentos lúdicos e prazerosos ao trabalhar o tema trânsito,
levando-os a perceber que o trânsito está em todos os tipos de comunidades, tanto na área urbana
quanto na área rural.

Representação individual do trânsito no lugar onde a criança vive.

OBJETIVO

Vivenciar o trânsito dentro da rotina e meio de vida das pessoas no campo e na
cidade.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Maria Denise Justi Negoseke

Socializando e conhecendo o trabalho do colega.

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 2º Ano B com 20 crianças.

Com muita empolgação e autonomia, as crianças foram juntando as partes
como um grande quebra cabeças,

Digitar o título do Trabalho

Confecção de painel coletivo do trânsito, a partir das diferentes vivências e experiências dos alunos.

Montagem da maquete com pecinhas de Lego,carrinhos, placas de sinalização, máquinas de brinquedo e muita criatividade.

Os alunos do 2º Ano B receberam a visita de outras turmas para
compartilharem o resultado do seu trabalho.

Hora de colocar em prática no tapete do trânsito, tudo o que foi aprendido.
E tudo isso da melhor maneira, brincando!

ATITUDES NO TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES
O trânsito é um espaço onde não basta apenas existir regras, o importante é a

Atitudes corretas no trânsito.

consciência de todos aqueles que fazem o trânsito da nossa cidade.

PROPOSTA

Através de pesquisa e estudo sobre o trânsito, as crianças puderam relatar e
representar as atitudes corretas e erradas que podem ocorrer, com destaque para o comportamento
dos motoristas e pedestres. A partir da escolha de cores diferentes, as crianças montaram um painel
com ilustrações de atitudes corretas e erradas conhecidas por elas no trânsito.

OBJETIVO

Alertar sobre a responsabilidade dos motoristas e pedestres no trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Rosinha Aparecida da Silva

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 3º Ano A com 23 crianças.

Atitudes erradas no trânsito

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO.

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES
A partir da discussão sobre o grande número de acidentes de trânsito envolvendo
pessoas e crianças, a professora percebeu a necessidade de se conhecer os equipamentos de
segurança que contribuem para evitar graves em acidentes e suas consequências.

PROPOSTA

Apresentar aos alunos os equipamentos de segurança usados no trânsito,
destacando a sua importância e como esses equipamentos podem salvar vidas. Conversar com os
alunos sobre o que conhecem dos equipamentos de segurança. Discutir sobre o uso e a
importância desses equipamentos.

Para apresentar o tema sobre os equipamentos de segurança utilizados no trânsito, a
professora utilizou o banner do Programa de Educação para o Trânsito que
apresenta os dispositivos de segurança para crianças em veículos.

OBJETIVO

Conhecer os equipamentos de segurança no trânsito.
Perceber a importância do uso desses equipamentos.
Explorar as informações contidas no banner do SEMUTTRAN sobre a segurança no
trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Kátia Raab.
Diretora Maria de Fátima Nogozzeky

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 3º Ano B com 21 crianças.

As crianças visitaram o estacionamento da Escola para conhecer os equipamentos de
segurança do carro de uma professora, além de cones, extintor e triângulo de sinalização.

JOGO DO TRÂNSITO

Ainda no estacionamento da escola, as crianças receberam a visita de uma motociclista, funcionária da escola, que veio apresentar
a sua moto e seus equipamentos de segurança. A Diretora destacou a importância e obrigatoriedade do uso do capacete.
As crianças puderam fazer relatos de suas experiências e também demonstram o seu encantamento por motos.

Em sala de aula as crianças reproduziram através de desenhos o que aprenderam.
Desenharam com detalhes os equipamentos de segurança vistos e fizeram relatos sobre o uso de cada um deles.

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES
A partir do trabalho dos agentes de trânsito do SEMUTTRAN com os alunos do 4º Ano
da nossa escola, a professora percebeu o interesse em compreender o significado dos
equipamentos de sinalização utilizados no trânsito, tanto para veículos, quanto para pedestres.

PROPOSTA

Conhecer as formas, cores e significado das placas de sinalização mais usadas no
trânsito, como semáforos, faixas de pedestres, componentes das vias públicas. Confecção de
maquetes a partir dos conhecimentos desenvolvidos.

OBJETIVO

Proporcionar às crianças, por meio de atividades variadas, a identificação de placas
de sinalização, movimentos de veículos e de pedestres.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Maria Pires.
Pedagoga Simone Dallavale
Agentes de trânsito da SEMUTTRAN

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 4º Ano A com 30 crianças.

..............................................

JOGO DO TRÂNSITO

A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA

ATIVIDADES
Num primeiro momento, as crianças realizaram uma pesquisa sobre a
história e a evolução do trânsito.

Os alunos demonstraram interesse em conhecer sobre a história e a evolução do
trânsito. Foram realizadas pesquisas e construção de material ilustrativo sobre o assunto.

Após discutirem sobre o assunto, os alunos se organizaram em grupo para a
confecção de cartazes e ilustrações.

PROPOSTA

Para os alunos conhecerem como surgiu o trânsito e a importância de conhecermos
as suas regras, tanto para condutores de veículos, como para pedestres. É necessário o
conhecimento de que se as regras forem seguidas corretamente, diminuirão os problemas
enfrentados no trânsito, no dia-a-dia.

OBJETIVO

Conhecer a história do trânsito e a sua evolução até os dias atuais.
Reconhecer a importância das regras e convivência no trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Célia Maria Ferreira dos Santos Gomes

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 5º Ano A com 19 crianças.

Confecção de painel coletivo do trânsito,
a partir das diferentes vivências e experiências dos alunos.
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Para finalizar o trabalho, as crianças confeccionaram uma cartilha sobre algumas regras de trânsito com ilustrações.
As cartilhas ficaram em exposição para apreciação da turma.

EXPERIÊNCIAS PESSOAIS COM O TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES
A partir do trabalho sobre o trânsito em sala de aula, a professora percebeu que os alunos
apresentavam muitos relatos pessoais, de amigos e familiares, envolvendo acidentes, ferimentos e
perdas. Sentiu necessidade de explorar o assunto, fazendo inicialmente um levantamento sobre os
relatos dos alunos, que foi concluída com a produção escrita dessas experiências

PROPOSTA

Permitir que os alunos contem suas experiências com relação ao trânsito e seus perigos.
Através dos relatos a professora levou as crianças a refletirem sobre as atitudes no trânsito e sobre o
grande número de acidentes que ocorrem diariamente e decorrência da falta de respeito às leis do
trânsito e ao próximo

OBJETIVO

Mostrar os pontos positivos e negativos do trânsito, tanto para os motoristas, quanto
para os pedestres.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Rosinha Aparecida da Silva

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do 5º Ano B com 14 alunos.

Relato dos alunos de acidentes envolvendo familiares e amigos.
Somente a boa convivência e o respeito às leis de trânsito
trará a paz que todos precisam.
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EXPERIÊNCIAS PESSOAIS COM O TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
ATIVIDADES

A professora iniciou o tema sobre o trânsito
apresentando às crianças o Livro
“Mão e contramão – A aventura do trânsito”.

PROPOSTA

Através do lúdico, da leitura, das conversas, das observações, das músicas, a professora
apresentou os elementos do trânsito e a importância do respeito no trânsito.

OBJETIVO

Identificar os elementos do trânsito.
As crianças brincaram
e montaram quebracabeças sobre o trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Marilza Xavier Stefanes
Estagiárias da educação Infantil

Realizaram pintura com
lápis de cor, identificando
as cores do semáforo.

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram desta atividades os alunos do Pré 5 e Infantil 4 com 20 crianças.

Para a construção de um
painel coletivo com colagem
de papéis com as cores do
semáforo, de acordo com
os significados.

Após assistirem o DVD do
super Pedestre, brincaram
com quebra-cabeça e com
o jogo da memória.

