O trânsito na Escola

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Diante dos frequentes acidentes no pátio escolar ,causados pela constante
correria dos alunos , viu-se a necessidade de criar um projeto que envolvesse as crianças,

O

Trabalho iniciou com a leitura, discussão e realização das atividades propostas na

chamando a atenção delas para as regras de trânsito , como facilitador da convivência entre

cartilha de Educação para o Trânsito, cedida pela Secretaria de Segurança e Trânsito.

todos.

Posteriormente, levantou-se a necessidade de que os alunos tivessem a consciência de se
melhorar a qualidade do trânsito, não só fora da escola, mas também dentro dela.
Foi realizado um passeio pelo pátio escolar com a finalidade de fazer um levantamento

PROPOSTA

de dados dos locais onde mais acontecem acidentes.
Na sequência, foi solicitado aos alunos a confecção de placas e colocação destas na
escola. Em seguida, a turma constituiu monitores, determinou os tipos de infrações e atribuiu o

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta a orientação de crianças na
faixa etária de 6 e 11 anos a respeito de atitudes seguras no trânsito, trazendo-as para o
ambiente escolar.

valor da multa para cada infração. Aos monitores coube a tarefa de anotar os nomes dos alunos
infratores de sua sala, repassando os nomes anotados à professora, que daria a multa, já com o
valor pré-estabelecido.
Cada

multa foi paga com créditos do aluno. Sendo que a cada semana, os alunos

participaram de feirinhas, onde utilizaram seus créditos para pagamento.

OBJETIVO
•Levar os alunos à compreensão de que o trânsito está presente em nosso dia-a-dia;
•Conhecer os fatores de risco no trânsito;
•Perceber que na Escola há grande circulação de pessoas em trânsito;
•Identificar os problemas causados na escola devido à correria e impaciência;
•Propor atividades que resultem em uma prática constante de boa convivência ao transitar
pela escola;
`Pesquisar e aprender sobre as principais leis de trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Mairy Rute Reis Molina
Professora Maria Lúcia Gibrin
Professora Vera Lúcia Penteado Arruda

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

52 aluno dos 2º anos C e D;
64 alunos dos 5º anos A e B;
Totalizando 116 alunos envolvidos nas atividades.

O trânsito na Escola

Passeio pelos arredores da
Escola para identificar a
existência de sinalização.

Atividades de conscientização e
sensibilização no trânsito.

Elaboração das notificações e
das multas dadas para cada
infração cometida na escola.

Bloco de minimulta.

Colocação das faixas de
pedestres na entrada das
salas de aula.
Confecção de cartazes sobre as leis de trânsito.

A percepção do trânsito na Arte e na Literatura

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Diante da oportunidade de trabalhar de forma interdisciplinar partindo da
O

premissa do trânsito, surgiu a iniciativa de levar aos alunos obras de arte, músicas e textos

trabalho foi desenvolvido nas disciplinas de Arte e Literatura em parceria com a

disciplina de Educação Física nas turmas dos 3º anos, 4º anos e 5º anos.

que propiciassem uma re-leitura relacionada ao tema proposto: trânsito.

turmas de 3º ano, o trabalho teve início com a leitura do poema “Paraíso” de José

Nas

Paulo Paes. Após a leitura, houve a discussão sobre o assunto tratado no texto para a produção
de um livro ilustrado. Os alunos observaram os elementos essenciais de identificação para a
organização de um livro. O texto original foi mantido e serviu de inspiração para uma produção

PROPOSTA

coletiva ao final do trabalho. Na realização das ilustrações foram utilizadas diferentes técnicas:
desenho, pintura, recorte, colagem, desenho com interferência e dobradura.

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta interdisciplinar a relação
entre o tema trânsito e a expressão artística, parafraseando obras, músicas e textos.

Com

as turmas de 4º ano, o tema abordado foi “Paisagem Sonora”. Partiu-se de textos de

fundamentação sobre música e trânsito, além de informativos, vídeos e audição de diferentes
efeitos sonoros do cotidiano. A partir dessa fundamentação e discussões, foram produzidos
registros da paisagem sonora através da audição de sons e ilustrações com tinta guache para a
confecção de uma trilha de trânsito gigante.
Os

OBJETIVO

5º anos foram desafiados a produzir seu próprio jogo de trilha. Através de exemplos

trazidos pela professora e vivências dos alunos, cada um desenvolveu seu próprio projeto. Os
alunos produziram textos instrucionais e desenvolveram as regras do jogo. A partir de textos e

•Levar os alunos à compreensão de que o trânsito está presente em nosso dia-a-dia;

conversas, cada qual produziu o trajeto do jogo, pensando na estética e estratégias a serem

•Observar os elementos literários de um livro (título, autor, ilustrador...);

seguidas. No final, confeccionaram as peças do jogo (pinos, dados e cartas) culminado na trilha

•Parafrasear um texto a partir do texto original;

completa, desde as instruções até ao tabuleiro do jogo.

•Perceber a poluição sonora como consequência do trânsito nas cidades;
•Fazer uma re-leitura da obra “Paraíso” de José Paulo Paes;
•Identificar os problemas causados à população pela poluição sonora excessiva,
característica das grandes cidades;
•Propor atividades que resultem em uma prática constante de circulação de pedestres e
motoristas e respeito às regras de trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Daniele Librelon da Silva
Professora Francielle K. de Lima

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

88 aluno dos 3º anos A, B e C;
77 alunos dos 4º anos A, B e C;
68 alunos dos 5º anos A e B;
Totalizando 233 alunos envolvidos nas atividades.

A percepção do trânsito na Arte e na Literatura

Re-leitura do poema
“Paraíso” de José Paulo
Paes.

Registro de Paisagem
sonora

Confecção da trilha gigante
sobre o trânsito.

Jogo do trânsito.

Trânsito no Bairro

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em virtude da Mostra de Trânsito, promovida pela Secretaria de Segurança e de
O

Trânsito,

e atendendo aos conteúdos do currículo de São José dos Pinhais, além da

importância do tema “trânsito”, decidiu-se desenvolver atividades que sensibilizassem os

trabalho partiu da produção de uma lista de palavras do campo semântico trânsito. Em

seguida, foi realizada uma pesquisa sobre regras observadas em casa sobre a circulação de
pessoas, partindo para a escola com o objetivo de chegar ao conceito de “trânsito”.

alunos para que estes fossem os multiplicadores de todo o conhecimento e dos valores
A

que envolvem tal tema.

seguir,

foi feita a leitura de textos diversos para a compreensão do conteúdo e

exercícios que promovessem o entendimento do conteúdo trabalhado.
Na

sequência, os alunos realizaram uma pesquisa com os familiares sobre aspectos que

observassem o trânsito no bairro.

PROPOSTA

Dando

sequência ao trabalho, foi realizado um passeio pelos arredores da escola, para

observar as vias de circulação e a sinalização no bairro, além de verificar se os condutores ou
pedestres respeitam a regulamentação. Posteriormente, foi proposto aos alunos que

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta fazer com que os envolvidos
observem o trânsito no bairro, desde a existência de sinalização, o respeito às normas de
trânsito, os cuidados que os utilitários do trasnporte escolar deverm observar etc.

representassem o que viram.
Também

foi proposto aos alunos a confecção dos meios de transporte, utilizando material

reciclável, presentes no bairro.

Outra atividade realizada foi a construção de

sobre os meios de transporte mais usados pelos alunos.

OBJETIVO
•Conhecer as normas para circulação de pedestres e veículos;
•Conhecer e cumprir as leis dos direitos e deveres dos pedestres e ciclistas.
•Perceber as vias de circulação como instrumento de articulação no espaço ao redor da
escola;
•Conhecer a sinalização ao redor e compreender a sua importância para a circulação dos
pedestres e veículos;
•Reconhecer as regras básicas de segurança no trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Ivanilze de Fátima Pizzaia;
Professora Josemari Dissenha;
Professora Mairy Rute Reis Molina

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

90 alunos nos 3º anos A, B e C.

gráficos que revelassem dados

O trânsito no bairro

Confecção de
meios de
transporte
com material
reciclável.

Confecção de maquetes representando uma
via de circulação.

Representando as
sinalização e as vias de
circulação.

O dia-a-dia no trânsito “!Atenção, para ser um
exemplo de cidadão”

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Em virtude da Mostra de Trânsito, promovida pela Secretaria de Segurança e de
O

Trânsito, percebeu-se a necessidade de fazer uma análise do repertório das crianças do 1º

trabalho partiu de uma roda de conversa sobre os conhecimentos dos alunos quanto

ao trânsito e segurança.

ano quanto ao assunto proposto, aproveitando a oportunidade para ampliar esses
Foram

conhecimento.

apresentadas algumas placas de trânsito e solicitado aos alunos que falassem o

significado das placas, conhecidas por eles.
Em seguida, foram representadas, no chão da sala, ruas e posicionados placas com o
objetivo de fazer com que os alunos praticassem o que haviam aprendido.

PROPOSTA

Posteriormente, as crianças confeccionaram as suas placas e semáforo.
Como atividades complementares, foram usados vídeos ilustrativos e o material do
DEMUTRAN, enviado às escolas, jogo da memória das placas de trânsito, audição dá música

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta ampliar o conhecimento de “Atravessar a rua” e a observação de imagens para produção de textos orais e escritos no coletivo.
crianças na faixa etária de 5 anos, sistematizando as informações trazidas do seu meio
Para interação com a família, foi solicitados a confecção de carrinhos feitos com caixa
social.
de papelão. Para cada aluno que apresentou o seu carrinho, foi dada uma medalha.
Na Mostra de Trânsito, foi representada uma via de circulação, com sinalização, onde os
alunos puderam desfilar com seus carrinhos, respeitando as normas de trânsito aprendidas

OBJETIVO
•Proporcionar à criança condições de adquirir noções de trânsito para sua segurança
individual e coletiva;
•Conhecer os direitos e os deveres de um cidadão no trânsito.
•Perceber as vias de circulação como forma de ir e vir dos pedestres e dos veículos;
•Conhecer a sinalização para orientar a circulação de veículos e pedestres.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Aline Alves Picco
Professora Ana Aparecida Minichello
Professora Carmen Lúcia Juchok Ribeiro
Professora Daniele Librelon da Silva

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

93 alunos nos 1º anos A, B, C e D .

anteriormente.

O dia-a-dia no trânsito “Atenção, para ser um
exemplo de cidadão”

Entrega das
medalhas aos alunos
que trouxeram seus
carrinhos.

Confecção dos carrinhos com
caixa de papelão com a família.

Mais carrinhos de
caixa de papelão
sendo
confeccionados com
a família.

Desfile dos carrinhos
na pista com a
sinalização.

O trânsito e a sua importância

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O trabalho tem a intenção de orientar às crianças sobre a importância do
O trabalho

iniciou no mês de março com aulas ministradas pelo agente da Guarda

trânsito no cotidiano das pessoas, além de conscientizar cada aluno que a responsabilidade Municipal e, no decorrer dessas aulas, cujos temas eram: “O que é trânsito e a sua importância”;
do trânsito seguro é de todos.
“Trânsito – espaço de todos”; Eu no trânsito e segurança no trânsito” e “Dispositivos de segurança
utilizados no trânsito”, foram desenvolvidas as atividades integrando as disciplinas.
Partiu-se

da leitura e interpretação do texto “A bicicleta”, onde informa a origem da mesma

e os cuidados que o ciclista deve ter ao utilizar este meio de transporte, além dos seus direitos e

PROPOSTA

deveres. Aproveitou-se a oportunidade para ampliar tal conhecimento, estendendo aos direitos e
deveres que cabem aos pedestres e motoristas dos demais veículos, aproveitando para incluir e

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta orientar, conscientizar e
sensibilizar os alunos do 4º ano A e 4º ano B sobre a responsabilidade no trânsito.

orientar os alunos a respeito dos brinquedos da atualidade, como skate e patins, os quais, mesmo
que indevidamente, dividem espaço com automóveis, ônibus, motocicletas e caminhões.
Durante este período, foram desenvolvidos trabalhos com desenhos e pintura, focando
a questão correta da utilização do espaço, atitudes adequadas e da postura do aluno no trânsito –
nas ruas, na própria escola e nos locais públicos, que frequentam . Em aulas posteriores, foram

OBJETIVO
•Orientar os aluno sobre a importância do trânsito e que este faz parte do cotidiano das

trabalhadas as atividades que constam na apostila de trânsito fornecida pela Secretaria de
Segurança e Trânsito, com produções de textos e leitura destes pelos alunos e discussão do tema.
Além disso, foi proposto aos alunos a observarem o trânsito em seu cotidiano, bem

pessoas em diversas situações;
• Desenvolver noções básicas sobre o trânsito, permeando a segurança dos pedestres e

como atividades de recorte e colagem, que envolvessem familiares.
O processo foi concluído com a confecção da maquete, onde foram representadas

motoristas;
•Conscientizar os alunos de que a responsabilidade para um trânsito seguro é de todos.

diversas

situações vivenciadas

pelos alunos. Com isso, foi feita uma discussão referente a

atitudes a serem tomadas por pedestres e condutores, objetivando a segurança de todos no
trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Rosangela Cachinski
Professora Valéria Skora
Professora Ana Aparecida Minichello

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

52 alunos nos 4º anos A e B

O trânsito e a sua importância

Atividades de recorte e
colagem, produção escrita e
apresentação dos alunos.

Situações em que
vivenciamos o trânsito e a
sua importância no dia-adia.

Exposição das maquetes.

Educação no trânsito

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nos dias atuais, as frotas de veículos pelas cidades aumentaram muito e o
O trabalho

iniciou no mês de março com aulas ministradas pelo agente da Guarda

índice de atropelamentos em nosso município já é o segundo em ocorrências, segundo Municipal e, no decorrer dessas aulas, cujos temas eram: “O que é trânsito e a sua importância”;
dados da Guarda Municipal. Devido a esses dados expressivos, viu-se a necessidade de “Trânsito – espaço de todos”; Eu no trânsito e segurança no trânsito” e “Dispositivos de segurança
desenvolver , com os alunos, um trabalho de conhecimento e conscientização sobre as utilizados no trânsito”, foram desenvolvidas as atividades integrando as disciplinas.
sinalizações de trânsito e sua importância para a mobilidade segura de todos os usuários
Em conformidade com o que estava sendo trabalhado, foram estudadas as placas de
do trânsito.
regulamentação, as placas de advertência e as placas de indicações, observando sua
funcionalidade e significados, além da função do semáforo e significado de suas cores. Também,
foram observadas a sinalização utilizadas através de gestos e sons, as sinalizações horizontais e
dispositivos auxiliares.

PROPOSTA

Como atividade de compreensão, foram confeccionados cartazes e materiais em sala de
aula.

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta orientar, conscientizar e
sensibilizar os alunos do 4º ano C sobre a responsabilidade no trânsito.

OBJETIVO
•Adquirir conhecimento sobre as sinalizações de trânsito e sua importância;
• Desenvolver trabalhos em grupo como forma de respeito às opiniões;
•Saber expressar informações, estimulando a oralidade e a desenvoltura ao falar em
público;
•Conscientizar os pais e alunos sobre a importância de conhecer e respeitar às sinalizações de
trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Elaine de Fátima Andrade

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

27 alunos no 4º anos C.

Na Mostra Pedagógica de Trânsito, os alunos fizeram a exposição dos cartazes e a
explicação do conteúdo aprendido aos pais, que vieram prestigiar o trabalho dos filhos.

Educação no Trânsito

Hora de mostrar o que
aprendeu. Os alunos como
multiplicadores do
conhecimento.

Confecção dos cartazes para a Mostra
Pedagógica de Trânsito.

Educação no Trânsito

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Com a Mostra Pedagógica de Trânsito, surgiu, em uma roda de conversa com
O trabalho

iniciou com a observação do trânsito dentro do ambiente escolar. Em seguida,

os alunos, o interesse por parte deles em aprender sobre as placas, comumente observadas foi realizado um debate, mais precisamente uma roda de conversa para que os alunos pudessem
no seu cotidiano e trazer este tipo de sinalização para dentro da escola, como prevenção de expor suas ideias e impressões sobre o tema proposto.
evitar acidentes entre os transeuntes, que fazem parte do meio escolar.

Na sequência, foram trazidos, para a sala de aula., exemplos de placas de sinalização,
que organizam o trânsito do entorno da escola.
Em seguida, foi levantada a proposta da criação de placas de sinalização, que
organizassem o trânsito das pessoa, que circulam dentro da escola. Os alunos deram suas

PROPOSTA

contribuições e, cheios de ideias, confeccionaram as placas.
Com as placas confeccionadas, cada aluno explicou o significado da sua placa aos

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta orientar, conscientizar alunos
de 6 a 8 anos, fazendo com que percebam que as regras de trânsito também podem ser
traduzidas para o ambiente escolar.

OBJETIVO
•Reconhecer que o trânsito está em todos os lugares;
• Reconhecer as regras de trânsito, seus símbolos e significados das placas;
•Conscientizar os alunos sobre a importância de conhecer e respeitar às sinalizações de
trânsito.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Amanda Sallas da Silva
Professora Karolina K. da Silva Costa

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

52 alunos nos 2º anos A e B.

demais colegas. Na Mostra de Trânsito, os trabalhos foram expostos aos pais.

Educação no Trânsito

Placas de sinalização
criadas pelos alunos para
serem usadas dentro da
Escola Municipal Ananias
Antonio Mauad.

Educação no Trânsito

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O uso de veículos automores está diretamente associado a dois tipos de
O trabalho

iniciou com a leitura e discussão a partir de textos informativos sobre os tipos

poluição: a sonora e a do ar. Nos grandes centros urbanos, tanto a poluição sonora quanto de poluição. Nesta etapa, a professora, também, trouxe as leis existentes sobre o controle da
à poluição do ar já atingiram níveis preocupantes, que podem causar danos à população e poluição sonora e da poluição do ar.
ao meio ambiente. Sabendo disso, nas aulas de Ciências, a professora, em conformidade

Em seguida, foram explorados os efeitos da poluição do ar sobre o ser humano e suas

com a proposta da Mostra Pedagógica de Trânsito, decidiu trazer esses assuntos, pois é consequências ao meio ambiente. Estas informações foram trazidas para a sala de aula através de
através da contribuição individual, pode-se diminuir esses malefícios à humanidade.
textos jornalísticos.
Além disso, para ampliar o conhecimento, também foi abordado a importância da

PROPOSTA

manutenção preventiva dos veículos, que além de evitar possíveis acidentes, também ajuda a
preservar o meio ambiente. Em todas as discussões dos textos lidos, os alunos foram convidados a

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta conscientizar os alunos de 7
a 11 anos sobre problemas que envolvem a relação do homem com o meio ambiente, neste

trazer situações vivenciadas no seu cotidiano que tivessem relação com o assunto estudado. E
mais, os alunos propuseram atitudes que pudessem melhorar a qualidade do Meio Ambiente.
Ao final, foi criado um mural com desenhos feitos pelos alunos, que representasse os

caso, também direcionado ao trânsito.

assuntos abordados em sala de aula.

OBJETIVO
•Reconhecer os tipos de poluição e os efeitos destas sobre o equilíbrio do planeta;
• Identificar quais gases são nocivos à humanidade e efeitos que causam nas pessoas
expostas a eles;
•Aprender algumas normas básicas de manutenção preventiva do veículo para preservação
do meio ambiente;
•Reconhecer a existência de leis sobre as diferentes formas de poluição.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Jocélia Bacik Muniz

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

88 alunos dos 3º anos A, B e C;
77 alunos dos 4º anos A, B e C;
68 alunos dos 5º anos A e B.
Totalizando 233 alunos do periodo da manhã.

Educação no Trânsito

Pesquisa em jornais
sobre os tipos de poluição
e seus efeitos sobre o
Meio Ambiente.

Mural onde constam os trabalhos dos alunos sobre a
poluição no trânsito.

Mostra Pedagógica do Trânsito. Apreciação
dos trabalhos, realizados pelos alunos, na
disciplina de Ciências.

