Trânsito: Segurança e Educação

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA

Todos os dias nossas crianças enfrentam o trânsito e as diversas situações caóticas
produzidas por ele: pais parados em faixa dupla na saída das escolas, vagas reservadas para

Alunos envolvidos : 91 diretamente com o Projeto e aproximadamente 500 alunos durante a
visitação na Feira do Conhecimento.

idosos e portadores de necessidades especiais sendo ocupadas por outros, excesso de buzinas,
desrespeito a faixa de pedestres, acidentes e atropelamentos. O trânsito faz parte da vida de
qualquer ser humano e por isso todos devem ser conscientizados desde muito cedo a ter uma
postura mais adequada frente a ele. A educação para o trânsito nas escolas busca, através de
atividades lúdicas e contextualizadas, construir uma postura mais reflexiva com os pequenos,
formando assim pedestres e motoristas mais capacitados e preocupados em proteger suas vidas
e a de outros.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os
PROPOSTA

As professoras em sala de aula oportunizaram aos alunos momentos para
discussões, conversas, reflexões e aprendizado a cerca do tema Trânsito. Após esse trabalho
iniciou-se a organização das ideias para a apresentação na feira do conhecimento, cada qual
adaptando para a faixa etária de sua turma. A proposta principal foi focar nos alunos como
multiplicadores dessas informações que agora serão repassadas a toda a comunidade escolar.

OBJETIVO

Conscientizar os alunos e a comunidade escolar que boas condutas no trânsito
evitam acidentes e preservam a vida e que as mudanças que nós almejamos precisam partir das
atitudes que tomamos no dia-a-dia.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professoras Vânia de Almeida, Gislaine Heurich Bianchi e Michele Regina Baptista

trabalhos foram apresentados na VII Feira do Conhecimento da Escola Municipal Professor

Floresvaldo Meres de Creddo
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Esses trabalhos foram realizados com os alunos do 1º ano e 2º ano e expostos no dia da
apresentação.

Os alunos do 1º ano, fizeram a representação de uma situação ocorrida no Trânsito,
colocando em prática seus conhecimentos.

Alunos do 2º ano realizando atividades referentes a prática no Trânsito.
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Alunos do 5º ano explanando seus conhecimentos aos visitantes da Feira do Conhecimento.

Confecção dos materiais para a apresentação.

