SEGURANÇA NO TRÂNSITO

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA
O projeto Segurança no Trânsito proporciona momentos de aprendizagem sobre o
comportamento no trânsito, sendo que a melhor maneira da criança aprender é com atividades
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práticas e, principalmente brincando. Este projeto através das diversas atividades desenvolvidas

Danieli da Silva

pretende conscientizar a criança do quanto é necessário o bom relacionamento de todos os
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cidadãos envolvidos no trânsito, bem como, a devida e indispensável atenção e respeito, para que
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haja bons hábitos, atitudes, respeito às regras e leis percebendo o valor das normas sociais quanto
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à segurança individual e coletiva no trânsito.
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NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

1º ano - 45

PROPOSTA

2º ano – 47
3º ano – 49
4º ano – 28

Desenvolver atividades de maneira interdisciplinar procurando integrar o assunto em

5º ano - 33

diversas situações e atividades que envolvam a criatividade e participação efetiva dos alunos e
todos que convivem ou frequentam diariamente à Escola. Os alunos vivenciaram atitudes de
segurança no trânsito através de conversação, confecção de meios de transporte, de cartazes, de

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

jogos, dança, brincadeiras, construção de livrinhos e exposições de trabalho para a comunidade.
Desenvolver coordenação motora através da manipulação de diversos materiais, estimular a
percepção visual com a cores do semáforo, ampliar o conhecimento com os profissionais ligados
ao trânsito. Proporcionando situações, de forma integrada, que contribuam para o desenvolvimento
das capacidades de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, de respeito e segurança no

Recursos:
Vídeos, cartazes, maquetes, literatura infantil, música, conversação, desenhos, textos
informativos, leitura, jogo da memória, bingo do trânsito, histórias em quadrinho, folder, Filme “Pateta no
Trânsito”, visita Pista de Trânsito Ecovia, pesquisas, maquetes, confecção de placas, gráficos, exposição
(Mostra do Trânsito), dentre outros.

espaço público.

Cronograma:
Durante o 1º semestre de 2016.

Avaliação:
Divulgação por meio de exposição interativa dos trabalhos realizados na Festa da
Família realizada no dia 2 de julho.

OBJETIVOS

Conscientizar as crianças e a comunidade escolar sobre a importância da Educação
para o Trânsito, para que possam atuar de forma consciente e responsável;
Atingir as famílias envolvidas de modo a levar uma mudança de atitude significativa e
segura no trânsito;
Apresentar o conteúdo de forma transversal com as Diretrizes Curriculares;
Promover ações que estimulem os alunos a serem multiplicadores do tema estudado;
Perceber a importância da Educação para o Trânsito para a organização e como eixo
de segurança pessoal e coletiva;
Colaborar para formação de comportamentos que proporcionem segurança no
trânsito;
Analisar atitudes positivas e negativas em relação as normas de trânsito;
Saber reconhecer e interpretar as principais formas de sinalização no trânsito.

