EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA
Enquanto escola sentimos a necessidade de transformar o

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Participaram o total de 85 alunos.

comportamento do homem no trânsito, visando o respeito,
cortesia, cooperação, solidariedade e responsabilidade.

PROPOSTA

Educação no trânsito não é uma tarefa muito simples, pois
para transformar uma sociedade é importante
a participação, a conscientização e o desejo de cada criança,
para que assim elas percebam como atitudes corretas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

no trânsito podem salvar vidas.
O trabalho de Educação no Trânsito, foi desenvolvido com todas as turmas da escola,
porém com maior ênfase com os 4º anos. As professoras trabalharam o tema
em sala de aula, a fim de conscientizar o respeito no trânsito, tomando como foco
inicial o trânsito na entrada e saída da escola. Fizemos observação do trânsito
em frente a escola e os alunos elaboraram propostas de mudanças a fim de melhorar a fluência
e evitar os desentendimentos gerados devido a falta de estrutura e sinalização.

OBJETIVO
Realizamos exposição dos trabalhos dos alunos na reunião de entrega de boletins do 2º bimestre,
Realizar atividades educativas de trânsito que possam ser
desenvolvidas através de situações reais significativas e

onde os pais e familiares dos alunos, puderam estar observando os trabalhos realizados
a fim de instigar a necessidade de mudança de atitude no trânsito.

contextualizadas, fornecendo conhecimento a fim de
conscientizar os alunos sobre a importância do
respeito e responsabilidade no trânsito.

Este trabalho será realizado durante todo o ano letivo, e como encerramento terá a
formatura na escola no mês de dezembro com a presença dos Guardas Municipais
do DEMUTRAN, nesta cerimônia será feita uma fala para a comunidade e entrega
da carteirinha de Cidadão Mirim do Trânsito aos alunos.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Aldiucléia Dias Cardoso
Andrea do Rocio Tatarin
Bianca Risoni
Fernando C.Catta Preta
Helena Cordeiro Dos Santos

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Elaboração de melhorias para o trânsito em frente a escola e exposição do trabalho em reunião para os pais.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Trabalhos diversos realizados em sala de aula, com discussões e produções a respeito do trânsito, direcionados pelos professores e pelos agntes de trânsito Helena e Devanildo.

