SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO

JUSTIFICATIVA

O “Projeto SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO” busca contribuir na

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

preservação, auxiliar na conscientização e conhecimento quanto à proteção da vida, para a paz
no cotidiano dos espaços de trânsito onde convivem . Também tem como meta levar ao
Alunos desenvolvendo o Projeto: 192 alunos, que compartilharam com o restante da escola.

entendimento dos alunos, a importância e a relevante prática que se faz necessária no bom
relacionamento de todos os cidadãos que fazem parte do trânsito.

PROPOSTA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A vida moderna cada vez mais centrada no individualismo e na falta de tempo,
O “Projeto SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO” ocorreu nos meses de

Leva acaba levando as pessoas a esquecerem as boas práticas no trânsito, e por consequência,
causando acidentes muitas vezes mortais, pela imprudência e não cumprimento das leis de

junho/julho/agosto e foi desenvolvido no período da manhã por professoras e alunos de 4º ano, e no

trânsito em vigor.

período da tarde por professoras e alunos de 3º ano. Com essas turmas foram exemplificadas diversas

Problema mundial, a busca da convivência consciente e mobilidade entre todos otimizando as

situações ocorridas no trânsito, discussões e debates sobre o assunto para que os mesmos de posse de

vias e prevenindo acidentes é uma temática discutida a cada dia mais. Conscientizar as crianças

conhecimento suficiente para serem multiplicadores das informações para o restante dos alunos. Vários

é uma das estratégias. E é com esse intuito que se desenvolveu este projeto.

foram os recursos utilizados, desde mini aulas ministradas pelos alunos do projeto para outras turmas,
aplicação de jogos educativos para fixação do tema, e culminando em exposição de maquetes com a
temática.
Foram realizadas pesquisa sobre o trânsito no bairro. Analise dessa pesquisa e montagem de

OBJETIVO

gráficos sobre o trânsito no bairro para compreensão da realidade cerca a escola.
Levantamento de hipóteses: O que é TRÂNSITO? Quais atitudes seguras e corretas que

Possibilitar que os alunos sejam capazes de conhecer as atitudes de respeito às
normas de trânsito e que se tornem disseminadores de uma cultura para a paz e de mudança em

devemos ter ao transitar? Quem são os causadores de acidentes?
Leituras de textos informativos, com atividades relacionadas aos mesmos foram usadas para
aprofundar o assunto.

seu meio social.
Compreender o trânsito com a necessidade e o direito que todos têm de locomover-se no

O fechamento do projeto foi a elaboração de cartazes, jogos e maquetes, produção de texto e
mini aulas para as turmas de 1º e 2º Anos da escola, onde os alunos envolvidos no projeto mostraram o

espaço.
Adotar atitudes de respeito ao espaço público preservando-o e contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida de seus habitantes.
Reconhecer a importância do uso das regras de trânsito e o seu uso no espaço social.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Andressa Carneiro Marchiorato – 4º A / Manhã
Rosemari Gabriel – 4º B / Manhã
Lucimari Vieira de Campos – 4º C / Manhã
Edimar de Fátima Machado Lepinski - 4º D / Manhã
Maria Adriana Valaski Trzaskacz - 4º E / Manhã
Larissa Cristina de França Sudol - 3º A / Tarde
Thaísa Sirlei Chemim – 3º C / Tarde

que aprenderam.

SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO

PESQUISAS E TEXTOS

CONFECÇÃO DE JOGOS

SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO

A CIDADE E O TRÂNSITO: CONFECÇÃO DE MAQUETES

SE LIGA NA VIDA – RESPEITE O TRÂNSITO

“ACIDENTE NA FRENTE DO
SHOPPING SÃO JOSÉ”

Infelizmente na tarde de ontem,
houve uma colisão entre um
carro
e
um
caminhão
estacionado em local proibido.
Um
pedestre
que
não
atravessava na faixa de pedestres
foi atingido necessitando esperar
o atendimento do Siate.
Taxistas que ficam estacionados
na frente do shopping prestaram
depoimento e disseram: - “ O
fusca furou o sinal.”
A vítima encontra-se ainda
internada, mas o caso não é
grave.

RELATO DE ACIDENTE E MAQUETE

IR E VIR: DIREITO DE TODOS

TRAVESSIA ELEVADA – RESPEITE O PEDESTRE

