Projeto trânsito e vida

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA

48 alunos

É um desafio de governos, países, estados e cidades e também das
sociedades civis, de cada família, de cada escola e de cada indivíduo a

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

conquista de ruas mais seguras, cidades mais sustentáveis e uma vida
melhor e mais saudável no trânsito.

Atividade1 leitura e interpretação do texto
Violência no trânsito: uma história brasileira

Atividade 2- Análise de gráficos em grupos os alunos farão cartazes com os
PROPOSTA

gráficos.

Discussões em grupos; leitura de textos e analises de dados contidos em
tabelas e gráficos, elaboração de cartazes e folders para distribuição
para a comunidade.

Atividade 3: Leitura, interpretação e ilustração em cartazes do texto
Os
Dez
Mandamentos
do
Motorista
1.Conhecer
as
leis
do
trânsito
e
obedecer
à
sinalização.
2.
Usar
sempre
o
cinto
de
segurança.
3.
Conhecer
o
veículo
que
está
dirigindo
e
saber
comandá-lo.
OBJETIVO
4. Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento.
5. Prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los.
6. Ser capaz de decidir com rapidez e correção em situações de perigo.
7.
Não
aceitar
desafios
e
provocações.
- Identificar a Educação para o Trânsito como fator de segurança pessoal 8. Não dirigir cansado ou sob efeito de álcool e drogas.
9.
Ver
e
ser
visto.
e coletiva;
10. Não abusar da autoconfiança.
- Colaborar para a formação de comportamentos que proporcionem
segurança no trânsito e os comportamentos que proporcionem ou
comprometem essa segurança;
- Analisar atitudes positivas e negativas, comparando-as com as
normaestabelecidas.

Atividade 4: Confecção de folder como prevenir acidentes no trânsito para
entregar aos pais.
As crianças produziram um folder explicando aos pais as atitudes corretas no
trânsito para a prevenção de acidentes como por exemplo o usos de
dispositivos de segurança,ETC.

- Saber reconhecer e interpretar as principais formas de sinalização no
a avaliação será processual por meio de observação

trânsito;
- Desenvolver a atenção e a percepção, aplicando-as à obediência à
sinalização de trânsito;
- Compreender o trânsito como variável que intervém em questões
ambientais e na qualidade de vida de todas as pessoas, em todos os
lugares;
- Trabalhar as virtudes importantes na vida em sociedade, tais como:
paciência, tolerância, responsabilidade, solidariedade, humildade etc.
- Criar soluções de compromisso para intervir na realidade.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Debora Cristiane Kalempa e Kamilla Cristina Salgado Bilinski
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