Rimando o trânsito

JUSTIFICATIVA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Cronograma de atividades

O trabalho de conscientização no trânsito para crianças é muito importante, visto que nesta fase

Data

retém muito mais fácil conhecimento e já aprendem a ter consciência e respeito no trânsito, sendo
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pedestres, ciclistas, e no futuro motoristas.
Dessa forma podemos educar uma nova geração para o respeito ao próximo e cuidado com o
outro, respeitando as leis de trânsito, observando o que acontece ao seu redor e agindo de forma
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defensiva e colaborativa.
Este trabalho iniciou-se com o projeto de educação para o trânsito do Demutran.

PROPOSTA

02/08
04/08
09/08

A proposta do trabalho a ser desenvolvido é aplicar e sintetizar o conhecimento que os alunos
vem adquirindo neste semestre, durante os encontros com o guarda municipal e durante as aulas
escolares, resgatando o respeito ao próximo em todas as áreas, enfatizando suas atitudes no trânsito,
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preparando-as para uma boa convivência social, de forma divertida.
O maior desafio deste trabalho é ensinar valores e atitudes a serem tomadas no trânsito, mesmo
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quando os alunos enxergam seus familiares, vizinhos e ouvem relatos de atitudes contrárias ao que

Atividade
Introdução ao tema trânsito, contação de
história: “Essa rua é nossa!” de Beatriz
Meirelles
Leitura coletiva de poesias sobre o
trânsito e identificação das rimas.
Produção de poesias
Produção coletiva de paródia
Correção e reescrita das poesias
Produção de placas e sinais de trânsito
Elaboração de painel: Eu no trânsito
(fotos)
Ensaio de paródia e preparação para a
mostra cultural sobre o trânsito
Formatura do programa Educação para o
trânsito – Demutran, e mostra.

ensinamos, mostrando como devem se comportar e as consequências da falta de atenção e respeito

Recursos utilizados:

no trânsito.

- Projetor para contação de história

OBJETIVO

- Música para paródia
- Poesias diversas para aumentar acervo de palavras e ideias
- E.V.A, tesoura, cola, materiais diversos

- Conscientizar os alunos quanto á sua posição de pedestre e passageiro.
- Ensinar a atitude correta buscando sempre respeitar as leis de transito.
- Incentivar conversas com seus familiares, até quando percebem que estão agindo de forma
equivocada no trânsito.
- Participar da formação do cidadão responsável e consciente.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Professora Luciane Rempel Cardoso
Professora Priscila de Cássia Zeferino

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS
O trabalho abaixo relatado foi realizado na turma do 4º A, onde puderam participar 27 alunos.
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Planejamento e cronograma

Escrita e correção de poesia

Contação da história “Essa
rua é nossa!” de Beatriz
Meirelles

Leitura coletiva de poesias
sobre o trânsito e
identificação das rimas

Produção coletiva de paródia

Escrita individual de poesias sobre o
trânsito.

Confecção de placas de trânsito
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Mostra sobre o projeto
aberta aos pais

Ensaio da paródia
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Fotos trazidas pelas alunos com o tema: Eu no trânsito

Poesias prontas!

Formatura Demutran
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