ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO FUSS
TRÂNSITO VIA ESCOLA

JUSTIFICATIVA
Considerando o preocupante aumento do número de acidentes ocorridos entre as crianças no pátio
da escola, faz-se necessário a adoção de medidas educacionais para a redução desses episódios.
Entende-se que constituem fatores decisivos para a melhoria dessa situação a organização de um
espaço escolar mais seguro e a orientação aos estudantes com foco na adoção de posturas de
respeito, valorização do bem comum e de segurança coletiva. Na medida em que esse
comportamento mais seguro estiver incorporado à prática de circulação diária do estudante na
escola, certamente terá reflexos positivos na sua prática social fora do âmbito escolar.

OBJETIVOS
Refletir com os estudantes sobre os riscos de acidentes, potencialmente existentes, resultantes da
circulação desordenada de pessoas num mesmo espaço;
Organizar o espaço escolar, sinalizando-o, visando a adequação às normas de trânsito seguro,
reduzindo a possibilidade de quedas e acidentes;
Aprofundar o estudo de questões relacionadas ao trânsito;

4- ESTUDANDO SOBRE REGRAS DE CIRCULAÇÃO E LEIS DE TRÂNSITO

Incorporar à rotina diária dos estudantes práticas de comportamentos seguros no trânsito;
Colaborar para a garantia do ir e vir com segurança para além do espaço escolar.

PROFESSORA RESPONSÁVEL: SANDRA KATIA WEIGERT
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

5- DEFININDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA E AS REGRAS DE CIRCULAÇÃO
PARA EVITAR ACIDENTES E MELHORAR A MOBILIDADE.

1-PESQUISA SOBRE O TIPO, FREQUÊNCIA E CAUSA DOS ACIDENTES NA ESCOLA

6- DEFINIÇÃO SOBRE A SINALIZAÇÃO NECESSÁRIA NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DA
ESCOLA ( PLACAS E FAIXAS)

2- EXPOSIÇÃO DE DESENHOS REPRESENTANDO OS TIPOS DE ACIDENTES OBSERVADOS,
TABULANDO OS DADOS/ CONSTRUINDO LISTAS, TABELAS E GRÁFICOS

AÇÕES PROGRAMADAS
NOVEMBRO/2016:

PARA

OUTUBRO

E

Instalação da sinalização permanente na escola
(placas e faixas) em conjunto com a comunidade;
Campanha de orientação
sobre as regras de
circulação, a ser realizada pelos estudantes do 4º ano
e direcionada às demais turmas, professoras,
funcionárias e famílias;
Monitoramento dos resultados do projeto na prática
diária de circulação dos estudantes no espaço escolar;
Utilização dos resultados em outras atividades nos
diferentes componentes curriculares.
3- MAPEANDO PONTOS CRÍTICOS UTILIZANDO A PLANTA DA ESCOLA

