Trânsito Alfabetizado

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA

Atualmente existem muitos veículos nas ruas e as crianças saem mais de casa, isso
acarreta um fluxo maior de pedestres e transportes nas ruas e avenidas de nossa cidade. Além
disso, esta unidade escolar localiza-se em uma comunidade em que é comum que crianças

1º Ano A - 25 alunos
1º Ano B - 24 alunos
5º Ano A - 26 alunos

andem desacompanhadas de seus responsáveis e também pelo meio da rua. Na rua da escola
não há semáforos ou placas de sinalização para garantir uma maior segurança das crianças e
seus responsáveis ao atravessá-la. Diante desta realidade faz-se necessário abordar com os
alunos conceitos de segurança no trânsito.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Disciplinas envolvidas: Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática e
Geografia.

PROPOSTA

Desenvolver nos alunos consciência da prática de um trânsito seguro.

OBJETIVOS
Espera-se que, ao fim deste projeto, os alunos:
andem sempre pela calçada e do lado de dentro da mesma;
olhem para os dois lados antes de atravessar a rua;
atravessem sempre na faixa de segurança, ou na falta desta, utilizem passarela, ou em
último caso, no meio do quarteirão;
deixem que um adulto segure-o pelo punho para sua maior segurança;
reconheçam o semáforo de veículos e de pedestres, sua importância e significado;
contribuam para um trânsito mais seguro;
tenham consciência da importância das normas de trânsito;
desenvolvam consciência ecológica, através do trabalho coma reciclagem;
reconheçam as cores do trânsito;
desenvolvam o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de construção e criação;
sejam multiplicadores das normas do trânsito;
construam circuitos de atividades cooperativos;
participem de atividades em grupos.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Professora Andrea Sousa Silva, 5º Ano A;
Professora Andreia de Cassia Slugovieski, 1º Ano A;
Professora Carla Schwarzbold Feldens, Educação Física;
Professora Raquel Bouças de Souza Teles, 1º Ano B e Ensino Religioso;
Professora Sandra Marcia Ronkoski Ribeiro, Arte

Conteúdos:
escuta atenta de estórias lidas ou contadas;
participação nas situações em que o professor realiza a leitura de gêneros variados;
interpretação oral de histórias ouvidas;
associação de imagem com o texto escrito;
identificação das letras que formam uma palavra contextualizada; compreensão de textos contados
ou lidos pelo professor;
utilização do alfabeto móvel para compor palavras contextualizadas;
criação de sinais;
coleta e organização de informações simples;
leitura e escrita das informações apresentadas em imagens, tabelas, gráficos e legendas simples.
espaços de articulação possuem regras e sinais de trânsito.
placas de sinalização;
lateralidade;
formas geométricas, ângulos e vértices;
regras de trânsito;
desenho, pintura e colagem;
circuitos de atividades;
jogos cooperativos.
Recursos materiais necessários:
Caixas de papelão de diferentes tamanhos; materiais recicláveis como: potes de bebidas lácteas e
caixas de fósforo; pesquisas na internet, lápis de cor; tintas; pincéis; colas; tesouras; papeis coloridos;
cadernos de desenho; placas de trânsito em madeira; livro de literatura infantil.
Metodologia:
confecção de veículos que compõem o trânsito com materiais alternativos;
construção de modelo de trânsito no pátio da escola: pista, obstáculos, pessoas, sinalização;
ilustração de atitudes no trânsito;
apresentação de vídeo educativo;
apresentação de trabalhos coletivos;
confecção do documento cnh para os alunos do 1º ano circularem com atenção na escola;
leitura do livro “o trânsito no mundinho” de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen;
interpretação oral do tema;
ficha de leitura;
confecção de semáforo do comportamento;
confecção de placas de sinalização para a sala de aula, corredor e pátio da escola;
atividades do livro do detran na escola;
pesquisa com os pais sobre o trânsito;
construção de gráficos.
Cronograma
29 de julho, 05 e 11 de agosto: confecção dos materiais de sucata;
18 de agosto: gincana do trânsito;
Mês de agosto: atividades em sala;
30 de setembro: exposição de banner sintetizando o trabalho.
Avaliação
A avaliação será contínua e acontecerá através da observação do desempenho das crianças nas
atividades propostas.
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