Você no Trânsito

JUSTIFICATIVA

Ensinar trânsito para as crianças é ir além de identificar os sujeitos

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

2º Ano A – 24 alunos

envolvidos nesta ação ou conhecer as placas de sinalização. É fazê-los pensar e analisar no
que as atitudes inadequadas de seus familiares e/ou conhecidos trazem de consequências

2º Ano B – 26 alunos

para a sociedade como um todo.
Tomou-se como ponto de partida a análise de um caso muito corriqueiro no
dia a dia de qualquer cidadão: a falta de tolerância, o respeito, o estresse, a pressa.
Criando um ambiente de discussão, buscou-se soluções para reverter este quadro.
Através de vídeos, passeios, desenhos, conversas e produções individuais, o Projeto Você no
Trânsito buscou de forma interdisciplinar inserir as crianças a realidade vivida por cada um,
buscando alternativas de uma eficaz consciência dos cuidados e responsabilidades que
devem ser tomados como pedestre, motorista, como cidadão.

ATIVIDADES
Vídeo “Pateta no trânsito”

PROPOSTA
Por meio da vivência das crianças trazer para à sala de aula assuntos
referentes aos cuidados que devemos ter no trânsito, como pedestres e também na situação
de passageiros. Analisar as condições do trânsito da região onde a escola está inserida e
refletir sobre as melhorias que necessitam, bem como suas particularidades. Com este
trabalho foi possível acrescentar e aprofundar conteúdos de outras disciplinas.

OBJETIVO
Volta na quadra da escola
Perceber a importância de obedecer as leis de trânsito enquanto pedestre;
identificar as leis básicas de trânsito: sinalização horizontal e vertical.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Eloise Zomkoswski – Professora 2º Ano B
Gisele Gomes de Oliveira – Professora 2 ºAno A

Você no Trânsito

Palavras trânsito (alfabetização)
Volta na quadra da escola

História “As aventuras do bonequinho do banheiro”

Registro do caminho de casa até a escola
Placas de trânsito, relação com as formas geométricas

Cruzadinha trânsito

Situações problema trânsito

Maquete caminho de casa até a escola

