Educação no Trânsito

JUSTIFICATIVA

Ao longo do tempo estamos observando a falta de atenção e atitudes de imprudência e
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inversão de valores quando trabalhamos o trânsito e o comportamento da população.
Para amenizarmos a situação, são criados projetos que conscientizem e promovam
ações que possam diminuir os riscos de acidentes graves e até mesmo fatais
consequentemente melhorando a vida da população e criando uma geração consciente
no trânsito.

PROPOSTA

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
RODA DE CONVERSA
Iniciou-se o projeto conversando a respeito do que são as leis do trânsito, retomando com a turma o
passeio que realizaram no Demutran, questionando se eles se recordam do que aprenderam lá, se
conhecem as leis do trânsito, tanto para os motoristas como para os pedestres. Quais as placas de trânsito
que eles conhecem e o que significam.
Na sequência assistiu-se a um vídeo sobre os cuidados no trânsito da Turma da Mônica. E no caderno
realizaram uma atividade sobre o semáforo.

Por meio da realização do projeto mostrar aos alunos a importância dos cuidados no
trânsito, e que por meio de pequenas atitudes diárias, podemos tornar o trânsito mais
tranquilo e seguro a todos. Ressaltar que desde pequenos eles são o futuro de uma
geração consciente e preparada para as situações que poderão enfrentar no seu
cotidiano como cidadãos do trânsito, sejam como pedestres ou motoristas. Assim criar
por meio do Projeto Trânsito na escola exemplos positivos em todo o país, e a nível
municipal trabalhar estes temas como um canal de informação e formação aos alunos.

Para casa: pesquisou-se em revistas, jornais ou internet as principais causas de acidentes no trânsito.

Desafiá-los a observarem seu próprio comportamento no trânsito e identificar as causas
mais comuns de acidentes que podem ser evitadas com pequenas atitudes,
esclarecendo que o trânsito é para todos e deve ser seguro para todos de forma
responsável, refletindo assim nas soluções para esses problemas.

CONFECCÇÃO DO SEMÁFORO
Construi-se um semáforo em sala de aula para reconhecimento das cores e seus significados.
Os alunos utilizaram uma caixa de sapato, tinta guache preta, papel celofane nas cores amarelo, vermelho
e verde.
JOGO DA MEMÓRIA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
Realizou-se o jogo da memória das placas de sinalização, para desenvolver a percepção e a memória dos
alunos. Enquanto em pequenos grupos os alunos jogaram, ouviram as músicas sobre educação no trânsito
do Demutran.

OBJETIVO GERAL

Conscientizar os alunos quanto à segurança na locomoção de automóveis e pedestres,
para que a educação no trânsito torne-se mais segura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analisar as regras de como manter o trânsito mais seguro;
identificar as principais causas de acidente no trânsito;
interpretar as placas de sinalização;
reconhecer as cores do trânsito;
trabalhar virtudes como: tolerância, paciência, atenção e responsabilidade.

CONSTRUÇÃO DA MAQUETE DA REGIÃO DA ESCOLA
Os alunos foram divididos em três grupos e cada grupo confeccionou uma maquete sobre o trânsito
baseados na região da escola e as placas que temos na quadra da escola. Para a construção da maquete
utilizou-se materiais recicláveis. Os carrinhos também foram confeccionados com materiais recicláveis.
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CONFECCÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS
Os alunos dividiram-se em grupos e se responsabilizaram em elaborar panfletos educativos para cada
turma da escola de acordo com a faixa etária de cada uma.
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