Conscientização do Trânsito

JUSTIFICATIVA

A conscientização é fundamental para mudanças de comportamentos enraizados nade

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

Indicar o nº total dos alunos participantes das atividades realizadas na escola

uma determinada comunidade. Nosso país apresenta índices elevados em acidentes de
trânsito. Assim, a escola, como formadora de cidadãos, ao enfocar o tema pode contribuir
efetivamente na preservação, na redução dos acidentes.

PROPOSTA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Iniciou-se o trabalho com reflexão a partir do conhecimento prévio dos alunos por meio de debate

Tem como meta levar ao entendimento dos alunos, a importância e a relevante prática
que se faz necessária no bom relacionamento e o respeito às regras e sinalizações do
trânsito.

em roda de conversa sobre o assunto.
Dando continuidade, assistiu-se ao filme “Pateta na estrada”. E, a partir do conteúdo abordado no
filme os alunos fizeram produção textual.

.

Trabalhou-se os tipos (placas) de sinalização porque são importantes e seus significados.
Após, construíram maquetes em que tinha como finalidade representar de como é o transito.
Finalizou-se o trabalho com uma exposição das maquetes para toda a escola em que os alunos
explicavam aos visitantes. Assim, pôde-se realizar uma avaliação formativa com o desempenho dos
alunos a partir de seus explanações aos participantes.

OBJETIVO
Desenvolver os valores essenciais à vida plena e à convivência
respeitando o transito e suas regras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar as placas de Trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva;
colaborar para a formação de comportamentos que proporcionem segurança no trânsito e
os comportamentos que proporcionem ou comprometem essa segurança;
analisar atitudes positivas e negativas;
saber reconhecer e interpretar as principais formas de sinalização no trânsito;
desenvolver a atenção e a percepção, aplicando-as à obediência à sinalização de trânsito;
trabalhar as virtudes importantes na vida em sociedade, tais como: paciência, tolerância,
responsabilidade, coleguismo, humildade etc.
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