Cidadania no Trânsito

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA
A educação para ser realmente eficiente deve ser iniciada na infância,
sendo a escola o meio mais indicado para ensinar o devido comportamento no trânsito.
A educação de crianças e adolescentes para o trânsito enfatiza a redução
de acidentes, por meio da adoção de abordagens pedagógicas, comportamentais e
cognitivistas.
As abordagens da educação podem contribuir para que se consiga atingir
os reais objetivos da Educação para o Trânsito.

4º Ano B – 18 alunos
4º Ano C – 27 alunos
5º Ano B – 26 alunos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PROPOSTA
METODOLOGIA
O projeto será desenvolvido com alunos de 4º e 5º anos, da Escola
Municipal Paulo Pimentel, possibilitando o acesso às noções básicas do trânsito, visualizando
quais cuidados devem ter.

Coletar os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao tema em destaque. Dar
oportunidade de observarem os diferentes sinais de trânsito por meio de fotos e vídeos.
Realizar atividades em grupo utilizando “LEGO” para construção do tema acima.
Serão realizadas atividades envolvendo desenhos e mensagens, produção de texto e
expressões artísticas sobre o “TRÂNSITO”, finalizando com confecção de livro.

RECURSOS

OBJETIVOS

 Quadro de giz;
 lápis de cor, tesoura, cola;
 papel sulfite e creativepaper;

Conscientizar os alunos da importância da educação no trânsito;
conhecer a história do trânsito no Brasil;
propiciar aos alunos, por meio de atividades variadas, a identificação do que é o trânsito e o

 atividades impressas;
 Lego;
 vídeo “Pateta no trânsito”.

que o compõe, incluindo placas e sinalização;
desenvolver hábitos de um pedestre e condutor conscientes;

AVALIAÇÃO

aprender a respeitar as autoridades do trânsito;
conhecer melhor as leis e os principais sinais de trânsito.

Nas observações realizadas no cotidiano de sala de aula verificar se os alunos conseguiram
transitar com mais segurança no espaço público. Um ponto fundamental a ser considerado no
desenvolvimento da experiência será a conquista de valores pelos alunos, tais como: respeito
pelas ideias e opiniões dos colegas; senso de organização; solidariedade e tolerância.
Além disso, a realização do projeto deve contribuir para desmistificar a imagem que o aluno
costuma ter do professor: a de único dono do saber. Afinal, nesse contexto, o professor não é

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

mais aquele que detém o saber elaborado, mas um mediador no processo de construção do
conhecimento.

Cleusi Maria Cichacewski de Macedo – Professora 4º Ano B e 4º Ano C
Patricia Coraleski Francisco – Professora 5º Ano B
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