Segurança no Trânsito

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

JUSTIFICATIVA

Os alunos e a comunidade irão, com este trabalho, perceber-se enquanto

1º Ano B – 24 alunos

cidadãos no trânsito, como devem se locomover com segurança e como devem agir enquanto

1º Ano C – 24 alunos

estão atravessando ruas, andando nas calçadas, ou em bicicletas. E como seus pais devem

2º Ano C – 26 alunos

agir enquanto motoristas e o que devem e não devem fazer.

2º Ano D – 25 alunos
3º Ano C – 24 alunos
4º Ano C – 27 alunos
4º Ano B – 26 alunos

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PROPOSTA

Desenvolver na comunidade escolar conscientização de ações para um
trânsito seguro. E, isto requer mudança de hábitos, de comportamento o que torna um grande
desafio.

METODOLOGIA:
Trabalho com os símbolos de trânsito, significados, leis mais simples, o que é dever do
pedestre e dos veículos, direitos de cada um, conteúdos do trânsito que os habilitem a
entender seu papel enquanto participante do trânsito;
construção de placas, materiais sobre o trânsito para a conscientização deles, da
comunidade e dos pais;
circuito na última semana do projeto para toda a escola (vai ser feito um painel grande que

OBJETIVO

será colocado no chão para as crianças brincarem de trânsito);
preparar a sala das aulas especiais com as fotos e o grande circuito que foi trabalhado em

Desenvolver o conteúdo de trânsito de modo que os alunos compreendam seu papel
enquanto participantes do transito na sociedade;
favorecer a consciência de pedestres e ciclistas para o transito mais seguro;
perceber que temos direitos e deveres enquanto cidadãos envolvidos em vários tipos de
trânsito (o da cidade, da escola, do bairro).

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Elisete Borges Prux – Professora de Arte
Flávia Costa – Professora de Educação Física
Kairuzan Maria N. L. Gomes – Professora de Ensino Religioso

semanas anteriores com os alunos, com alguns alunos convidados brincando nesse grande
painel.
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