JUSTIFICATIVA
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) Lei n. 6.503 de 23 de setembro de 1997,
traz a implementação da educação para o trânsito em todos os níveis de ensino e no
município de São José dos Pinhais, a Lei n. 1.800 de 12 de agosto de 2011 normatiza
esse importante trabalho por meio do Programa Municipal de Educação para o
Trânsito: “Educação para o Trânsito Compromisso com a Cidadania”.

Com o crescimento das grandes cidades, a educação para o trânsito é um dos
mecanismos para alcançarmos uma progressiva humanização do trânsito debatendo
o tema com as crianças que se tornarão multiplicadores de um trânsito mais
consciente.

OBJETIVO

JOGO DA VIDA
Jogo construído pelos alunos do

Promover a Educação para o Trânsito com foco no trabalho transversal do tema,

Mais Educação sobre atitudes

desenvolvendo a formação cidadã do educando no trânsito.

positivas no trânsito

PROPOSTA
Tendo em vista a real e imediata necessidade em debater o trânsito, a Escola
Municipal Irmã Maria Eufrásia Torres realizou atividades de sensibilização sobre o
tema com a comunidade escolar, envolvendo a educação para o trânsito de forma
multidisciplinar nos trabalhos em sala de aula com ações lúdicas de reflexão quanto a

PROJETO TRÂNSITO SEGURO COMEÇA NA ESCOLA

segurança e o papel de cada um no trânsito.
Os alunos do Programa Mais Educação construíram uma minicidade simulando situações de trânsito do
cotidiano. Cada aluno recebia uma tarefa com um endereço. O aluno deveria então localizar seu endereço na
minicidade respeitando a sinalização de trânsito. A atividade foi um sucesso!

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Diretora:

Rosane Teixeira Pranke Barbosa

Pedagogo :

Diego Martins Cordeiro

Professoras:

Odilacir Aparecida de Paula – 1º ano A
Ivana Pinheiro – 1º ano B
Aparecida de Fátima Medeiros – 1º ano C
Priscila do Carmo Costa – 1º ano D
Rodivânia Conceição Ribeiro – 2º ano A
Paula Daniele Gerarduci – 2º ano B
Juciara Wotekoski – 2º ano C
Sylvia Soares Taques Ziliotto – 2º ano D
Claudete Gonçalves de Freitas – 2º ano E
Eluana Silva Duarte - 3 º ano A
Renata Ziebart Rodrigues – 3º ano B
Clara Wroblewski – 3º ano C
Dharlene Teles da Costa – 3º ano D
Wanessa Martins Moro – 4º ano A/C
Leila Cristina Sanges – 4º ano B
Margareth de Camargo – 5º ano A/C
Maria Edna da Silva - 5º ano B
Franciele Guedes Pereira – Programa Mais Educação

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS
Desenvolvemos os trabalhos de Educação para o Trânsito com todos os 485 alunos
da escola, sendo 221 participantes pela manhã e 264 participantes no período da
tarde, envolvendo os alunos do 1º ao 5º ano e alunos do Programa Mais Educação.

Mural das boas atitudes no
trânsito – 2º ano A

Trânsito do Futuro – 3º ano A

O caminho até a escola – 5º ano B

Lateralidade com as
placas – 1º ano C

Sinalização de Trânsito – 1º D

Mural do
Certo ou Errado– 4º ano B

Trabalho com o jogo “ Organizando o Trânsito”

Trabalho com o material
“Detran na escola”
Trabalho interdisciplinar:
Trânsito e geometria – 4º ano A e C

Gentileza gera gentileza – 2º ano E

Maquete “O trânsito que queremos” – 5º ano B

Meios de Transporte – 1º ano A e B

