TRÂNSITO CONSCIENTE
EU APOIO ESSA IDEIA

JUSTIFICATIVA

NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS

16 ALUNOS
No cotidiano dos alunos e de toda a comunidade escolar, quer seja urbana ou rural,
existe a questão do relacionamento da população com o trânsito, que nem sempre é equilibrado.
Várias campanhas acontecem no sentido de educar os condutores de veículos e pedestres, no

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

entanto, não são suficientes para concretizar a formação da cidadania e o comportamento
adequado no trânsito. Assim tornou-se necessário educar e formar cidadãos conscientes no
Trânsito. Construir uma sociedade digna e ciente do seu papel na história de um trânsito seguro e

RECURSOS UTILIZADOS

consciente. A popularização dos veículos automotores trouxe conforto e rapidez na locomoção
das pessoas e maior facilidade no transporte de mercadorias, por outro lado criou complexidade

Cadeiras, mesas, figurino, cartazes, fotos.

no trânsito. É constante o perigo de acidentes, sendo comum o risco de vida na área rural e
urbana. Assim, tornou-se necessário termos uma educação de trânsito, tanto para motoristas
como para pedestres.

AVALIAÇÃO
Será realizada durante todo o desenvolvimento do projeto, considerando:

- Observando a participação, interesse e entusiasmo;

PROPOSTA

- Resolução de dúvidas;
- Observando as mudanças comportamentais;
- A exposição na Mostra dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos.

Trabalhar as virtudes: paciência, tolerância, responsabilidade e humildade.
Construir o conhecimento dos princípios essenciais de segurança no trânsito com os alunos,
professores, funcionários e a comunidade escolar, conscientizando-os sobre a importância de
manterem as suas integridades físicas e a de seus semelhantes, quando estiverem utilizando as
vias públicas, torna-se imprescindível nos dias de hoje.

OBJETIVO
· Vivenciar o trânsito através de simulações.
· Conscientizar os alunos da importância da educação no trânsito.
· Conhecer melhor as leis de trânsito;
· Conhecer os principais sinais de trânsito;
· Conhecer a função do guarda de trânsito;
· Oferecer questões intrigantes que possibilitem a curiosidade e a busca
de informações para o conhecimento do funcionamento do trânsito;
· Motivar a reflexão das ações praticadas no trânsito, buscando mudanças positivas.
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Professoras: SILMARA ALVES NETO DOS SANTOS
MATILDE MADALENA CETENASTKI GREBOGI
GABRIELA DE SOUZA TÓFFOLI
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