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O tema trânsito sempre é importante, pois faz parte do
cotidiano de qualquer pessoa. Tivemos como meta levar ao
entendimento dos alunos a importância e a relevante prática
que se faz necessária no bom relacionamento entre pedestres e
motoristas, ciclistas, enfim todos os cidadãos que fazem parte
do trânsito, para que possamos alcançar a diminuição da
violência no trânsito e o desrespeito as leis.

PROPOSTA
NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS:

Realizar atividades com os alunos para que reflitam sobre a
importância do autocuidado na hora da mobilidade, a pé, de

160 ALUNOS - PERÍODO MANHÃ

ônibus, dentro do carro como passageiro.

147 ALUNOS - PERÍODO TARDE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

As professoras trabalharam com o material disponibilizado
pelo Detran. Após isso, cada professora fez um trabalho
diferenciado com sua turma, vistos adiante nas fotos e
detalhados.
OBJETIVO

Fazer com que os alunos compreendam que todos podem
fazer sua parte pelo bom andamento do trânsito.

Kelly Andressa Dickel Cseh
Neuza Tabata Frezatto da Costa

PROPOSTA

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta a
orientação de crianças na faixa etária de 5 e 6 anos a respeito
de atitudes seguras no trânsito, afim de prepará-las para uma
convivência saudável e segura no espaço público.

Num segundo momento, montamos uma via sinalizada
(com semáforos, placas de advertências, faixa de pedestre).
Para esse momento, foi utilizada a música da Xuxa
“Atravessar a rua”.

OBJETIVOS

Despertar para a necessidade do cumprimento de regras
no trânsito a partir de um texto informativo. Conhecer o
funcionamento dos semáforos a partir de atividades práticas.

ATIVIDADES
Iniciar

na

roda

de

conversa

com

o

disparador

“semáforo”. Mostrar a figura e deixar que levantem suas
hipóteses e relatem suas experiências. Depois, questioná-los:
Porque inventaram o semáforo? Onde ele foi criado? Será que
já era com as mesmas cores que vemos hoje? Então, ler o
texto “Problema de trânsito não é de hoje”. Em seguida
trabalhar o quebra cabeça do trânsito.

Jaqueline Mateus Luz

PROPOSTA

O trabalho a ser desenvolvido tem como proposta tornar
as crianças cidadãos conscientes no trânsito.

OBJETIVOS
Ampliar o entendimento dos alunos para o exercício da
cidadania nas vias públicas e fazer com que adquiram o

Produção de texto com o tema “Trânsito seguro”

conhecimento na escola e compartilhem com seus familiares.

ATIVIDADES
Após o trabalho com a cartilha “Detran na Escola”, foi
enviado uma pesquisa para casa dos meios de transporte
mais utilizados pela família. Com esses dados, foi construído
um gráfico.
Confecção de semáforo e significado das cores

Observação dos cartazes sobre acidentes de trânsito e
discussão
Carrinhos confeccionados pelos alunos e colados na pista
obedecendo as regras de trânsito

Andiara Kieling Gomes

OBJETIVOS
Identificar a Educação para o Trânsito como fator de
segurança individual e coletiva. Compreender a importância
de cumprir regras de trânsito para garantir uma circulação
segura e eficiente.

ATIVIDADES
Conversação e discussão sobre a importância das regras
de trânsito; abordar os deveres do pedestre e do motorista
nas vias públicas.

Jogo de letras móveis sobre o trânsito

Divanil Aparecida Colaço Gibrim

PROPOSTA
Atualmente faz-se necessário abordar com os alunos
conceitos de segurança no trânsito, pois com o aumento da
frota de veículos em nossa cidade, compreender normas e
regras de trânsito é fundamental para a criança saber se
proteger nas vias públicas.

OBJETIVOS
Trabalhar a música “Cuidado Criança” de Newton Helinton
que desenvolverá na criança conceitos básicos de segurança
como:

- Andar na calçada;
- Olhar dos dois lados antes de travessar a rua;
-Atravessar na faixa de pedestre;
- Identificar as cores do semáforo;
- Conhecer as normas de trânsito.
Para que assim tornem-se pedestres conscientes.

Jaqueline Mateus Luz

Foi pedido para que os alunos desenhassem o ciclista
OBJETIVOS
Exigir seus direitos enquanto pedestre, passageiro e

como parte integrante do trânsito, com seus direitos e
deveres.

ciclista, questionando comportamentos que sejam contrários
ao seu direito de transitar com segurança.

ATIVIDADES

Pesquisa dos meios de transporte mais utilizados pela
família.
Realização de um gráfico a partir das informações.
Realização das atividades da apostila do Detran.
Explicação sobre

o uso da bicicleta – um meio de

transporte econômico e não poluente.
Foi realizado um circuito simulando o trânsito, envolvendo
as regras, travessia pela faixa de pedestre, obediência á
sinalização.

Os

alunos

bicicletinhas e motinhos.

Explicação sobre a história da bicicleta e sua evolução.
Pesquisa oral sobre o entorno da escola: Existem ciclovias ou
locais adequados para o tráfego de bicicletas?

trouxeram

carrinhos,

bonecos,

Marcia da Rocha

OBJETIVOS
Entender e participar do trânsito como um bom pedestre,
obedecendo as leis.

ATIVIDADES
Após Roda de Conversa sobre o trânsito, os alunos
confeccionaram cartazes.

Aline Teixeira da Cruz

PROPOSTA
É imprescindível que os alunos reconheçam os elementos
que fazem parte do trânsito no trajeto de casa até a escola,
especialmente

no

entorno

desta.

Ao

identificar

estes

elementos, perceberão a importância de agir com cuidado no
dia a dia, reconhecendo-se como usuários das vias públicas
na condição de pedestre ou passageiro que reconhecem e
respeitam as leis de trânsito.

OBJETIVOS
Discutir e identificar elementos de trânsito presentes no
dia a dia do aluno, auxiliando na formação de comportamento
responsável.

ATIVIDADES

Discutiram a melhor forma de representar as observações e as
anotações na confecção dos cartazes

Exposição dos cartazes confeccionados pela turma na escola

Observação dos elementos do trânsito presentes no entorno
da escola e realização de anotações pertinentes aos
elementos encontrados, apontando sua finalidade

Claudia Teixeira

OBJETIVOS

Reconhecer que o movimento de pessoas e veículos em
um lugar se chama Trânsito. Entender que o pedestre é
sempre o ser mais frágil e vulnerável e que precisamos de
regras para melhor convivermos no trânsito.

ATIVIDADES
Trabalho com a Cartilha “Detran na Escola”. Este trabalho,
embora iniciado agora, é longo e seu término se dará no final
de novembro.

Eliana Maria Meretka

OBJETIVOS

Passeio ao redor da escola para verificar as reais situações
vividas no trânsito.

Conscientizar os alunos para que haja cooperação,
respeito e responsabilidade no trânsito.

ATIVIDADES

Leitura com os alunos sobre uma situação vivida no
trânsito envolvendo o respeito.

Trabalho com a cartilha “Detran na Escola”

Os alunos perceberam que o entorno da escola apresenta
Ludo do trânsito

várias sinalizações, mas também alguns problemas...

Ludo do trânsito

Após o passeio, as crianças fizeram o registro do que foi
visto:
Quebra-cabeça

Jogo da memória

Jaqueline Gomes

OBJETIVOS
Pesquisar acidentes no trânsito, com o intuito de
compreender o que impede a boa comunicação no mesmo.
Observar as causa de acidentes no trânsito, diagnosticando
possíveis soluções para evitá-los.

ATIVIDADES
Após o trabalho com a cartilha “Detran na Escola”, os
alunos realizaram pesquisa em jornais e revistas referente a
acidentes de trânsito.

OBJETIVOS

Em grupos, montaram cartazes para alertar a comunidade
sobre como evitar acidentes no trânsito.

Stela Maris Ravaglio da Rocha

OBJETIVOS

“Acidentes - como evitá-los”

Conscientizar os alunos a ter atenção, respeito e
responsabilidade no trânsito. Identificar e formular sugestões
para um trânsito seguro.

ATIVIDADES
Leitura de texto informativo e discussão em duplas e
exposição para a turma sobre o texto lido (opinião e o que
podemos fazer para melhorar); Trabalho com a cartilha
“Detran na Escola”.

“Boas atitudes no trânsito’

Jogos educativos sobre o trânsito

Confecção de cartazes com os temas:
“Conscientização no trânsito”

