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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos os meios de transporte multiplicaram. As crianças a pouco tempo atrás 

tinha as ruas as praças os terrenos baldios, para brincarem. Hoje elas perderam esses espaços  

para os veículos. Em nossa cidade o número de carros quase chega a um por habitante. O 

trânsito é bastante complicado, há uma falta de respeito aos pedestre, as leis, aos sinais, as 

placas, as faixas, carros estacionados nas calçadas. Muitos motoristas imprudentes. As crianças 

e adultos são vítimas desse progresso sem educação para o respeito às leis do transito.  

Frequentemente está  havendo  perigo no trânsito e isso faz com que  as estatísticas crescem 

com um número alarmante de acidentes todos os  dias em nossa cidade. 

É preciso redobrar  os  cuidados. Diante desse cenário  é que surgiu esse projeto no 

sentido de discutir e conscientizar as crianças sobre a importância de respeitar as leis do transito. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Refletir com os alunos as questões relacionadas ao uso do transito de maneira 

responsável, por meio de conhecimentos básicos sobre o transito urbano que envolve: os 

veículos, os pedestres, a sinalização, os valores essenciais à vida e a convivência socialmente 

por meio da educação para o trânsito. Conhecimento sobre a história dos meios de transportes 

e do transito; reconhecer os diferentes meios de transportes aéreos, aquáticos e terrestres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 
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❖ Refletir com os alunos as questões relacionadas ao uso do transito de maneira 

responsável; 

❖  Identificar os conhecimentos básicos sobre o transito urbano que envolve: os veículos, 

os pedestres, a sinalização, os valores essenciais à vida e a convivência socialmente por 

meio da educação para o trânsito; 

❖ Conhecimento sobre a história dos meios de transportes e do transito; reconhecer os 

diferentes meios de transportes aéreos, aquáticos e terrestres. 

 

CONTEÚDO 

 

❖ Sinais de trânsito; Faixa de pedestre, placas sinalização, conduta do trânsito; 

❖ Os perigos e as imprudências que a tecnologia traz usada no momento errado; 

❖ Dados geográficos com número de acidentes; 

❖ Diferentes tipos de transporte; 

❖ Respeito e boas condutas no uso responsável do trânsito. 

 

METODOLOGIA/RECURSOS 

 

Os alunos serão incentivados através de vídeos, e histórias de acontecimentos ocorrido 

na cidade e em todo o Brasil. No decorrer do projeto serão trabalhados os seguintes conteúdos: 

realizações de apresentação de teatro e dramatizações. 

Vídeo, cartazes, simulação de uma vivência no trânsito, roda de conversa, pinturas, 

recortes e atividades. 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO-RESULTADOS 

 

Espera-se com aplicação desse projeto  as crianças da quinta série com dez anos reflitam 

e se conscientizem sobre os perigos no transito, a partir do seu uso de maneira irresponsável e 

inadequada. Despertar nelas o espirito de responsabilidade ao se beneficiar dos meios de 

transporte seja ele pedestre, bicicleta, moto, carro, transporte coletivo dentre outros. Queremos 

que 90% dos alunos alcancem o objetivo e que entendam   a importância do respeito às leis de 

transito sendo um multiplicador dessas ideias em prol da vida e do bem comum.  As crianças 

participarão de todas as atividades neste projeto, serão orientadas e avaliadas durante as suas 

atividades. 
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