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Objetivos
Visamos trabalhar as questões rela-
tivas ao trânsito por meio de novos 
olhares, abandonando o enfoque re-
ducionista e pensando o tema de for-
ma abrangente, levando em conside-
ração os espaços de locomoção, as 
condições socioambientais, as causas 
e as consequências do tráfego. Nos-
sos principais objetivos são:
• Formar o comportamento do ci-

dadão enquanto usuário das vias 
públicas na condição de pedestre, 
passageiro e condutor.

• Conscientizar acerca das respon-
sabilidades individuais e coletivas.

• Promover o autocuidado.
• Chamar a atenção para as ques-

tões que envolvem o meio am-
biente.

• Fomentar a inclusão social.
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JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA
Acreditamos que o diálogo entre as disciplinas é essencial. Por isso, construímos “pontes” que 
facilitam a comunicação entre os temas mais pungentes da atualidade: segurança, mobilidade, 
urbanização, meio ambiente, liberdade, inclusão, acessibilidade, ética, política, entre outros.
Estima-se que o Brasil gasta 30 bilhões por ano com acidentes de trânsito. Para se ter uma ideia, 
este valor já chegou a corresponder a mais de 36% da verba destinada para despesas referentes 
à manutenção e desenvolvimento do ensino no país.

Tendo em vista os dados supracitados, é natural e necessário que todos os cidadãos brasileiros 
integrem este movimento global pela segurança no trânsito, a fi m de estimular esforços não só no 
sentido de conter, mas, principalmente, para reverter a tendência crescente de mortes e ferimen-
tos graves em acidentes de trânsito.
Apresentamos um projeto totalmente alinhado aos esforços mundiais, correspondendo inclu-
sive às exigências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas Diretrizes Nacionais 
de Educação para o Trânsito no Ensino Fundamental, aprovadas pela Portaria nº 147/2009 do 
Denatran.
A proposta feita pelo Denatran para o governo e para a sociedade civil, para o enfrentamento da 
grave realidade do tráfego no país, inclui mobilizar os setores governamentais e não governamen-
tais, empresariais, educacionais, técnicos e acadêmicos para que adotem ações que promovam 
o respeito às regras de trânsito, às pessoas e ao meio ambiente e que incentivem as pessoas a 
adotarem um comportamento mais seguro, ético e solidário. Os programas de educação deverão 
ser inclusivos, contemplando as pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida.

MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
A educação para o trânsito deve, além de promover o respeito às regras de trânsito, fomentar uma 
profunda mudança cultural em nossa sociedade, incentivando práticas mais éticas e solidárias 
entre os cidadãos.
Estamos vivendo uma transformação extremamente positiva nesse sentido, pois o planejamento 
urbano, alinhado às políticas de mobilidade urbana e inclusão social foi uma importante conquista 
para assegurar os direitos de pessoas portadoras de necessidades especiais e melhorar a quali-
dade de vida da população.
Vimos, a partir da segunda metade do século XX, um esforço cada vez maior, por parte do Estado, 
no sentido de fomentar a inclusão de parcelas da sociedade que foram, outrora, negligenciadas. 
Contudo, a sociedade civil ainda está assimilando essa nova realidade.

A Organização da Nações Unidas (ONU) estabeleceu, com base no estudo di-
vulgado pela OMS, a década 2011-2020 como a Década de Ação para Segu-
rança Viária, convocando todos os países signatários para esse esforço mundial



A FUNÇÃO SOCIAL DO EDUCADOR
Somente por meio da educação é possível modifi car hábitos culturalmente arraigados. O papel 
da escola e do educador é justamente promover o diálogo, estabelecer regras de convivência e 
estimular o conhecimento das variadas formas de expressão cultural. Alinham-se a este tema as 
questões relacionadas à mobilidade urbana e à inclusão social.
Cabe ao educador trabalhar em sala de aula os conceitos de acessibilidade, mobilidade e inclu-
são. Esses termos signifi cam muito mais que garantir que pessoas com defi ciências ou mobi-
lidade reduzida participem de atividades comuns a todos os cidadãos. Signifi cam, sobretudo, 
eliminar as barreiras - físicas e simbólicas – para sua livre manifestação.
A falta de informação e o preconceito, são barreiras simbólicas que podem ser facilmente des-
construídas por meio da educação.
A mobilidade está diretamente associada à qualidade de vida do cidadão e à preservação do meio 
ambiente. Nesse sentido, a abordagem educativa de questões como o respeito às regras de trân-
sito e à segurança de motoristas e pedestres pode ser uma boa oportunidade para refl etir sobre 
modos de vida, preservação ambiental e relações sociais. 
Por isso, o educador deve valer-se de seu entorno para elencar os temas mais relevantes e, dessa 
forma, criar sua própria estratégia pedagógica. Levando sempre em consideração a realidade do 
aluno e incentivando-o a refl etir de forma crítica acerca de seu cotidiano.



DIFERENCIAIS

Aproximar o conteúdo da realidade do aluno é o caminho mais curto 
em direção ao entendimento. Por isso, priorizamos atividades que va-
lorizam e ressignifi cam as vivências de cada um.

Linguagem des-
contraída e atual, 
que dialoga dire-
tamente com o 
aluno e contempla 
seu universo e re-
ferências visuais.
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fi xar o que foi ensinado 
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ITENS QUE COMPÕEM 
O PROJETOO PROJETO

Livro teórico

Livro do educador

Livro atividades

Livro da família

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

• NÃO USE DEMAIS 
A BUZINA

• NÃO PARE NA 
FAIXA DE PEDESTRES
• NÃO JOGUE LIXO 

PELA JANELA

FAIXA DE PEDESTRES
NÃO JOGUE LIXO 

• CUIDADO AO 
ATRAVESSAR A RUA

• DIRIJA COM ATENÇÃO
• CUIDADO COM 

AS CRIANÇAS

DIRIJA COM ATENÇÃO

SINAL VERMELHO SINAL VERDESINAL AMARELO
• USE SEMPRE O CINTO 

DE SEGURANÇA 
• RESPEITE A SINALIZAÇÃO
• TENHA TRANQUILIDADE 

NO TRÂNSITO
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