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Título:   “ Educar sempre ” 

Localidade: São Paulo – SP 

Ação Específica: Projeto de prevenção de acidentes envolvendo motociclistas 

 

Justificativa 

A segurança no trânsito é um problema sério e atual no Brasil e no mundo, sendo tratada pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS como um problema de saúde pública. 

No mundo, os acidentes de trânsito são considerados a primeira causa de morte entre os jovens 
na faixa etária entre 15 e 29 anos.  

O Brasil está entre os países com maiores índices de acidentes. As estatísticas mostram que o 
número de acidentes e morte no trânsito não para de aumentar. Segundo o Ministério da Saúde, 
cerca de 6.000 crianças até 14 anos morrem e 140.000 são hospitalizadas anualmente no país, 
representando um alto custo para a rede do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Um panorama geral sobre os acidentes com vítimas na cidade de São Paulo em 2011, segundo 
a CET:  

 25.391 acidentes 

 32.134 vítimas 

   1.365 mortos ( entre os mortos, 45% de pedestres e 38% de motociclistas ) 

Acreditamos que a educação é um instrumento primordial para minimizar as estatísticas 
negativas em relação à incidência de pessoas lesionadas ou mortas diariamente nas grandes 
cidades, a abordagem sobre o trânsito necessita ser amplamente difundida nas escolas. 

Assim sendo, a implantação do Projeto “ Educação Sempre ” surge da necessidade em trabalhar 
a educação para o trânsito nas escolas, para conscientizar as crianças a partir do pré-escolar 
até  sua maior idade, a respeito das leis de trânsito. A escola tem papel fundamental na ação 
educativa para o trânsito e é o espaço determinante de formação de cidadãos conscientes. 
Entendemos que educando as crianças no presente é um começo de um trânsito humano e 
seguro no futuro. Essa necessidade é reforçada pelo Art.76 do Código de Trânsito Brasileiro 
quando determina como obrigatória a educação de trânsito nas escolas, da educação infantil ao 
ensino superior. 

 

Objetivos 

 Reduzir a ocorrência de acidentes de trânsito, em especial os acidentes envolvendo 
motociclistas. 

 Contribuir de modo a  formar não simplesmente motoristas, mas sim, cidadãos 
conscientes de que o trânsito é direito garantido por lei. 

 Sensibilizar o cidadão em relação ao seu comportamento enquanto usuário das vias 
públicas, na condição de pedestre ou condutor de veículos. 

 

Ações 

 Trazer o cotidiano do trânsito para dentro da sala de aula. 

 Ensinar as crianças e adolescentes as leis de trânsito. 



 Estimular o educando de maneira criativa, dinâmica e transformadora a ampliar seus 
conhecimentos sobre o trânsito e cidadania. 

 Promover a reflexão e a conscientização para um trânsito seguro. 

 Valorizar as crianças como agentes multiplicadores e transformadores. 

 

Estas ações serão alcançadas através de diversas atividades: 

 Conversa informativa sobre o cotidiano do trânsito; 

 Orientações sobre o espaço urbano e  observação  do trajeto casa-escola e escola-casa; 

 Trabalho com massa de modelar para conhecimento do trânsito: confecção de carros, 
animais, motos e placas de sinalização; 

 Texto informativo sobre comportamentos corretos no trânsito: pedestres, ciclistas, 
passageiros de ônibus, motociclistas e motoristas; 

 Confecções de cartazes e placas de sinais de trânsito; ; 

 Entrevista com um agente de trânsito; 

 Conversa sobre lugares apropriados para brincar;  

 Reprodução por meio de desenho e pintura do trajeto casa-escola e escola-casa; 

 Em Biologia e Ciências : discutir temas relativos a primeiros socorros; 

 Nas aulas de Educação Artística: confecção de materiais educativos para campanhas 
como placas, semáforos e veículos de papelão; 

 Em Matemática: elaboração de estatísticas e situações-problemas que envolvam o 
trânsito; 

 Em Língua Portuguesa: leitura de textos relativos ao trânsito e redações; 

 Em Sociologia e Filosofia: promoção de discussão de temas como valorização da vida, 
relações humanas, hábitos e atitudes condizentes com a paz no trânsito; 

 Em História: abordagem sobre a evolução dos meios de transportes; 

 Em Geografia: discussão sobre urbanismo e densidade demográfica; 

 Em Educação Física: decoração da quadra desportiva com vias  e sinalização, formando 
um cenário para dramatizações sobre trânsito. 
 

Metas 

 Implantar o ensino sobre o trânsito no currículo escolar, do pré-escolar  até  a maior idade 
em 100% das escolas públicas e particulares, visando mudar o comportamento das 
pessoas no trânsito e a prevenção de acidentes, no prazo de 2 anos, a partir da 
aprovação do projeto. 

 Avaliar o resultado dos objetivos propostos 12 meses após sua implantação. 

 

Cronograma para 2013-2014 

 Levar ao conhecimento de autoridades municipais nosso projeto. 

 Início da implantação do projeto, com a inclusão na grade curricular, do ensino pré-
escolar ao ensino superior. 

 

Propostas de Indicadores: 

Estruturas 

 Secretaria Estadual e Municipal da Educação 

 Secretaria Estadual e Municipal da Saúde 

 Secretaria Estadual e Municipal de Transportes 

 Escolas Estaduais e Municipais 



 Faculdades 

 DETRAN 

 DENATRAN 

 Polícia Rodoviária 

 CET 

 Centro de Formação de Condutores 

 Conselhos Gestores Municipais 

 Associações de Bairro 

 ONGs 

 Professores 

 Pais de Alunos 

 Guardas de Trânsitos 

 Voluntários 

 

Processos 

 Proposta de inclusão como tema transversal no projeto pedagógico eleborado. 

 100% de capacitação de profissionais intersetoriais na sistematização da Educação para 
o Trânsito, em 100%  das áreas de ensino. 

 Atuação conjunta de 100% dos profissionais intersetoriais para conduzir as crianças à 
reflexão e  à conscientização referente ao trânsito seguro. 

 

Resultados 

 Inclusão da educação para o trânsito na grade curricular. 

 100% da capacitação dos profissionais da educação e de outras áreas intersetoriais. 

 

Resultados Esperados 

 Crianças formadas e sensibilizadas em relação aos acidentes de trânsito; 

 Professores capacitados e atualizados na prevenção dos acidentes de trânsito. 

 

 

 

 

 

O projeto “ Educar sempre ” deverá ser inserido  no contexto das políticas pública como um 
Plano de Educação. 

Será levado ao conhecimento dos responsáveis, através da entrega de uma cópia protocolada 
no gabinete de um vereador que esteja envolvido na causa mobilidade urbana e educação no 
trânsito. 

 

 

 


