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Resumo 
O Projeto Educação para o Trânsito, desenvolvido em escola municipal de Goiânia 

com turma do ciclo I, foi elaborado a partir das observações feitas na escola, na qual 

constatamos uma grande movimentação de veículos e pedestres e pouca sinalização 

para o referido fluxo. Com isso, o objetivo desse projeto foi de mobilizar os estudantes, 

professores e comunidade para agirem corretamente no trânsito, orientando-os a partir 

de suas vivências e a realidade que os cerca. Para o estudo sobre a temática trânsito, 

utilizamos de alguns recursos como vídeos, textos, música, reportagens, jogos, 

confecção de cartazes para a divulgação do trabalho realizado, que proporcionou a 

análise e a discussão do tema do projeto. O objetivo central desse projeto foi de 

compreender as leis de trânsito e a necessidade de cumprir a mesma. As discussões 

acerca do tema do Projeto foram significativas e os estudantes relatavam seus olhares e 

suas vivências sobre a temática. Ao trabalhar o tema violência no trânsito, os alunos 

criaram algumas frases na qual foi feita uma votação para eleger a melhor, e esta foi 

confeccionada uma faixa com a seguinte frase dita por uma aluna da turma, “Mais 

respeito e menos violência no trânsito”. Essa faixa foi fixada no pátio da escola para que 

todos pudessem ter acesso. Agendamos uma visita da Agência Municipal de Trânsito, 

Transporte e Mobilidade (AMT) na escola, esse foi um momento importante de 

aprofundamento e diversificação das atividades e conteúdos sobre o trânsito. A palestra 

contou com vídeos para exemplificar a importância da boa conduta no trânsito 

independente da condição em que o cidadão se encontra, seja ele como pedestre ou 

como condutor. Também tivemos encenações realizadas com a participação dos alunos 

sobre orientações aos transeuntes sobre como atravessar a rua. Avaliamos que o projeto 

Educação para o Trânsito foi desenvolvido com grande envolvimento e compreensão 

dos conteúdos, valores e atitudes abordados. 
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1 Trabalho orientado pela Profa. Marilza Vanessa Rosa Suanno (FE/UFG). 
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