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DA ROTINA ESCOLAR A EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO: AÇÕES AFIRMATIVAS 

NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA NA ESCOLA E NO TRÂNSITO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A escola é um espaço público, e como qualquer tipo de espaço possui regras para 

melhor utilizá-lo. Da mesma forma as ruas e avenidas, elementos articuladores das 

localidades e da mobilidade. Onde os habitantes transitam e tem oportunidade de observá-

las e entende-las. Em ambos os espaços existe o fluxo de pessoas, a escola com um menor 

fluxo de movimento, ruas e avenidas com um fluxo muito denso tanto de pessoas quanto 

de veículos. 

Para que possamos transitar com tranquilidade e segurança nas vias urbanas, o 

Brasil possui o Código Nacional de Trânsito, que regulamenta o trânsito de veículos e 

pedestres, ou seja, normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com 

segurança e sem conflitos. 

Nas escolas técnicas, este fluxo apesar de ser muito menor, é necessário que os 

alunos possam transitar entre os ambientes da escola, também com tranquilidade e 

segurança. Desta forma é necessário criar regras e normas para o convívio e contribuir 

para formar cidadãos responsáveis, autônomos e comprometidos com a preservação da 

vida.  

Assim os cidadãos assumem papeis em diferentes momentos como pedestres, 

passageiros e ou condutores. Estes papéis apesar de serem diferentes, denotam uma 

atenção em cada uma destas situações. É a partir do Código Nacional de Trânsito aplicado 

em uma unidade escolar que buscamos formar cidadãos que modifiquem seus 

comportamentos, agindo cooperativamente e gentilmente em ambas as situações. 

Reduzindo os acidentes através de ações geradoras de maior segurança e melhor 

qualidade de vida, tanto dentro da escola, quanto no trânsito. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Aprimorar a cidadania, respeito e responsabilidade coletiva e individual, visando 

maior mobilidade, adequação e fatores que envolvam planejamento, organização, 

segurança e conhecimento de regras específicas e gerais, no ambiente escolar e na vida 

em sociedade. 
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Especifico 

• estudar o layout da unidade; 

• observar o fluxo de pessoas na unidade escolar; 

• apresentar o Código Nacional de Trânsito; 

• relacionar as regras de trânsito com a mobilidade dentro da unidade; 

• desenvolver ações afirmativas de educação para o trânsito; 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Conscientizar a comunidade escolar e suas famílias da necessidade de conhecer e 

exercitar efetivamente as regras de trânsito, como forma de exercer nossa cidadania. 

 

METODOLOGIA 

As atividades serão desenvolvidas com os alunos do 3º ano do ensino médio 

integrado ao ensino técnico dos cursos: Administração, Logística e Segurança do Trabalho 

da Etec. Assim serão realizadas diversas metodologias no desenvolvimento deste projeto 

como: 

• Ações proativas para educação de cidadania, desenvolvidas no componente 

curricular de sociologia; 

• Apresentação do Código Nacional de Trânsito na disciplina de Logística 

Empresarial e Gestão de Transportes; 

• Criação de redações sobre redução de acidentes na disciplina de língua 

Portuguesa e Literatura; 

• Mapeamento e confecção de comunicação visual baseado no Código Nacional de 

Trânsito; 

• Instituição da semana de combate a acidentes de trânsito a ser realizada na terceira 

semana do mês de novembro; 

• Apresentação de mímicas e paródias sobre redução de acidentes. 

 

Cronologia - 2017 

• AGOSTO: apresentação do projeto aos discentes e o Código Brasileiro de Trânsito; 

• SETEMBRO e OUTUBRO: desenvolvimento das oficinas de redação, verificação do 

fluxo e do layout, confecção da comunicação visual; 

• NOVEMBRO: ensaio das parodias e das mimicas e entregas das comunicações 

visuais. 



Número da Inscrição: 04472 

• NOVEMBRO: 20 a 24 de novembro: Ações para Segurança no Trânsito – 20/11 Dia 

Mundial em memória das vítimas de trânsito (Word Day of Remenbrance - WDR). 

O evento acontecera com intervenções dos alunos no período de maior fluxo da 

unidade – horário dos intervalos – com apresentações de mimicas, parodias. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

FOTOS 

Dia do profissional em Logística – Segurança no Trânsito 

 

Integração das turmas de Segurança do Trabalho, Logística e Administração 
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Fonte: Arquivo do autor 
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PARÓDIAS 

1) PARÓDIA: Ora bolas – Palavra Cantada 

 

Oi, oi, oi 

Olha aquele carro 

O carro está bem parado no farol 

vermelho 

Quem é o vermelhinho? 

Vermelhinho é pra parar 

E o amarelo? 

O amarelo é pra frear 

Mas e o verdinho? 

O verde pode ir 

E aquelas listras? 

é para o pedestre 

E aquela placa? 

Não pode estacionar 

E aquela outra? 

Não pode retornar 

E a que tem números? 

Aquela é uma placa 

De velocidade 

Que não pode ultrapassar 

Se não o radar 

Pode te pegar 

Devo ter o carro? 

O carro é um automóvel feito para 

transportar 

Oi, oi, oi 

Olha aquele carro 

O carro está bem parado no farol 

vermelho 

Quem é o vermelhinho? 

Vermelhinho é pra parar 

E o amarelo? 

O amarelo é pra frear 

Mas e o verdinho? 

O verde pode ir 

E aquelas listras? 

É pra o pedestre 

E aquela placa? 

Não pode estacionar 

E aquela outra? 

Não pode retornar 

E a que tem números? 

Aquela é uma placa 

De velocidade 

Que não pode ultrapassar 

 

2) Paródia 

Na hora que se tocar 

Vai ver que isso não é drama 

Precisa raciocinar 

Use cinto de segurança 

 

Eu to aqui só pra te avisar 

O uso do celular vai te matar 

Fiz essa letra pra te conscientizar 

A desatenção vai te prejudicar 
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Se teu hobby é acelerar, já pode frear 

Mantenha a calma, a calma 

Eu preciso de você, mas pro relê valer 

Não pode beber, não pode beber 

Oah! 

 

Então leve um amigo 

Pra te ajudar 

Ou utilize um aplicativo 

Pra te salvar 

 

Então leve um amigo 

Pra te ajudar 

Ou utilize um aplicativo 

Pra te salvar. 

 

3) Paródia 

 

Se usar o cinto não tem acidente 

Então, dirija com cuidado 

olhe para frente. 

 

Tome cuidado para não fazer burrada 

Não fale ao celular e olhe para a estrada 

 

Então para, 

dirija com cautela. 

E repara, 

se lembre de dar a seta. 

 

Se tomar cuidado sua vida é poupada 

Melhor então que olhe para a estrada. 

 

4) Consequências 

 

Quando digo que não vou acelerar, 

É porque me amo. 

Quando digo que não quero mais correr, 

É porque me prezo. 

Eu tenho medo de andar na contramão 

E confessar que errei na direção 

Mas não posso o que vai ser de mim 

Se eu me embriagar um dia 

 

 

E nessa loucura de fazer o que é certo 

Boto a mão na consciência 

Pensado nas consequências 

Pra quê viver infringindo? 

Se eu posso respeitar a sinalização... 

Eu sei que dá certo! 

 

Chega de batidas, 

Dirigir depois que bebo, 

Brigar com todo mundo, 

Mostrar o dedo do meio 

Não arrisco a minha vida 

Não quero que esse seja o meu fim 

Eu só quero chegar no Itaim 

 

Andar pela cidade 

Da Penha à Liberdade 

Mas só quando o farol ficar verdin 
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Com responsabilidade 

Manter a velocidade 

Com segurança eu dirijo sim. 

 

5) Paródia: K.O. - Pabllo Vittar 

 

Prepara que agora é a hora 

Preste atenção 

Sinal vermelho não pode passar não 

O amarelo aguarde, se liga no verdão 

Pra sua segurança 

E dos parças 

Prepara 

Se der bobeira no trânsito 

Pode bater 

E vai ser logo multado pela CET 

Com 20 pontos a carteira vai perder 

Ameaças do DETRAN a você vai 

 

Se beber sai atropelando 

O bafômetro vai te pegando 

Pra o xadrez você vai rodando 

Chamo sua atenção agora 

Preservar vidas é da hora 

 

Baixe o som quando estiver guiando 

O som alto vai atrapalhando 

O pedestre tá atravessando 

Sua vida é importante 

Siga as regras nesse instante 

 

Prepara que agora é a hora 

Preste atenção 

Sinal vermelho não pode passar não 

O amarelo aguarde, se liga no verdão 

Pra sua segurança 

E dos parças 

Prepara 

Se der bobeira no trânsito 

Pode bater 

E vai ser logo multado pela CET 

Com 20 pontos a carteira vai perder 

Ameaças do DETRAN a você vai 

 

MIMICAS 

 

1) MÍMICA: Direção Defensiva 

 

ELENCO: Motorista, Farol interativo,  Senhora de idade,  Anjo, Deus  

  

Motorista aparece com seu carro causando caos entre os telespectadores, guiando 

o automóvel sem direção exata, esbarrando nas pessoas e sem atenção às normas de 

segurança; não utiliza cinto de segurança, dirige com uma garrafa de álcool na mão e com 

o som da música alto.  
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O farol observa a cena e reprova a ação, demonstra acentuadamente as cores do 

semáforo e mostra um ursinho de pelúcia com a frase “Foco no trânsito” escrita atrás. O 

motorista ignora e segue em alta velocidade, e ao ver a cor amarela do semáforo acelera. 

Uma senhora de idade aparece seguindo lentamente para atravessar a rua, e quase é 

atropelada pelo motorista, que desacelera um pouco e briga com a senhora; esta, por sua 

vez, ainda em processo de recuperação do susto, zanga-se e igualmente pragueja contra 

o motorista já distante.  

O celular toca e o condutor do veículo decide atender sem alterar sua atitude.  O 

carro colide contra o poste que apoia o farol e resulta na morte do motorista; este cai no 

chão com o carro e o farol. O morto levanta-se, representando o espírito, que vai em direção 

ao céu. Encontra lá Deus e um anjo ao seu lado. O último para a entrada do motorista, 

pergunta para seu senhor se o indivíduo pode entrar e volta o proibindo. O espírito-motorista 

não compreende tamanha injustiça e reclama. Deus interfere: cruza os braços, faz um rosto 

severo, toma a garrafa de bebida alcoólica e a levanta, pedindo ao anjo que mostre a placa 

que proíbe seu consumo enquanto condutor. O anjo joga a placa na cabeça do motorista, 

e é repreendido.  

Pede o celular ao motorista, que se faz de desentendido e diz que não o tem, 

enquanto o anjo pega de seu bolso. Deus recebe o aparelho do anjo e mostra a placa 

referente à atitude. O anjo preparava-se para jogar a placa novamente, mas desiste sob o 

olhar do chefe. Deus caminha ao redor do espírito, mostra todas as placas que 

representavam a lei e foram ignoradas, ao passo que o anjo o segue e castiga e condena, 

com as placas e as expressões, os atos.  

Por fim, Deus apreende o carro do motorista no céu. Manda-o ao inferno apontando 

para uma placa, e por reclamar seu carro, Deus lhe indica uma placa abaixo com o símbolo 

de uma bicicleta com rodinhas, e demonstra que ele deverá aprender novamente pelos 

veículos de locomoção simples, e será este o seu castigo pela eternidade. 

 

2) ROTEIRO DA MÍMICA 

 

Elenco: Motorista, Passageiro, Motorista do Caminhão, Garota atravessando a rua com o 

celular e Rapaz que aciona o resgate:  

 

A garota atravessa a rua distraída com o celular e quase é atingida por um carro, o 

motorista e o passageiro começam uma discussão por quase terem a atropelado. 
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Na outra mão vem o caminhoneiro que após passar horas dirigindo está cansado e 

com muito sono, o motorista do caminhão dorme no volante e seu veículo vai para 

contramão e atinge o veículo onde estava havendo uma discussão. 

Após presenciar a cena, um rapaz que estava do outro lado da rua desesperado 

aciona o resgate para atender as vítimas do acidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


