
                                                                                            

Projeto Educação para o Trânsito 

Sabemos da grande importância de conscientizar os nossos estudantes dos perigos que 

existem no trânsito quando não são tomados os devidos cuidados. É importante desde a 

infância trabalharmos o respeito ao trânsito para que, desde cedo, a criança tenha informações 

sobre a necessidade de conhecer e respeitar as leis de trânsito para a segurança de todos. 

Acreditamos que a educação assume o papel de formar cidadãos mais críticos, conscientes e 

aptos para viverem em sociedade e enfrentar situações que acontecem no cotidiano. 

Destacamos a importância de incluir no currículo das escolas assuntos que afetam a vida de 

toda a comunidade local e a Educação para o trânsito é um desses temas transversais que pode 

transpassar pelas diversas áreas do conhecimento. Mas, infelizmente, temos que ressaltar que 

o Colégio ainda não está nesta fase, pois ainda estamos dando mais ênfase nas datas que 

lembram das várias situações e cuidados que devemos ter no trânsito, como o Maio Amarelo.  

Nestes momentos procuramos desenvolver atividades de reflexões e observações de situações 

encontradas no dia a dia, repassamos conceitos, valores, hábitos e comportamentos seguros 

que devemos ter no trânsito para que os estudantes  possam se tornar adultos responsáveis e 

conscientes dos nossos atos no trânsito, além das atividades e pequenos projetos desenvolvido 

pelo Colégio contamos com a  parceria do Departamento de Trânsito de Francisco Beltrão 

que oferece palestras e outras atividades para as escolas e todos os anos realizamos a visita 

na Escola de Trânsito de Francisco Beltrão, onde os estudantes assistem uma palestra 

referente ao assunto e fazem a prática como pedestres. Apesar de já existir um trabalho 

realizado no Colégio, concordamos com a justificativa do projeto DE EDUCAÇÃO PARA 

O TRÂNSITO quando destaca que “há muitos avanços a serem alcançados no que se refere 

à Educação de Trânsito, por exemplo, conseguirmos uma abrangência ainda maior, quanto à 

quantidade de alunos atendidos anualmente, com ações que extrapolam o ambiente de sala de 

aula e proporcionam aprendizado em vivências práticas”. E é justamente por isso que 

achamos de grande importância o êxito do projeto, onde os estudantes das Escolas 

Particulares poderão participar melhorando cada vez mais a educação para o trânsito. 
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