
Educação no Trânsito: Isso se aprende desde cedo. 

Percebemos o problema em relação à acessibilidade por nós mesmos, afinal, 

enquanto pessoas que não possuem CNH, fazemos uso diário do transporte 

público, ciclovias, calçadas e faixas de pedestres, podendo assim perceber que 

a falta de acessibilidade não se dá somente a pessoas com problemas físicos, 

mas sim a todos nós. 

Identificamos que a comunidade adulta não coloca em prática o conhecimento 

já adquirido em relação ao trânsito, levando em consideração a dificuldade de 

conscientizar essa parcela da população, verificamos a importância de modificar 

essa situação através das crianças, uma vez que há informação porém essa não 

é colocada em prática. 

Levando em consideração que crianças possuem maior facilidade de 

aprendizado e a existência de programas da prefeitura relacionados ao assunto, 

é propício levar esse tema até a sala de aula, através de atividades lúdicas que 

incentivem as crianças a se interessar pelo tema. 

Utilizamos o conhecimento já adquirido através de palestras realizadas 

anteriormente na escola, para retomar o tema em uma conversa informal onde 

colocamos alguns pontos importantes e demos espaço para as crianças 

contarem também suas experiências, levando-as também a interagir através de 

gincanas sobre temas como: transporte público, acessibilidade, infrações de 

trânsito, etc. 

Pensando no público que estávamos interagindo resolvemos dividir em grupos 

de 8-10 crianças, que passaram por três gincanas diferentes abordando temas 

também diferentes, o que tornou dinâmico e fácil de ser realizado. 

Tentamos levá-las a refletir sobre como reagir em determinadas situações. 

Nos dividimos em três grupos onde cada um deles ficou responsável por criar 

uma atividade, nesses grupos cada participante desempenhou um papel.A partir 

dessa divisão foi mais fácil dar atenção aos mínimos detalhes e aumentar as 

pesquisas sobre o assunto, podendo ampliar o conhecimento das crianças 

através da conversa e das atividades. 

Informações sobre o trânsito brasileiro 

According to the Brazilian traffic code, the use of lanes by people, vehicles and 

animals, isolated or in groups, whether or not they are used, is considered transit 

for the purpose of movement, stopping, parking and loading or unloading 

operations. Transit, under safe conditions, is a right of everyone and the duty of 

the organs and entities that are components of the National Transit System, these 

being, within the scope of their respective competences, to adopt the measures 

to ensure this right. 



 

 

 

What is accessibility? 

The word accessibility refers to the possibilities that people must find to have 

access to a place. At present accessibility is often related to people with physical 

disabilities, but this lack of accessible passages affects a large part of the 

population, from a physically disabled to an elderly person or a hand with a baby's 

touch. We realize that there is still a great lack of accessibility in urban centers. 

 

 

What is the importance and relevance of discussing this 

issue in the community? 

The importance is linked to the awareness of the population and a whole way of 

participating in the present traffic in society. As a society we live with all types of 

people, be they with specific needs or not, but walking around we realize that in 

relation to traffic there is an exclusion of these people. 
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Fatalities in traffic accidents, by type
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Toledo 773 606 428 39 139 167 708 696 9 3 
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