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1.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO

Nome: Joâo Luiz Martins

Matrícula: 15201611

Habilitação: Design

E-mail: joaolmartinss@gmail.com

Telefone: (48) 991628214

1.2   DADOS DO ESTÁGIO

Concedente: Labtrans - Laboratório de Transporte e Logística

Período Previsto: 02/09/2019 - 06/12/2019

Período referente a este relatório: 02/09/2019 - 22/11/2019

Supervisor/Preceptor: Amir Mattar Valente

Jornada Semanal/Horário: 30h/semana

Assinatura da concedente (ou representante):
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1.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES

Objetivo do estágio: Adiquirir conhecimento e experiencia na área, a fim de ter 
noção do funcionamento do mercado de trabalho e das rotinas da profissão de 
Designer.

Objeto(s) do estágio: Diagramação de materiais, criação de peças gráficas e 
demais atividades.

Programa de atividades (PAE): Editoração e finalização de material paradidático 
de educação para o trânsito do Programa Conexão DNIT, para o ensino fundamental, 
anos iniciais e finais, os quais universalizaram os objetos de conhecimento 
regulares, a saber: Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua 
Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Desenvolver capas para relatórios e 
produtos vinculados aos termos de execução descentralizadas desenvolvidos 
pelo LabTrans UFSC junto ao DNIT. Participar do desenvolvimento e geração de 
alternativas de conteúdo gráfico para portal e aplicativo Conexão DNIT.

1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA

Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Design possui um 
pequeno núcleo no laboratório, composto por somente dois profissionais, um 
diagramador e um ilustrator. A distinção das vertentes dos designer proporciona 
uma troca de conhecimentos proveitosa entre ambos.

O que foi abordado no estágio: Criação e desenvolvimento de peças gráficas e
materiais editoriais.

Atuação na área gráfica: Diagramação de materiais, criação de peças gráficas.

Atuação na área informatizada (mídias): Softwares utilizados: Adobe Indesign, 
Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.

1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Infra-estrutura física disponibilizada: O laboratótio é constituido de uma sala 
para uso dos seus colaboradores. Os designers tem acesso a dois computadores 
com configurações suficientes para o exercício das demandas. Ambos ficam um ao 
lado do outro, isso possibilita a comunicação e a troca de ideias dos profissionais.
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A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: O Design é 
uma das partes importantes no laboratório, onde está inserido na parte final das 
demanadas solicitadas.

O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
onde foi realizado o estágio: Na área de Design do laboratório.

Data do início do estágio: 02/09/2019

Data de encerramento do estágio: 06/12/2019

Carga horária diária: 6h

Horário diário do estágio (entrada e saída): 8:00 ás 14:00

1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO

Nome: Luciano Patrício Souza de Castro

Formação e cargo: Doutorado e Docente na Universidade Federal de Santa 
Catarina

Contatos (telefone/e-mail): (48) 37212434/luciano.castro@gmail.com
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2.1 QUADRO CONTENDO:

 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);

 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa

 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.

Semana/Mês Atividade desenvolvida

1ª/Setembro - Adequação do modelo das atividades paradidáticas para um 
template de padronização no Adobe Indesign

2ª/Setembro - Diagramação da primeira atividade paradidática, Língua 
Portuguesa para o 3º ano.

3ª/Setembro - Diagramação da atividade paradidática de Língua Inglês para 
o 3º ano.

4ª/Setembro - Produzir capa e etiqueta para o DNIT com o título “Modelo 
de Avaliação da Vida das OAEs para AET Baseado em Sistema 
B-WIN”.

1ª/Outubro - Diagramação da atividade paradidática de Matemática para 
o 1º ano.

2ª/Outubro - Diagramação da atividade paradidática de História para o 
6º ano.

3ª/Outubro - Diagramação da atividade paradidática de Geografia para o 
1º ano.

4ª/Outubro - Produzir capa e etiqueta para o DNIT com o título 
“Metodologias, Documentos Técnicos do Sistema e Código-
Fonte II”.

1ª/Novembro - Diagramação da atividade paradidática de Educação Física 
para o 3º ano.

2ª/Novembro - Diagramação da atividade paradidática de Arte para o 7º ano.

3ª/Novembro - Produzir capa e etiqueta para o DNIT com o título “Proposição 
de Modelo Tecnológico para Fiscalização Direta”.
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4ª/Novembro - Revisão dos materiais produzidos.

1ª/Dezembro - RECESSO
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO

a) AÇÃO 1:

Template para diagramação das atividades paradidáticas.

Briefi ng: Adequar as defi nições gráfi cas já existentes do modelo de atividades 
(grid, páginas-mestre, estilos, biblioteca e etc.), para uma versão padronizada e 
mais organizada no Adobe Indesign

Público-alvo: Diagramadores.

Imagem da aplicação da estruturação no Adobe Indesign.
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AÇÃO 2:

Diagramação da atividade de Língua Portuguesa 3º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Língua Portuguesa do 3º ano, denominada, “De 
olho no celular!”. Possuindo versão para o estudante e para o educador.

Público-alvo: Professores e alunos de 3º ano.

Primeira página da atividade “De olho no celular!”, versão do professor

13º ANO | LÍNGUA PORTUGUESA | PERCEPÇÕES E CUIDADOS NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

De olho no celular!
As regras do uso do celular não são apenas para os motoristas, fique atento!

Articulação didática
A articulação didática se dará a partir de uma tirinha sobre o uso 
de celular ao caminhar, vinculada ao objeto do conhecimento 
“estratégias de leitura”, uma vez que, a partir desse gênero 
textual, será feita a interpretação e a leitura de uma tirinha 
voltada para o trânsito, com intuito de incentivar, no estudante, 
o cuidado e a atenção ao caminhar na rua, conscientizando-o 
do uso do celular somente quando estiver em segurança.

Objeto de conhecimento
Estratégias de leitura.

Conceito de trânsito 
Pedestre.

Conteúdo
Celular.

Competência
Conhecer os riscos de usar o celular ao caminhar.

Habilidade
Identificar os riscos do uso de celular enquanto pedestre.

Tempo estimado
1 hora/aula.

Recursos 
Impressão da atividade para o estudante e/ou projetor 
multimídia, lápis, borracha e materiais para colorir.

A tecnologia tem impactado a vida das pessoas e, com mais intensidade, 
a das novas gerações. O texto Pedestres no Trânsito: regras sobre o uso 
do celular para evitar atropelamentos, disponível no site do Instituto de 
Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte (ICETRAN), aborda uma 
série de questões e de estatísticas para a segurança de pedestres, 
principalmente em relação ao uso do celular ao caminhar.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito
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2 DE OLHO NO CELULAR!

www.conexao.dnit.gov.br

Pedestres no Trânsito: regras sobre o uso do celular para evitar 
atropelamentos

Pedestres no trânsito têm 80% mais chances de serem atropelados

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Paraná (DETRAN-PR) digitar, ler, 
falar e usar o fone de ouvidos aumentam as chances de acidentes em até 80%.

Com o avanço tecnológico, as facilidades de uso da internet, o acesso à 
smartphones e outros aparelhos eletrônicos, campanhas educativas sobre o uso do 
celular enquanto se caminha se tornam cada vez mais relevantes.

Não importam as razões, usar o celular para acessar a Internet, 
mandar mensagens de texto e voz, jogar, ouvir música – mesmo 
usando fones de ouvido – resultam na perda da concentração e 
induzem que os pedestres tomem atitudes imprudentes no trânsito.

E as pesquisas estão aí para reforçar a periculosidade desta equação. Segundo 
uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia mais de 
60% dos pedestres no trânsito tinham o hábito de usar o celular, e mais de 70% 
admitiram deixar de olhar para os lados ao atravessar por estarem distraídos com 
seus smartphones.

Celular e distração: A ciência está de olho nesta equação

Com tantos riscos e mesmo cientes dos perigos do uso do celular em trânsito, por 
que será que ainda assim, as pessoas teimam em repetir este erro. 

Essa interrogação é tão curiosa que despertou a atenção da ciência, que tratou de 
explicar essa ação viciante.

Resultados de estudos do instituto especialista em vícios Center for Internet and 
Technology Addiction (CITA) apontam que as razões para os efeitos viciantes do 
uso do celular são fisiológicas.

A expectativa que se cria ao ouvir o som das notificações de mensagens, e-mail, ou 
redes sociais faz com que nosso cérebro libere dopamina, um hormônio que eleva o 
nível de excitação e com isso a sensação de recompensa positiva.

Essa sensação, faz com que áreas do cérebro, responsáveis 
pelo planejamento, pensamentos e tomadas de decisão, sejam 
prejudicadas, fazendo com que nós tenhamos menos capacidade de 
julgamento e com isso percamos o autocontrole.

Dominar os efeitos desse vício exige força de vontade. Se nosso cérebro, 
cientificamente falando, tem mais dificuldade de interromper este ato prazeroso, é 
mais um bom motivo para ficar longe do celular enquanto estamos em trânsito.

Para não fazer parte desta estatística, a regra é clara e exige atenção

Como pode-se perceber, caminhar pela cidade, falando ou manuseando o 
celular, faz com que as pessoas percam a concentração na via. Distraídos, podem 
atravessar a rua fora da faixa, ou quando o sinal está fechado para o pedestre, e 
muitas outras consequências.

Porém, muito pode ser feito para evitar que acidentes, inclusive fatais, aconteçam.

Um dos caminhos é seguir as recomendações que levantamos para você. 
Saiba como não fazer parte das estatísticas e tornar o trajeto diário pelas ruas 
mais seguro.

Certifique-se de ver e ser visto pelos motoristas

Ver e ser visto é uma das principais regras para os pedestres no trânsito. Para 
colocá-la em prática é preciso estar atento aos movimentos das ruas, e certificar-se 

4 DE OLHO NO CELULAR!

www.conexao.dnit.gov.br

Estratégias didáticas

As questões desta atividade são referentes à tirinha apresentada posteriormente, as quais 
discutem ações de percepção e de atitude de risco no trânsito. Sugere-se disponibilizar 
exemplos de seu cotidiano e do cotidiano dos estudantes para a discussão, bem como a 
realidade de ambos vivida na localidade da escola. É possível abordar os prós e os contras 
do uso do celular à saúde, ao meio ambiente e à vida social. A atividade inicia-se com a 
interpretação da tirinha, com várias questões para os estudantes responderem e, por 
último, um espaço para que eles desenhem um fi nal para a história da tirinha.

Atividade com gabarito

De olho no celular!
Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas por meio das tecnologias 
existentes no mundo, dentre estas, os smartphones têm muitos adeptos. Porém, 
você sabia que o celular pode representar um perigo no trânsito não só para quem 
está dirigindo, mas, inclusive, para quem está na condição de pedestre?

Veja a situação apresentada na tirinha.

Construindo os caminhos da atividade

33º ANO | LÍNGUA PORTUGUESA | PERCEPÇÕES E CUIDADOS NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

de que o motorista está realmente enxergando os outros a sua volta.
Fazer contato visual com o condutor ajuda muita nessa tarefa, certificando que ele 
identificou a presença do pedestre.

Mantenha o foco no seu trajeto evite o uso do celular

Outras atitudes também se mostram muito efetivas para evitar atropelamentos. 
Pedestres devem evitar o uso do celular em trânsito. Se o retorno de uma 
mensagem ou uma ligação não podem ser adiados, deve-se parar em local seguro e 
assim manusear o celular.

Transeuntes também não devem atravessar as ruas correndo, ou voltar para buscar 
objetos caídos no chão, devem olhar para os dois lados da pista antes de atravessar 
e sempre transitar com muita atenção.

Devem ainda, manter-se focados no seu trajeto e nas ações dos demais condutores, 
desviando de obstáculos que possam impedir que os motoristas os vejam.

Fique alerta aos sinais e caminhe com segurança

Respeitar as regras de trânsito e estar alerta aos sinais é outra premissa básica para 
se evitar atropelamentos.

Pedestres no trânsito devem fazer uso da faixa de segurança – ou das passarelas 
– para cruzar as ruas, respeitar o que indica os semáforos, as vias exclusivas e ter 
como prioridade os caminhos mais seguros e não os mais curtos para chegar 
ao seu destino.

Calçadas também escondem perigos

Engana-se quem acredita estar totalmente seguro nas calçadas. Elas também 
escondem perigos e todo cuidado é pouco para os pedestres no trânsito.

A regras de boa conduta sinalizam para que o pedestre faça uso das calçadas, 
mantenha-se afastado da rua e quando estiver acompanhado de mais pessoas, 
ande em fila única.

Celulares devem ser evitados também enquanto o pedestre estiver 
caminhando pelas calçadas. Inúmeros contratempos podem ser evitados, como 
tropeços e quedas, e outros acidentes também.

Repense o uso de fones de ouvido

Pedestres no trânsito devem priorizar por sua segurança. E isso só é possível 
quando ele mantém as condições de visão, audição e reflexos em perfeita ordem. 

É por isso também, que além do celular, deve-se também evitar o uso de fones 
de ouvido enquanto se está caminhando pela cidade. 

Apesar de deixarem o trajeto mais divertido, a prática deve ser usada com cautela. 
Deve-se manter um volume que permita ouvir os sons do que acontece ao seu 
redor e ao atravessar as ruas, deve-se tirar os fones do ouvido. 

Para manter a segurança dos pedestres no trânsito a lição é simples: deixe 
mensagens, ligações e toda a tecnologia dos smartphones para depois. Em 
trânsito, sua segurança e a dos outros que dividem este espaço com você, devem 
ser prioridade.

ICETRAN. Pedestres no trânsito: regras sobre o uso do celular para evitar atropelamentos. 
2017. Disponível em: https://icetran.com.br/blog/pedestres-no-transito-usando-celular/. 
Acesso em: 20 nov. 2018.

53º ANO | LÍNGUA PORTUGUESA | PERCEPÇÕES E CUIDADOS NO TRÂNSITO
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Mediação
A tirinha é um gênero textual, e, a partir deste, estratégias de leituras são estimuladas, 
pois trata-se de uma leitura para além do texto escrito, e sim, também, de imagens. 

A tirinha da atividade aborda os perigos de se utilizar o celular ao caminhar, principalmente 
na travessia de ruas. Por isso, é importante estimular os estudantes a refletiram sobre o 
texto escrito e sobre a imagem de maneira articulada para formarem suas interpretações.

A partir da tirinha, responda as questões abaixo:

1) Por que Pedro não percebeu que o semáforo abriu para os carros passarem?
Espera-se que o estudante responda que é por causa do uso do celular.

2) O que mais poderia ter acontecido se Pedro continuasse olhando para o 
celular enquanto caminhava?
Espera-se que o estudante responda que poderia ter ocorrido um acidente 
grave, um atropelamento, que o personagem poderia ter tropeçado, 
sido roubado, entre outras situações. É uma resposta pessoal.

 

3) Você já viu algum acidente de trânsito acontecer por conta de um pedestre 
estar usando o celular enquanto caminhava? Converse com seus colegas e 
com seu professor.
Resposta oral e pessoal.

Mediação
Estimule os estudantes a contarem seus incidentes. Para isso, conte 
algo da sua vida, algum roubo, alguma perda ou distração no trânsito, 
mesmo que não tenha presenciado um acidente em si.

4) Em que momentos as pessoas podem utilizar o celular na rua?
Espera-se que o estudante responda que é somente quando estiverem parados.

5) Desenhe um quadrinho finalizando a história. Como ela pode terminar?

Pessoal.

Você sabia? 
O uso do celular 
inadequado, 
por parte dos 
pedestres, aumenta 
em 80% a chance 
de envolvê-los 
em um acidente 
de trânsito.

Tá combinado? 
Utilize o celular 
somente em locais 
considerados 
seguros e utilize 
os fones de 
ouvido de maneira 
adequada para 
a sua segurança. 
Pode ser?

Páginas da versão do professor.
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13º ANO | LÍNGUA PORTUGUESA | PERCEPÇÃO E CUIDADOS NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________

De olho no celular!
Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas por meio das tecnologias 
existentes no mundo, dentre estas, os smartphones têm muitos adeptos. Porém, 
você sabia que o celular pode representar um perigo no trânsito não só para quem 
está dirigindo, mas, inclusive, para quem está na condição de pedestre?

Veja a situação apresentada na tirinha.

2 DE OLHO NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

Atividade

A partir da tirinha, responda às questões abaixo:

1) Por que Pedro não percebeu que o semáforo abriu para os carros passarem?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2) O que mais poderia ter acontecido se Pedro continuasse olhando para o 
celular enquanto caminhava?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3) Você já viu algum acidente de trânsito acontecer por conta de um pedestre 
estar usando o celular enquanto caminhava? Converse com seus colegas e 
com seu professor.

4) Em que momentos as pessoas podem utilizar o celular na rua?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5) Desenhe um quadrinho finalizando a história. Como ela pode terminar?

Vamos fazer um 
combinado? Utilize 
o celular e os fones 
de ouvido somente 
quando estiver em 
um local seguro 
e adequado. 
Pode ser?

Uso do celular 
por pedestres 
aumenta em 80% a 
chance de ocorrer 
um acidente 
de trânsito

Atividade “De olho no celular!”, versão do aluno.
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AÇÃO 3:

Diagramação da atividade de Língua Inglesa 3º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Língua Inglesa do 3º ano, denominada, “Safety 
accessories for cyclists!”. Possuindo versão para o estudante e para o educador.

Público-alvo: Professores e alunos de 3º ano.

Primeira página da atividade de Língua Inglesa, versão do professor.

13º ANO | LÍNGUA INGLESA | PERCEPÇÃO E CUIDADO NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

Safety accessories for cyclists
More than 1200 deaths involving cyclists annually happen in Brazil, here’s how 
to change

Articulação didática
Nesta atividade, parte-se do conteúdo de trânsito sobre acessórios de 
segurança para ciclistas e faz-se a interação com a disciplina curricular 
de Língua Inglesa e com o conteúdo de substantivos. A partir dos nomes 
dos acessórios de segurança para ciclistas, em inglês, os estudantes 
deverão relacioná-los com a figura e com o nome em português e colá-los 
no local correspondente. A atividade ainda problematiza e estimula a 
importância da utilização dos acessórios de segurança para ciclistas.

Objeto de conhecimento
Substantivos.

Conceito de trânsito
Ciclista.

Conteúdo de trânsito
Acessórios de segurança. 

Competência
Conhecer os acessórios para os ciclistas (obrigatórios e 
recomendados), que aumentam sua segurança no trânsito.

Habilidade
Usar os acessórios de segurança para ciclistas, como: 
sinalizações noturnas reflexivas; campainha; espelho retrovisor; 
capacete; presilhas; joelheiras; cotoveleiras; e luvas.

Tempo estimado
1 hora/aula.

Recursos
Atividade impressa para o estudante e/ou projetor 
multimídia, tesoura, lápis e cola.

A atividade aborda os acessórios obrigatórios para a proteção dos ciclistas. 
No texto Acessórios obrigatórios por Lei, apresentam-se alguns desses 
acessórios mencionados pelo Código Brasileiro de Trânsito (CTB). 

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito
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4 SAFETY ACCESSORIES FOR CYCLISTS

www.conexao.dnit.gov.br

Avaliação

Podem ser adotados alguns critérios de avaliação, como, por exemplo, perceber 
se os estudantes conseguiram reconhecer os acessórios de segurança que 
o CTB prevê para os ciclistas e a sua importância na hora da pedalada.

Outras conexões

Outra possibilidade de estender essa atividade é propor aos estudantes que façam 
cartazes para colar nos corredores da escola, elucidando quais são os acessórios de 
segurança obrigatórios e recomendados e a sua importância na hora da pedalada. 

BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm. Acesso em: 19 jul. 2019.

______. Departamento de Informática do SUS - DATASUS. Óbitos por 
ocorrência segundo Grupo CID10. 2017. Disponível em: http://tabnet.
datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def. Acesso em: 23 jul. 2019.

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Referências

Compartilhe!
Como foi a 
aplicação da 
atividade com 
os estudantes? 
Conte-nos como foi 
sua experiência.

Acesse aqui a Ficha 
Técnica da atividade

2 SAFETY ACCESSORIES FOR CYCLISTS

www.conexao.dnit.gov.br

Acessórios obrigatórios por Lei

Há uma série de regras, de direitos e de deveres para os ciclistas conduzirem 
suas bikes na via. Essas especificações podem ser vistas no CTB. Os ciclistas 
devem sempre circular na mesma direção dos veículos ao andarem em 
zonas rurais ou urbanas de pista dupla que não tenham ciclovia, ciclofaixa 
ou acostamento, tendo preferência de circulação em relação aos veículos. 
Quando há ciclovia ou ciclofaixa, é possível que haja circulação também na 
direção oposta, desde que autorizada pelas autoridades do trânsito. Para 
andar de bike em calçadas, também é preciso ter autorização do órgão que 
gerencia a via, sendo necessário que as calçadas tenham a devida sinalização. 

Outra regra que deve ser mencionada é que o ciclista desmontado se torna 
pedestre, tanto em deveres quanto em direitos. Assim, ao atravessarem 
a faixa de pedestres, os ciclistas precisam descer e seguir empurrando a 
bicicleta para fazer a travessia. Por sua vez, no que se refere aos acessórios 
de segurança obrigatórios aqui no Brasil para ciclistas, têm-se: a campainha; 
a sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais; e o espelho 
retrovisor do lado esquerdo. O uso de capacete não é obrigatório, por isso 
é preciso sempre se lembrar da importância de usá-lo para pedalar, pois, 
em casos de acidentes, ele pode salvar vidas de contusões mais graves.

Estratégias didáticas

Esta atividade trabalha a importância dos acessórios de segurança para 
os ciclistas. Inicialmente, após um pequeno texto em inglês apresentando 
a temática dos acessórios de segurança, propõe-se a realização de 
um exercício de correspondência, para ligar o substantivo (nome do 
acessório de segurança) à imagem corresponde a ele utilizando a 
técnica de recorte e colagem. Durante a atividade, procure questionar 
os estudantes se há outros acessórios de segurança que podem ser 
utilizados por eles em passeios de bicicletas. Também é interessante 
evidenciar o que diz a legislação brasileira sobre o uso de bicicletas, 
de forma a reforçar os direitos e os deveres do ciclista. Para finalizar a 
atividade, é proposto um exercício em que os estudantes precisam ligar 
os acessórios de segurança às partes do corpo onde eles são utilizados.

Atividade com gabarito

Safety accessories for cyclists
Do you use to ride your bicycle through your region? Stay tuned! 
The security accessories are very important for the cycling time! 
They keep you safer and yet helps the accidents preventions. Keep 
yourself save and help to make the traffic a safer place for all!

Trânsito em 
números
Segundo dados 
do Departamento 
de Informática do 
SUS (DATASUS), de 
2017, anualmente, 
morrem mais de 
1.200 ciclistas, 
em decorrência 
de acidentes 
de trânsito 
(BRASIL, 2017).

Fique ligado!
Os acessórios 
de segurança 
diminuem os riscos 
de acidentes e 
podem até salvar 
sua vida na hora 
da pedalada!

Construindo os caminhos da atividade

33º ANO | LÍNGUA INGLESA | PERCEPÇÃO E CUIDADO NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

1) Cut and Glue.

2) Connect the accessory to the corresponding body part:

Helmet Gloves

Refl ecting lightBell

Elbow pad

Knee pad

Páginas da atividade de Língua Inglesa, versão do professor.
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Safety accessories for cyclists
Do you use to ride your bicycle through your region? Stay tuned! 
The security accessories are very important for the cycling time! 
They keep you safer and yet helps the accidents preventions. Keep 
yourself save and help to make the traffic a safer place for all!

1) Cute an clue

Os acessórios 
de segurança 
diminuem os riscos 
de acidentes e 
podem até salvar 
sua vida na hora 
da pedalada!

Reflecting lightBell

Helmet GlovesElbow pad

Knee pad

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________

2 SAFETY ACCESSORIES FOR CYCLISTS

www.conexao.dnit.gov.br

2) Connect the accessory to the corresponding body part:

Atividade de Língua Inglesa, versão do aluno.
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AÇÃO 4:

Capa e etiqueta para ação de produto DNIT.

Briefing: Produzir capa e etiqueta para “Modelo de Avaliação da Vida das OAEs 
para AET Baseado em Sistema B-WIM”, com referência nas fotos disponibilizadas 
do sistema.

Público-alvo: Servidores públicos.

Capa do “Modelo de Avaliação da Vida das OAEs para AET Baseado em Sistema 
B-WIM”

5 AET

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

Setembro de 2019

Modelo de Avaliação da Vida das OAEs para 
AET Baseado em Sistema B-WIM
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Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

5 AET

Produto Modelo de Avaliação da Vida das 
OAEs para AET Baseado em Sistema BWIN

Setembro de 2019

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

5 AET

Produto Modelo de Avaliação da Vida das 
OAEs para AET Baseado em Sistema BWIN

Setembro de 2019

Capa do “Modelo de Avaliação da Vida das OAEs para AET Baseado em Sistema 
B-WIM”
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AÇÃO 5:

Diagramação da atividade de Matemática 1º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Matemática, para alunos do 1º ano do ensino 
fundamental, denominada, “O trânsito no entorno da escola”. Possui versão para 
o educador e para o aluno

Público-alvo: Professores e alunos de 1º ano do ensino fundamental.

11º ANO | MATEMÁTICA | OS SENTIDOS NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

O trânsito na rua da escola
Em que posição você se encontra no trânsito?

Articulação didática
O conteúdo “Imagens e pessoas do trânsito” articula-se com a disciplina 
de Matemática através da localização de pessoas e de objetos. A 
atividade objetiva que os estudantes possam localizar pessoas e objetos 
no trânsito e perceber como transitar com segurança nas diferentes 
posições que ocupam. Os exercícios propõem a localização de objetos 
e de pessoas no espaço do trânsito em relação à sua própria posição, 
utilizando percepções e termos como: dentro/fora; e frente/atrás.

Objeto de conhecimento
Localização de objetos e de pessoas no espaço utilizando 
diversos pontos de referência e vocabulário apropriado.

Conceito de trânsito
Percepções no trânsito.

Conteúdo
Imagem e pessoas.

Competência
Perceber, no espaço do trânsito, onde se localizam os objetos 
e as pessoas nas vias e como estes estão organizados.

Habilidades
Relatar, através de palavras, o que se vê na imagem.

Identificar as pessoas que estão dentro do automóvel 
(noções de frente e de atrás) e/ou fora do automóvel.

Identificar as maneiras seguras de transitar nas diferentes 
posições que as pessoas ocupam no trânsito.

Tempo estimado
2 horas/aula.

Recursos 
Atividade impressa para o estudante e/ou projetor multimídia.

Os textos, a seguir, apresentam as posições que os estudantes do 
primeiro ano do Ensino Fundamental, crianças de seis anos, podem 
ocupar dentro e fora do automóvel e os cuidados para transitarem com 
segurança. O Texto 1 Dentro do Automóvel descreve alguns cuidados 
para com os passageiros dessa faixa etária dentro do automóvel, e o 
Texto 2 Fora do automóvel aponta outros cuidados no trânsito.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito

Primeira página da atividade de matemática, versão do professor.
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2 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA
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Texto 1
Dentro do automóvel

As crianças dentro do automóvel assumem a condição de passageiros 
no ambiente de trânsito. Para que elas transitem com segurança, 
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) apresenta regramentos, 
orientações e recomendações para com esses passageiros.

As crianças com idade inferior a dez anos, por exemplo, devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Conforme a legislação 
brasileira, além de serem transportadas nos bancos traseiros, 
as crianças com idade entre quatro e sete anos e meio devem, 
obrigatoriamente, usar o assento de elevação, sendo recomendado 
que elas façam uso do dispositivo até atingirem a altura de 1,45 m. 

O uso do assento de elevação, fixado de modo adequado no automóvel, 
mostra-se imprescindível, já que esse dispositivo se prende ao banco, e a 
criança fica segura com o cinto de segurança de três pontos. À medida que 
esse dispositivo serve para que a criança, sentada, fique mais alta, o cinto 
de segurança do carro passará nas partes do corpo (quadril, centro do 
peito e meio do ombro) que são capazes de suportar o impacto ocasionado 
pelo travamento de suas tiras, em caso de colisão ou de freada brusca. 

Vale lembrar que há modelos de assento de elevação com e sem encosto. 
O encosto tem a vantagem de oferecer melhor acomodação da criança 
ao dispositivo, principalmente para aquelas de estrutura física menor, 
posicionando-as de forma correta no banco. Além do mais, o encosto 
é interessante, também, para as crianças que dormem ao longo do 
trajeto, pois estas podem apoiar o corpo nas laterais do dispositivo.

Texto 2
Fora do automóvel 

Quando a criança está fora do automóvel, transitando a pé, ela encontra-se na 
condição de pedestre no ambiente de trânsito. Contudo, como no universo 
infantil ela faz desse espaço um local de brincadeira, de invenção, de 
“faz de conta” e de distração, suas percepções espaciais, ainda não 
consolidadas, dificultam que relacionem a condição de vulnerabilidade 
que se encontra enquanto pedestre. Para que a criança possa transitar 
de forma segura, na condição de pedestre, é necessário passar a ela 
algumas recomendações, cuidados e atitudes seguras no trânsito.

Entre esses cuidados, cabe destacar à criança que a calçada é o local 
ideal para o pedestre caminhar. No caso de vias sem calçada ou sem 
acostamento, a criança precisa andar na lateral da pista, em fila, no sentido 
contrário ao dos carros. Nesse caso, é fundamental que ela observe se o 
local escolhido para a caminhada possibilita visibilidade tanto em relação 
aos veículos quanto dos veículos em relação a ela. É necessário, também, 
que a criança reconheça a importância da sinalização para os pedestres e 
saiba usá-la, como: semáforo; faixa de pedestres; e placas de trânsito.

Quanto ao momento da travessia, recomenda-se à criança atenção especial, 
pois essa ação deve, idealmente, ocorrer pela faixa de pedestres. Quando 
não houver faixa, é recomendável que a criança atravesse no meio do 
quarteirão em linha reta, evitando atravessar em trechos com curvas e com 
pouca visibilidade. Antes de passar de uma calçada para outra, é preciso 
avisar a criança de olhar atentamente para os dois sentidos da via. Além 
disso, ela precisa estar atenta à seta dos veículos antes de atravessar em 
cruzamentos. Em grandes rodovias e em avenidas, lembra-se a criança de 
fazer uso das passarelas. É importante avisá-la, ainda, de que o trânsito 

É de Lei
Segundo a 
Resolução 277, 
do CONTRAN, 
crianças com idade 
inferior a dez anos 
não podem ser 
transportadas em 
bancos dianteiros, 
salvo algumas 
exceções, como, 
por exemplo, 
quando o 
automóvel tiver 
apenas bancos 
dianteiros, como é 
o caso de algumas 
camionetes, ou 
quando todos os 
bancos traseiros 
já estiverem 
ocupados por 
crianças menores 
de dez anos 
(BRASIL, 2008).

4 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA
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também é composto de ciclistas e de motociclistas, e, por isso, antes da 
travessia, mesmo quando houver congestionamentos e quando as vias 
estiverem paradas, a criança precisa se atentar a eles. A criança nunca 
deve atravessar uma via correndo, pois, nessa condição, a chance de 
queda na pista e, consequentemente, de atropelamentos aumenta.

Próximo ao ambiente escolar, essas recomendações não são 
diferentes, já que, ao seu redor, o trânsito de veículos também 
acontece. Assim, devido à falta de respeito de alguns motoristas, 
que não costumam diminuir a velocidade perto da área escolar, é 
preciso alertar as crianças dos cuidados que estas devem tomar. 

Outras recomendações que precisam ser lembradas às crianças são: a atenção 
em dias de chuva deve ser redobrada; ao caminhar à noite, é recomendado o 
uso de roupas claras, pois estas aumentam a visibilidade para os motoristas; 
onde houver ciclovias e ciclofaixas, os pedestres devem respeitar a preferência 
dos ciclistas; atenção aos veículos de emergência (como ambulância e polícia), 
pois estes podem ultrapassar mesmo no sinal vermelho e não precisam 
respeitar a faixa de pedestres; e atenção, ainda, às sujeiras, às condições 
das calçadas e aos objetos no trânsito, pois estes podem causar acidentes. 

Além de todas essas recomendações, é fundamental informar às crianças 
menores de dez anos que elas sempre devem estar acompanhadas 
de um adulto no trânsito e que, quando se depararem com outras 
crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida que farão travessia 
de uma via, peçam a um adulto para que os auxiliem nessa locomoção, 
já que isso também colabora para um trânsito mais seguro. 

Estratégias didáticas

A atividade pode ser iniciada com a apresentação das condições que 
as pessoas podem assumir no ambiente de trânsito. Para isso, pode-se 
utilizar os subsídios apresentados no Texto 1 e no Texto 2. Na sequência, 
sugere-se apresentar a imagem (cenário) aos estudantes e socializar, tanto 
de modo escrito quanto falado, as palavras que cada estudante anotou a 
respeito do que viu na imagem. Depois, a partir de recortes do cenário, 
sugere-se uma abordagem na qual o foco da imagem será direcionado 
para algumas pessoas (as crianças e os adultos) e para algumas posições 
que essas pessoas ocupam, em especial, dentro do automóvel e fora do 
automóvel, de forma a articular o objeto de conhecimento relacionado à 
localização de pessoas e de objetos com maneiras seguras de transitar 
nas diferentes posições que as pessoas ocupam no trânsito.

Atividade com gabarito

O trânsito na rua da escola
1) VEJA A IMAGEM E ESCREVA CINCO PALAVRAS DO QUE VOCÊ ENXERGOU NELA. 

DEPOIS, CONTE, PARA SEUS COLEGAS, AS PALAVRAS QUE VOCÊ ESCREVEU. 
Trânsito, escola, adultos, crianças, automóveis, placas, mochila…

Acesse!
O caminhar faz 
parte da vida 
humana desde a 
infância. Andar 
pelas grandes 
e pequenas 
cidades exige dos 
pedestres (adultos 
e crianças) atenção 
e cuidados. Então, 
Lúcio vai ensinar 
a importância 
de semáforos, 
de pedestres, de 
cruzamentos, de 
faixas de pedestres 
tipo zebrada 
e, também, o 
que fazer para 
atravessar a rua 
com segurança no 
vídeo Passadeira, 
passagem de 
pedestre, que pode 
ser acessado em: 
http://bit.
ly/2Gg9Mdr.

Construindo os caminhos da atividade

51º ANO | MATEMÁTICA | OS SENTIDOS NO TRÂNSITO
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2) O QUE VOCÊ CONSEGUE VER NAS CENAS DA IMAGEM ANTERIOR? RESPONDA 
UTILIZANDO O DESENHO DAS SEGUINTES PLACAS:

Mediação
Pode-se fazer uma lista das palavras com o que os estudantes 
escreveram sobre a imagem vista. Dentre as palavras, espera-se que 
as pessoas e os objetos do trânsito sejam elencados pelos estudantes. 
Para a construção da lista, é interessante que algumas palavras sejam 
previamente disponibilizadas, caso os estudantes não as selecionem. 
Dentre elas, sugerem-se: calçada; estacionamento; placas; automóvel; 
pedestres; passageiros; motorista; e faixa de pedestre.

A MULHER ESTÁ SENTADA 
NO BANCO DA FRENTE 
OU NO BANCO DE TRÁS 

DO AUTOMÓVEL?

O MENINO DE BONÉ E 
O HOMEM DE BIGODE 

ESTÃO DENTRO OU FORA 
DO AUTOMÓVEL?

Frente

Fora

Páginas da versão do professor da atividade de matemática.
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6 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA

www.conexao.dnit.gov.br

AS CRIANÇAS ESTÃO 
NA FRENTE OU ATRÁS 

DA ESCOLA?

A MENINA ESTÁ SENTADA 
NO BANCO DE TRÁS OU 
NO BANCO DA FRENTE 

DO AUTOMÓVEL?

AS CRIANÇAS ENTÃO 
DENTRO OU FORA DO 

ÔNIBUS ESCOLAR?

A MENINA ESTÁ 
DENTRO OU FORA 
DO AUTOMÓVEL?

AS TRÊS MENINAS ESTÃO 
DENTRO OU FORA DO 

AUTOMÓVEL BRANCO?

Dentro

Dentro

Fora

Atrás

Frente

8 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA
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Também, pode-se explorar as percepções espaciais que cada sujeito ocupa 
(dentro/fora e frente/atrás) e pode-se tratar das questões que envolvam a 
segurança no trânsito em relação à posição que os estudantes (crianças de 
seis anos) podem ocupar dentro e fora do automóvel para transitarem com 
segurança (conforme apontamentos presentes no Texto 1 e no Texto 2). 

Mediação
É importante que os desenhos dos estudantes ilustrem as maneiras 
seguras de transitar nas diferentes posições (dentro/fora, frente/
atrás) que as pessoas (em especial as crianças de seis anos) ocupam no 
trânsito. Pode ser sugerido, ainda, que os estudantes também escrevam 
as percepções de dentro e de fora nos desenhos criados.

BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Código de Trânsito Brasileiro: instituído 
pela Lei nº 9.503, de 23-9-97. 3 ed. Brasília: DENATRAN, 2008. Disponível em: https://
www.detran.am.gov.br//wp-content/uploads/2015/04/ctb.pdf. Acesso em: 16 jul. 2019.

_______. Resolução nº 277, de 28 de maio de 2008. Dispõe sobre o transporte de 
menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de 
crianças em veículos. Brasília, DF: CONTRAN, [2008]. Disponível em: https://infraestrutura.
gov.br/images/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_277.pdf. Acesso em: 16 jul. 2019.

PASSADEIRA, passagem de pedestres. Produção de Motion Pictures. [S. l.]: 
Youtube, 2013. 1 vídeo (4,5 min.). Série Green Light. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=28vFpFzR2EA. Acesso em: 16 jul. 2019.

Referências

Compartilhe!
Envie-nos fotos dos 
desenhos criados 
pelas turmas! 
Conte-nos como 
foi a experiência 
em sala de aula.

Acesse aqui a Ficha 
Técnica da atividade
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3) AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE IDENTIFICAR AS MANEIRAS SEGURAS DE 
TRANSITAR DENTRO E FORA DOS AUTOMÓVEIS, FAÇA UM DESENHO DO QUE 
VOCÊ APRENDEU.
Desenhos dos estudantes que ilustram as maneiras seguras de 
transitar nas diferentes posições (Dentro/Fora, Atrás/Frente) que as 
pessoas (em especial as crianças de 6 anos) ocupam no trânsito.

Mediação
As imagens ilustraram cenas de trânsito nas proximidades de uma escola 
e exploraram as percepções de dentro/fora e frente/atrás, em diferentes 
posições, envolvendo o cotidiano dos estudantes. Pode-se identifi car, no 
Texto 1, no Texto 2, nas leis e/ou no vídeo apresentados na composição 
dos exercícios, as maneiras seguras de transitar nas posições frente/
atrás, quando os passageiros são crianças, e problematizar alguns 
cuidados importantes para o trânsito de pedestres dessa faixa etária.

Avaliação

Para avaliar o entendimento dessas percepções, o professor poderá 
observar e problematizar as respostas dos estudantes nos exercícios 
quanto: às suas percepções espaciais de dentro/fora e frente/
atrás; à posição dos estudantes no trânsito e os cuidados para com 
essas posições; e à conscientização dos estudantes sobreas atitudes 
corretas e seguras de pedestres e de passageiros no trânsito.

Outras conexões

A imagem que representa o cenário de um trânsito pode servir de base para 
outras atividades. É possível utilizar a imagem para que as crianças elaborem 
frases curtas com as palavras e as percepções espaciais (fora/dentro e frente/
atrás) que foram disparadas pela imagem. Essas frases podem compor um texto 
coletivo da turma a ser compartilhado com os pais ou responsáveis e com a 
comunidade escolar, como, por exemplo, em eventos escolares que mostram os 
trabalhos pedagógicos que envolvem as práticas de letramento no trânsito. 

O MENINO ESTÁ SENTADO 
NO BANCO DA FRENTE 
OU NO BANCO DE TRÁS 

DO AUTOMÓVEL?

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Atrás

Páginas da versão do professor.
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O trânsito na rua da escola

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________
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AS TRÊS MENINAS ESTÃO 
DENTRO OU FORA DO 

AUTOMÓVEL BRANCO?

AS CRIANÇAS ESTÃO 
NA FRENTE OU ATRÁS 

DA ESCOLA?

AS CRIANÇAS ENTÃO 
DENTRO OU FORA DO 

ÔNIBUS ESCOLAR?

A MENINA ESTÁ SENTADA 
NO BANCO DE TRÁS OU 
NO BANCO DA FRENTE 

DO AUTOMÓVEL?

O MENINO ESTÁ SENTADO 
NO BANCO DA FRENTE 
OU NO BANCO DE TRÁS 

DO AUTOMÓVEL?

2 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA

www.conexao.dnit.gov.br

1) VEJA A IMAGEM E ESCREVA CINCO PALAVRAS DO QUE VOCÊ ENXERGOU NELA. 
DEPOIS, CONTE, PARA SEUS COLEGAS, AS PALAVRAS QUE VOCÊ ESCREVEU.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2) O QUE VOCÊ CONSEGUE VER NAS CENAS DA IMAGEM ANTERIOR? 
RESPONDA UTILIZANDO O DESENHO DAS SEGUINTES PLACAS:

A MULHER ESTÁ SENTADA 
NO BANCO DA FRENTE 
OU NO BANCO DE TRÁS 

DO AUTOMÓVEL?

O MENINO DE BONÉ E 
O HOMEM DE BIGODE 

ESTÃO DENTRO OU FORA 
DO AUTOMÓVEL?

A MENINA ESTÁ 
DENTRO OU FORA 
DO AUTOMÓVEL?

4 O TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA
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3) AGORA QUE VOCÊ JÁ SABE IDENTIFICAR AS MANEIRAS SEGURAS DE 
TRANSITAR DENTRO E FORA DOS AUTOMÓVEIS, FAÇA UM DESENHO DO 
QUE VOCÊ APRENDEU.

Atividade finalizada do aluno.
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AÇÃO 6:

Diagramação da atividade de História 6º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de História, para alunos do 6º ano do ensino 
fundamental, denominada, “Mapa do pedestre”. Possui versão para o educador 
e para o aluno

Público-alvo: Professores e alunos de 6º ano do ensino fundamental.

16º ANO | HISTÓRIA | AS COMUNICAÇÕES NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

Mapa do pedestre
Transitar pelo bairro é fácil para você, mas como seria para alguém da Pré-História?

Articulação didática
A abordagem desta atividade instiga, nos estudantes, a reflexão sobre um 
trajeto seguro e sobre as referências de endereço e de localização. A partir 
dela, é possível, ainda, analisar a capacidade de abstração e a noção de 
sincronia e de diacronia, já que desperta, no estudante, o entendimento de 
que todas as especificidades da cidade e do trânsito moderno são anacrônicas 
ao contexto de um humano pré-histórico. Diante disso, a atividade auxiliará 
os estudantes a desnaturalizar a nossa sociedade e suas regras de conduta de 
trânsito, conduzindo-os a contextualizá-la histórica e espacialmente, a partir de 
um personagem não contemporâneo.

Objetos do conhecimento
A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre o sentido das 
cronologias.

As origens da humanidade, seus deslocamentos e os processos de sedentarização.

Conceito de trânsito
A localização nos espaços de trânsito.

Conteúdo
Escolha do itinerário.

Competência
Entender a importância e as características do itinerário seguro, para ir e vir nas vias.

Habilidade
Escolher um itinerário seguro para transitar nas vias.

Tempo estimado
2 horas/aula.

Recursos
Atividade impressa para os estudantes, folhas A4 ou Canson, lápis de cor, 
canetinhas e lápis.

Alguns conhecimentos e algumas atitudes são fundamentais para a escolha de um 
itinerário mais seguro. Abaixo, estão reunidas dicas para que o pedestre contribua 
ativamente para um trânsito consciente. No Texto 1 Um passo para a segurança, aborda-se 
uma série de procedimentos para garantir uma caminhada segura em diversas formas de 
vias públicas. No Texto 2 Be-a-bá das sinalizações, apresentam-se algumas sinalizações 
cujo reconhecimento do pedestre é fundamental. Por fim, no Texto 3 Checando sua 
referência!, explica-se, brevemente, a noção de referência para a localização.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito

Primeira página da atividade “Mapa do pedestre”, versão do professor
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Texto 1
Um passo para a segurança

A calçada é a via ideal para o pedestre caminhar. Assim, na hora de escolherem um 
itinerário durante a atividade, os estudantes devem optar por ruas com calçada, 
sempre que possível. No caso de vias sem calçada ou sem acostamento, deve-se 
indicar que o correto é andar na lateral da pista, em fila, no sentido contrário ao dos 
carros. Outra questão importante é certificar-se sempre de que o local indicado para a 
caminhada possibilita visibilidade tanto em relação aos veículos quanto dos veículos em 
relação aos pedestres. É necessário, ainda, que os estudantes demonstrem conhecer 
e respeitar a sinalização para o pedestre: semáforo; faixas de travessia; e placas.

Quanto ao momento da travessia, ao avaliar os itinerários sugeridos, 
recomenda-se, aos estudantes, atenção especial. Ela deve, idealmente, ocorrer 
pela faixa de pedestres. Quando não houver faixa, deve-se atravessar no meio 
do quarteirão em linha reta, evitando-se trechos em curvas. Antes de passar 
de uma calçada para outra, é preciso advertir a necessidade de olhar os dois 
sentidos da via. A atenção quanto à seta dos veículos antes de atravessar em 
cruzamentos é algo que também pode ser indicado como dica no itinerário. 

Se esse caminho for por grandes rodovias e avenidas, é preciso que se explicite o 
uso das passarelas. Uma dica importante sobre vias movimentadas é, mesmo com 
os congestionamentos, o pedestre deve se atentar aos ciclistas e aos motociclistas 
antes da travessia e procurar não correr ao atravessar a rua, pois andar devagar 
diminui a chance de queda na pista e, consequentemente, de atropelamentos.

É importante que se saliente, ainda, que o pedestre precisa prestar atenção nos 
veículos de emergência como ambulância e polícia, pois estes podem transitar 
mesmo no sinal vermelho e não precisam respeitar a faixa de pedestres.

Outras recomendações que precisam ser lembradas aos estudantes são: 
a atenção em dias de chuva deve ser redobrada; ao caminhar à noite, é 
recomendado o uso de roupas claras, pois estas aumentam a visibilidade 
para os motoristas; onde houver ciclovias e ciclofaixas, os pedestres devem 
respeitar a preferência dos ciclistas; e atenção, ainda, às sujeiras, as condições 
das calçadas e aos objetos no trânsito, pois podem causar acidentes.

Texto 2
Be-a-bá das sinalizações

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é o principal texto legal que regulamenta a 
organização do trânsito brasileiro. Dentre outros regramentos, o CTB dispõe sobre 
os sinais de trânsito, os quais têm a função de ordenar o trânsito de veículos e de 
pedestres. Os sinais de trânsito são compostos por placas, por marcas viárias, por 
equipamento de controle luminosos, por dispositivos auxiliares, dentre outros.

Há diversas sinalizações presentes nas vias, contudo, neste espaço, será dado 
destaque àquelas de maior relevância para a segurança dos pedestres: a faixa de 
travessia de pedestres; as sinalizações semafóricas para pedestres e para veículos; e 
algumas sinalizações verticais de advertência, de regulamentação e de identificação.

Faixa de pedestres

A Faixa de Travessia de Pedestres (FTP) faz 
parte da sinalização horizontal, tem a função 
de delimitar a área destinada à travessia de 
pedestres e regulamenta a prioridade de 
passagem destes em relação aos veículos.
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Estratégias didáticas

A título de introdução, é possível fazer um diagnóstico da quantidade de 
estudantes que se deslocam a pé até a escola e de quais as dificuldades 
observadas por eles nas vias de seus bairros, se os estudantes julgam 
algum ponto perigoso, por exemplo. A metodologia consiste na criação 
de um mapa do bairro, para discutir a escolha de itinerários seguros.

Atividade com gabarito

Mapa do pedestre
Imaginem um homem, o Pedroso, que viveu na Era Paleolítica – quando nem 
havia a domesticação de animais para transporte, muito menos casas e ruas. 
Um dia, Pedroso encontrou uma máquina do tempo e desembarcou nos dias 
de hoje. Depois de muito esforço, ele já entende nossa língua e até consegue 
interagir pela escrita. Mas, habituado a um mundo onde todos eram pedestres 
e os únicos perigos do caminho eram a própria natureza, andar pela cidade 
e compreender os sinais de trânsito ainda é um desafio e tanto para ele. 
Pedroso quase já foi atropelado por caminhar no meio da rua. Uma vez, 
tentaram lhe ensinar o que significam as cores do semáforo, mas ele 
ainda se confunde e atravessa quando o sinal está verde para os carros e 
vermelho para os pedestres. Falando em travessia, ele não gosta de passar 
pela faixa de pedestres, porque insiste que as listras brancas são placas 
de gelo – é que ele nasceu durante a última glaciação! Uma atividade que 
ele adora é admirar as imagens contidas nas placas de trânsito, pois fazer 
desenhos em cavernas era seu maior hobby quando vivia na Pré-História. 
Mas ele ainda não entende nada do que as placas significam, nem vê sentido 
algum em colocar nome nas ruas e números nas casas e nos edifícios. 
Como você pode perceber, Pedroso está bem confuso! Imagine que 
ele foi fazer uma visita aí na sua escola e, na hora de ir embora, 
pediu sua ajuda para chegar a um local das redondezas.

Mediação
Para esta atividade ter um impacto maior na vida dos estudantes, deve ser sugerido 
um local real de destino, que seja amplamente conhecido no bairro ou na cidade onde 
se situa a escola. Assim, o itinerário do Pedroso deve ser da escola até o local indicado. 
Sugere-se que a turma seja organizada em grupos, de maneira que cada grupo crie um 
mapa de um itinerário que leve Pedroso, em segurança, da escola ao destino sugerido.

1) Desenhe o mapa para Pedroso se locomover com segurança da escola em 
que você estuda ao destino indicado, com o trajeto a ser seguido, com 
dicas e com orientações.

Construindo os caminhos da atividade

Vocabulário
Paleolítico: período 
da Pré-História 
que teve início 2,5 
milhões de anos 
atrás e teve fim 
com o domínio 
da agricultura, 
há cerca de 12 
mil anos.
Percurso: caminho 
que se pretende 
seguir de um 
local a outro.
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Semáforo para pedestres e para veículos

O semáforo para pedestres, instalado juntamente com o semáforo 
para veículos, auxilia-os na travessia segura. A cor verde indica, para 
os pedestres, o momento para realizar a travessia, enquanto que 
a cor vermelha indica que os pedestres não podem atravessar.

O semáforo para veículos adverte sobre os momentos em que a passagem 
está permitida ou não para carros: verde signifi ca passagem permitida; 

amarelo é um alerta que chama a atenção dos motoristas para a transição 
do sinal verde para o vermelho; e o vermelho adverte sobre a passagem 
proibida para carros. Onde não houver semáforo para pedestres, estes 

devem fazer a travessia quando o semáforo para veículos estiver vermelho.

Sinalizações verticais de advertência, de regulamentação e de identifi cação

A Sinalização Vertical de Advertência transmite aos usuários as 
condições, as proibições, as obrigações ou as restrições no uso das vias 
urbanas e rurais, como, por exemplo, a placa: Travessia Sinalizada.

A Sinalização Vertical de Regulamentação alerta aos usuários as 
condições potencialmente perigosas, os obstáculos ou as restrições 

existentes, como, por exemplo, a placa: Ciclistas à Esquerda.

Sinalização Vertical de Identifi cação Educativa 
tem as funções de identifi car as vias e os locais de 
interesse e de orientar os condutores de veículos e 
os pedestres quanto aos percursos, aos destinos, 
aos acessos, às distâncias, aos serviços auxiliares e 
aos atrativos turísticos, entre outros locais. Como 
exemplo, tem-se a placa: Pedestre use a Passarela.

Texto 3
Checando sua referência!

Chegar a um local completamente desconhecido é desafi ador. Por isso, é comum 
que, ao explicar um itinerário a alguém, identifi quem-se pontos de referência. Eles 
podem ser pontos comerciais, praças, parques próximos ao endereço indicado e 
que sejam de fácil reconhecimento, dando uma pista de que se está perto de onde 
se quer chegar. Um bom ponto de referência aumenta, ainda mais, a chance de 
se conseguirem informações de algum morador da localidade, caso necessário. 
Afi nal, nem sempre se conhecem todos os locais de uma região, mas uma escola, 
um posto de saúde ou um shopping center não costumam passar despercebidos. 
Às crianças, por exemplo, pode-se ensinar a observarem algum ponto que pode 
ser usado como referência para facilitar a localização de suas residências.

Acesse
O vídeo educativo 
do Programa 
Observar aborda 
a segurança do 
pedestre e pode 
ser acessado 
em: http://bit.
ly/32u4Hrg
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Ao elaborar o mapa, observe:

• Quais as melhores ruas, que ligam a escola ao destino, para o pedestre caminhar em 
segurança?

• Como você orientaria Pedroso a atravessar a rua sem risco de atropelamento?

• Quais as sinalizações de trânsito são as mais importantes para ele conhecer?

• Quais os pontos de referência e as informações de localização que são necessários para 
Pedroso chegar ao seu destino?

Mediação
Nesta etapa da atividade, recomenda-se atenção especial ao desenvolvimento 
de escolha das rotas, objetivando-se a escolha das consideradas mais seguras e a 
explicação de o porquê são. Uma vez prontos, os mapas podem revelar aspectos 
do bairro, inclusive de segurança, que a turma já foi capaz de identifi car.

2) A partir dos mapas propostos, a turma pode escolher uma rota e um 
conjunto de dicas e elaborar, coletivamente, um mapa bem completo para 
ajudar Pedroso.

Mediação
O encerramento da atividade é um debate com a turma sobre os mapas de cada grupo. 
É importante pontuar os elementos que tornam as rotas sugeridas mais ou menos 
seguras e as dicas que são essenciais para ajudar o personagem em apuros. Se possível, 
o Texto 1 Um passo para a segurança, do material do professor, pode ser compartilhado 
com os estudantes como base para refl etir sobre a segurança das rotas sugeridas 
pelos grupos. A partir dessa discussão, a turma pode elaborar um mapa defi nitivo e 
completo, com dicas para a escolha de um itinerário seguro, a ser exposto para a escola.

Tá combinado!
De agora em 
diante, toda vez 
que você for a 
algum lugar, refl ita 
sobre a segurança 
do itinerário 
escolhido. Será 
que você está 
fazendo o caminho 
mais seguro?

Páginas da atividade “Mapa do pedestre”, versão do professor.
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Avaliação

Alguns parâmetros podem ser utilizados para mediação e para avaliação do exercício 
proposto, como a capacidade de abstração dos estudantes para ajudar alguém que 
não conheça as noções básicas de trânsito, como, por exemplo, saber que a rua é 
para a passagem de veículos e que a calçada é para a passagem de pedestres, e 
até noções mais complexas de sinalização de indicação. Quanto ao trajeto, pode-se 
observar a segurança da rota sugerida, de acordo com as vias menos movimentadas 
e mais adequadas ao pedestre (presença de calçadas, de passarelas, de faixas 
de pedestre). Por fim, as dicas do mapa revelarão a capacidade dos estudantes 
de anteverem as dificuldades e de referenciar e encontrar o local indicado.

Outras conexões

Um desdobramento possível para esta atividade é uma sessão com a animação 
Os Croods, de 2013. No filme, uma família da Pré-História resolve deixar seu local 
de moradia e explorar o mundo. Pode-se trabalhar o tema do trânsito a partir 
da representação da Pré-História e do nomadismo presentes no filme. A partir 
de Os Croods, é possível refletir sobre o pedestre no trânsito contemporâneo.

BRASIL. Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm. Acesso em: 22 jul. 2019.
OS CROODS. Direção de Kirk Demicco, Chris Sanders. Estados Unidos: Dreamworks 
Animation, 2013. (69 min.).

Programa Observar – Pedestre. [S. l.: s. n.], 2015. (4 min), son., color. Publicado pelo 
canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=0AgnhcR2m80. Acesso em: 19 jul. 2019.

PROUS, André. O povoamento da América visto do Brasil: uma perspectiva crítica. 
Revista Usp, São Paulo, n. 34, p. 8-21, 30 ago. 1997. Trimestral. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26050. Acesso em: 19 jul. 2019.

Compartilhe!
Envie-nos fotos 
dos mapas criados 
pelas turmas! 
Conte-nos como 
foi a experiência 
em sala de aula.

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Referências

Acesse aqui a Ficha 
Técnica da atividade

Páginas da atividade de História, versão do professor.
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Mapa do pedestre
Imaginem um homem, o Pedroso, que viveu na Era Paleolítica – quando nem 
havia a domesticação de animais para transporte, muito menos casas e ruas. 
Um dia, Pedroso encontrou uma máquina do tempo e desembarcou nos dias 
de hoje. Depois de muito esforço, ele já entende nossa língua e até consegue 
interagir pela escrita. Mas, habituado a um mundo onde todos eram pedestres 
e os únicos perigos do caminho eram a própria natureza, andar pela cidade 
e compreender os sinais de trânsito ainda é um desafi o e tanto para ele. 
Pedroso quase já foi atropelado por caminhar no meio da rua. Uma vez, tentaram 
lhe ensinar o que signifi cam as cores do semáforo, mas ele ainda se confunde e 
atravessa quando o sinal está verde para os carros e vermelho para os pedestres. 
Falando em travessia, ele não gosta de passar pela faixa de pedestres, porque 
insiste que as listras brancas são placas de gelo – é que ele nasceu durante a última 
glaciação! Uma atividade que ele adora é admirar as imagens contidas nas placas 
de trânsito, pois fazer desenhos em cavernas era seu maior hobby quando vivia na 
Pré-História. Mas ele ainda não entende nada do que as placas signifi cam, nem vê 
sentido algum em colocar nome nas ruas e números nas casas e nos edifícios. 
Como você pode perceber, Pedroso está bem confuso! Imagine que 
ele foi fazer uma visita aí na sua escola e, na hora de ir embora, 
pediu sua ajuda para chegar a um local das redondezas.

1) Desenhe o mapa para Pedroso chegar com segurança da escola em que 
você estuda ao destino indicado, com o trajeto a ser seguido, com dicas e 
com orientações.

Ao elaborar o mapa, observe:

• Quais as melhores ruas, que ligam a escola ao destino, para o pedestre caminhar 
em segurança?

• Como você orientaria Pedroso a atravessar a rua sem risco de atropelamento?

• Quais as sinalizações de trânsito são as mais importantes para ele conhecer?

• Quais os pontos de referência e as informações de localização que são necessários 
para Pedroso chegar ao seu destino?

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________

Paleolítico: período 
da Pré-História 
que teve início 2,5 
milhões de anos 
atrás e teve fi m 
com o domínio 
da agricultura, 
há cerca de 12 
mil anos.
Percurso: caminho 
que se pretende 
seguir de um 
local a outro.
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2) A partir dos mapas propostos, a turma pode escolher uma rota e um 
conjunto de dicas e elaborar, coletivamente, um mapa bem completo 
para ajudar Pedroso.

De agora em diante, 
toda vez que você for 
a algum lugar, reflita 
sobre a segurança do 
itinerário escolhido. 
Será que você está 
fazendo o caminho 
mais seguro?

Atividade “Mapa do pedestre”, versão do aluno
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AÇÃO 7:

Diagramação da atividade de Geografia 1º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Geografia, para alunos do 1º ano do ensino 
fundamental, denominada, “O trânsito no entorno da escola”. Possui versão para 
o educador e para o aluno

Público-alvo: Professores e alunos de 1º ano do ensino fundamental

11º ANO | GEOGRAFIA | OS SENTIDOS NO TRÂNSITO

www.conexao.dnit.gov.br

O trânsito no entorno da escola
De olho nas imagens do trânsito: a percepção é fundamental para a segurança 

Articulação didática
O conteúdo “imagens do trânsito” articula-se, nesta atividade, com o objeto de 
conhecimento “o sujeito e o seu lugar no mundo”, na disciplina de Geografia. 
As ações propostas orientam o olhar do estudante para uma paisagem, 
representada em uma ilustração, a qual mostra diferentes imagens do trânsito, 
como: as vias; as pessoas; os veículos; as sinalizações; entre outros aspectos. 
A atividade propõe práticas de leitura e de escrita por meio da observação, 
do registro e da oralidade. Para a sua conclusão, é proposta a realização de 
uma ação de intervenção na realidade do trânsito no entorno da escola.

Objeto de conhecimento
Condições de vida nos lugares de vivência.

Conceito de trânsito
Percepções no trânsito.

Conteúdo
Imagens.

Competência
Perceber a organização do espaço e das diversas imagens presentes nas vias.

Habilidades
Reconhecer as imagens do trânsito presentes em uma paisagem, 
por meio da observação, do registro e da comparação.

Realizar uma ação de intervenção para a melhoria 
do trânsito no entorno da escola.

Tempo estimado
2 horas/aula.

Recursos
Atividade impressa para o estudante e/ou projetor multimídia.

Crianças de 6 e de 7 anos de idade apresentam condições de perceber o 
trânsito por meio de seus sentidos, como, por exemplo, enxergar os carros e 
os pedestres e tentar interpretar as placas de trânsito, embora ainda estejam 
em uma faixa etária em que, para circularem nas vias públicas, necessitem da 
presença de um adulto. O Texto 1, Por que estudar o trânsito?, argumenta sobre 
a importância da educação para o trânsito para esses estudantes. O Texto 2, 
As imagens do trânsito na leitura da paisagem, trata sobre as imagens do trânsito 
presentes na leitura da paisagem e sobre uma ideia de como abordar o tema.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito

Primeira página da atividade de Geografia 1º ano, versão do professor.
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Texto 1
Por que estudar o trânsito?

No Brasil, crianças e adolescentes têm direitos amparados em lei pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). O estatuto prevê o direito à vida, ao respeito, à dignidade, à saúde 
e o direito de ir e vir e de estar seguro em locais públicos (BRASIL, 1990). No entanto, os 
acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças e de adolescentes de 
1 a 14 anos, segundo um levantamento do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (DATASUS) realizado entre 2000 e 2016 (CRIANÇA SEGURA, 2019).

As estatísticas expõem a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes, e essa 
realidade pode ser alterada com ações de fiscalização, de sensibilização e de 
educação. Ações continuadas de educação para o trânsito (tendo como diretrizes 
a percepção e a consciência dos riscos envolvidos ao transitar e a mudança de 
atitude através do comportamento seguro no trânsito) voltadas a esse público são 
essenciais para a criação de uma geração preocupada com a segurança viária, o que 
contribuirá para a diminuição das estatísticas da violência viária e, por consequência, 
para a redução de mortes e de sequelados e para a valorização da vida.

Metodologias educativas que orientem, de forma continuada, as crianças 
para a percepção de riscos no trânsito, conscientizando-as sobre as formas 
seguras de transitar, farão a diferença em suas atitudes, tornando-as mais 
atentas, cuidadosas e seguras no trânsito. Além disso, os estudantes poderão 
influenciar seus familiares a se comportar com segurança ao transitar.

Texto 2
As imagens do trânsito na leitura da paisagem

As imagens do trânsito são constituídas por tudo aquilo que é possível perceber através 
dos sentidos: o movimento de veículos em baixa ou em alta velocidade; o carrinho de um 
reciclador de papel; um jovem andando de bicicleta; a fumaça que sai dos automóveis, que 
pode ser mais clara ou mais escura; pessoas paradas aguardando uma carona; um táxi 
ou um transporte coletivo; pessoas caminhando ou brincando no meio da rua; árvores; 
gramados; placas de trânsito; animais na pista; construções ao longo de uma rodovia; e 
condições das vias, sejam elas bem pavimentadas sejam elas esburacadas, por exemplo.

Em uma leitura da paisagem, essas imagens do trânsito são elementos que 
possibilitam pensar a relação daquela paisagem com outras e, ainda, pensar a 
partir das imagens que estão distantes do ponto de vista do observador.

Ao serem identificadas as imagens do trânsito presentes na paisagem no entorno 
da escola, seja por meio de uma ilustração seja por meio da observação da 
paisagem real, será possível realizar alguns questionamentos, como: (i) a paisagem 
sempre foi assim?; (ii) o que mudou?; (iii) o que precisa ser mudado?; (iv) quais 
são os conflitos que existem, atualmente, na apropriação desses espaços? 

Ao serem observadas as imagens do trânsito a partir de um olhar geográfico, será possível 
interpretá-las, buscando-se relações com espaços distantes da paisagem que as pessoas 
apreciam. Por exemplo, pode-se remeter a presença de uma lombada ao tempo em que 
não havia essa intervenção na via, o que pode levar os estudantes a pensarem em como 
era a via sem ela, se havia ou não acidentes, se os automóveis passavam mais rápido 
ou não. Esse simples exercício pode ajudar na reflexão sobre as mudanças ocorridas 
na paisagem. Identificam-se, a partir disso, por exemplo, o crescimento da cidade, o 
aumento do número de veículos e as mudanças nos modos de vida das pessoas. 

Mesmo em uma situação em que os estudantes não tenham conhecimento 
anterior à experiência escolar com o espaço, é possível ajudá-los 
a construir inferências para a interpretação das imagens.

Realizar exercícios periódicos de leitura da paisagem e, através deles, buscar 
imagens do trânsito são práticas que contribuirão para que o estudante se aproprie, 
gradativamente, de um repertório de imagens, de informações e de relações, o que 
irá corroborar para a adoção de uma postura crítica e responsável no trânsito como 
pedestre, como ciclista, como passageiro e, também, como futuro motorista.

Trânsito em 
números
Segundo dados 
do DATASUS, no 
Brasil, acidentes 
de trânsito são a 
principal causa de 
morte de crianças 
de 1 a 14 anos. 
Anualmente, cerca 
de 3,7 mil crianças 
dessa faixa 
etária morrem, 
e outras 113 mil 
são hospitalizadas 
devido aos 
acidentes de 
trânsito (CRIANÇA 
SEGURA, 2019).
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2) CIRCULE O QUE VOCÊ VIU NA PAISAGEM MOSTRADA NO DESENHO.

3) ASSINALE, COM UM “X”, AS IMAGENS QUE PODEM SER VISTAS NO 
ENTORNO DE SUA ESCOLA E NOMEIE CADA UMA DELAS, USANDO AS 
MESMAS PALAVRAS QUE FORAM COLOCADAS NA QUESTÃO 2.

     

A resposta irá variar conforme a 
realidade local.

A resposta irá variar conforme a 
realidade local.

A resposta irá variar conforme a 
realidade local.

A resposta irá variar conforme a 
realidade local.

Tá combinado?
O lugar de caminhar 
em segurança 
é na calçada!

FAIXA DE PEDESTRE

CALÇADA

PEDESTRE

CICLISTA

PLACA DE ÁREA ESCOLAR

RAMPA DE ACESSO

ESCOLA

AUTOMÓVELMOTOCICLISTA

IDOSO
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Estratégias didáticas

A atividade consiste no reconhecimento, pelos estudantes, das imagens do trânsito por 
meio da leitura de uma paisagem, a partir dos enunciados de cada uma das questões 
propostas na atividade. Após a realização das questões, propõe-se que a síntese seja 
realizada por meio de um texto construído coletivamente. Para iniciar a atividade, pode-se 
apresentar informações, aos estudantes, que contextualizem a importância de se estudar 
o trânsito, como, por exemplo, as informações apresentadas pelas estatísticas que 
situam o trânsito como a principal causa de morte acidental de crianças no Brasil.

Atividade com gabarito

O trânsito no entorno da escola
1) OLHE A PAISAGEM MOSTRADA NO DESENHO E CONTE AOS COLEGAS O 

QUE VOCÊ VIU.
É importante que os estudantes registrem oralmente as imagens do trânsito 
presentes na ilustração da paisagem: a frente de uma escola; uma criança saindo 
apressadamente da escola; 4 placas de trânsito; uma criança atravessando a rua na 
faixa de pedestres, acompanhada de um adulto, sendo segurada pelo punho; um 
idoso próximo ao seu carro estacionado na vaga especial; o pedestre cadeirante em 
uma calçada equipada com rampa de acesso; uma vaga destinada a pessoas com 
defi ciência desocupada; e um carro parado antes de cada uma das faixas de retenção.

Mediação
À medida que os estudantes forem contando quais as imagens relacionadas ao 
trânsito que conseguiram identifi car, sugere-se pontuar o que foi observado por eles, 
no quadro, já preparando a turma para a questão subsequente, de leitura e de escrita.

Construindo os caminhos da atividade
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4) COMO É O TRÂNSITO NO ENTORNO DA SUA ESCOLA? PENSE E CONVERSE 
COM OS SEUS COLEGAS!

Mediação
Os estudantes podem ser questionados sobre o que há de parecido ou de diferente 
entre as imagens do trânsito presentes no entorno da escola e na paisagem da ilustração. 
Ao responderem, as ideias que eles pontuarem podem ser destacadas no quadro.

5) O QUE PODERIA SER FEITO PARA MELHORAR O TRÂNSITO NO ENTORNO 
DA SUA ESCOLA?

 
     

Mediação
Essa questão tem o objetivo de estimular os estudantes a proporem formas de 
intervir na realidade do trânsito no entorno da escola, por meio da escrita coletiva, 
em que o professor seria o escrivão da turma. Há várias alternativas para realizar 
esse exercício, como, por exemplo: confeccionar cartazes de orientação aos adultos 
e às crianças quanto à necessidade de terem atitudes seguras ao caminhar, ao 
atravessar a rua; escrever um bilhete a ser enviado aos pais, solicitando-lhes apoio 
para melhorar as condições de segurança nos momentos de entrada e de saída da 
escola; fazer uma carta endereçada à direção da escola, solicitando-lhe providências 
para melhoria da infraestrutura viária no entorno da escola, como, a colocação de 
placas, a marcação de faixas de pedestres, a construção de calçadas, dentre outras.

Avaliação

É importante que a avaliação processual considere os aspectos 
relacionados à apropriação que os estudantes têm do conceito de 
trânsito por meio da descrição que eles fazem da paisagem. Também, 
pode ser observada a articulação que os estudantes fazem dos conceitos 
de trânsito com as habilidades específicas da disciplina de Geografia. 
A atividade permite, ainda, avaliar a adoção de práticas seguras nos 
momentos de entrada e de saída da escola pelos estudantes.

Outras conexões

Para dar continuidade ao processo de letramento por meio das 
imagens do trânsito, uma sugestão é confeccionar, junto aos 
estudantes, um jogo de memória com foco nas placas de trânsito.

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Compartilhe!
Como foi a 
aplicação da 
atividade com 
os estudantes? 
Conte-nos como foi 
sua experiência.

Páginas da atividade de Geográfia 1º ano, versão do professor.
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O trânsito no entorno da escola
1) OLHE A PAISAGEM MOSTRADA NO DESENHO E CONTE AOS COLEGAS O 

QUE VOCÊ VIU.

2) CIRCULE O QUE VOCÊ VIU NA PAISAGEM MOSTRADA NO DESENHO.

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________

Tá combinado?
O lugar de caminhar 
em segurança 
é na calçada!

FAIXA DE PEDESTRE

CALÇADA

PEDESTRE

CICLISTA

PLACA DE ÁREA ESCOLAR

RAMPA DE ACESSO

ESCOLA

AUTOMÓVELMOTOCICLISTA

IDOSO
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3) ASSINALE, COM UM “X”, AS IMAGENS QUE PODEM SER VISTAS NO 
ENTORNO DE SUA ESCOLA E NOMEIE CADA UMA DELAS, USANDO AS 
MESMAS PALAVRAS QUE FORAM COLOCADAS NA QUESTÃO 2.

     

4) COMO É O TRÂNSITO NO ENTORNO DA SUA ESCOLA? PENSE E CONVERSE 
COM OS SEUS COLEGAS!

5) O QUE PODERIA SER FEITO PARA MELHORAR O TRÂNSITO NO ENTORNO 
DA SUA ESCOLA?

Atividade de Geográfia 1º ano, versão do aluno.
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AÇÃO 8:

Capa e etiqueta para ação de produto DNIT.

Briefing: Produzir capa e etiqueta para “Metodologias, Documentos Técnicos do 
Sistema e Código-Fonte II”, com referência nas fotos disponibilizadas do sistema, 
seguindo um padrão de ligações e códigos compuntacionais.

Público-alvo: Servidores públicos.

4 GESTÃO DA INFORMAÇÃO - SIOR

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

Metodologias, Documentos Técnicos do Sistema 
e Código-Fonte II – Ação A

Outubro de 2019

Capa para produtos do DNIT com o título de “Metologia, Documentos Técnicos do 
Sistema e Código-Fonte II”.
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Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

Metodologias, Documentos Técnicos do 
Sistema e Código-Fonte II – Ação A

Outubro de 2019

4 GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO - SIOR

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

4 GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO - SIOR

Metodologias, Documentos Técnicos do 
Sistema e Código-Fonte II – Ação A

Outubro de 2019

Etiqueta para produtos do DNIT com o título de “Metologia, Documentos Técnicos 
do Sistema e Código-Fonte II”.
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AÇÃO 9:

Diagramação da atividade de Educação Física 3º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Educação Física, para alunos do 3º ano do 
ensino fundamental, denominada, “Pega pedestre”. Possui versão para o educador 
e para o aluno

Público-alvo: Professores e alunos de 3º ano do ensino fundamental.
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Pega pedestre
Será que vale a pena arriscar sua vida atravessando a rua em locais inseguros?

Articulação didática
Esta atividade é uma adaptação da brincadeira popular Pega-pega, 
que parte do conteúdo de trânsito “travessia de ruas” em diálogo com 
a disciplina de Educação Física. A brincadeira proporciona a reflexão 
acerca das formas seguras e inseguras de travessias de ruas e de 
rodovias. A atividade propõe estimular os estudantes a reconhecerem 
os riscos da travessia e a adotarem posturas mais seguras ao fazê-la.

Objeto de conhecimento
Jogos e brincadeiras populares do Brasil e do mundo.

Conceito de trânsito
Pedestre.

Conteúdo de trânsito
Travessia de ruas.

Competência
Refletir acerca da travessia segura de vias.

Habilidades 
Apontar os riscos de uma travessia insegura.

Adotar posturas mais seguras para a travessia.

Tempo estimado
1 hora/aula.

Recursos
Giz ou outro material para demarcação no chão, três folhas A4, 
lápis de cor e materiais para atividades de Educação Física. 

É muito importante trabalhar o tema do trânsito em sala de aula, visto 
que o assunto está cotidianamente presente na vida dos estudantes nos 
seus deslocamentos, em especial da casa para a escola e vice-versa. A 
percepção dos riscos e o comportamento seguro ao fazer as travessias são 
habilidades que precisam ser desenvolvidas nos estudantes para promover 
a mudança de comportamento deles. Assim, no texto Pedestres no trânsito, 
aborda-se a importância dos cuidados que pedestres precisam valer-se 
no trânsito, principalmente no que diz respeito à travessia de rua/rodovia, e 
aborda-se, também, a vulnerabilidade das crianças a acidentes de trânsito.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando saberes do trânsito

Primeira página da atividade “Pega pedestre”, versão para professores.
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Pedestres no trânsito
Os pedestres são um grupo bastante diversificado e o mais vulnerável 
no ambiente do trânsito. Não importa se é rico ou pobre, homem ou 
mulher, branco ou negro, criança, jovem ou idoso, todos, em algum 
momento, estarão na condição de pedestres e terão que enfrentar 
as situações, por vezes inseguras, que o trânsito apresenta.

Nesse sentido, ser professor é lidar com crianças que, diariamente, fazem 
o trajeto de casa à escola, da escola para a casa, na condição de pedestres. 
Em muitos casos, esses estudantes precisam fazer o trajeto sozinhos ou com 
outras crianças, e é nesse ponto que entra a importância da Educação para 
o Trânsito. As crianças precisam aprender, desde pequenas, os cuidados 
necessários enquanto pedestres, para atravessarem as vias, para caminharem 
em ruas sem calçadas, para brincarem nas ruas, entre outras situações. Ter 
a percepção e a consciência do risco são ações importantes para que elas 
adotem posturas seguras diante de suas vidas, uma vez que as crianças 
são uma das maiores vítimas de acidentes como pedestres no trânsito. 
No ano de 2017, por exemplo, quase 33% das mortes de pessoas entre 0 
e 14 anos foram por esse motivo (CRIANÇA SEGURA BRASIL, 2019). 

Crianças e jovens estão muito propensos a sofrerem acidentes de trânsito 
pela falta de maturidade e de consciência dos riscos, por isso, é importante 
que, desde cedo, eles tenham um aprendizado contínuo acerca do 
funcionamento do trânsito, dos deveres, dos direitos e dos cuidados que 
devem adotar como pedestres ou como passageiros e, posteriormente, 
como ciclistas, como motociclistas e como motoristas. Por isso, vale lembrar 
alguns cuidados a serem postos em prática para evitar os acidentes:

• É importante ver e ser visto, ao realizar a travessia de ruas e de rodovias, pois 
condutores e pedestres precisam estar sempre atentos uns aos outros.

• Utilizar, sempre que houver, a faixa de pedestres e as 
passarelas para atravessar ruas e rodovias.

• Em um semáforo para veículos, deve-se esperar que este esteja vermelho 
para os veículos, para realizar a travessia, e, caso haja semáforo de 
pedestres, deve-se esperar que este fique verde para os pedestres.

• Respeitar as sinalizações de trânsito.

• Olhar para os dois lados antes de atravessar ruas e rodovias.

• Não parar no meio da faixa e não conversar quando 
estiver realizando a travessia na faixa.

• Não utilizar o celular ao caminhar.

• Utilizar as calçadas, e, quando não houver, caminhar 
sempre nas bordas das pistas.

• Não correr ou fazer brincadeiras durante a travessia. Para tanto, 
é preciso estar sempre atento ao fluxo do trânsito.

Esses são alguns dos cuidados, diante de tantos outros, que devem 
ser observados pelas crianças e pelos jovens enquanto pedestres 
no trânsito. O importante é que os estudantes sejam estimulados 
a perceberem seus corpos na relação com o trânsito e como estão 
vulneráveis, enquanto pedestres nesse contexto, para que assim comecem 
a ter atitudes seguras e possam compartilhar, com suas famílias e por 
onde forem, os aprendizados construídos. Dessa forma, a partir da 
mudança de comportamento da sociedade, os acidentes e as mortes 
causados pelo trânsito podem ser reduzidos de forma significativa.

Trânsito em 
números
Segundo dados 
do Departamento 
de Informática do 
SUS (DATASUS), 
em 2017, 6.469 
pedestres 
morreram vítimas 
de acidentes de 
trânsito no Brasil.
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Etapa 3 - Com os traçados da rua e das calçadas feitos, delimite um espaço em cada 
uma das calçadas, onde deverão ser depositados objetos que deverão, durante 
o jogo, ser transportados pelos pedestres. Escolha alguns objetos (como bolas, 
minicones ou qualquer outro) e deixe todos reunidos em um dos locais delimitados.

 

Mediação
A ideia é que os alunos que estão representando os pedestres atravessem a rua, 
levando consigo um dos objetos que foram reunidos em um local da calçada (em um 
local marcado no chão, em uma caixa ou em um recipiente), sem serem pegos pelos 
estudantes que estão representando os veículos. Esses objetos podem ser quaisquer 
materiais disponíveis na escola para atividades de Educação Física. A quantidade de 
objetos pode ser, aproximadamente, o que corresponde a um número de 2/3 da turma.

Em um espaço demarcado, haverá o depósito de objetos que deverão 
ser transportados em segurança para o outro lado da rua.

Um estudante terá a função de semáforo. Para simular o semáforo, é 
necessário produzir placas com as cores vermelha e verde.

Alguns estudantes interpretarão o papel de “veículos” e deverão pegar os 
estudantes “pedestres”. Deve-se pensar em algo para diferenciar os dois grupos, 
como amarrar uma fita nos braços dos estudantes de um dos grupos. 

Os estudantes que farão o papel de “pedestre” poderão atravessar a rua em 
segurança para pegar um objeto no depósito de objetos e retornar, atravessando a 
rua sem serem pegos pelos “veículos”, em uma condição de travessia insegura. 

O “pedestre” poderá atravessar a rua de forma segura utilizando a passarela 
ou a faixa de segurança para pegar o objeto (na primeira travessia). Se ele 
optar por atravessar em segurança, não poderá ser pego pelos “veículos”.

O “pedestre” poderá utilizar a faixa de pedestres próxima ao semáforo para a 
travessia segura quando o semáforo estiver vermelho para os veículos. Caso 
atravesse quando o semáforo estiver verde para os carros, poderá ser pego.

Vocabulário
Veículo: todo o 
elemento que 
tem a capacidade 
de levar ou de 
conduzir algo a 
algum lugar. No 
trânsito, existem 
veículos sem 
motor (como, 
por exemplo, 
a bicicleta), e 
veículos com 
motor (como, por 
exemplo, motos, 
carros, ônibus 
e caminhões).
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Estratégias didáticas

O jogo Pega pedestre, proposto nesta atividade, tem o intuito de 
promover uma reflexão sobre a realização de uma travessia segura e 
tem a intenção de repensar as atitudes dos pedestres na hora de fazê-la, 
sendo esse jogo uma adaptação da brincadeira popular Pega-pega.
A atividade deve acontecer em um espaço externo, podendo ser a quadra ou o 
pátio da escola, onde possa ser simulada uma via com calçadas. A turma deverá 
ser dividida em dois grupos: um grupo dos pedestres; e um grupo dos veículos. O 
objetivo do jogo é que os pedestres não sejam pegos pelos veículos ao realizarem 
a travessia e que eles experimentem a diferença entre realizar a travessia tanto 
utilizando dos elementos de segurança (faixas e passarela) quanto atravessando 
no meio da via (em locais inseguros). Depois dessa etapa, é importante realizar 
uma roda de conversa com os estudantes para refletir sobre as dificuldades 
de realizar a travessia e a importância de utilizar locais seguros para fazê-la.

Atividade com gabarito

Pega pedestre
Antes de iniciar o jogo Pega pedestre, é necessário organizar o 
espaço para a sua realização. Essa organização deve ser estruturada 
em três etapas, as quais estão apresentadas a seguir. 

Etapa 1 - Escolher um espaço onde será a rua (ou a rodovia) e, 
de cada lado dela, separar um espaço para as calçadas.

Mediação
Na Etapa 1, pode ser utilizado giz para marcar a rua e as calçadas no pátio ou na 
quadra da escola. É importante que os estudantes saibam que eles só podem 
participar da brincadeira dentro desse espaço, que foi delimitado anteriormente. A 
marcação pode ser feita com outros materiais, como, por exemplo, fitas ou cordas.

Etapa 2 - Com os desenhos da rua e das calçadas feitos, é hora de definir os locais onde 
ficarão outros quatro elementos: uma passarela; um semáforo; e duas faixas de pedestre 
(uma faixa deve ficar em frente ao semáforo e a outra faixa deve ficar mais distante).

Mediação
Sugere-se, na Etapa 2, que uma faixa de pedestres seja colocada no centro 
do espaço que foi delimitado como rua, e que o semáforo e a outra faixa de 
pedestres sejam colocados, juntos, em um canto, e, a passarela, no canto oposto, 
conforme pode ser visto na figura que ilustra a forma de aplicar o jogo.

As placas com as cores vermelha e verde do semáforo podem 
ser construídas utilizando-se papel A4 ou cartolina. 

Construindo os caminhos da atividade
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Depois de organizar o espaço, é a hora de realizar o jogo. Oito regras foram propostas 
para que o objetivo do jogo seja atingido, sendo elas apresentadas a seguir. 

Regra 1 - O jogo Pega pedestre deverá iniciar com uma pequena 
parte da turma assumindo o papel de veículos e, os demais, na 
condição de pedestres. Além dos pedestres e dos veículos, é preciso 
escolher um estudante para fazer a função do semáforo.

Mediação
Uma turma de 30 alunos, por exemplo, pode ser dividida em 20 pedestres, 
9 veículos e 1 estudante para fazer a função do semáforo. Os papéis do jogo 
podem ser invertidos, para que todos tenham a visâo de como um pedestre 
se comporta, seja respeitando as regras de trânsito seja assumindo riscos.

Regra 2 - O estudante que for escolhido para fazer o papel de 
semáforo para os veículos terá a função de mudar a cor do semáforo 
de tempo em tempo, a partir das placas confeccionadas.

Mediação
Pode-se combinar o tempo de mudança de cor do semáforo com o 
estudante ou criar outra forma para que fique claro quando as mudanças 
de cor devem acontecer. É interessante que elas não sejam rápidas 
demais. O estudante que interpretará o semáforo deverá levantar, de 
tempo em tempo, a placa confeccionada, trocando as cores. 

Regra 3 - Para iniciar o jogo, quem estiver interpretando o carro 
deverá se posicionar na rua, mas sem ocupar o espaço das faixas 
de pedestre e da passarela. Todos que estiverem jogando como 
pedestres deverão iniciar o jogo posicionados na calçada onde não 
há objetos e deverão começar a travessia para o outro lado.

Mediação
Os pedestres (somente na ida) poderão, para atravessarem em segurança, 
utilizar a faixa de pedestres (que não tem semáforo), a faixa de pedestres com 
semáforo quando este estiver vemelho para os veículos ou a passarela. Quando 
atravessarem nessas condições, eles não poderão ser pegos pelos veículos. 

Regra 4 - Quem for pedestre, poderá atravessar a rua pelas faixas de 
pedestres ou pela passarela e deverá pegar um objeto do outro lado, 
sendo que cada estudante só poderá pegar um objeto por vez.

Regra 5 - Após pegar um objeto, os pedestres deverão atravessar 
novamente para o outro lado da rua. O desafio será levar o objeto 
em segurança, sem serem pegos pelos veículos. Porém, dessa vez, 
não será permitido usar a passarela ou as faixas de pedestres.

Páginas da atividade “Pega pedestre”.
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Mediação
O desafio da Regra 5 é que os estudantes não poderão atravessar de volta 
à calçada inicial utilizando a passarela ou as faixas de pedestres. A ideia é 
que tentem realizar a travessia em meio aos veículos sem serem pegos.

Regra 6 - Os pedestres que conseguirem retornar para a mesma 
calçada do início do jogo, sem serem pegos, deverão colocar o 
objeto transportado no local previamente definido. Feito isso, 
deverão atravessar novamente para o outro lado, na tentativa de 
transportarem mais um objeto, orientando-se pela Regra 4.

Regra 7 - Os pedestres que não conseguirem fazer a travessia deverão 
se juntar aos veículos e se tornarem pegadores. O objeto que eles 
estavam carregando deverá ser devolvido ao local de origem para 
que outro pedestre possa tentar transportá-lo em segurança. 

Regra 8 - O jogo terminará quando todos os objetos forem 
transportados em segurança de um lado para o outro ou 
quando todos os pedestres forem pegos pelos veículos.

Mediação
Os papéis do jogo podem ser invertidos, para que todos tenham a visão de como um 
pedestre se comporta, seja respeitando as regras de trânsito seja assumindo riscos.

Após sua vivência no jogo Pega pedestre, reflita, com a turma 
em uma roda de conversa, algumas questões:

1) Foi difícil atravessar a rua em meio aos veículos para levar o objeto em 
segurança para o outro lado? Por quê?
Espera-se que os estudantes respondam que foi difícil desviar dos veículos para realizar a 
travessia até o outro lado.

2) Na vida real, o que poderia acontecer ao atravessar a rua ou a rodovia no 
meio dos veículos? 
Espera-se que os estudantes consigam compartilhar suas experiências e refletir, a partir 
do jogo, sobre os riscos de se atravessar uma rua/rodovia movimentada.

3) Você se sentiu mais seguro ao atravessar nas faixas de pedestres e na 
passarela? Por quê?
Espera-se que os estudantes deem uma resposta positiva, abordando que, quando 
atravessaram nas faixas e na passarela, foi mais tranquilo, pois os veículos não podiam pegá-los.

4) Que cuidados devem ser tomados ao atravessar as ruas?
Espera-se que os estudantes respondam que atravessar na faixa de pedestres, usar 
a passarela, respeitar as cores do semáforo, olhar para todos os lados, entre outras 
atitudes, devem ser atitudes fundamentais ao atravessar ruas/rodovias.
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Avaliação

Esta atividade possibilita a avaliação da capacidade dos estudantes de fazerem 
uma ligação entre a brincadeira e a travessia de ruas/rodovias na vida real. O 
comportamento na brincadeira também pode ser observado analisando-se se 
os estudantes utilizaram os elementos de segurança para a travessia quando 
permitido ou se, mesmo assim, eles preferiram atravessar em meio aos 
veículos. Por fim, no momento da roda de conversa, é importante perceber 
se os estudantes associaram a brincadeira com a travessia segura e se estes 
conseguiram perceber a importância dos elementos como a faixa, o semáforo 
e a passarela para poderem atravessar ruas/rodovias com segurança. 

Outras conexões

Pode ser sugerida, aos estudantes, a realização desta atividade em 
casa, com seus familiares e com outros colegas, fazendo com que 
a questão seja disseminada e refletida por mais pessoas.

BRASIL. Departamento de Informática do SUS - DATASUS. Pedestre traumatizado 
em um acidente de transporte. 2017. Disponível em: http://tabnet.datasus.
gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def. Acesso em: 27 maio 2019.

CRIANÇA SEGURA BRASIL. Mortes por acidentes – 2017. 2019. Disponível em: 
https://criancasegura.org.br/dados-de-acidentes/. Acesso em: 25 jul. 2019.

Compartilhe!
Como foi a 
atividade com 
os estudantes? 
Conte para nós a 
sua experiência!

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Referências

Acesse aqui a Ficha 
Técnica da atividade

Páginas da atividade “Pega pedestre”.
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Após sua vivência no jogo Pega pedestre, reflita, com a turma 
em uma roda de conversa, algumas questões:

1) Foi difícil atravessar a rua em meio aos veículos para levar o objeto em 
segurança para o outro lado? Por quê?

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2) Na vida real, o que poderia acontecer ao atravessar a rua ou a rodovia no 
meio dos veículos?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3) Você se sentiu mais seguro ao atravessar nas faixas de pedestres e na 
passarela? Por quê?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4) Que cuidados devem ser tomados ao atravessar as ruas?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Pega pedestre
Antes de iniciar o jogo Pega pedestre, é necessário organizar o 
espaço para a sua realização. Essa organização deve ser estruturada 
em três etapas, as quais estão apresentadas a seguir. 

Etapa 1 - Escolher um espaço onde será a rua (ou a rodovia) e, 
de cada lado dela, separar um espaço para as calçadas.

Etapa 2 - Com os desenhos da rua e das calçadas feitos, é hora de 
definir os locais onde ficarão outros quatro elementos: uma passarela; 
um semáforo; e duas faixas de pedestre (uma faixa deve ficar em 
frente ao semáforo e a outra faixa deve ficar mais distante).

Etapa 3 - Com os traçados da rua e das calçadas feitos, delimite um 
espaço em cada uma das calçadas, onde deverão ser depositados 
objetos que deverão, durante o jogo, ser transportados pelos 
pedestres. Escolha alguns objetos (como bolas, minicones ou qualquer 
outro) e deixe todos reunidos em um dos locais delimitados.

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________
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Em um espaço demarcado, haverá o depósito de objetos que deverão 
ser transportados em segurança para o outro lado da rua.

Um estudante terá a função de semáforo. Para simular o semáforo, é 
necessário produzir placas com as cores vermelha e verde.

Alguns estudantes interpretarão o papel de “veículos” e deverão pegar os 
estudantes “pedestres”. Deve-se pensar em algo para diferenciar os dois grupos, 
como amarrar uma fita nos braços dos estudantes de um dos grupos. 

Os estudantes que farão o papel de “pedestre” poderão atravessar a rua em 
segurança para pegar um objeto no depósito de objetos e retornar, atravessando a 
rua sem serem pegos pelos “veículos”, em uma condição de travessia insegura. 

O “pedestre” poderá atravessar a rua de forma segura utilizando a passarela 
ou a faixa de segurança para pegar o objeto (na primeira travessia). Se ele 
optar por atravessar em segurança, não poderá ser pego pelos “veículos”.

O “pedestre” poderá utilizar a faixa de pedestres próxima ao semáforo para a 
travessia segura quando o semáforo estiver vermelho para os veículos. Caso 
atravesse quando o semáforo estiver verde para os carros, poderá ser pego.

Depois de organizar o espaço, é a hora de realizar o jogo. 
Oito regras foram propostas para que o objetivo do jogo 
seja atingido, sendo elas apresentadas a seguir. 

Regra 1 - O jogo Pega pedestre deverá iniciar com uma pequena 
parte da turma assumindo o papel de veículos e, os demais, na 
condição de pedestres. Além dos pedestres e dos veículos, é preciso 
escolher um estudante para fazer a função do semáforo.

Regra 2 - O estudante que for escolhido para fazer o papel de 
semáforo para os veículos terá a função de mudar a cor do semáforo 
de tempo em tempo, a partir das placas confeccionadas.

Regra 3 - Para iniciar o jogo, quem estiver interpretando o carro deverá se 
posicionar na rua, mas sem ocupar o espaço das faixas de pedestre e da passarela. 
Todos que estiverem jogando como pedestres deverão iniciar o jogo posicionados 
na calçada onde não há objetos e deverão começar a travessia para o outro lado.

Regra 4 - Quem for pedestre, poderá atravessar a rua pelas faixas de 
pedestres ou pela passarela e deverá pegar um objeto do outro lado, 
sendo que cada estudante só poderá pegar um objeto por vez.

Regra 5 - Após pegar um objeto, os pedestres deverão atravessar 
novamente para o outro lado da rua. O desafio será levar o objeto 
em segurança, sem serem pegos pelos veículos. Porém, dessa vez, 
não será permitido usar a passarela ou as faixas de pedestres.

Regra 6 - Os pedestres que conseguirem retornar para a mesma calçada do 
início do jogo, sem serem pegos, deverão colocar o objeto transportado no local 
previamente definido. Feito isso, deverão atravessar novamente para o outro 
lado, na tentativa de transportarem mais um objeto, orientando-se pela Regra 4.

Regra 7 - Os pedestres que não conseguirem fazer a travessia deverão 
se juntar aos veículos e se tornarem pegadores. O objeto que eles 
estavam carregando deverá ser devolvido ao local de origem para 
que outro pedestre possa tentar transportá-lo em segurança. 

Regra 8 - O jogo terminará quando todos os objetos forem transportados em segurança 
de um lado para o outro ou quando todos os pedestres forem pegos pelos veículos.
Em um espaço demarcado, haverá o depósito de objetos que deverão 
ser transportados em segurança para o outro lado da rua.

Veículo: todo o 
elemento que 
tem a capacidade 
de levar ou de 
conduzir algo a 
algum lugar. No 
trânsito, existem 
veículos sem 
motor (como, 
por exemplo, 
a bicicleta), e 
veículos com 
motor (como, por 
exemplo, motos, 
carros, ônibus 
e caminhões).

Atividade “Pega pedestre”, versão destinada aos estudantes.
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AÇÃO 10:

Diagramação da atividade de Arte 7º ano.

Briefing: Diagramar a atividade de Arte, para alunos do 7º ano do ensino 
fundamental, denominada, “Trânsito em cena: todo mundo tem direito à vida!”. 
Possui versão para o educador e para o aluno

Público-alvo: Professores e alunos de 7º ano do ensino fundamental.
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Trânsito em cena: todo mundo tem 
direito à vida!
Ao dramatizarmos situações de trânsito, educamos para a prevenção de acidentes

Articulação didática 
A atividade articula-se com a disciplina de Arte através de uma prática 
do Teatro do Oprimido, com o jogo teatral do Teatro Fórum. A proposta 
é que seja encenada uma situação conflitiva de trânsito, a partir da qual 
se propõe uma discussão coletiva, buscando-se sugestões de resolução 
do conflito. Ao final, apresenta-se uma nova cena com as atitudes e 
os elementos de segurança para o trânsito indicados pela turma.

Objeto de conhecimento 
Processo de criação.

Conceito de trânsito 
Acidentes de trânsito.

Conteúdo de trânsito
Comportamento humano.

Competência 
Perceber a importância do comportamento no 
trânsito, para a prevenção de acidentes.

Habilidade
Relacionar os comportamentos seguros e de risco nas vias, praticados 
por pedestres, por passageiros, por ciclistas e por motoristas. 

Tempo estimado
2 horas/aula.

Recursos 
Papelão, papéis A4, materiais para colorir, tesouras e 2 cópias 
impressas dos textos: Você sabia que...; e Rua de Passagem (Trânsito).

O trânsito é parte do nosso cotidiano e, por vezes, colocamo-nos em situações 
de risco de morte por não adotarmos atitudes seguras ao transitar. Para mudar 
o comportamento dos usuários do sistema trânsito, é necessário que ocorra um 
processo continuado de Educação para o Trânsito. O texto Desrespeito às normas 
de trânsito é a principal causa das mortes nas rodovias federais do País, do Governo 
Federal, demonstra a relevância do tema ao apresentar dados estatísticos de 
causas de acidentes, a partir de informações do Ministério dos Transportes.

Apresentando o percurso pedagógico

Conectando os saberes do trânsito

Primeira página da atividade de Arte para o 7º ano, versão para professores.
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Desrespeito às normas de trânsito é a principal causa das mortes 
nas rodovias federais do País
Mais de 30% das mortes em rodovias federais brasileiras nos últimos anos estão 
relacionadas ao desrespeito às normas de trânsito. É o que revela a Avaliação 
das Políticas Públicas de Transporte, estudo realizado pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil com base em dados da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). O levantamento mostra que, entre 2007 e 2016, do total de mais 
de 76 mil óbitos registrados nas estradas, mais de 23 mil deles foram motivados 
pelo não cumprimento de leis de trânsito. O estudo divide as causas das 
ocorrências envolvendo a falta de respeito às regras de trânsito em: dirigir em 
velocidade incompatível (responsável por 11,6% dos óbitos no período), realizar 
ultrapassagem indevida (8,4%), conduzir o veículo após a ingestão de álcool (4,8%), 
desobedecer a sinalização (4,4%) e não manter distância de segurança (1,1%).

Para o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Maurício 
Alves, para reduzir esses índices, é essencial educar e conscientizar a população 
brasileira sobre a importância da segurança no trânsito. “O que nós estamos 
efetivamente trabalhando e iremos implementar como política de Estado é 
a necessidade de uma formação melhor do nosso condutor - desde os níveis 
primários até os condutores que estão hoje nas nossas vias”, afirma.

A segunda principal causa dos acidentes rodoviários que resultam em morte 
é a falta de atenção e o adormecimento. Juntos, esses dois fatores respondem 
por 23,4% do total de óbitos nos dez anos analisados. Os outros motivos 
identificados pelo estudo foram: defeitos mecânicos (2%), presença de animais 
na pista (1,3%) e defeitos viários, causa de apenas 1,2% dos acidentes fatais.

Sem identificação

Além da elevada quantidade de mortes, outro dado preocupante é 
o que aponta o número de vezes em que as causas dos acidentes 
não puderam ser identificadas. Segundo o estudo, em 41,7% dos 
registros não foi possível apontar o motivo da ocorrência – esse 
percentual cai para 30% nos casos em que houve apenas feridos.

[...]

Fragmento extraído de GOVERNO FEDERAL DO BRASIL. Desrespeito às normas de 
trânsito é a principal causa das mortes nas rodovias federais do País. 2018. Disponível 
em: http://legado.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2018/09/desrespeito-as-
normas-de-transito-e-a-principal-causa-das-mortes-nas-rodovias-federais-do-pais. Acesso 
em: 21 nov. 2019.

Estratégias didáticas

Inspirando-se no método do Teatro do Oprimido, a atividade convida os estudantes 
a realizarem um jogo teatral, baseado no Teatro Fórum. O jogo pode ser realizado 
com toda a turma em sala de aula ou no pátio da escola. O objetivo da atividade 
é estimular a reflexão sobre atitudes seguras e comportamentos de risco nas 
vias, praticados por pedestres, por passageiros, por ciclistas e por motoristas. 

Construindo os caminhos da atividade
Acesse!
Quer ampliar seus 
conhecimentos 
sobre o Teatro 
Fórum? Acesse 
o site oficial do 
Augusto Boal 
em: http://bit.
ly/2YOPxPr.
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Mediação
Os estudantes devem se dividir em dois grupos, alternando-se para a 
dramatização, de forma que, enquanto um grupo encena, o outro grupo assiste. 

No momento da escolha dos personagens, é preciso definir um narrador 
para cada grupo e entregar a eles as cópias impressas dos textos Você sabia 
que... e Rua da Passagem (Trânsito), para que ambos façam a leitura prévia do 
material que compõe as cenas Acidente no trânsito e Nós somos o trânsito.

2) Escolhidos os personagens, a turma precisará ser dividida em dois grupos. 
O Grupo 1 deverá se organizar em círculo, no meio da sala de aula, e 
permanecer em silêncio, aguardando a sinalização do narrador para 
iniciarem a cena Acidente no trânsito. Enquanto isso, o Grupo 2 deverá ficar 
na plateia, para assistir à cena interpretada pelo Grupo 1. Após a encenação 
do Grupo 1, os grupos invertem suas ações: o Grupo 2 deverá interpretar a 
cena; e o Grupo 1 deverá ficar na plateia.

Cena 1 - Acidente no trânsito

A ação passa-se em uma rua ou avenida. O primeiro a se levantar da roda é o 
narrador. Todos se levantam em seguida e começam a circular apressadamente 
pela via, atravessam a rua, buzinam, correm, pedalam, ultrapassam outros carros, 
ficam nervosos, andam, falam ao telefone – conforme seus papéis. Os passageiros 
não utilizam cinto de segurança e discutem dentro do carro. Nesse frenesi, ocorre 
um acidente e uma pessoa morre. Com isso, a cena é congelada. Os personagens 
ficam em silêncio de luto enquanto o narrador faz a leitura do texto Você sabia que...

Você sabia que...

• Cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano 
em decorrência de acidentes no trânsito.

• 93% das mortes no trânsito ocorrem em países de baixa e de média rendas, 
embora estes concentrem aproximadamente 60% dos veículos do mundo.

• Mais da metade de todas as mortes no trânsito ocorre entre os pedestres, os 
ciclistas e os motociclistas, que são os usuários mais vulneráveis das vias.

• Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância ou droga 
psicoativa aumenta o risco de acidente com morte e com lesões graves.

• Os condutores que usam celular enquanto dirigem têm cerca de quatro 
vezes mais chances de estarem envolvidos em um acidente.

• As lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de 
morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos.

Baseado em ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Folha informativa - Acidentes de 
trânsito. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=5147:acidentes-de-transito-folha-informativa&Itemid=779. Acesso em: 21 nov. 2019.

A cena segue congelada enquanto o narrador faz a seguinte reflexão:
“Para evitar o acidente, quais medidas de segurança e de postura 
no trânsito podem ser modificadas na cena apresentada?”

3) Após os dois grupos interpretarem a cena Acidente no Trânsito, reúna-se 
com seu grupo e reflita sobre as posturas adotadas pelos personagens 
e sobre o acidente que ocorreu na cena. Em seguida, pense, com seus 
colegas, sobre posturas de segurança que devem ser tomadas no trânsito 
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Atividade com gabarito

Trânsito em cena: todo mundo tem 
direito à vida!
É raro encontrar alguém que nunca vivenciou um acidente de trânsito. Ainda 
que você não tenha passado por isso diretamente, com certeza teve contato 
com o assunto através dos noticiários ou de amigos e de familiares que já 
tenham se envolvido em acidentes. Essa é uma realidade que, infelizmente, 
faz parte da nossa rotina. Entretanto, poucas vezes, refletimos sobre a relação 
entre a violência no trânsito e as nossas atitudes como pedestres, passageiros, 
ciclistas, entre outros. Nos exercícios a seguir, você terá a oportunidade de 
refletir sobre a segurança no trânsito a partir de uma prática teatral. Todos 
os estudantes deverão, conforme orientações apresentadas a seguir, atuar 
para compor duas cenas: Acidente no Trânsito; e Nós somos o trânsito.

Mediação
No início da atividade, pode-se construir um diálogo com os estudantes sobre 
suas experiências em relação a acidentes no trânsito e as consequências 
destes. A seguir, há sugestões de personagens que podem compor as cenas. 
Podem haver três, quatro ou mais atores representando o mesmo papel, 
assim como podem ser adicionados outros personagens e outras atitudes, 
além das exemplificadas abaixo. É importante definir quem será o narrador, 
o qual deverá realizar uma leitura dramatizada e atraente da cena.

1) Pensando no dia a dia do trânsito, escolha um personagem, a partir de um 
dos papéis que as pessoas desempenham nas vias. Pode ser um motorista, 
um passageiro, um ciclista ou um pedestre. Para isso, sugerem-se alguns 
papéis listados a seguir.

• Condutores - pode-se teatralizar a condução de um veículo imaginário ou utilizar um 
carrinho de brinquedo ou um carrinho de mão. Para despertar reflexão, o motorista 
deve interpretar más condutas de trânsito como: buzinar insistentemente; dirigir em alta 
velocidade; jogar alimentos nas vias enquanto dirige; conduzir o veículo embriagado; etc.

• Passageiros - para encenar um personagem que desempenhe o papel de passageiro, 
fique ao lado de um colega que interprete um motorista – ou até mesmo entrelace um 
de seus braços ao dele. As más condutas interpretadas pelos personagens passageiros 
podem ser: fazer movimentos que comprometam a visão do condutor; distrair o 
motorista utilizando o celular ou falando em voz alta; não usar o cinto de segurança; etc. 

• Ciclistas - podem simular a pedalada ao caminhar. As más posturas 
que podem ser encenadas são: andar em alta velocidade, entre os 
carros, gritando que a bicicleta está sem freio e sem equipamentos 
de segurança; atropelar pedestres; pedalar na contramão; etc.

• Pedestres - é importante que sejam representados pedestres com diversos 
perfis e necessidades, como, por exemplo, um portador de deficiência visual, 
um idoso com dificuldade em atravessar a via sem ajuda dos demais etc.

As más posturas dos pedestres podem ser atitudes como: atravessar correndo 
nas vias; não olhar para os lados na hora de atravessar a rua; utilizar celular 
e fone de ouvido na hora da travessia, de forma que tire sua atenção; etc.

• Narrador - caberá ao narrador sinalizar o início das cenas para 
os grupos e fazer uma leitura dramatizada da peça, de forma que 
chame a atenção e que cause reflexão nos expectadores. 
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e confeccione, em grupo, cartazes, placas ou faixas com frases de 
orientação para os diferentes usuários das vias para um trânsito mais 
seguro. Esses cartazes deverão ser utilizados na próxima cena, Nós 
somos o trânsito.

Mediação
Esse momento deve ser de reflexão e de mudança de posturas. Os estudantes 
podem ser convidados a refletirem sobre mudanças possíveis de comportamento dos 
personagens e, quem sabe até, sugerirem a criação de novos personagens, como, por 
exemplo, o de agente de trânsito, que poderá integrar a cena Nós somos o trânsito. 

4) Agora toda a turma atuará na cena Nós somos o trânsito. Organize-se, com 
seus colegas, no ambiente em que acontecerá a encenação.

Cena 2 - Nós somos o trânsito

Os personagens caminham lentamente, olhando nos olhos uns dos 
outros, com meio sorriso no rosto, sem se baterem. Andando de forma 
tranquila, levantam os cartazes e continuam circulando enquanto o 
narrador faz a leitura da canção Rua de Passagem (Trânsito).

Rua da Passagem (Trânsito)

Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental

Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar no sinal

Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal

Pisca alerta pra encostar na guia
Pára brisa para o temporal

Já buzinou, espere, não insista,
Desencoste o seu do meu metal

Devagar pra contemplar a vista
Menos peso do pé no pedal

Não se deve atropelar um cachorro
Nem qualquer outro animal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Motoqueiro caminhão pedestre
Carro importado carro nacional

Mas tem que dirigir direito
Para não congestionar o local

Tanto faz você chegar primeiro
O primeiro foi seu ancestral

Páginas da atividade “Trânsito em cena: todo mundo tem direito à vida!”.
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É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial

A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Travesti trabalhador turista
Solitário família casal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental

Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tiau.

ANTUNES, Arnaldo; LENINE. Rua da Passagem (Trânsito). 2003. Disponível 
em: http://letras.mus.br/lenine/250619/. Acesso em: 21 nov. 2019.

Avaliação

Na avaliação da atividade, é importante perceber se os estudantes 
reconhecem e diferenciam comportamentos de risco e comportamentos 
seguros de trânsito, a fim de evitarem acidentes nas vias. 

Outras conexões

Como desdobramento desta atividade, os trabalhos realizados podem ser 
apresentados em um painel nas dependências da escola e em outros espaços 
educativos para além da escola. Ampliam-se, dessa forma, as possibilidades 
de reflexões e de mudanças de atitude e de comportamento no trânsito.

ANTUNES, Arnaldo; LENINE. Rua da Passagem (Trânsito). 2003. Disponível 
em: http://letras.mus.br/lenine/250619/. Acesso em: 21 nov. 2019.

Aprimorando práticas e ampliando conexões

Referências

Compartilhe!
Conte-nos como 
foi a recepção da 
proposta por parte 
dos estudantes. 
Envie-nos fotos 
e/ou vídeos da 
atividade!
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BRASIL. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro. Brasília, DF: Presidência da República, 1997. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm. Acesso em: 29 out. 2019.
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de_transito_nas_areas_escolares. Acesso em: 06 maio 2019.
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é a principal causa das mortes nas rodovias federais do País. 
2018. Disponível em: http://legado.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-
inclusao/2018/09/desrespeito-as-normas-de-transito-e-a-principal-causa-
das-mortes-nas-rodovias-federais-do-pais. Acesso em: 21 nov. 2019.

INSTITUTO AUGUSTO BOAL. Teatro Fórum. Disponível em: http://
augustoboal.com.br/tag/teatro-forum/. Acesso em: 08 maio 2019.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Folha informativa - 
Acidentes de trânsito. 2019. Disponível em: https://www.paho.org/bra/
index.php?option=com_content&view=article&id=5147:acidentes-de-
transito-folha-informativa&Itemid=779. Acesso em: 21 nov. 2019.

Acesse aqui a Ficha 
Técnica da atividade

Páginas da atividade “Trânsito em cena: todo mundo tem direito à vida!”.
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Trânsito em cena: todo mundo tem 
direito à vida!
É raro encontrar alguém que nunca vivenciou um acidente de trânsito. Ainda 
que você não tenha passado por isso diretamente, com certeza teve contato 
com o assunto através dos noticiários ou de amigos e de familiares que já 
tenham se envolvido em acidentes. Essa é uma realidade que, infelizmente, 
faz parte da nossa rotina. Entretanto, poucas vezes, refletimos sobre a relação 
entre a violência no trânsito e as nossas atitudes como pedestres, passageiros, 
ciclistas, entre outros. Nos exercícios a seguir, você terá a oportunidade de 
refletir sobre a segurança no trânsito a partir de uma prática teatral. Todos 
os estudantes deverão, conforme orientações apresentadas a seguir, atuar 
para compor duas cenas: Acidente no Trânsito; e Nós somos o trânsito.

1) Pensando no dia a dia do trânsito, escolha um personagem, a partir de um 
dos papéis que as pessoas desempenham nas vias. Pode ser um motorista, 
um passageiro, um ciclista ou um pedestre. Para isso, sugerem-se alguns 
papéis listados a seguir.

• Condutores - pode-se teatralizar a condução de um veículo imaginário ou utilizar um 
carrinho de brinquedo ou um carrinho de mão. Para despertar reflexão, o motorista 
deve interpretar más condutas de trânsito como: buzinar insistentemente; dirigir em alta 
velocidade; jogar alimentos nas vias enquanto dirige; conduzir o veículo embriagado; etc.

• Passageiros - para encenar um personagem que desempenhe o papel de passageiro, 
fique ao lado de um colega que interprete um motorista – ou até mesmo entrelace um 
de seus braços ao dele. As más condutas interpretadas pelos personagens passageiros 
podem ser: fazer movimentos que comprometam a visão do condutor; distrair o 
motorista utilizando o celular ou falando em voz alta; não usar o cinto de segurança; etc. 

• Ciclistas - podem simular a pedalada ao caminhar. As más posturas 
que podem ser encenadas são: andar em alta velocidade, entre os 
carros, gritando que a bicicleta está sem freio e sem equipamentos 
de segurança; atropelar pedestres; pedalar na contramão; etc.

• Pedestres - é importante que sejam representados pedestres com diversos 
perfis e necessidades, como, por exemplo, um portador de deficiência visual, 
um idoso com dificuldade em atravessar a via sem ajuda dos demais etc.

As más posturas dos pedestres podem ser atitudes como: atravessar correndo 
nas vias; não olhar para os lados na hora de atravessar a rua; utilizar celular 
e fone de ouvido na hora da travessia, de forma que tire sua atenção; etc.

• Narrador - caberá ao narrador sinalizar o início das cenas para 
os grupos e fazer uma leitura dramatizada da peça, de forma que 
chame a atenção e que cause reflexão nos expectadores. 

2) Escolhidos os personagens, a turma precisará ser dividida em dois grupos. 
O Grupo 1 deverá se organizar em círculo, no meio da sala de aula, e 
permanecer em silêncio, aguardando a sinalização do narrador para 
iniciarem a cena Acidente no trânsito. Enquanto isso, o Grupo 2 deverá ficar 
na plateia, para assistir à cena interpretada pelo Grupo 1. Após a encenação 
do Grupo 1, os grupos invertem suas ações: o Grupo 2 deverá interpretar a 
cena; e o Grupo 1 deverá ficar na plateia.

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________
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Trânsito em cena: todo mundo tem 
direito à vida!
Leitura destinada aos narradores:

Cena 1 - Acidente no trânsito

Após o acidente, em que uma pessoa morre, a cena fica congelada. Enquanto os 
personagens ficam em silêncio de luto, faça a leitura do texto Você sabia que...

Você sabia que...

• Cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem a cada ano 
em decorrência de acidentes no trânsito.

• 93% das mortes no trânsito ocorrem em países de baixa e média renda, 
embora estes concentrem aproximadamente 60% dos veículos do mundo.

• Mais da metade de todas as mortes no trânsito ocorre entre os pedestres, os 
ciclistas e os motociclistas, que são os usuários mais vulneráveis das vias.

• Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer substância ou droga 
psicoativa aumenta o risco de acidente com morte e com lesões graves.

• Os condutores que usam celular enquanto dirigem têm cerca de quatro 
vezes mais chances de estarem envolvidos em um acidente.

• As lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de 
morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos.

Após a leiura do texto e com a cena ainda congelada, faça 
uma pequena pausa e leia a reflexão a seguir:
“Para evitar o acidente, quais medidas de segurança e de postura 
no trânsito podem ser modificadas na cena apresentada?”

Cena 2 - Nós somos o trânsito

Enquanto a cena transcorre, faça a leitura do texto Rua da Passagem (Trânsito):

Rua da Passagem (Trânsito)

Os curiosos atrapalham o trânsito
Gentileza é fundamental

Não adianta esquentar a cabeça
Não precisa avançar no sinal

Dando seta pra mudar de pista
Ou pra entrar na transversal

Pisca alerta pra encostar na guia
Pára brisa para o temporal

Já buzinou, espere, não insista,
Desencoste o seu do meu metal

Devagar pra contemplar a vista
Menos peso do pé no pedal
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Não se deve atropelar um cachorro
Nem qualquer outro animal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Motoqueiro caminhão pedestre
Carro importado carro nacional

Mas tem que dirigir direito
Para não congestionar o local

Tanto faz você chegar primeiro
O primeiro foi seu ancestral

É melhor você chegar inteiro
Com seu venoso e seu arterial

A cidade é tanto do mendigo
Quanto do policial

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Travesti trabalhador turista
Solitário família casal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal

Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual

Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental

Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tiau.

2 TRÃNSITO EM CENA: TODO MUNDO TEM DIREITO À VIDA!

www.conexao.dnit.gov.br

Cena 1 - Acidente no trânsito

A ação passa-se em uma rua ou avenida. O primeiro a se levantar da roda é o 
narrador. Todos se levantam em seguida e começam a circular apressadamente 
pela via, atravessam a rua, buzinam, correm, pedalam, ultrapassam outros carros, 
ficam nervosos, andam, falam ao telefone – conforme seus papéis. Os passageiros 
não utilizam cinto de segurança e discutem dentro do carro. Nesse frenesi, ocorre 
um acidente e uma pessoa morre. Com isso, a cena é congelada. Os personagens 
ficam em silêncio de luto enquanto o narrador faz a leitura do texto Você sabia que...

A cena segue congelada enquanto o narrador faz a seguinte reflexão:
“Para evitar o acidente, quais medidas de segurança e de postura 
no trânsito podem ser modificadas na cena apresentada?”

3) Após os dois grupos interpretarem a cena Acidente no Trânsito, reúna-se 
com seu grupo e reflita sobre as posturas tomadas pelos personagens 
e sobre o acidente que ocorreu na cena. Em seguida, pense, com seus 
colegas, sobre posturas de segurança que devem ser tomadas no trânsito 
e confeccione, em grupo, cartazes, placas ou faixas com frases de 
orientação para os diferentes usuários das vias para um trânsito mais 
seguro. Esses cartazes deverão ser utilizados na próxima cena, Nós 
somos o trânsito.

4) Agora toda a turma atuará na cena Nós somos o trânsito. Organize-se, com 
seus colegas, no ambiente em que acontecerá a encenação.

Cena 2 - Nós somos o trânsito

Os personagens caminham lentamente, olhando nos olhos um do 
outro, com meio sorriso no rosto, sem se baterem. Andando de forma 
tranquila, levantam os cartazes e continuam circulando enquanto o 
narrador faz a leitura da canção Rua de Passagem (Trânsito).

Versão do aluno da atividade “Trânsito em cena: todo mundo tem direito à vida!”.



43

AÇÃO 11:

Capa e etiqueta para ação de produto DNIT.

Briefing: Produzir capa e etiqueta para “Proposição de Modelo Tecnológico 
para Fiscalização Direta”, com referência nas fotos disponibilizadas do sistema e 
aderindo o conceito Tecnológico ao conjunto.

Público-alvo: Servidores públicos.

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

1 PESAGEM

Proposição de Modelo Tecnológico
para Fiscalização Direta

Julho de 2019

Capa para produtos do DNIT com o título de “Proposição de Modelo Tecnológico 
para Fiscalização Direta”.
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Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

Julho de 2019

1 Pesagem

Proposição de Modelo Tecnológico
para Fiscalização Direta

Departamento 
Nacional de
Infraestrutura 
de Transportes

TED 448.2017
PROCESSO 50600.029289/2017-12

Julho de 2019

1 Pesagem

Proposição de Modelo Tecnológico
para Fiscalização Direta

Etiqueta do produto “Proposição de Modelo Tecnológico para Fiscalização Direta
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE 
E COMO?

Sim, fiquei satisfeito com a realização do estágio. Nele pude aperfeiçoar e aprimorar 
as técnicas na área do Design Editorial e colocar em prática os conhecimentos 
aprendidos ao longo do curso.

3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO 
ESTÁGIO?

Uma avaliação positiva que trago é dos conhecimentos que também adiquiri em 
outras áreas e da percepção do senso coletivo, bastante forte no laboratório.
Como ponto negativo, cito a necessidade de uma maior liberdade criativa ao 
designer, muitas vezes fiquei engessado a detalhes que não agregavam muito 
ao projeto, impossibilitando de explorar outras alternativas, que poderiam 
vir a ser mais construtivas.

3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO 
ESTÁGIO FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS 
CONVERGÊNCIAS? QUAIS AS DIVERGÊNCIAS?

Sim. Utilizei de métodos e técnicas apresentados no Design, tais foram provenientes 
de projetos do curso como o P5 (editorial) e disciplinas, como, Planejamento 
gráfico-editorial, Tipografia, Teoria da Cor e Composição.

3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO?

O estágio realizado no laboratório teve grande importância para a minha formação.
Tal contribuição veio a partir da dinâmica do trabalho em equipe e dos projetos 
realizados no mesmo.

3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO 
CURSO QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?

Na realização do estágio, foram aplicados conhecimentos teóricos e teóricos-
práticos provenientes da Graduação em Design, nos quais, cita-se os mais 
importantes, Planejamento gráfico-editorial, Tipografia, Métodologia de Projeto, 
Teoria da Forma e Teoria da Cor.



46

3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM 
NECESSÁRIOS E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO?

Nenhum.

3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A 
CONTRIBUIÇÃO DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO?

10, pelo aproveitamento, aprendizados e as vivências no laboratório.
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Carta de Avaliação de Estágio - Professor Orientador/Avaliador

C
Estagiário

Nome do Prof. Orientador/Avaliador:

E-mail do Prof. Orientador/Avaliador:

Data da entraga do Relatório para a avaliação: l/i7'//lr//
Para a auxiliar a avaliação
Esta carta deve ser preenchida pelo(al Prof.(a) Oríentadorjal a partir da disponibilização do Relatório Final
de Estágio pelo(a) aluno(a) orientadora). Os itens abaixo dizem respeito aos quesitos padrões deste
documento. Para auxiliar na avaliação, o(a) Prof.(a) Orientador(al pode encontrar recomendações e um
modelo de relatório padrão no seguinte link, na aba "Manual do Prof. Orientador'

http://estagiodesígn.paginas. ufsc.br

1. Relatório - Conteúdo: Preenchimento adequado das seções do
relatório, ortografia, organização textual e gráfica.

123

123

4 5 6 7 8 910

2. Relatório - Projetos: Apresentação adequada das imagens dos proje-
tos desenvolvidos.

4 5 6 7 8 910

3. Conhecimento aplicado: A demonstração do uso de conhecimentos
técnicos e práticos adequados no desenvolvimento dos projetos.

123456 10

10

<
10

K

4. Objeüvos Alcançados: Se o aluno cumpriu, do ponto de vista acadêmico e
profissional, objeüvos propostos pelos projetos desenvolvidos.

123456

5. Prazo: Entrega do relatório com o prazo mínimo de uma semana para
a avaliação.

123456

Média
123456 IQ

Outras Considerações

F:€1p-btv0®Li\
Cidade

aa,la \ l20xq
Data

Assinatura do Prof. Orientador de Estágio Obrigatório
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