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SEJA VOCÊ A MUDANÇA NO TRÂNSITO 

 

PROJETO: Leticia Garroni Felix Martins 

Justificativa: O projeto está na sua 3° edição e foi criado para apoiar a 

semana nacional do trânsito educando nossos condutores e pedestres, visto 

que o trânsito da cidade é precário.  

          Moro numa cidade de interior com cerca de 50 mil habitantes e como 

todas as cidades o numero de veículos automotores vem crescendo cada vez 

mais, dificultando a relação entre pedestre e veículos. Mesmo a lei tendo sido 

implantada á tanto tempo observa-se que muitos motoristas não usam o cinto 

de segurança, negligenciam na hora de dar seta, não respeitam a sinalização 

de trânsito inclusive faixas de pedestre. Os pedestres por sua vez também não 

respeitam as sinalizações e não atravessam na faixa. 

          A cidade tem uma sinalização muito precária e prejudicial a todos, falta 

de manutenção em placas, falta de sinalização em lombadas, sem faixas de 

pedestre próximo a escolas, semáforos sem manutenção, sem contar que as 

vias onde é realizado o setor exame de pratica veicular para habilitação e toda 

esburacada e sem as sinalizações necessárias, tudo isso faz com que o 

trânsito na cidade fique mais complicado exigindo grande atenção de ambas as 

partes. 

           Em 2015 o Cfc Santana decidiu fazer campanhas de grande impacto 

pela cidade para conscientizar e orientar as pessoas que transitam em vias 

publicas.  

 

Objetivos Gerais: Anualmente realizamos a campanha de educação 

trânsito com o intuito de melhorar trânsito da cidade, reduzir o numero de 

acidentes e educar desde criança para que tenhamos um trânsito consciente.  
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Objetivos específicos: Acreditamos que a educação no trânsito começa 

na infância, pois é quando criança que começamos a ser moldados e iniciamos 

a formação de nosso caráter aprendendo a diferenciar o certo do errado, e 

temos mais facilidade no aprendizado.  

          Trabalhamos na infância para colhermos no futuro, pois assim 

conseguiremos formar cidadãos conscientes que entendem que se cada um 

fizer sua parte conseguiremos melhorar o trânsito e reduzir o numero de 

acidentes, fazendo com que tenhamos mais qualidade de vida, e consigamos 

viver melhor na sociedade a qual somos inseridos. 

          O CFC Santana é parceiro de um projeto chamado resgatando este 

projeto tem como objetivo tirar crianças e adolescentes carentes das ruas 

evitando que tenham envolvimento com drogas, para isso o projeto criou varias 

formas de educar essas crianças desde musica, teatro, aulas de mecânica, 

educação no trânsito, saúde, esportes e outros.  

          Durante todo o ano trabalhamos em parceria com o projeto e outras 

empresas da cidade com doações de brinquedos no Natal, lanches, aulas de 

mecânica e educação no trânsito entre outras, mas foi no mês de setembro que 

intensificamos nossos trabalhos para apoiar a semana nacional de educação 

no trânsito. 

Público alvo: Buscamos atingir um publico diversificado desde crianças que 

ainda estão na creche escolar á partir dos 4 anos até os adolescentes que 

participam do projeto chamado resgatando vidas.      

Data da Realização: O projeto começou no Natal de 2014 e é desenvolvido 

durante o ano todo de 2015.  

          Entre 18 a 25 de Setembro intensificamos os trabalhos. 

Metodologia: O projeto seja você a mudança no trânsito busca através da 

educação infantil melhorar e conscientizar pedestre e condutores, pois se cada 
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um fizer sua parte conseguimos mudar a trajetória da nossa cidades, para isso 

Cfc investiu na realização desse sonho e corremos traz de soluções que 

possam minimizar e melhorar o trânsito se nossa cidade, decidimos a não ficar 

somente reclamando e colocando a culpa nas autoridades e começamos a 

fazer nossa parte, pois mesmo que seja pouca já conseguimos fazer a 

diferença.  

          Começamos no Natal de 2014 onde fizemos uma campanha por toda a 

cidade para arrecadar brinquedos para crianças carentes do projeto resgatando 

vidas, com as doações do CFC, dos alunos e das pessoas da cidade 

conseguimos fazer a entrega dos presentes, e neste dia realizamos uma 

palestra de conscientização e educação no trânsito com palhaços e teatros. 

          Na continuação de nossa campanha passamos para próxima etapa que 

foi conscientizar os motoristas nas vésperas do feriado de Carnaval que teve 

como tema “se beber não dirija”. Com a autorização da prefeitura da cidade, 

autoridades e em parceria com a Policia Militar conseguimos colocar um carro 

batido no centro da cidade contendo a historia do acidente daquele veiculo, 

também espalhamos faixas de conscientização pela cidade e realizamos blits 

educativa com entrega de panfletos. 

        No mês seguinte nosso alvo foi novamente as crianças carentes do 

projeto resgatando vidas e fizemos a campanha da páscoa solidaria onde cada 

matricula que o CFC Santana realizasse seria revertido em chocolate para as 

crianças, e assim foi feito e no dia da entrega realizamos mais palestras de 

educação no trânsito. 

          Em maio nossa campanha concentrou nas mulheres da cidade 

realizamos palestras educativas para elas e sorteamos produtos de beleza 

sessão de maquiagem e limpeza de pele. 

          Nosso alvo e nossos trabalhos se concentraram na semana nacional do 

trânsito realizado no mês de setembro onde começamos a semana com os 

alunos do projeto resgatando vidas onde tivemos palestras de conscientização, 

e depois os alunos foram colocar em pratica o que aprenderam, realizaram blits 
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educativa ensinando motorista sobre a importância do uso de cinto de 

segurança, conversaram com motociclistas, ciclistas e pedestres para 

incentivá-los atravessar na faixa de pedestre, o evento foi realizado no centro 

de formação de condutores na faixa de pedestre que existe em frente. No 

decorrer da semana varias creches visitaram o Cfc para aprenderem sobre 

educação no trânsito e também conhecer o CFC, foi utilizados vídeos e 

materiais ilustrativos nas palestras, em todos os dias de visitas as crianças 

receberam lanches. Contamos com o apoio de nossos diretores e instrutores e 

secretarias para realização do projeto. 

Conclusão: O projeto tem conseguido atingir nossa expectativa e temos 

vistos muitos resultados e esperamos colher bons frutos no futuro, pois essas 

crianças que hoje educamos vão se tornar condutores, porem estarão mais 

preparados para o trânsito fazendo que com que tenhamos um trânsito mais 

seguro e consciente.  

          De um modo geral nosso projeto conseguiu atingir muitas pessoas, pois 

as crianças que participaram do nosso projeto nos ajudaram a conscientizar os 

adultos fazendo com que um número maior de pessoas fossem alcançadas.  
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Materiais complementares: 

1° Natal solidário: 
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2° Se beber não dirija: 
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3° Campanha de conscientização com as mulheres: 
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4° páscoa solidaria: 
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5° semana nacional do trânsito: 
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