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EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO: Projeto Caminho Certo 

Justificativa 

O Projeto Caminho Certo foi desenvolvido pela Auto-Escola Santana com a 

finalidade de apoiar a Semana Nacional do Trânsito na educação e 

conscientização de condutores e pedestres, uma vez que o trânsito da cidade 

está precário.  

Prevista na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorada entre os dias 18 
e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com 
vistas à internalização de valores que contribuam para a criação de um 
ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a "valorização 
da vida" focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no 
sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.A Semana deve ter uma 
abrangência nacional e mostrar a mudança de postura de toda a sociedade 
no esforço para a redução de acidentes. (www.denatran.gov.br)  

É visível o aumento dos carros e motos no trânsito de todo o Brasil e, com 

isso, inevitavelmente também se observa o número elevado de acidentes graves, 

não apenas nas rodovias, mas também no centro da cidade, onde o fluxo do 

trânsito no horário de pico é intenso e necessita urgentemente de colaboração de 

todos os usuários da vias.   

Segundo fontes do Ministério da Saúde, são 43.075 óbitos e 201.000 

feridos hospitalizados em 2014, e, de acordo com o Seguro DPVAT, em 2015, 

foram 42.500 indenizações por morte e 515.750 por invalidez.  

O gráfico a seguir mostra a evolução do número de óbitos registrados pelo 

Ministério da Saúde de 2004 a 2014 com aumento de 1,9% no último ano: 
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(www.vias-seguras.com) 

Comparando este com outros gráficos, é possível inferir a necessidade de 

ação e conscientização das pessoas para que, em uma ação conjunta, seja 

possível mudar esse quadro. 

(www.vias-seguras.com) 

Todo portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está informado 

de suas responsabilidades no trânsito, no entanto, muitos acabam se esquecendo 

delas, uma vez que vão além das normas legislativas e passam a ter um critério 

de senso comum, ou seja, envolvem não só o cuidado do motorista com ele 

mesmo, mas também com o outro. É preciso atentar para as próprias ações, não 

deixando de observar as ações dos outros. Dessa forma, todos devem colaborar 

para se tornarem cada vez mais responsáveis no trânsito. 
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Somente com essa concepção, o número de acidentes pode diminuir 

consideravelmente uma vez que “O trânsito seguro é um direito de todos e um 

dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito” (CTB 2016) 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (Art 5º da Constituição federal). 

Fica claro, com isso, que a igualdade garantida pela Constituição Federal 

se refere não somente aos direitos, mas também aos deveres e obrigações a 

serem cumpridas em sociedade. 

Machado (MG), onde se realiza o projeto, tem cerca de 50 mil habitantes e 

como todas as cidades, o número de veículos automotores vem crescendo cada 

vez mais, dificultando a relação entre pedestres e veículos. 

Embora a lei tenha sido implantada há tanto tempo, observa-se, por 

exemplo, que muitos motoristas não usam o cinto de segurança. 

É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em 
todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 
CONTRAN (art. 65 do CTB). 

Esse tipo de condutor também negligencia a legislação não respeitando a 

sinalização de trânsito, as faixas de pedestres, não sinalizando previamente as 

manobras a serem feitas. Os pedestres, por sua vez, também não respeitam as 

leis de trânsito, não utilizando a faixa ou atravessando em sinal vermelho. 

A sinalização da cidade, por sua vez, é precária, prejudicando condutores e 

pedestres. Não há manutenção em placas e semáforos, falta sinalização em 

lombadas, faixas de pedestres próximas às escolas, sem contar que as vias onde 

se realizam os exames de prática veicular para habilitação são esburacadas e 

sem as sinalizações necessárias, não havendo fiscalização para motoristas 

irregulares. A junção desses fatores faz com que o trânsito na cidade fique mais 

complicado, exigindo grande atenção de ambas as partes. 
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Diante dessa realidade, em 2015, decidiu-se fazer campanhas de grande 

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

vias públicas.  

Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do 
distrito federal, no âmbito de sua circunscrição: CTB; Art: 22 XII promover e 
participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Contran. 

 

Acredita-se que a educação no trânsito se inicia na infância, pois é quando 

o caráter do indivíduo começa a ser moldado, aprendendo a diferenciar o certo do 

errado. Outrossim, tem-se mais facilidade no aprendizado.  

O relatório da Rede Nacional Primeira Infância aponta como as principais 

causas de mortes de crianças a partir de um ano de idade no Brasil as lesões 

decorrentes de acidentes de trânsito, envenenamento, afogamento, quedas e 

queimaduras. Os dados foram retirados do Datasus, sistema de dados do 

Ministério da Saúde, do ano de 2012. Foram considerados, para a Primeira 

Infância, crianças de zero a nove anos de idade. 

Para a Organização Não-Governamental (ONG) Safe KidsWorldwide, no 

entanto, 90% dessas lesões poderiam ter sido evitadas a partir de estratégias 

como: avaliação, educação, modificações de engenharia e do meio ambiente, 

criação e cumprimento das leis. Cabe então, a adequação dos ambientes onde a 

criança vive e a educação de seus cuidadores para reconhecerem os perigos e 

terem uma supervisão mais ativa. 

Os dados do relatório apontam que os acidentes com crianças de zero a 

nove anos foram responsáveis por 3.142 mortes e mais de 75 mil hospitalizações 

em um ano. Das mortes, 33% foram por acidentes de trânsito, 23% por 

afogamentos, 23% por sufocação, 7% por queimaduras, 6% por quedas e mais 

6% por outras causas. 

Apesar da implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro em 1998, o 

Brasil ainda permanece como um dos países com o trânsito mais violento. 

Autores apontam que, mesmo com leis, controle do trânsito, segurança dos 
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veículos e fiscalização eletrônica, a redução das mortes e incapacidades 

decorrentes dos acidentes de trânsito ainda não é significativa. 

Para a execução das técnicas propostas, o Projeto Caminho Certo fez uma 

parceria com creches e escolas públicas da cidade e com o Projeto Resgatando 

Vidas, como objetivo de educar crianças para o trânsito através música, teatro, 

aulas de mecânica, direção defensiva, filmes, noções de primeiros socorros, 

normas de circulação para quando estiverem utilizando a bicicleta e outros.  

Durante o ano de 2015, tais parcerias buscaram executar o projeto, 

culminando em setembro, quando se realiza a Semana Nacional do Trânsito. 

 

Metodologia 

O projeto Caminho Certo teve inicio em dezembro de 2014, como tema 

“Natal Solidário”. Desde então, busca educar a criança, no intuito de conscientizar 

pedestres e condutores. Para isso, em vez de teorias que justificassem o 

desrespeito às leis de trânsito, propõem-se aqui medidas que corrijam 

comportamentos inadequados, refletindo, assim, em melhorias no trânsito da 

cidade. 

A implantação do projeto, de forma a despertar o interesse das crianças, 

iniciou-se com palestras interativas sobre o trânsito. Por coincidir com a época do 

Natal, foram distribuídos presentes nos bairros periféricos, arrecadados pelo CFC, 

iniciativa que incentivou seus alunos a doarem e também ajudou na compra dos 

presentes.   

No mês de fevereiro de 2015, através da campanha “Se beber, não dirija”, 

foi proposta uma parceria com a polícia militar da cidade, conscientizando os 

motoristas de que a associação álcool e direção formam uma combinação 

perigosa. “Em 70% dos casos de acidentes com mortes, o fator álcool estava 

presente, mesmo sem configurar embriaguez.” (www.transitobr.com.br). 

Novas estatísticas mostram que a violência no trânsito é a segunda maior 

causa de morte no país, um efeito do desrespeito às leis. 
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A Polícia Rodoviária passou a adotar o número de acidentes por milhão de 

veículos em 2011 porque, segundo a corporação, a comparação com os números 

absolutos em relação ao ano anterior poderia gerar distorções em razão do 

aumento da frota nacional, que no ano passado foi de 9%. 

Ainda assim, o número total de acidentes, mortos e feridos em 2015 foi 
menor do que o registrado no carnaval do ano passado.  

“Este ano, foram 2.785 acidentes, com 1.786 feridos e 120 vítimas fatais. No 

ano passado, a PRF registrou 3.357 acidentes, 2.066 feridos e 159  mortos. Em 
2014, o período de fiscalização ocorreu entre 28 de fevereiro a 5 de março. De 
acordo com a Policia Rodoviária Federal, 2011 foi o ano com mais mortes 
registradas durante o feriado de carnaval: 3,3 mortos para cada 1 milhão de 
veículos. 2015, foi 1,37 morto por milhão de veículos – uma redução de 
41%.”(www.g1.globo.com). 

Com base nesses estudos, acredita-se que as campanhas de 

conscientização têm ajudado muito a reduzir o número de acidentes causados por 

embriaguez ao volante, visto que os motoristas têm se mostrado com um pouco 

mais cônscios. Medidas de impacto foram tomadas, buscando potencializar o 

alcance dessa tomada de consciência. Como exemplo, pode-se citar a colocação 

de um carro batido na praça central da cidade, acompanhado da história do 

acidente em que esteve inserido, além de panfletagem para educar motoristas e 

pedestres. No mês de março, foi a vez de envolver a família das crianças também 

no projeto Caminho Certo, formando uma equipe juntamente com a escola. Para 

tanto, foi fundamental que ambas seguissem os mesmos princípios e critérios, 

bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir. 

Embora tenham um objetivo comum, cada uma precisou fazer sua parte 

para que atingisse o caminho do sucesso, que visava conduzir crianças a um 

futuro melhor. O ideal é que família e escola tracem as mesmas metas, 

propiciando ao aluno uma segurança na aprendizagem de forma a criar cidadãos 

críticos, capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na 

sociedade. 

Como estratégia, promoveu-se no mês de março de 2015 a palestra 

“Mulher no volante: direção elegante”, cujo público-alvo eram mães, que foram 

alertadas sobre o papel importante da mulher no trânsito e sua evolução ao longo 

do tempo como condutora de veículos.  
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Há séculos, em todo o mundo, as mulheres buscam oportunidades para 

participar de forma integral na vida política, econômica e cultural de seus países. 

Em 1857, foi preciso que 129 mulheres fossem trancadas e queimadas vivas 

dentro de uma fábrica na Inglaterra, quando, em uma reunião, reivindicavam 

direitos como amamentar, receber por horas extras trabalhadas etc., para que a 

luta feminina por igualdade e justiça passasse a ter importância para a 

humanidade, então foi criado o dia internacional da mulher. 

É importante ressaltar a alemã Bertha Bens como a primeira mulher a 

conduzir veículo em 1885. Observa-se que, desde então, o grande impacto, 

causado na sociedade. Atualmente, são consideradas motoristas mais sensatas e 

prudentes que os homens, o que se comprova estatisticamente pelos menores 

índices de acidentes caudados por elas.  

Diante disso, o ditado popular “Mulher no volante, perigo constante”, não 

faz mais sentido. Os dados fornecidos por pesquisas, em todo o país, revelam 

que as mulheres no trânsito têm se mostrado mais cuidadosas e prevenidas no 

volante. 

No mês abril, houve um momento recreativo com as crianças de bairros 

carentes da cidade. Após assistirem a palestras, ganharam ovos de Páscoa. 

Em maio, o CFC e todo seu corpo docente e discente apoiaram e 

divulgaram a campanha do “Maio Amarelo”, lutando para diminuir as vítimas de 

acidente. 

Em setembro, intensificou-se a campanha de trânsito. Para tanto, foi 

utilizada a seguinte metodologia: as crianças visitavam o CFC, conheciam todo 

processo de aprendizagem de um condutor e, em seguida, participavam de aulas 

sobre como se portar no ônibus escolar, a importância do uso do cinto de 

segurança de da faixa de pedestres, o respeito à sinalização de trânsito, os 

cuidados que devem ser tomados quando se está na posição de ciclista, entre 

outras orientações. 

Explicou-se a importância de colocarem em prática o que estavam 

aprendendo, através de vídeos, imagens ilustrativas, recortes e montagem de 
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sinais de trânsito, placas, faixa de pedestres, culminado em exercícios aplicados 

através da cartilha de trânsito utilizada. 

O passo seguinte foi á utilização do trânsito do dia-a-dia para educar as 

crianças. Através de blitz educativas descobriu-se que a maioria dos condutores 

não utilizam o cinto de segurança, e ficava constrangida quando uma criança 

mostrava-lhes que o cinto salva vidas. Foi uma maneira estratégica de unir 

crianças e condutores, de forma que ambos aprenderam a maneira correta de se 

portar no trânsito.   

Placas de trânsito, frases educativas que as crianças haviam construído 

nas palestras e folhetos educativos foram algumas medidas adotadas para 

ensinar os motoristas.  

Durante cada dia da Semana Nacional do Trânsito, trabalhou-se com uma 

escola da cidade, mas com crianças sempre do mesmo perfil: menores de bairros 

carentes e sem muito acesso a informações sobre trânsito. No final dos eventos, 

servimos um lanche, distribuindo-se, em seguida, pipoca e saquinhos surpresa 

para todas as crianças participantes. 

No último dia da Semana Nacional do Trânsito, em parceria com a Creche 

Vovó Donana, todas as crianças reuniram-se na praça da cidade, para 

apresentação de poesias e músicas que haviam composto. 

O projeto Caminho Certo encenou uma peça teatral com palhaços para 

mostrar que é necessário ter atenção no trânsito. Além disso, houve uma 

pequena explanação sobre o projeto em si para o público presente no local. 

A Semana Nacional de Trânsito tem incentivado muito CFCs, escolas e 

órgãos públicos na realização de campanhas de trânsito. Espera-se, com isso, 

atingir os objetivos propostos visto que as crianças que hoje são educadas e vão 

se tornar condutores futuramente e estarão mais preparadas para promoverem 

um trânsito seguro e consciente.  
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Objetivo 

 O objetivo principal do projeto foi conscientizar a população machadense 

de que um trânsito seguro depende da ação conjunta de condutores, pedestres e 

ciclistas.  

Para isso, buscou-se atingir todos os setores carentes de informação sobre 

segurança no trânsito: prefeitura, professores, pais, motoristas de transporte 

escolar e crianças do ensino fundamental. 

Outro sim buscou-se focar na educação das crianças, pois elas são  

desprovidas de  informações e sofrem diretamente as consequências provocadas 

por motoristas infratores. Além disso, intentou-se despertar nas crianças o 

interesse em aprender sobre trânsito e conscientizá-las sobre a responsabilidade 

de cidadania gerando um trânsito mais humano e seguro. 

Objetivos específicos 

1- Melhorar o trânsito da cidade 

2- Educar e conscientizar crianças de bairros carentes da cidade 

3- Conscientizar motorista através do Exemplo das crianças 

4- Conscientizar Educadores e diretores de escolas publica 

5- Conscientizar motoristas de transporte escolar 

6- Conscientizar pais das crianças participantes 

7- Estabelecer um foco uma meta pro CFC organizador do projeto 
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Público alvo 

A auto escola Santana desenvolveu o projeto Caminho Certo foi 

desenvolvido para crianças do ensino fundamental e alunos de creches de 

escolas públicas, devido ao alto poder das crianças em transmitir o que 

aprendem. Objetivou-se, juntamente com o projeto e seus parceiros, atingir todos 

os setores defasados envolvidos na educação de uma criança desde prefeitura, 

pais, escolas motoristas de transporte escola e creches. 

É preciso investir no conhecimento das crianças em relação às leis de 

trânsito e sinalização principalmente aquelas que frequentam escolas públicas e 

moram em bairros de baixa renda e se quer possuem carros em casa. Estas são 

a prioridade do projeto porquanto têm menos acesso à informação e são leigas 

em relação ao trânsito. Em sua maioria, não sabem nem como usar um cinto de 

segurança e não têm noções básicas sobre normas de circulação e conduta, 

comportando-se, muitas vezes, de maneira inadequada dentro dos ônibus e vans 

escolares. 
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Proposta 

Baseado em estudos que apontam que as crianças são as maiores vítimas 

de atropelamento, de acidentes de trânsito envolvendo veículos e bicicletas e 

considerando sua falta de percepção em relação ao trânsito, foram criadas 

estratégias na intenção de transmitir o conhecimento dentro das escolas, 

abordando o respeito às leis, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, uso 

de cadeirinha ou acento elevado, uso do capacete, o transporte adequado de 

crianças, o comportamento das crianças no transporte escolar, segurança de 

pedestres, dentre outros.  

Dessa forma, além da família e da prefeitura, a escola também pode 

contribuir para formar pedestres, passageiros e futuros condutores mais 

conscientes da importância de comportamentos adequados no trânsito. 

Alguns pontos foram estudados, como o trajeto que as crianças percorrem 

do caminho de casa até a escola fossem observados os erros e aprimoradas as 

técnicas, resolvendo, assim, os problemas e as falhas encontradas. 

1. Ciclista  

Os acidentes com bicicletas não são muito destacados como causa de óbito, 

entretanto, chamam a atenção para o fato de que os ciclistas, assim como os 

motociclistas, devem ser considerados mais vulneráveis em relação aos 

condutores de outros tipos de veículos. 

Os casos envolvendo bicicletas podem estar associados tanto à sua utilização 

como forma de lazer quanto como meio de transporte. A falta de ciclovias e a má 

qualidade das vias de deslocamento, a falta de áreas para recreação além do 

desconhecimento das leis de trânsito facilitam o ocasiona mento de acidentes de 

trânsito.  

Lembrando também que o não uso de equipamentos de segurança. O Código 

de Trânsito Brasileiro, no artigo 105, parágrafo VI, considera os seguintes 

equipamentos como de uso obrigatório para as bicicletas: "capacete, campainha, 

sinalização noturna dianteira/traseira/lateral/ nos pedais, e espelho retrovisor do 
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lado esquerdo", hábito que, entretanto, não está presente entre as crianças, o que 

ocasiona lesões mais severas em caso de quedas e colisões. 

Observando todas essas falhas, chega-se à conclusão de que medidas 

educativas para melhorar este quadro precisavam ser tomadas e as crianças 

precisavam estar cientes dos riscos desse comportamento e, também, da maneira 

correta de como se portar no trânsito sendo um ciclista. 

2. Motocicleta  

Quanto ao transporte de crianças como passageiras de motocicleta, é preciso 

esclarecer que o mesmo só é permitido após os sete anos de idade, e mesmo 

assim de crianças que possuam condições de cuidar de sua própria segurança e 

com capacete próprio para criança.  Observado as normas de segurança sempre. 

3. Pedestre  

Os acidentes de trânsito envolvendo crianças são os que apresentam maior 

mortalidade, ressaltando que o número que crianças que vão caminhando para as 

escolas é grande.  

Verifica-se isso em decorrência da sua menor percepção de perigo, por não 

conseguirem estimar a velocidade dos veículos ao atravessarem a rua, por não 

utilizarem a faixa de segurança, por brincarem na rua em meio à circulação de 

veículos, por não conhecerem as normas no trânsito, pela própria imaturidade das 

crianças para seguirem as regras de trânsito. 

Algumas medidas educativas que visem a formar, ainda que em longo prazo, 

uma geração mais consciente, conhecedora dos riscos e com maior capacidade 

para enfrentá-los são necessárias. 

4. Automóveis 

 A Lei estabelece que as crianças devam ser transportadas no banco 

traseiro do veículo, ocupando a posição central do banco obedecendo à 

Resolução 277/08 do Contran, criança até um ano de idade deve ser transportada 
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no bebê conforto, no banco de trás, voltado para o vidro traseiro, com leve 

inclinação. De1a4 anos de idade, utilizar a cadeirinha de segurança. De4a7 anos, 

a criança deverá utilizar o assento de elevação preso no banco traseiro com cinto 

de três pontos. Acima de sete anos, utilizar o cinto de segurança. O cinto será 

tanto mais seguro quanto em mais pontos ele se fixar.    

Os de três pontos, ou mais, são os melhores. Com 10 anos ou mais, a criança 

pode viajar no banco dianteiro. 

5. Transporte escolar 

O transporte escolar, na maioria das vezes, é cedido pelo poder público ou por 

instituições privadas. A segurança das crianças transportadas nestes veículos 

depende do motorista e do veículo. Alguns estudos mostram a inadequação dos 

veículos atualmente utilizados para a prestação do serviço de transporte escolar, 

seja pela falta de cinto de segurança, pela má conservação do veículo ou pelo 

despreparo do condutor. 

A proposta do Projeto Caminho Certo é trabalhar com as crianças cada uma 

dessas áreas para que seja descoberta fonte do problema e corrigido os erros, 

trabalhando em conjunto para construir um trânsito melhor. 

 

Estratégia de Implantação 

 Para um trânsito mais seguro e consciente foram ensinadas regras de 

circulação, normas de segurança, noções básicas de primeiros socorros, e 

comportamentos adequados no trânsito na posição de pedestres, ciclistas e 

passageiros. 

Transmitiu-se tal conhecimento de maneira criativa e descontraída para 

que os alunos se interessem pelo assunto e gravassem o que aprenderam. Foram 

utilizadas cartilhas educativas (Por um transito consciente, ‘Engetran’), teatros, 

poesias, músicas e filmes. Trabalhou-se, também, com recortes de papéis criando 

placas de sinalização faixas de pedestre, despertando nas crianças o interesse 

pelo assunto aplicado. 
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Durante o ano, realizaram-se ações de conscientização e, no mês de 

setembro, trabalhou-se uma semana com crianças de várias escolas, um público 

de cerca de 30 crianças por dia. 

 O projeto também priorizou o trabalho com professores, motoristas de 

transporte escolar e família das crianças, utilizando palestras sobre direção 

defensiva, normas de circulação, comportamento no trânsito, primeiros socorros 

entre outros. 
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Cronograma de execução 

 

 

ATIVIDADES PERIODO 

Visitas das crianças da creche vovó Donana 18/09/2016 de manhã 

Visitas das crianças da creche do bairro Caiana 19/09/2016 de manhã 

Visita das crianças da creche do bairro Sto Antônio 20/09/2016 de manhã 

Visita das crianças da escola do bairro Sta Luiza 21/09/2016 de manhã 

Visita das crianças do Projeto Resgatando Vidas 22/09/2016 de manha 

Conscientização dos motoristas (blitz educativa) 22/09/2016 

Encontro de todas as crianças na praça da cidade 

Finalização da semana do trânsito 

25/09/2016 

Campanha de conscientização no carnaval 10 á 17/2/2016 

Dia de Beleza com as mães dos alunos sorteados Mês de Março 2016 

Palestra e entrega de ovos de Páscoa para o Projeto 

Resgatando Vidas 

Mês de Abril 2016 

Palestras e entrega de presentes Mês de Dezembro 

2015 
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Desenvolvimento 

Antes que o projeto tivesse início, foram propostas parcerias nas quais se 

apresentou o mesmo às escolas da cidade, para que, assim, fosse possível 

executá-lo, obtendo um alcance maior. 

No Natal de 2015, realizou-se uma campanha por toda a cidade para 

arrecadar brinquedos para crianças carentes do projeto Resgatando Vidas. Os 

presentes doados pelo CFC, pelos alunos do CFC e pelas pessoas da cidade 

foram entregues e, neste dia, houve uma palestra de conscientização sobre 

educação no trânsito com palhaços e teatros. 

Dando continuidade ao projeto, a próxima etapa foi uma orientação aos 

motoristas nas vésperas do feriado de Carnaval, com o tema “Se beber, não 

dirija”. Com a autorização da prefeitura, autoridades e em parceria com a Policia 

Militar, foi possível colocar um carro batido no centro da cidade, contendo a 

história do acidente daquele veículo. Além disso, foram espalhadas faixas de 

conscientização pela cidade e realizadas blitz educativas com entrega de 

panfletos. 

No mês seguinte, o alvo foram novamente ás crianças carentes do projeto 

Resgatando Vidas. Realizou-se a campanha da Páscoa Solidária, na qual cada 

matricula no CFC seria revertida em chocolate para as crianças. Assim foi feito e, 

no dia da entrega, houve mais palestras sobre educação no trânsito. 

Em maio, a campanha concentrou-senas mães das crianças participantes 

do projeto. As atividades foram palestras educativas, sorteios de produtos de 

beleza, sessão de maquiagem e limpeza de pele. 

Os trabalhos se intensificaram durante a Semana Nacional do Trânsito, 

realizada no mês de setembro. No início da semana, os alunos do projeto 

Resgatando Vidas assistiram a palestras de conscientização e, em seguida, foram 

orientados a colocarem em prática o que aprenderam através de blitz educativas, 

ensinando os motoristas sobre a importância do uso de cinto de segurança, 

conversas com motociclistas, ciclistas e pedestres a fim de incentivá-los a 



 
17 

 

atravessarem na faixa de pedestre. O evento foi realizado em frente ao Centro de 

Formação de Condutores no decorrer da semana, várias creches visitaram o CFC 

conhecerem o local e aprenderem sobre educação no trânsito. Na ocasião, foram 

apresentados vídeos e materiais ilustrativos nas palestras. Em todos os dias de 

visitas, as atividades se encerraram com um lanche para a s crianças.  

Houve, também, um evento na praça central da cidade com todas as 

crianças envolvidas, usando a camiseta do projeto, para a apresentação de 

teatro, palestras e trabalhos realizados pelas crianças como poesias, músicas e 

paródias voltados para educação no trânsito.  Contou-se com o apoio dos 

diretores, instrutores e secretárias do CFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
18 

 

Resultado 

O projeto atingiu 80% de seus objetivos propostos e 95% dos alunos 

participaram e interagiram com as atividades sugeridas durante este projeto. 

O Caminho Certo continua lutando para alcançar suas metas, pois ainda há 

uma longa estrada a ser percorrida até chegar alcançar a cidade com um trânsito 

melhor, consciente e seguro. 

Os primeiros passos já foram dados com sucesso, conforme relatado. As 

crianças aprenderam de forma criativa e diferente e colocaram em prática tudo 

aquilo que lhes foi proposto. 

Foram observadas mudanças nas atitudes delas durante o trajeto de casa 

para a escola e da escola para casa. Tal mudança foi notada dentro dos 

transportes escolares, nas portas das escolas entre outros. É muito gratificante 

ver que quando se trabalha em conjunto, é possível mudar as coisas para melhor. 

Os professores também notaram a mudança no comportamento das 

crianças e se conscientizaram de que trabalhar sobre trânsito com eles é 

importante, pois não se muda somente o comportamento, mas salvam-se vidas e 

fazendo com que haja uma consciência tranqüila por fazerem a sua parte e 

saberem que ninguém vai morrer por falta de informação. 

As escolas passaram a trabalhar mais com as crianças sobre trânsito e 

incluíram a Semana Nacional de Trânsito em seus calendários escolares, 

trabalhando com os pais também sobre a importância de agirem corretamente no 

trânsito do dia-a-dia, pois as crianças se espelham nos pais. 

O projeto Caminho Certo ainda espera mais. Busca trabalhar e conseguir 

conscientizar os responsáveis pelos órgãos de trânsito da cidade assim como 

prefeitura e motoristas de transporte escolar e outros. 

Para os educadores do CFC, o projeto foi muito importante, pois ficou 

notório que o papel do CFC vai muito além de preparar e ensinar condutores: 
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pode-se salvar vidas e preparar crianças para um futuro melhor no trânsito, 

melhorando a qualidade de vida da sociedade a qual estão inseridas. 

O projeto continua, estamos aprimorando cada vez mais nossas técnicas 

de implantação para que mais crianças tenham acesso a educação de trânsito, e 

o projeto ganhem sempre maiores proporções para atingir mais pessoas. 
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Materiais Complementares 

 

 

1- Cartilhas utilizadas nas palestras sobre trânsito; 

2- Entrega de panfletos educativos nos estabelecimentos comerciais da 

cidade para pedestres e condutores; 

3- Visita do Projeto Resgatando Vidas; 

4- Visita da creche do Bairro Sto Antônio; 

5- Visita da creche do Bairro Sta Luiza; 

6- Natal solidário; 

7- Campanha Cranaval “Se beber não dirija”; 

8- Dia da Beleza: palestra para Mulheres; 

9- Páscoa solidária; 

10- Blits educativa; 

11- Visita creche Caiana; 

12- Visita creche Vovó Donana; 

13- Encerramento na praça central da cidade 
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Cartilhas deTrânsito utilizadas 
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Exercicios da Cartilha de trânsito 
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Inicio da campanha natal solidário (alcançando as crianças para a realização 

do projeto e educando adultos sobre segurança no trânsito.) 
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Visitas das crianças no CFC 
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Entrega de presentes Natal solidário 
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Se beber não dirija 
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Dia da mulher 

     

 

                         

Páscoa solidária 
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Blits Educativa (semana nacional do trânsito) 
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Visita das crianças 
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Encerramento na Praça 
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