
PROJETO EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: 

UM DEVER DE TODOS 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Este projeto surgiu da necessidade de conscientizar toda a 

população de Piranga, Porto Firme e Presidente Bernardes, cidades 

interioranas do estado de Minas Gerais, que possuem uma significativa 

população provinciana, além da urbana, sobre a importância da educação para 

o trânsito, tendo em vista as parcas informações que chegam para esses 

cidadãos, quanto ao direito fundamental a um trânsito seguro.  

Cada vez mais, é preciso compreender o trânsito como todo o 

espaço utilizado pelas pessoas que se locomovem para cumprir suas funções 

sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas, entre outras. Nesse sentido, 

observa-se a carência de trabalhos de educação de trânsito, na prevenção de 

acidentes e na melhoria das condições de tráfego nas vias públicas, voltados 

às crianças, aos jovens, aos idosos e a todos os pedestres que circulam pelas 

ruas e avenidas. Obviamente, o condutor de bicicletas, carroças, tratores e 

carros de bois, e aqueles de veículo automotor, motoristas em geral e 

motociclistas têm um papel fundamental no ambiente e na segurança do 

trânsito, embora, principalmente aqueles primeiros (de quem não se cobra a 

habilitação), via de regra, não são instruídos quanto a sua importância na 

realidade da vida. Além desses, buscamos alcançar as crianças e os jovens, de 

modo a conscientizá-los desde cedo sobre o respeito às Leis de Trânsito. Só 

assim poderemos criar cidadãos conscientes e críticos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 



Mobilizar, em trabalhos desenvolvidos por quinze dias, repletos de 

atividades, o maior número possível de pessoas, visando à educação, pautada 

na reflexão e conscientização, para um trânsito seguro, consciente e tranquilo, 

nas cidades de Piranga (sede), Porto Firme e Presidente Bernardes, levando 

informações, conhecimentos, lazer e entretenimento que consolidam a ação 

pela segurança no trânsito para todos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Fornecer subsídios para a conscientização da população sobre a 

importância de um trânsito seguro. 

 - Implementar formas de demonstrar a necessidade e importância de 

obedecer a sinalização de trânsito;  

- Ensinar as crianças a reconhecer e interpretar as principais formas de 

sinalização no trânsito; 

- Estimular as crianças na cobrança aos seus pais de comportamentos 

seguros no trânsito.  

- Evidenciar e demonstrar ser a Educação para o Trânsito um fator de 

segurança pessoal e coletiva;  

- Identificar regras de circulação como fatores importantes na ordem e 

segurança da Escola;  

- Estabelecer e demonstrar nas escolas, desde o primário ao ensino 

médio, formas de se trabalhar com os alunos e comunidade escolar questões 

relacionadas ao trânsito.  

- Ensinar, de forma lúdica, as regras de trânsito às crianças.  

- Orientar e incentivar os professores a trabalharem educação para o 

trânsito, de modo transversal, com frequência e pertinência.  



- Orientar os motoristas, pedestres e ciclistas, (...) sobre segurança e 

prevenção de acidentes. 

- Trabalhar comportamentos importantes e essenciais na vida em 

sociedade, tais como: paciência, tolerância, responsabilidade, coleguismo, etc. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Crianças e adolescentes, da rede pública municipal e estadual de 

ensino, com idades entre 2 a 18 anos; professores e demais educadores; pais 

e familiares de alunos, pedestres; ciclistas; motociclistas; motoristas, 

empresários locais e autoridades das cidades de Piranga, Presidente 

Bernardes e Porto Firme.  

 

DATA DA REALIZAÇÃO  

 

O evento foi realizado entre os dias 13 e 26 de setembro de 2017, 

abrangendo inclusive, o período da Semana Nacional de Trânsito (tendo sido 

cuidadosamente preparado por vários meses). 

 

METODOLOGIA  

Em 12 (doze) dias de evento, propusemos e desenvolvemos vários tipos 

de atividades, levando, desse modo, para o público envolvido, como parte 

integrante de um todo, conforme a faixa etária e o nível de escolaridade, 

atividades direcionadas, de uma forma ou de outra, à reflexão sobre as atuais 

condições do trânsito.  

A primeira atividade foi denominada: “A Autoescola Maciel na sua 

Escola”, que consistiu na entrega da 4ª edição da Revista do Trânsito, 



elaborada e idealizada pela equipe da Autoescola Maciel. Foram impressos 

5.000 (cinco mil) exemplares, que foram distribuídos para os alunos da 

educação infantil e alunos do 1o ao 5o ano de todas as escolas municipais e 

estaduais dos munícipios de Piranga, Porto Firme e Presidente Bernardes. 

Para obtenção de um contato mais direto e interativo com esse público, 

agendamos algumas vistas às escolas para que nós, os próprios dirigentes e 

funcionários da Autoescola Maciel, pudéssemos distribuir as Revistas e na 

oportunidade proporcionar um diálogo instrutivo com esses alunos.  

Ao todo, visitamos 16 (dezesseis) escolas, sendo 11 (onze) delas no 

município de Piranga (Escola Municipal Francisco Lins Peixoto; Escola 

Municipal de Santo Antônio dos Crioulos; Escola Municipal de Vereador 

Lordino José da Silva; Escola Municipal de Fundão; Escola Estadual Coronel 

Amantino Maciel; Escola Estadual Coronel José Ildefonso; Escola Estadual 

Aníbal Félix; Escola Estadual Francisco Ferreira Maciel; Escola Estadual 

Francisco Sales Ferreira; Escola Estadual Antônio de Paula Dias e Escola 

Estadual do Manja Léguas), 3 (três) no município de Porto Firme (Escola 

Estadual de 20 Alqueires; Escola Estadual Sólon Ildefonso e Escola Estadual 

Sossego da Mamãe) e 2 (duas) no município de Presidente Bernardes (Escola 

Municipal Governador Clóvis Salgado e Escola Estadual Padre Vicente 

Carvalho). 

Nestes encontros, procedeu-se à apresentação da equipe, explicação do 

objetivo e da importância do tema e da cooperação e participação de cada um, 

numa abordagem a um só tempo séria e lúdica, com exemplificação de 

‘importantes’ acidentes de trânsito ocorridos no cotidiano de muitas crianças ao 

brincarem de bola, empinarem pipa e andarem de bicicleta de forma negligente 

nas ruas. 

Foram transmitidas instruções sobre a sinalização por meio de 

placas de pare, proibido estacionar, dê a preferência, uso correto das faixas de 

pedestres, das cadeirinhas, e uso do cinto de segurança pelos motoristas e 

passageiros também foram apresentados.    

Trabalhou-se de forma pedagógica a sinalização semafórica e sua 



função orientadora aos condutores, voltando-se ao nível de compreensão das 

crianças, mediante a utilização das cores vermelha (pare), amarelo (atenção) e 

verde (prossiga). 

Neste encontro, foi também lançado o I Concurso de Frases e Desenhos 

da Autoescola Maciel. O concurso está dividido em duas categorias: seleção de 

desenhos, direcionados aos alunos da educação infantil, e elaboração de 

frases temáticas, direcionadas a alunos do ensino fundamental e ensino médio 

O objetivo que contempla e estimula arte, criatividade, comunicação, 

expressividade em comunicação verbal e não verbal em língua portuguesa é 

incentivar a reflexão do comportamento no trânsito. Para impulsionar essa 

manifestação artística, literária e educativa, estabelecemos como premiação 

para o primeiro lugar, a oferta de um Tablet e de uma Bicicleta destinados para 

o aluno participante autor do melhor desenho, ou autor da melhor frase 

depositados na urna da Autoescola Maciel até 01 de maio de 2018. Além da 

premiação descrita acima, o ganhador terá a sua frase destacada em nossa 5ª 

edição da Revistinha do Trânsito.  

Dentro do nosso cronograma, também realizamos a “Blitz de Conteúdo 

Educativo”, nas cidades de Piranga, Porto Firme e Presidente Bernardes, 

onde tivemos o apoio da Polícia Militar e do DER-MG, que nos auxiliaram 

durante a abordagem dos motoristas/motociclistas que passavam pelo local. 

Entregamos panfletos informativos a todos os condutores, além de brindes 

exclusivos da Autoescola Maciel, sacolinha de lixo para veículos, adesivos e, 

principalmente, trabalhamos no sentido de orientar todos os condutores sobre a 

importância do respeito à velocidade permitida para a via, uso do cinto de 

segurança, dos assentos dos veículos nas faixas etárias correspondentes e, 

sobretudo, da prudência na condução do veículo.  

 Dando seguimento a nossa semana de atividades, realizamos a “Visita 

Guiada” na nossa Motopista Oficial, onde recebemos cerca de 500 alunos, 

sendo os mesmos da APAE-Piranga, da Escola Estadual Coronel Amantino 

Maciel e da Escola Municipal Francisco Lins Peixoto. 

Os alunos puderam apreciar um “Teatro de Fantoche”, apresentado pela 



missionária Wania Mendes. No oportunidade do espetáculo, foram propostas 

várias brincadeiras, partindo de conhecimentos prévios das crianças sobre o 

conceito de trânsito. Elas tiveram a oportunidade de treinar a identificação de 

placas de sinalização, aprenderam qual é a forma correta de se transportar 

crianças dentro do veículo, e como se deve comportar dentro do transporte 

escolar.  

Ainda, na Visita Guiada, as crianças participaram de “A Hora do 

Cineminha”, quando exibimos um vídeo temático exclusivo sobre o trânsito 

para crianças e adolescentes do Clubinho Honda. Foi realizada também uma 

apresentação ao ar livre na Motopista, onde as crianças tiveram a sua 

disposição diversas bicicletas para darem uma volta na Motopista, 

acompanhadas de instrutores da Autoescola. Nesse momento, aprenderam o 

significado de cada placa de trânsito ali exposta, foi feita uma demonstração de 

como se deve atravessar a rua, ou seja, sempre na faixa de pedestres e, ainda, 

apresentamos aos participantes os equipamentos de uso obrigatório do 

motociclista. Ao final, todos os alunos saborearam pipoca e algodão doce, e 

receberam kits exclusivos da Autoescola Maciel, com material de conteúdo 

educativo, além de diversos outros brindes. 

Nos dias 16-09-2017 e 18-09-2017, foi realizada nas ruas da cidade de 

Piranga a I PASSEATA “POR UM TRÂNSITO MAIS SEGURO PARA 

TODOS”, com a participação de centenas de alunos da Escola Municipal 

Francisco Lins Peixoto, Escola Estadual Antônio de Paula Dias, Escola 

Estadual Francisco Ferreira Maciel, Escola Estadual Coronel Amantino Maciel 

e Escola Estadual Coronel José Ildefonso. 

Os alunos foram caracterizados e com cartazes confeccionados em sala 

de aula, a fim de protestar por condições mais humanas de trânsito. 

A passeata percorreu algumas ruas do centro da cidade, tendo como 

principal finalidade conscientizar toda a nossa população sobre a necessidade 

de aquisição de comportamentos humanos e conscientes, que reduzam o 

número de acidentes, estimulando um trânsito seguro, através da participação 

de todos. 



Para os jovens do ensino médio, não menos importante, fomos 

diretamente na Escola Estadual Coronel José Ildefonso, Escola Estadual 

Antônio de Paula Dias e Escola Estadual Governador Clóvis Salgado, sendo as 

duas primeiras em Piranga, e a última em Presidente Bernardes. Lá foi 

ministrada uma bem elaborada Mesa-Redonda pelo nosso instrutor Alex 

Gomes, em parceria com Ricardo Marteleto, proprietário da Honda Motos de 

Conselheiro Lafaiete; Renato Lisboa, coach, advogado e idealizador do 

Instituto Lisboa, e pelo Policial Militar Vicente Ferreira Ladeira. Essa ação teve 

como objetivo primordial conscientizar e alertar os jovens sobre os perigos do 

trânsito e da combinação álcool e direção. Isto porque sabemos que muitos 

jovens estão quase na idade de se habilitarem e, para que se tornem bons 

motoristas, é imprescindível que a educação e conscientização seja aplicada 

desde a formação escolar!!  

Organizamos a realização de “missa” nas paróquias de Porto Firme e 

de Piranga em homenagem a São Cristóvão, Santo protetor dos motoristas, 

caminhoneiros, taxistas e de todos os transportadores. Durante a missa, o 

Pároco abençoou todas as chaves levantadas pelos motoristas e reafirmou 

com os condutores a importância da prudência ao volante.   

Foram concedidas entrevistas nas rádios de Piranga e de Porto Firme, 

onde além de termos informado aos ouvintes as principais notícias e mudanças 

na legislação do trânsito, eles puderam ligar e sanar suas dúvidas ao vivo junto 

ao Alex Gomes, Instrutor da Autoescola, e Marcelo Carvalho, fiscal do 

DER/MG. 

Finalizamos a Semana Nacional do Trânsito com uma tarde recreativa 

na cidade de Piranga, onde, com apoio da Polícia Militar, tivemos o trânsito da 

Praça Central interrompido, de modo a propiciar segurança a todos aqueles 

que participavam do evento.  

Durante todo o dia, tivemos atividades destinadas à toda família.   

As crianças puderam se deliciar saboreando pipoca e algodão-doce 

gratuitamente, brincaram em cama elástica, de peteca, totó, pingue-pongue e 

futebol. Puderam também exercer seu lado artístico participando da Oficina de 



Pintura. E foram embora ainda mais lindos com as pinturas faciais.  

A galera soltou a voz, participou do Quiz do Trânsito e cantou a música 

tema da Semana do Trânsito da Autoescola Maciel, concorrendo a vários 

brindes. Além disso, durante todo o evento foi disponibilizada uma urna, para 

que os demais participantes concorressem a vários prêmios, dentre os quais 

blusas, capacetes, bolsas e até um tratamento odontológico completo gratuito. 

A equipe do Jiu Jitsu, sob a cordenação da professora Tatiane Miranda, 

e equipe do Muay Thai, sob a cordenação do mestre Magno Eloisio fizeram 

lindas apresentações para o público presente. 

Tivemos a participação do Instituto Lisboa, com o seu Projeto Caravana 

Social, oferecendo serviços de coach, orientação jurídica, cálculos 

previdenciários, além de disponibilizarem uma imensa feira de saúde, onde 

aferiram pressão, temperatura, peso, e deram várias dicas de saúde e bem-

estar. 

O grande sucesso do evento foi a realização da tipagem sanguínea, 

realizada pela equipe da Hemolab Piranga. 

A tarde foi toda regada com boa música com o som do trio Thiago, 

Saraiva e Yuri. Além deles, houve a apresentação do "Menino Violão", sobre a 

supervisão do maestro Robson Gonzaga. 

A Equipe Piranga Vet prestou atendimento veterinário gratuito para 

todos os participantes. 

A Equipe da Interodonto esteve presente no evento incentivando a 

prática da escovação bucal e distribuindo centenas de kits odontológicos para 

todo o público presente! 

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) doou 300 mudas de árvores para 

o evento, as quais foram todas distribuídas para as pessoas interessadas.  

Todo o evento foi abastecido pela Copasa, que forneceu água potável 

da pipinha para o público presente. Além disso, todos os participantes do 

evento estavam seguros com a presença indispensável das brigadistas que 



zelavam pela segurança de todos os participantes! 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

Nas páginas seguintes encontram-se as imagens ilustrativas de todo o 

nosso evento, que teve início no dia 13 (quarta-feira), finalizando a 

programação no dia 26 (segunda-feira) de setembro de 2017. 

 

- VISITA ÀS ESCOLAS DE PIRANGA 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



- VISITA ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE PIRANGA 

 

 

 



 



 

 



 

 



- VISITA ÀS ESCOLAS DE PRESIDENTE BERNARDES 

 

 

 



- VISITA ÀS ESCOLAS DE PORTO FIRME 

 

 

 



 

 



 

- VISITA GUIADA A MOTOPISTA (ALUNOS DA ESCOLA 

MUNICIPAL FRANCISCO LINS PEIXOTO. 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

- VISITA GUIADA A MOTOPISTA (ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL 

CORONEL AMANTINO MACIEL). 

 



 



- VISITA GUIADA A MOTOPISTA (ALUNOS DA APAE/PIRANGA)  

 

 

 



- BLITZ EDUCATIVA - PIRANGA  

 

 

 



- BLITZ EDUCATIVA – PORTO FIRME 

 

- MISSA EM HOMENAGEM A SÃO CRISTÓVÃO  

 



- CONTEÚDO DA 4ª EDIÇÃO DA REVISTA D TRÂNSITO SENDO 

TRABALHADA NAS ESCOLAS PELOS PROFESSORES 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PASSEATA DAS ESCOLAS (ESCOLA ESTADUAL CORONEL 

AMANTINO MACIEL, ESCOLA ESTADUAL CORONEL JOSÉ ILDEFONSO, 

ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DE PAULA DIAS, ESCOLA ESTADUAL 

FRANSCISCO FERREIRA MACIEL E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO 

LINS PEIXOTO) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



- TARDE RECREATIVA 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Segue-se o conteúdo desta Edição da Revista do Trânsito. Trata-se da 

quarta edição desta Cartilha, distribuída nas escolas estaduais e municipais da 

região em forma de cortesia da autoescola e de patrocinadores que permitiram 

a ampliação neste ano para impressão de 5.000 exemplares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO 

 

Este nosso projeto conduzido em âmbito regional, abrangendo as 

cidades de Piranga, Porto Firme e Presidente Bernardes, obteve o êxito além 

das expectativas e cumpriu todos os objetivos específicos propostos. O alcance 

foi muito satisfatório, obtendo a participação efetiva de pelo menos 5.000 

crianças entre 02 e 14 anos que foram contempladas com a distribuição da 

Revistinha de Trânsito e sobre a qual vários comentários e utilização chegaram 

aos elaboradores de forma muito positiva. Além disso, a organização das 

palestras, passeatas, da blitz educativa, da missa, entre outras atividades  

envolveram significativo número de participantes. Sempre acreditamos que a 

educação deve começar pelos “baixinhos”, pelas nossas crianças, pois só 

assim poderemos criar cidadãos conscientes e críticos. E, nesse sentido, 

estamos conscientes de que a nossa mensagem foi passada para ‘essa 

galerinha toda’, com direito a voz e ao espaço de preservadores do nosso 

futuro, na certeza que ninguém melhor que eles para retransmitir essa 

mensagem e os ensinamentos de locomoção e trânsito seguro aos pais, avós, 

irmãos, familiares e conhecidos.  

O feedback daqueles que participaram do evento foi superpositivo. 

Afinal, este já é o nosso nono ano realizando a “Semana Nacional do Trânsito 

da Autoescola Maciel” e, a cada ano que passa, a nossa alegria é ainda maior, 

por despertar ainda mais o entusiasmo das crianças, quando vai se 

aproximando da data do evento.  

O nosso projeto mal acaba e já estamos nos aperfeiçoando para o 

próximo, sempre tentando inovar, trazer novos parceiros e, mais que tudo, ao 

final, conseguir demonstrar a importância que cada um exerce para o trânsito, 

e o que o trânsito representa na vida de cada um!  

O entusiasmo e o compromisso redobram, por acreditamos que 

pudemos ensinar, educar, disseminar lições e principalmente obter uma 

resposta positiva ao compromisso de lutar por um trânsito melhor, mais 

humano, consciente e seguro para pelo menos 30 mil habitantes que transitam 



por estradas interioranas e vicinais de alto risco, com um número bem 

expressivo de acidentes. A nossa meta se firmará cada vez mais em 

conscientizar as pessoas e humanizar o trânsito em prol da vida! 

 


