
 

 
AUTO-ESCOLA PARAENSE - 2017 

PROJETO“MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO” 
NAS ESCOLAS DE PARÁ DE MINAS - MG 

 

 
Tema Principal: “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO 

TRÂNSITO”  

 

 

DE QUE FORMA APRESENTAMOS O PROJETO ÀS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS? 

 

 Através da apresentação em slide, do pré- projeto da Autoescola Paraense às escolas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior de Pará de Minas, MG. 

 Buscando Parcerias na Superintendência Regional de Ensino – SRE, Secretaria Municipal de Ensino, 

Secretaria de Cultura, Secretaria de transportes, e Instituições de Ensino Superior de Pará de Minas, MG. 

 Realização de reunião com diretores, vice-diretores, supervisores, professores de Pará de Minas, MG. 

 Apresentação da Programação Anual do CONTRAN de 2017 às Instituições Educacionais e parceiros. 

 Apresentação da Programação da Autoescola Paraense a todas as Instituições Educacionais e Parceiros 

para a Semana Nacional do Trânsito, do dia 18 à 25 de setembro de 2017. 

 

PARA QUE DESENVOLVER ESTE PROJETO NAS ESCOLAS? 

 

Com a realização deste projeto podemos: 

 Proporcionar atividades diversificadas e significativas através da leitura, escrita, produção e interpretação de 

textos, assim como despertar os valores de respeito às leis de trânsito. 

 Propor atividades que ajudem a refletir sobre as atitudes positivas de colaboração e solidariedade na 

construção do ser humano em relação ao trânsito. 

 Construir o conhecimento interdisciplinar, cultural que auxilie a construção da cidadania. 

 Valorizar a Educação Para o trânsito na escola, como aspecto social através da linha do tempo dos Meios de 

Transportes, de modo a contribuir com o desenvolvimento tecnológico da humanidade. 

 Situar a sociedade quanto a sua responsabilidade social, cultural, econômica que envolve o trânsito. 

 Promover práticas educacionais a partir de projetos que possibilitem aos alunos a discutirem, sobre as 

questões que causam acidentes no trânsito. 

 Buscar uma reflexão conjunta para diminuir alto índice de acidentes que ocorrem no dia a dia no trânsito. 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO DA AUTOESCOLA PARAENSE PARA 

A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO 

 

Apresentação e envio do cronograma das atividades e eventos para todas as escolas e parceiros com a 

finalidade de reforçar as atividades escolares durante a Semana Nacional do Trânsito, do dia 18 ao dia 25 de 

setembro, de 2017. Através das atividades desenvolvidas, conscientizar alunos, professores e a comunidade de 

direitos e deveres na construção de uma cidadania responsável pela formação de valores para os futuros condutores. 

 

 

 

 



 

DE QUE FORMA AS ESCOLAS PARTICIPARIAM DA PROGRAMAÇÃO 

DA AUTOESCOLA PARAENSE NA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO? 

 

De acordo com a proposta da Autoescola Paraense, enviamos um e-mail para todas as escolas e aquela que 

se demonstrou interesse em participar da programação agendamos uma visita junto a direção e coordenação da escola 

para firmar a parceria, oferecendo apoio a todas as escolas e professores envolvidos. As datas e as atividades ficaram 

a escolha dos professores e diretores de acordo com o cronograma apresentado pela Autoescola Paraense. 

As atividades deram ênfase às questões ligadas ao conhecimento histórico, situações atuais sobre o trânsito 

e a responsabilidade de cada um para combater o auto índice de acidentes no trânsito e salvar vidas.  

O tema para o ano de 2017, “Minha Escolha Faz A diferença no Trânsito”, os trabalhos escolares 

relacionados ao mesmo e apresentados nas escolas. Para facilitar o trabalho nas escolas, a Autoescola Paraense criou 

uma equipe para dar apoio didático pedagógico, orientar e acompanhar todos os trabalhos em suas apresentações, o 

que foi considerado um sucesso. 

A Autoescola Paraense não entregou um projeto pronto para as escolas e sim uma proposta aberta que a 

cada etapa seria possível discutir, substituir, reelaborar e propor novas atividades. O que não pode se perder de vista é 

o objetivo do projeto: refletir sobre a contribuição de cada um sobre nossa responsabilidade para a melhoria do 

comportamento do cidadão no trânsito para evitar acidentes. Assim estaremos cumprindo com o nosso papel de 

agentes de transformação, possibilitando a construção de bases para uma vida digna de todo cidadão.  

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM O TEMA INTERDISCIPLINAR “MINHA 

ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO” 

 

As sugestões de atividades repassadas aos professores sobre como trabalhar com o tema interdisciplinar, 

envolvendo o trânsito, através endereços eletrônicos e algumas oficinas preparadas para esse fim, foram enviadas a 

partir das solicitações das escolas, via e-mails. Orientações didáticas pedagógicas como exemplos a partir de 

consultas a sites do DETRAN, portal do professor como: produção de diferentes gêneros textuais utilizando gráficos, 

Jogos, brincadeiras, teatro, jornal, entrevistas e outros, que efetivamente poderão fazer parte das atividades 

desenvolvidas no contexto escolar. Todas as atividades apresentadas inter-relacionam as disciplinas e o conteúdo 

curriculares, normalmente abordados em período letivo.  São sugestões simples que podem ser enriquecidas, 

reelaboradas, ampliadas e adaptadas à realidade e ao ciclo de estudo desejado.  

 Acreditamos que esta proposta poderá auxiliar aos professores como alternativas para subsidiar o trabalho 

com a questão da violência no trânsito e buscar maior envolvimento social para a formação de futuros condutores. 

 

OFICINA PEDAGÓGICA E INTEGRAÇÃO DAS DISCIPLINAS 
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Leitura e produção de diferentes gêneros textuais: siglas, placas, leis, multas, gráficos, poemas, 

poesia, música, elaboração do jornal, tabelas, vocabulário, etc. 

 

 

 

M 

A 

T 

E 

M 

 

Análise e registro de dados estatísticos relacionados ao trânsito: escrita por extenso, situações 

problemas, cálculos, gráficos, tabelas, placas, medidas de tempo, distância, operações, valor 

monetário, multas, penalidades, etc. 
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Estudo de mapas, localidades, legendas, orientações, escalas, GPS, etc. O trânsito no município, 

no Brasil e no mundo. 
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Breve estudo da história dos meios de transporte: construir a linha do tempo. 
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Planeta terra: estudos de questões ambientais, Como reduzir a poluição causada pelos veículos. 

Camada de ozônio, efeito estufa, etc. 
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Apresentações teatrais e musicais, desenhos, confecção de veículos com material reciclável, 

confecção de jogos, etc. 
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Passeio ciclístico, jogos de mesa utilizando as placas de sinalização de trânsito: jogo da memória, 

jogo da velha, trilha, etc. 

Q 

U 

Í 

M 

I 

 

Produtos perigosos: gás radioativo, inflamável, gás tóxico, explosivos, etanol, álcool, gasolina, gás, 

óleo, Poluentes e antipoluentes, Chuva ácida, entre outros. 
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Cálculos e desafios através de fórmulas: para calcular a força, distância, velocidade, etc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTO-ESCOLA PARAENSE - 2017 

PROJETO“MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO” 
NAS ESCOLAS DE PARÁ DE MINAS -MG 

 

 
Tema Principal: “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO” 

 
 
Data para a realização do projeto: do dia 18 ao dia 25 de setembro. 
 
 

 
PARCEIROS NO PROJETO:  
 
Auto Escola Paraense, Instituições Educacionais Municipais, Estaduais, 
Particulares, Faculdade de Pará de Minas, MG – FAPAM, UNINCOR, 
Secretaria Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de cultura, 
Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas, MG, Policia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Anjos do Asfalto, VIVO, Imprensa Televisiva- TVI, Rádio 
Santa Cruz e Lojas comerciais.  
 

 
1 –JUSTIFICATIVA 
 
Segundo levantamento realizado no âmbito escolar, cerca de 70% dos alunos, 
caminham sozinhos de casa até a escola; 10% recebem acompanhamento dos 
pais até a instituição de ensino, outros 15 % utilizam transporte coletivo e 
apenas 5% dos alunos têm acesso à escola através de condução própria. Tal 
fato reflete a importância de buscar a articulação com o Projeto Político 
Pedagógico e Educação Para o Trânsito na Escola dentro da escola e na 
comunidade.De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro: instituído pela Lei 
nº 9.503, de 23-9-97, a Auto Escola Paraense faz uma parceria com as 
Instituições Educacionais de Pará de Minas- MG, para desenvolver esse 
projeto. 
 

 
  2 - OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
 

a) Objetivo Geral:  

 
Trabalhar a “Semana Nacional do Trânsito” em parceria com as 
Instituições Educacionais de Pará de Minas, MG. 
 

b) Objetivos Específicos: 

 Realizar reuniões para planejamento das ações na Semana Nacional do 

Trânsito. 



 Desenvolver um trabalho interdisciplinar com os alunos e professores na 

escola com o tema de 2017,  

‘’MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO’’. 

 Buscar parcerias nas instituições educativas, como agente de 

transformação social.  

 Despertar a atenção do educador, do educando e da sociedade quanto 

aos problemas que ocorrem no trânsito.  

  Conscientizar sobre ações de prevenção aos acidentes junto aos 

órgãos normativos e autoridades do trânsito em parceria com as 

instituições educacionais, empresas e a sociedade em geral. 

  Compreender a importância do Trânsito como parte integrante do 

cotidiano das pessoas em relação as suas necessidades de locomoção 

no convívio social. 

  Favorecer o trabalho em grupo, a troca de experiência, o 

cooperativismo e a integração dos alunos e professores entre si. 

 Inserir técnicas didáticas pedagógicas no planejamento escolar para 

desenvolver atividades envolvendo o trânsito de forma interdisciplinar. 

3 – PÚBLICO ALVO:  

Alunos da Educação Infantil, Ensinos Fundamental, Ensino Médio, 
Ensino Superior, professores, diretores e comunidade em geral. 

4 -METODOLOGIA: 

 Reuniões para planejamento das ações. 

 Realizar blitz educativa com a participação de alunos, comunidade 

educativa, professores, Polícia Militar e autoridades do trânsito, 

condutores e pedestres. 

 Realizar palestras, oficinas temáticas nas Instituições Educacionais para 

conscientizar o cidadão da necessidade de respeitar a legislação, as 

normas e as leis do trânsito. 



 Desenvolver oficinas pedagógicas com atividades em salas de aulas 

relacionadas ao tema central nas escolas envolvendo todas as 

disciplinas. 

 Expor os trabalhos realizados nas escolas pelos alunos e professores 

durante a Semana Nacional do Trânsito para visitação da comunidade 

na própria escola. 

 Valorizar a cultura local através de apresentações teatrais abordando o 

tema trânsito e envolvendo a escola, alunos, professores e familiares 

nesse evento. 

 Realizar o 1º Passeio Ciclístico organizado pela Autoescola Paraense 

com a participação de alunos, educadores, pais, autoridades do trânsito 

e a comunidade, com a participação de ciclistas de várias faixas etárias, 

buscando a conscientização de que o ciclista também faz parte do 

trânsito responsável. 

  Assegurar a continuidade e a aplicabilidade no Projeto Político 

Pedagógico nas escolas de Pará de Minas- MG, para o ano seguinte. 

 

 

5 - AVALIAÇÃO 

Avaliar a participação coletiva na organização, execução e culminância do 
projeto em termos de criatividade, responsabilidade, compromisso com a 
Educação Para o Trânsito nas escolas de Pará de Minas. Avaliar o projeto 
da Autoescola Paraense nas escolas parceiras e o alcance dos objetivos 
propostos através de questionário que será enviado à todos os seguimentos 
que participarem do projeto. 

 
6-  SUGESTÕES PARA AS OFICINAS PEDAGÓGICAS 
     INTERDISCIPLINARES 

 
Teatro, música, exposição de fotos, jure simulado, mural, vídeos, palestras, 
relatos de acidentes ocorridos com alunos da escola e no seu entorno, estudo 
e exposição de textos, reportagens e debates, exposições de maquetes, criar 
um jornal da semana do trânsito na escola, participar de blitz educativa, 
distribuição de panfletos educativos aos pedestres, motoristas e motociclistas 
no bairro, (pedir apoio à Polícia Militar e a presença do professor nessa 



atividade). Realização da blitz em local bem próximo à escola, de preferência 
na frente da escola. Construir gráficos, tabelas, desenhos, produzir diferentes 
gêneros textuais, envolver todas as disciplinas nas atividades de educação 
para o trânsito, etc. 
 
 

 
7- MATERIAL DIDÁTICO 
 
O material didático ficará a cargo das escolas interessadas a participar desse 
projeto, conforme oficina escolhida dentro do tema principal, “MINHA 
ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO”, como conteúdo 
Interdisciplinar. (Verificar as escolas que já receberam o Kit de placas, material 
entregue às escolas em anos anteriores). 
 
 

 
8 -  AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NAS ESCOLA 
 
Serão avaliados pela equipe pedagógica da escola e cada escola deverá 
enviaro seu projeto para a Auto Escola Paraense com fotos,relatos, redação, 
de alunos e professores. Até 30/10/2017. 
 

 
9- CERTIFICAÇÃO: as escolas parceiras na programação do Projeto da 
Autoescola Paraense, durante a Semana Nacional do trânsito, receberão um 
certificado de Participação, que será enviado a cada escola participante.  
 

 
 
10- CRITÉRIOS A SEREM AVALIADOS: (Pela Autoescola Paraense):  
 

 

 Participação dos alunos e professores nas atividades durante a 
apresentação dostrabalhos,na exposição realizada pela escola; 

 Participação nos eventos realizados pela Autoescola Paraense; 

 Apresentação dos trabalhos durante a oficina Pedagógica. 
 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

Alexsandro Eustáquio Pereira, professor, instrutor, Gestor da Autoescola Paraense  

Alan Abreu, professor, instrutor da Autoescola Paraense 

Maria Aparecida da Silva, professora e especialista em educação 

Pará de Minas, 08/08/2017. 

 

 



PROGAMAÇÃO DA AUTOESCOLA PARAENSE 

 

Quarta- feira (13) 

Visita dos alunos da E. E. Torquato de Almeida ao CFC- Autoescola Paraense 

Horários: 7:30 h e 13:30 h 

Público Alvo: alunos do1º ano do Ensino Fundamental 1º ano  

Quinta- feira (14) 

Visita dos alunos da E. E. Torquato de Almeida ao CFC- Autoescola Paraense 

Horários: 7:30 h e 13:30 h 

Público Alvo: alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 1º ano  

 

Quinta-feira (14)  

Blitz Educativa 

Público Alvo: com a participação dos alunos da E. E. Torquato de Almeida 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental  

Horário:  16 h 

Local: Praça Torquato de Almeida em frente a escola 

 

 

Visita à exposição na Feira de Ciências  

Local:  E. E. Ademar de Melo 

Horário:  De 8 às 11 h 

Publico Alvo: alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 

 Segunda-feira (18) 

Palestra: Semana Nacional de Trânsito: "Minha Escolha Faz a Diferença no 

Trânsito"  

Palestrante: Alan Abreu 

Horário:  8h às 10h 

Público Alvo: alunos do Ensino Médio com a participação dos alunos E.E. Nossa 

Senhora Auxiliadora.  

Local: Faculdade de Pará de Minas, MG, FAPAM, Rua Ricardo Marinho, bairro 

São Geraldo. 

 

Terça-feira (19)  

Palestra: Semana Nacional de Trânsito: "Minha Escolha Faz a Diferença no 

Trânsito"  

Palestrante: Alexsandro Eustáquio Pereira  

Horário:  7:30h  



Público Alvo: alunos do Ensino Fundamental com a participação dos alunos E.E.  

Local: Antunes 

Público Alvo: com a participação dos alunos do Ensino Fundamental da  

Horário:  7:30 h 

Local:  

 

Apresentação teatral 

 

Elenco: participação dos alunos dos do Ensino Médio da E. E. Ademar de Melo 

Peça teatral: “A Educação Para o Trânsito Na Escolinha do Professor Raimundo.”  

Público Alvo: Todas as faixas etárias e comunidade escolar 

Horário:  19:30 h 

Local: Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida 

Praça Torquato de Almeida, Casa da Cultura, bairro Centro. 

 

Quarta- feira (20)  

 

Participação da Autoescola Paraense junto às escolas e autoridades no momento 

solene em comemoração aos 158 anos de Pará de Minas.  Aniversário da cidade 

de Pará de Minas 

Horário: 8:00h 

Local:Praça Padre José Pereira Coelho 

 

Quinta-feira (21)  

Blitz Educativa: com a participação dos alunos do Ensino Fundamental da E.E. 

Pereira da Costa. 

Horário: às 10 horas 

Público Alvo: Alunos do Ensino Fundamental e comunidade 

Local: No cruzamento da Rua Coronel Domingos com a rua Nossa Senhora das 

Graças (antigo bar do Geraldinho). 

 

Sexta-feira (22)  

Exposição dos trabalhos sobre o tema: “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA 

NO TRÂNSITO”.  

Com a participação da E.E. Pereira da Costa. 

Exposição dos trabalhos atividades desenvolvidas em salas de auladurante a 

Semana Nacional do Trânsito na escola,para visitação da comunidade 

escolar, equipe pedagógica da Auto Escola Paraense e Parceiros. 

Local: E.E. Pereira da Costa 
Horário: 7:00às 16:30 



Palestra 

Tema: “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO”.  

Local: Berlaar, Colégio Sagrado Coração de Maria 

Público Alvo: alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Horários: 7:30 h e 13:30 h 

 

Sábado(23) 

 

FAPAM Social 

Participação da Autoescola Paraense no Programa FAPAM Social, de 8:00 às 

12:00 horas 

Orientações sobre a CNH- Carteira Nacional de Habilitação 

Instrutores: Alexsandro Eustáquio Pereira, Alan Abreu, Ricardo 

Local: FAPAM 

 

 

Missa em Ação de Graças 

Público Alvo: famílias, funcionários da Autoescola Paraense e comunidade. 

Horário:  19h 

Local: Santuário Nossa Senhora da Piedade 

 

Domingo(24) 

Passeio Ciclístico Pedalando nas ruas de Pará de Minas, com a participação dos 

funcionários da Autoescola Paraense, alunos das escolas parceiras e comunidade. 

Inscrição conforme regulamento enviado à todas as escolas interessadas a 

participar desse evento.  

 

Segunda-feira(25) 

Participação da Auto escola na reunião de diretores, professores, Secretária de 

Educação representantes das escolas de Igaratinga  e Antunes . 

Assunto abordado: Educação Para o Trânsito 

Horario:15:30 h  

 

Sábado(30)  

 

Apresentação da Oficina Pedagógica no dia “D” na escola 

 

Teatro: Com a participação dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, da 

E. E. Ademar de Melo. 

Peça teatral: “A Educação Para o Trânsito Na Escolinha do Professor Raimundo.”  



Público Alvo: Aberto à comunidade escolar 

Horário: 7h às 11h30 

Local: E. E. Ademar de Melo 

 

 

Apresentação da Oficina Pedagógica na Feira de Ciências 

 

Participação dos alunos do Ensino Médio, da E. E. Fernando Otávio. 

Tema: “Minha Escolha Faz a Diferença No Trânsito.”  

Público Alvo: Aberto à visitação de toda comunidade escolar 

Horário: 7 h às 11:30 h 

Local: E. E. Fernando Otávio 

 

Apresentação da Oficina Pedagógica na Feira de Ciências 

 

Participação dos alunos do Ensino Médio, da E. E. Pereira da Costa. 

Tema: “Minha Escolha Faz a Diferença No Trânsito.”  

Público Alvo: Aberto à visitação de toda comunidade escolar 

Horário: 7 h às 11:30 h 

Local: E. E. Pereira da Costa 

Quarta feira (4/10) 

Oficina Pedagógica: “Técnicas Para Inserir a Educação Para o Trânsito Nos 

Diferentes Níveis de Escolaridade”. 

Público Alvo: alunos do curso de Pedagogia do Ensino Superior,  

Horário: de 19 às 21h  

Local: FAPAM 

 

Quinta feira (5/10)  

Oficina Pedagógica: “Técnicas Para Inserir a Educação Para o Trânsito Nos 

Diferentes Níveis de Escolaridade”. 

Público Alvo: alunos do curso de Pedagogia do Ensino Superior,  

Horário: de 19 às 21h  

Local: FAPAM 

 

Quarta feira(22/11) 

Palestra: Semana Nacional de Trânsito: "Minha Escolha Faz a Diferença no 

Trânsito"  

Palestrante: Alan Abreu 

Horário:  19h  



Público Alvo: alunos do Ensino Fundamental e Médio 

Local: CESEC. - Dona Afoncina 

 

 

Equipe Pedagoga: Auto Escola Paraense 
Pará de Minas, 08/08/17 

Obs: de acordo com a programação, as datas anteciparam às datas da 

Semana Nacional do Trânsito e outras ultrapassaram, devida à demanda e o 

calendário da programação das escolas. O objetivo é que o trabalho da 

Educação Para o Trânsito aconteça nas escolas, durante todo o ano letivo.  

 

 
CONCLUSÃO 

 

Sabemos que “A Educação para o Trânsito” como Tema transversal nas escolas, sempre foi  um trabalho  

bem superficial por parte dos professores e que  acontece  apenas na Semana Nacional do Trânsito. Sempre 

que o gestor procura as escolas para oferecer um trabalho com  esse tema, a resposta dos diretores é a 

mesma: “nosso calendário está com muitos projetos e não percebem que o trânsito faz parte de nossa vida 

no dia a dia e que todos nós fazemos parte dele.  Como durante todos esses anos não encontramos um 

espaço nas escolas, o gestor da Autoescola Paraense, Alexandro Eustáquio Pereira, decidiu criar uma 

equipe pedagógica e com a parceria da pedagoga surgiu a idéia do projeto aqui apresentado. Percebemos 

que mesmo com um pouco de resistência da maioria das escolas conseguimos chegar a um ótimo resultado, 

pois no primeiro momento apresentamos uma lei e uma proposta de trabalho do CONTRAN para o ano de 

2017,com o Tema, “ Minha Escolha Faz A Diferença No Trânsito. O envolvimento das escolas parceiras nos 

surpreendeu e aí vemos o resultado positivo da Semana Nacional da Educação Para o Trânsito nas escolas 

de Pará de Minas.  

Acredito que através desse projeto, as escolas poderão desenvolver um trabalho contínuo, com material 

didático planejado e programado em todas as disciplinas. Esperamos que esse tema transversal “A 

EUDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO”,seja realmente  inserido na Proposta Política Pedagógica da escola nos 

anos seguintes. 

 

 


