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Título: Meios de transporte e regras no trânsito 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, abordaremos os meios de transporte e a segurança no trânsito. Esse conheci-

mento servirá de base para a compreensão da importância do transporte público para a sociedade, e 

também do reconhecimento da importância de assumir ações seguras recorrendo aos itens de segu-

rança dos carros e o respeito aos sinais de trânsito. Essas são importantes ações para uma conscienti-

zação e postura cidadã. 

Objetivos de aprendizagem 

• Entender a importância da direção segura. 

• Reconhecer os diferentes tipos de sinalização no trânsito.  

Objetos de conhecimento 

• Medidas de tempo, distância e velocidade. 

• Transformações reversíveis e não reversíveis. 

Habilidades 

• Entender como é feita a medida de intervalos de tempo e de distâncias. 

• Compreender o significado de velocidade. 

• Identificar as características dos principais meios de transportes utilizados atualmente. 

As habilidades indicadas acima são importantes para consolidar o desenvolvimento da se-

guinte habilidade da BNCC: 

(EF04CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são 

reversíveis (como as mudanças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a 

queima do papel etc.).  
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Recursos e materiais necessários  

Aula 1: 

• Caderno. 

• Folha de papel sulfite. 

• Folhas de cartolina. 

• Imagens de placas de trânsito. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto. 

Aula 2:  

• Giz de lousa. 

• Fichas com perguntas relacionadas ao tráfego de veículos (meios de transportes, placas de 
trânsito, etc.). 

• Fita adesiva ou barbante. 

• Lousa. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – As placas de trânsito 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser organizada em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, serão abordados os principais meios de transporte, enfatizando a importância dos 

automóveis para a sociedade, mas sobretudo os ônibus e metrô como transporte público. Serão tam-

bém apresentados aos alunos os principais tipos de sinalização no trânsito e sua importância para um 

deslocamento seguro. 

Inicie a aula perguntando sobre os principais meios de transporte utilizados atualmente pelas 

pessoas no dia a dia, como trem, metrô, ônibus, carro, motocicleta e bicicleta, e que existem meios de 

transporte, como o caminhão e também o trem – dedicados mais ao deslocamento de cargas e mer-

cadorias. Pergunte qual desses meios de transportes os alunos acreditam serem os mais rápidos ou 

mais eficientes. Retome que a velocidade é a relação entre uma distância percorrida e o intervalo de 

tempo transcorrido durante o percurso; ou seja, se duas pessoas correm a distância de um quarteirão, 

mas uma leva 20 segundos e a outra leva 25 segundos, diz-se que a primeira pessoa é mais veloz do 
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que a segunda. Destaque que o carro é um dos principais meios de transporte utilizados no Brasil; peça 

que citem situações em que os carros auxiliam a vida das pessoas (exemplos: ir à escola, viajar, carregar 

compras de mercado, etc.). Comente que existem vários itens do carro que são essenciais para a se-

gurança tanto dos passageiros e motoristas quanto dos pedestres, como o cinto de segurança, medidor 

de velocidade, sistema de luzes, air bag, entre outros. 

Explore a necessidade do uso de diferentes tipos de sinalização, nas ruas e estradas, para ga-

rantir a segurança durante os deslocamentos. Direcione a discussão de modo que os alunos compre-

endam que as sinalizações foram criadas para diminuir o risco de acidentes de trânsito. Pergunte sobre 

os tipos de sinalizações que costumam observar em seus trajetos e se compreendem seu significado. 

Distribua (ou projete), então, para cada aluno, imagens das principais placas de trânsito, explicando o 

que cada uma indica e que comportamento é necessário ter em relação à sinalização; enfatize as placas 

que indicam os limites de velocidade.  

Em seguida, organize a turma em grupos de quatro alunos e solicite que elaborem uma cartilha 

de trânsito com os principais sinais de trânsito vistos. Peça que cada grupo desenhe em folha de car-

tolina cinco sinais diferentes registrando ao lado o significado de cada um. Reforce que tanto motoris-

tas quanto pedestres, devem conhecer e respeitar os sinais de trânsito, para a segurança de todos. 

Aula 2 – Desempenho dos meios de transporte 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização dos alunos: inicialmente, todos devem permanecer em suas carteiras, nos lugares habituais. Na segunda 
etapa da aula, a turma deve ser conduzida a um local aberto da escola e organizada em seis grupos com a mesma 
quantidade de alunos. 

Inicie a aula perguntando sobre os diversos meios de transporte disponíveis, especialmente 

em grandes cidades. Os mais comuns são: ônibus, trem, metrô, carro, motocicleta e bicicleta. Peça aos 

alunos que citem pontos positivos e negativos de cada um desses transportes. Anote na lousa aqueles 

que considerar mais relevantes. 

Em um segundo momento, acompanhe os alunos a um local aberto da escola (talvez o pátio) 

e proponha esse jogo: a turma será organizada em seis grupos com a mesma quantidade de alunos e 

cada grupo deve escolher um dos seis transportes que fizeram parte da discussão do início da aula 

(não pode haver repetição). Construa, junto com os alunos, um percurso dividido em casas (como um 

jogo de tabuleiro), podendo utilizar fita adesiva ou barbantes para isso. Em algumas casas espaçadas, 

coloque algum objeto representando semáforos.  

Após o percurso estar pronto, divida a turma em grupo de três pessoas e que os grupos esco-

lham um meio de transporte (é interessante que cada grupo escolha um meio de transporte diferente), 

peça que elejam um representante que irá percorrer as casas do jogo, enquanto os demais irão res-

ponder a perguntas relacionadas a trânsito, distâncias e meios de transportes; como significado de 

algumas placas de trânsito desenhadas na aula anterior, opções de transporte, etc. Para avançar no 
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percurso, os grupos precisam acertar a pergunta feita pelo professor. Entretanto, cada grupo irá se 

locomover de um jeito diferente para cada resposta acertada, dependendo do transporte escolhido: 

ônibus: avança três casas e, quando parar na casa que possui semáforo, terá a vez pulada; metrô e 

trem: avançam quatro casas e não têm a vez pulada quando param na casa do semáforo; carro e mo-

tocicleta: avançam uma casa e, quando param na casa que possui semáforo, terão a vez pulada; bici-

cleta: avança duas casas e, quando para na casa que possui o semáforo, terá a vez pulada. O percurso 

poderá ser construído no formato de um círculo e, nesse caso, podem ocorrer várias rodadas e voltas 

até o jogo finalizar. Ao final do jogo, refaça a brincadeira de forma que todos os alunos tenham a sua 

chance de “ser um meio de transporte”. 

O objetivo desta atividade é reforçar as diferenças entre os meios de transporte, especial-

mente em relação ao tempo que cada um deles leva para percorrer itinerários semelhantes (ou iguais), 

também em relação à quantidade de pessoas que podem ser transportadas e às questões ambientais. 

É importante que os alunos percebam que com a queima do combustível ele sofrerá transformações 

que irão alterar as suas propriedades e, devido ao aquecimento e a essas transformações, ele irá eli-

minar para a atmosfera gases que podem contribuir para o aquecimento global. 

Solicite aos alunos que citem alguns itens dos automóveis que são importantes para garantir 

a segurança, podendo salvar vidas em caso de acidente. Para encerrar a aula, peça para os alunos 

dizerem qual a importância dos cuidados que devem ser observados tanto por motoristas quanto por 

pedestres.  

Aferição de aprendizagem 

Sugerimos que a aferição de aprendizagem seja realizada por meio de discussões ao longo e 

ao término das aulas. Além disso, ao final do trabalho, retome as anotações e as atividades feitas pelos 

alunos. Discuta com eles sobre o que aprenderam a respeito da segurança do trânsito e pergunte se 

alguma das informações foi novidade para eles. Conduza a conversa de modo que eles relacionem o 

que sabiam e pensavam antes e o que sabem e pensam agora sobre os temas.  

Você pode também propor aos alunos alguns itens de autoavaliação: 

• Como foi minha participação na atividade em grupo? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Deixei o local de estudo arrumado? 

• Qual parte da atividade gostei mais de fazer? 

• Consegui compreender as diferenças que existem entre os meios de transporte? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Em seu caderno, desenhe uma placa de trânsito de “Velocidade máxima permitida 40 km/h” e 
explique sua importância. 

2. Relacione os meios de transporte com suas respectivas características. 

a) Ônibus 

b) Metrô 

c) Carro 

d) Bicicleta 

 

(   ) Consegue transportar muitas pessoas ao mesmo tempo e é movido a eletricidade. 

(   ) Transporta apenas uma ou duas pessoas por vez, mas não polui o ar. 

(   ) Pode transportar muitas pessoas de uma única vez e, em muitas cidades, possui faixa exclusiva 

para trafegar. 

(   ) Apesar de oferecer maior conforto, transporta poucas pessoas de uma só vez e é movido a gaso-

lina, álcool ou gás natural. 

 

Gabarito das questões 

1. O aluno deverá desenhar um círculo vermelho com a informação “40 km/h” escrito no meio dele, 
em preto. Essa placa é importante para informar os motoristas que se trata de uma via tranquila, 
geralmente residencial, na qual pode haver muitos pedestres ou outros carros em baixa veloci-
dade. 

2. Espera-se que o aluno relacione da seguinte maneira: 

(B) Consegue transportar muitas pessoas ao mesmo tempo e é movido a eletricidade. 

(D) Transporta apenas uma ou duas pessoas por vez, mas não polui o ar. 

(A) Pode transportar muitas pessoas de uma única vez e, em muitas cidades, possui faixa exclusiva 
para trafegar. 

(C) Apesar de oferecer maior conforto, transporta poucas pessoas de uma só vez e é movido a 
gasolina, álcool ou gás natural. 


