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Título: A circulação nas ruas e os sinais de trânsito 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

A proposta desta sequência é incentivar os alunos a perceberem a importância das regras e 

dos sinais de trânsito para garantir a segurança da circulação de pedestres e veículos nas ruas, por 

meio do estímulo à percepção e à interpretação dos significados dos sinais de trânsito e da realização 

de uma campanha de conscientização com a comunidade escolar. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Riscos e cuidados nos meios de transporte e de comunicação. 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na 

conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o meio ambiente e os cuidados em seu 

uso. 

Recursos e materiais necessários  

Tesoura sem ponta, cola, papel kraft, canetas hidrográficas coloridas, lápis, lápis de cor, giz de 

cera, borracha, papel A4, fita adesiva, lousa, giz, papel-cartão. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo para realização da conversa na primeira atividade e, depois, em 
suas carteiras, para realização da segunda atividade.  

 

1ª atividade:  

Pergunte aos alunos se observam sinais de trânsito (placas, semáforos, pinturas na rua, entre 

outros) no trajeto entre sua casa e a escola. Questione: 

• Para você, o que é trânsito? 

• Como estava o movimento nas ruas até a sua chegada ao colégio? 

• Quais placas ou sinais você percebeu durante o trajeto? 
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• Você acha que esses sinais ajudaram ou atrapalharam sua chegada até aqui? 

• Como você imagina que seria uma rua bem movimentada sem um semáforo para pedes-
tres e veículos? 

Os alunos devem estar à vontade diante do grupo para expor suas opiniões e para trocar ex-

periências. Se necessário, explique que trânsito é o movimento de pessoas, veículos e animais (permi-

tidos) nas ruas, avenidas e calçadas. Como esses espaços são públicos, todos têm deveres e direitos. 

Assim, para que o trânsito seja organizado, é necessário compreender os símbolos e sinais, para ga-

rantir que as regras de convivência sejam seguidas e respeitadas.  

 

2ª atividade:  

Entregue a cada aluno uma folha de papel. Solicite que escolham um sinal de trânsito obser-

vado no caminho para a escola e que o representem na folha que receberam. Oriente-os a usar o lápis 

e tentar lembrar-se das cores utilizadas. Intervenha para relembrar alguns sinais, caso necessário. Peça 

que desenhem o sinal o mais próximo da realidade possível e que escrevam, abaixo do desenho, o que 

essa sinalização significa. Ao término, deixe que apresentem aos colegas. A cada sinal entregue, per-

gunte quem já viu um desses na rua e se sabem o que quer dizer, incentivando-os a verificar a escrita 

e a representação dos colegas. Exponha esses símbolos em um pedaço de papel kraft, que pode ser 

complementado com o traçado de uma rua, colocando os sinais feitos pelos alunos como se fossem 

parte dessa rua.   

 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: agrupe-os em trios. 

Prepare, com antecedência à aula, pedaços de papel-cartão de mais ou menos 30 cm x 30 cm. 

Cada trio de alunos receberá um pedaço. 

 

1ª atividade: 

Explique aos alunos que a entrada e a saída dos turnos escolares exigem muita paciência e 

respeito. É comum que os horários de entrada e saída se transformem em uma confusão na porta da 

escola. Para evitar que isso aconteça, é importante lembrar aos familiares e a outras pessoas da co-

munidade escolar que todos fazem parte desse processo. Para isso, instrua os alunos a confeccionar 
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placas com lembretes gentis para melhorar esse momento diário que muitos enfrentam. Entregue a 

cada trio um lembrete e um pedaço de papel-cartão e peça que escrevam no papel-cartão o lembrete 

em letras maiúsculas, para montar uma espécie de placa. A escrita deve ser grande, pois os motoristas 

e pedestres na rua da escola deverão visualizar as placas. Peça que decorem o trabalho, desenhando 

a cena e pintando a placa. Os elementos na placa devem ser de um tamanho que possa ser visto por 

motoristas que se aproximarem nos momentos indicados, na realização da atividade da aula seguinte. 

Sugestões para a escrita e representação (leve em consideração a realidade do ambiente es-

colar e as necessidades observadas): 

• Ei, você está usando o cinto de segurança? 

• Evite brincadeiras que distraiam o motorista! 

• Atravesse sempre na faixa! 

• Respeite o pedestre! 

• Olhe para os lados antes de atravessar! 

• Menores de 10 anos, só no banco de trás, com os equipamentos de segurança! 

• Não pare sobre a faixa de pedestres! 

• Não pare com o veículo em fila dupla! 

Durante a produção, tire as dúvidas dos alunos sobre os significados dos lembretes. Ao término 

da atividade, recolha as placas e guarde-as para a aula seguinte, quando será realizada uma campanha 

de conscientização na porta da escola. 

 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: para a primeira atividade, mantenha os mesmos trios que desenvolveram a atividade anterior; 
a segunda atividade será feita em sala, com os alunos sentados individualmente para troca de experiências. 

Com antecedência à realização da aula, envolva a comunidade escolar (diretor, coordenador, 

professores, inspetores, agentes de trânsito, se houver), deixando-os cientes da proposta da campa-

nha de conscientização dos pais que vêm ao colégio trazer e buscar os filhos. 
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1ª atividade:  

Oriente a turma sobre algumas regras de segurança no momento da atividade: eles não devem 

correr nas vias de circulação, nem devem ficar muito próximos do meio-fio. Posicione os trios a certa 

distância uns dos outros, com adultos responsáveis por perto, de modo que todos fiquem visíveis aos 

motoristas e pedestres que se aproximarem para deixar/buscar os alunos da escola. Oriente-os a le-

vantar a placa de modo que ela seja facilmente visualizada pelos motoristas e pedestres. Todos devem 

estar envolvidos e ter consciência do objetivo da atividade. 

2ª atividade:  

Em sala, pergunte aos alunos o que acharam da atividade e o que sentiram ao assumirem o 

papel de agentes modificadores de comportamento. Permita que os alunos contem as experiências 

vividas. Investigue se houve e como foi o retorno dos motoristas e pedestres sobre a campanha.   
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, avalie se os alunos conseguiram identificar o significado dos sinais de trân-

sito, além de compreender a importância deles para a organização do trânsito. Ao longo da segunda e 

da terceira aula, avalie se os alunos mostraram interesse em participar das atividades e se compreen-

deram a importância da conscientização de pedestres e motoristas sobre o cumprimento das regras 

de trânsito. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Escreva uma lei ou regra, que já existe e que deve ser obedecida pelos motoristas e uma que deve 
ser obedecida pelos pedestres. 

2. Observe as palavras do quadro e, em seguida, complete as frases adequadamente 

SIGA SEGURANÇA PARE TRÂNSITO ATENÇÃO 

a) Semáforo vermelho significa_______________; o amarelo, __________________ e o verde, 

________________.  

b) O movimento de pessoas e veículos chama-se _____________.  

c) Devemos usar sempre o cinto de _______________. 

 

Gabarito das questões 

1. Respostas pessoais. Por exemplo: para os motoristas, respeitar os semáforos, e para os pedestres, 
a necessidade de atravessar a rua na faixa de segurança. 

2. a) Pare, atenção, siga. 

b) Trânsito. 

c) Segurança. 


