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RESUMO 

Introdução: No Brasil, segundo as estatísticas, uma pessoa morre no trânsito a cada quinze 

minutos. As pesquisas realizadas demostram a necessidade de uma tomada de atitude através 

de medidas urgentes, sobretudo educacionais, com o intuito de mudar essa situação, pois 

segundo as Diretrizes Nacionais para Educação no Trânsito, a inclusão desse tema como 

abordagem transversal às áreas curriculares torna-se imprescindível, visto que o trabalho 

permanente na escola possibilitará mudanças de comportamento que contribuirão para garantir 

a segurança das crianças no espaço público. Objetivo: O objetivo desse texto foi avaliar a 

importância da Educação para o Trânsito na formação cidadã dos alunos apresentando 

sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. Metodologia: Foram 

utilizadas a pesquisa bibliográfica em meios físicos e virtuais e a pedagogia de projetos. 

Resultados e discussão: Depois de apresentar as legislações e documentos oficiais que tratam 

da educação para o transito construímos uma sugestão de projeto de aula intitulado “Educação 

para o trânsito e a formação cidadã”, com o objetivo de conhecer normas que regulamentam o 

trânsito buscando construir valores e comportamentos que impactam na vida das pessoas, como 

a paciência, solidariedade, tolerância e respeito, de forma a melhorar a convivência das pessoas 

no trânsito. Conclusão:  O texto apresenta de modo sucinto a história da Educação para o 

Trânsito, de que forma os documentos oficiais tratam a temática e a forma como as escolas 

podem contribuir no desenvolvimento e formação de cidadãos mais conscientes no trânsito. 

Além disso apresentou-se uma sugestão de projeto de aula com atividades para serem 
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desenvolvidas em sala de aula. O que se percebe é que a escola é o local ideal para o trabalho 

de conscientização da importância do respeito e conhecimento das normas de trânsito.     
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