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Senhores (as) Professores-Coordenadores, 
 

A Semana Nacional do Trânsito (18/09 a 25/09/2018), cujo 
tema, em 2018, é “Nós Somos o Trânsito”, tem como objetivo a 

conscientização sobre a necessidade de prevenção e redução de 
acidentes no trânsito.  

Para tanto, propomos algumas atividades para os alunos da 

educação básica que propiciam a reflexão e a discussão sobre a 
prevenção de acidentes no trânsito, conceitos e orientações sobre 

segurança viária.  
A proposta consiste em que professores e alunos escolham um 

dos “atores” (jovem motorista, pedestre e/ou ciclista) e desenvolvam 
uma campanha, cujo foco seja a humanização do condutor e do 

pedestre na malha viária da cidade.  
Essa ação pode realizar-se por meio de produções em língua 

estrangeira (inglês ou espanhol) e/ou português e, como 
produção final, sugerimos cartazes, vídeos, quadrinhos, blogs ou 

aplicativos sobre prevenção no trânsito. 
Para auxiliar na campanha, também sugerimos alguns textos e 

publicações disponíveis nos sites abaixo (o ideal seria que os próprios 
estudantes navegassem, acessando os links com o tema selecionado):  

Em português: 

- Cartilha do Ciclista:  
http://www.cetsp.com.br/media/426143/CartilhaDoCiclista.pdf 

- Cartilha do Pedestre:  
http://cetsp1.cetsp.com.br/cartilhadopedestre/cartilhadopedest

re.pdf 
• Em inglês:  

- Road Safety: https://tinyurl.com/y8wy3ocr 
- Road Safety Inspection Manual for School Zones: 

https://tinyurl.com/yctxjf9n 
Pedimos a gentileza de que as escolas que trabalharem o tema 

enviem fotos (do processo e/ou da produção final) para o e-mail 
rosanep@professor.educacao.sp.gov.br  com o Assunto: “Trabalho – 

semana nacional do trânsito” e, no corpo do e-mail, citem o nome da 
escola e uma pequena descrição – 1 ou 2 parágrafos – do 

processo/trabalho final desenvolvido sobre o tema na escola. 
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Uma seleção do material enviado por cada escola será publicada 
no site da Diretoria a partir de novembro/2018.  

Dúvidas, entrar em contato com a PCNP de Língua Portuguesa, 

Rosane (3437-3676). 
 

 
 

Núcleo Pedagógico 
 

 
De acordo 

 
 

 Fábio Augusto Negreiros  
Dirigente Regional de Ensino 

 
 

 

 


