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Circular nº 438/2018 – NPE 
 

                                                                                            Osasco, 19 de setembro de 2018. 
 

Senhores (as) Gestores (as) 

 
 Assunto: Semana Nacional do Trânsito - de 18/09 a 25/09  

 
 

A Sra. Dirigente de Ensino, no uso de suas atribuições legais, solicita ampla divulgação sobre a 

campanha - A Semana Nacional do Trânsito, cujo tema, em 2018, é “Nós Somos o Trânsito” e tem 

como objetivo  a conscientização sobre a necessidade de prevenção e redução de acidentes no 

trânsito. 

Para tanto, propõe algumas atividades para os alunos que propiciam a reflexão e a discussão sobre 

a prevenção de acidentes no trânsito, conceitos e orientações sobre segurança viária, a partir de 

textos verbais e não verbais de diferentes gêneros disponíveis em sites de instituições internacionais 

que abordam pedagogicamente o tema. 

A proposta consiste em que professores e alunos escolham um dos “atores” (jovem motorista, 

pedestre e/ou ciclista) e desenvolvam uma campanha na escola, 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. 

 Sugere para esta atividade 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/cartilhadopedestre.pdf 

• Em inglês: 

- Road Safety: https://tinyurl.com/y8wy3ocr 

- Road Safety Inspection Manual for School Zones: https://tinyurl.com/yctxjf9n 

 

• Em espanhol: 
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- Seguridad Vial: https://tinyurl.com/y9al9rcj 

- Manual de inspecciones de seguridad vial en entornos escolares: 

https://tinyurl.com/y8p5lfr6 

-Paradidático:“Mi cuaderno de educaciónvial”    

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/mi-cuaderno-educacion-vial-

primaria_tcm1070-222133.pdf 

- Paradidático: “Julia, Pato y el espía” 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/julia-y-el-pato-espia_tcm1070-222246.pdf 

- Livro: “La selva de Mario” 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/en/images/la-selva-de-mario_tcm1070-222247.pdf 

• Sugestão de tema para Roda de Conversa: 

1- Após analisar o documento aqui anexo, vocês acham possível adotar em seu município ou país 

a proposta 5.3 (Proyecto “El Camino Escolar”) ou 5.4 (Programas de Rutas Seguras/Safe 

Routes to School, SRTS)? 

 2- Quais comparações podemos estabelecer entre as diferentes realidades observadas nos 

textos com a de seu bairro e município? 

 3- A sua escola já organiza ou pretende realizar alguma ação de prevenção de acidente de 

trânsito? 

 4- A partir da leitura dos textos e das atividades realizadas, quais ações poderiam ser propostas ou 

reforçadas pela escola para prevenir acidentes de trânsito na comunidade? 

 

• Sugestões de Produção final: cartazes, vídeos, quadrinhos, blogs ou aplicativos sobre prevenção 

no trânsito. 

Orienta encaminhar uma foto da ação realizada pelos alunos, para o e-mail: 

teonia.ferreira@educacao.sp.gov.br 

 

                                                          Irene Machado Pantelidakis 

                                                                  RG. 17.594.614 

                                                       Dirigente Regional de Ensino 
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