1. APRESENTAÇÃO
O projeto “A Caminho da Escola” tem
como objetivo discutir as questões
ligadas à segurança no trânsito,
visando capacitar os alunos para a
tomada de decisão através de
comportamentos adequados à
prevenção de acidentes. Trata-se de
um projeto de sensibilização da
população escolar quanto ao trânsito e
transporte seguro visando ao
desenvolvimento sustentável, que
poderá ser adotado em qualquer
escola, de acordo com agendamento,
pedido pelas escolas e estabelecido
pela CET-Rio. As ações são realizadas
com alunos do ensino fundamental
preferencialmente com idade entre 9 e
11 anos.
2. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO
COM OS ALUNOS
Todas as atividades descritas a seguir
são desenvolvidas em um período de
04 (quatro) horas.
Atividade Lúdica
A ação é iniciada com a apresentação
de um espetáculo de teatro com
duração de 20 minutos, que tem como
objetivo passar os conceitos do
trânsito e do transporte seguro. São
reunidos grupos com no máximo 80
(oitenta) e no mínimo 40 (quarenta)
crianças, para assistir ao teatro.
Atividade Educativa
Após é desenvolvida atividade
pedagógica, com duração de 30
(trinta) minutos. Esta atividade tem o

Objetivo de transmitir as regras e
conceitos básicos de trânsito e
transporte seguro, com informações
diretas e simples, visando capacitar os
alunos para a tomada de decisões
através de comportamentos
adequados à prevenção de acidentes.
Atividade de Fixação
São realizados jogos e dinâmicas com
as crianças, com o objetivo de fixar os
conceitos apresentados e incentivar a
troca de experiência com os alunos.
Esta atividade tem a duração de 1
hora e 10 minutos. Os alunos são
divididos em pelo menos dois grupos,
com no máximo 40 (quarenta) crianças
cada, para participarem dos jogos e
dinâmicas, no mesmo horário, em
locais separados.
Atividade de “Feedback”
Os alunos realizam uma oficina de
artes, para concretizar a sua
experiência e suas visões quanto ao
uso do trânsito e do transporte seguro,
podendo se expressar através de
desenhos, redações ilustradas ou
qualquer outra forma de expressão
artística. Esta atividade tem a duração
aproximada de 1 hora e 30 minutos.
Devem ser preenchidos questionários
específicos relativos a compreensão
do trabalho desenvolvido.
O Material de apoio como papel, cola,
tinta, pincel, lápis cera e lápis de cor, é
fornecido pela equipe para os dois
grupos de 40 alunos que participam da
oficina, divididos em dois ambientes
separados.
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Atividade de Encerramento
Todos os alunos participantes das
atividades recebem um certificado, que
é fornecido pela CET-Rio, e cada
aluno deve preencher o nome de
forma manuscrita. Também é
concedido para os alunos, um
distintivo, de “Amigo do Trânsito”.
Os professores recebem os
questionários de identificação do
cenário de risco para serem
respondidos e entregues para
compilação dos dados.

3. AVALIAÇÃO DO CENÁRIO DE
RISCO
A CET-Rio, em conjunto com a
comunidade escolar, identifica os
principais pontos de riscos de
acidentes de trânsito para
posteriormente reunir esforços nas
áreas de Engenharia, Fiscalização e
Educação para aumentar a segurança
no Caminho para a Escola.

Capacitação dos Professores
Em paralelo às atividades lúdicas
realizadas com os alunos há uma
instrutora responsável por capacitar os
professores, indicados pela escola,
para aplicarem em suas turmas a
pesquisa de identificação do cenário
de risco. Esta pesquisa tem por
objetivo tornar os alunos mais
participativos e com uma consciência
mais cidadã.

Preenchimento dos Questionários
Os alunos devem observar em seu
caminho até a escola, os cenários que
representam risco de acidente de
trânsito, além de questões ligadas à
mobilidade. Após esta observação que
é individual, a professora compila
estas informações em um só
documento que é a pesquisa, que
posteriormente será recolhida pela
CET-Rio.
Análise dos dados
Cabe à CET-Rio analisar e avaliar
quais medidas a serem adotadas para
solucionar os riscos, levando em conta
as sugestões encaminhadas pela
comunidade escolar.
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AÇÃO COM OS ALUNOS

Peça teatral

Atividade de Fixação

Atividade de “Feedback”
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Entrega dos certificados e bottons

AVALIAÇÃO DO CENÁRIO DE RISCO
Capacitação dos Professores

Análise do material desenvolvido pelos alunos pelos técnicos da CET-Rio
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Intervenções físicas

Culminância – cerimônia de entrega das intervenções
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