CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES MULTIPLICADORES DE
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
1 – APRESENTAÇÃO DO CURSO
A Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, com a participação da 5ª Coordenadoria Regional de Educação, Escolas Particulares e
Escola Dimensão, desenvolverão o CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES
MULTIPLICADORES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, visando capacitar na ordem de
100 profissionais da área.
2 – OBJETIVO
Este curso tem como objetivo capacitar os professores do Ensino Fundamental a explorarem o
tema trânsito e suas variáveis, através dos diferentes campos de conhecimento, compreender sua
complexidade e observar sua urgência social, sob a ótica de que as condições de circulação, na maioria
das vezes, apresentam-se como obstáculos para a construção da cidadania, afrontando a dignidade das
pessoas, impedindo a inclusão social e afetando a qualidade de vida.
Resumidamente, proporcionar às crianças um processo de ensino-aprendizagem que lhes
permita desenvolver a consciência da cidadania e da ética, de forma que possam construir, durante o
processo educativo, hábitos e comportamentos seguros e ser cidadãos no trânsito.
Os professores que participarem do Curso de Capacitação serão os multiplicadores dentro de
seus educandários.
3 – PÚBLICO ALVO
Professores do Ensino Fundamental das Escolas Municipais, Estaduais e Particulares de Pelotas.
4 – NÚMERO DE PARTICIPANTES
Na ordem de 100 professores
5 – CARGA HORÁRIA
40 horas ( no decorrer do ano letivo)
6 – DATA DO CURSO
4 e 5 de junho.
7 – LOCAL DO CURSO
Auditório do SESI – Parque dos Trabalhadores, Av. Bento Gonçalves

8 – PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO
Serão realizadas palestras de motivação para Diretores/Coordenadores Pedagógicos das escolas no
Auditório da SME, nas seguintes condições:
- 20 de maio, às 8:30h, para as Escolas Estaduais e Particulares.
- 21 de maio, às 8:30h, para as Escolas Municipais.

9 – DESENVOLVIMENTO DO CURSO
A capacitação dos professore para serem multiplicadores de educação para o trânsito nas séries
iniciais do ensino fundamental será realizada ao longo do ano e terá a duração de 40 (quarenta) horas.
Em uma primeira fase, serão 18 (dezoito) horas entre palestras de sensibilização, embasamento e o
curso propriamente dito.
As palestras abordarão informações e conceitos de cidadania, ética, meio ambiente, mobilidade e
acessibilidade, principalmente.
A capacitação propriamente dita terá duração de 6 (seis) horas, distribuídas em 3 (três) oficinas de
trabalho.
A metodologia utilizada será a de pesquisa – ação compreendendo trabalhos teóricos e práticos que
articulam a realização da educação para o trânsito como tema transversal.
Os principais eixos do trabalho são:
- articular a educação para o trânsito ao currículo escolar;
- identificar aspectos da circulação e da mobilidade cotidiana que permitam imediata intervenção
de trabalhos/projetos;
- preparar o educador para a realização do trabalho, considerando os aspectos culturais,
econômicos e sociais dos alunos envolvidos, bem como seus conhecimentos prévios e experiências
cotidianas.
Objetivos:
- construir o conceito de mobilidade como subsídio para a realização do processo de educação
para o trânsito;
- instrumentalizar os profissionais da Secretaria Municipal de Educação, 5ª Coordenadoria
Regional de Educação e escolas particulares de Pelotas para a realização de planejamento, aplicação,
avaliação e registro do processo de trabalho nas escolas do ensino fundamental;
- ampliar a percepção da educação para o trânsito nas práticas cotidianas.
Módulos:
I - Educação para o trânsito, mobilidade urbana e cidadania.
II - Espaço, História e Mobilidade – atividades pedagógicas.
III - Meio Ambiente, Saúde e Mobilidade – atividades pedagógicas.

Os módulos são complementares e os conhecimentos construídos são explorados
transversalmente em todas as atividades.
O primeiro módulo trata das questões teóricas que subsidiam o segundo e o terceiro na
realização das atividades.
O segundo módulo compreende a realização de 10 (dez) atividades (5 no primeiro ciclo e 5
no segundo ciclo) para o ensino fundamental, com eixos nas disciplinas de história e geografia.
O terceiro módulo compreende a realização de 10 (dez) atividades (5 no primeiro ciclo e 5
no segundo ciclo) para o ensino fundamental, com eixos nas disciplinas de ciências naturais e nos
temas transversais de saúde e meio ambiente.

Fundamentação teórico-prática:
Todo o conteúdo teórico e prático será fundamentado no Referencial Pedagógico Vida em
Trânsito, Ensino Fundamental – Professor, de autoria de Roberta Mantovani, SoMos Editora.

