
Semana Nacional  
do Trânsito

Você sabia que, todos os anos, o calendário brasileiro prevê 
uma semana inteira dedicada à segurança no trânsito? A 
Semana Nacional do Trânsito é comemorada anualmente 
entre os dias 18 e 25 de setembro, e este ano possui o tema 
“No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

Mas não é somente em setembro que devemos ter a consciência de que 
temos a responsabilidade de contribuir para um trânsito mais seguro. Este 
é um dever cidadão que devemos cultivar sempre. Por isso, a Semana 
Nacional do Trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 
1997, fazendo com que todos os órgãos públicos responsáveis pelo trânsito 
brasileiro unam forças com o objetivo de conscientizar a população sobre 
segurança viária e, assim, melhorar os indicadores diminuindo o número de 
acidentes e mortes no trânsito. 

Isso significa que as instituições,regidas pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), devem realizar uma série de ações educativas para 
a população durante a semana temática,chamando atenção sobre o papel 
de cada um para um trânsito mais seguro, sejam motoristas, motociclistas, 
ciclistas ou pedestres. 



O programa existe desde 2002, e a cada ano continuamos reforçamos 
essa temática e a importância de tratar esse assunto desde cedo com 
as crianças.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) recomenda a abordagem de 
segurança para o trânsito de forma transversal e integradora por se tratar de 
um tema contemporâneo, que afeta a vida humana em escala local, regional 
e global (Brasil, 2018). Trabalhar este tema, diretamente relacionado à 
cidadania, também é necessário para criar-se uma cultura de responsabilidade 
viária, fazendo com que os alunos tenham sempre a consciência de respeitar 
as leis de trânsito, sendo pedestres, motoristas ou ciclistas ao longo de todas 
suas vidas. 

Sendo assim, a educação viária é importante: 

para a própria segurança das crianças frente a situações 
que elas possam enfrentar, sendo pedestres ou passageiras. 

para que elas incentivem seus pais e cuidadores a terem 
comportamentos mais responsáveis, contribuindo assim para 
uma cultura de segurança viária. 

para que sejam adultos com consciência crítica sobre as 
políticas públicas e papel dos órgãos governamentais sobre 
medidas de segurança viária para a população. 

para, desde cedo, formar cidadãos com consciência de seu 
papel e responsabilidades dentro da sociedade. 

Mesmo sendo o tema de 2021, abordar a responsabilidade de cada um é 
algo tão importante e deve ser trabalhados sempre com as crianças.
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A seguir, você encontrará dois planos de aula, que podem ser aplicados 
de forma remota ou presencial. Esses planos são sugestões de como 
abordar segurança no trânsito com crianças em fase de alfabetização e já 
alfabetizadas, focando justamente na responsabilidade de cada um sobre 
a segurança do outro. 

Para 1º e 2º anos, as atividades estão focadas em fazer com que o aluno 
reflita sobre seu caminho até a escola, quais são seus perigos e como 
tornar esta locomoção o mais segura possível. Como desafio, eles deverão 
desenhar um cartaz ilustrando alguma medida de segurança para tornar 
este caminho mais seguro. 

Para 3º, 4º e 5º anos, a sequência didática possui o objetivo de despertar a 
consciência dos alunos para a importância da sinalização de trânsito adequada 
e o papel da comunidade escolar em reportar as necessidades de melhoria 
aos órgãos públicos competentes. Os alunos possuem o desafio de analisar 
a área escolar, com a ajuda do Google Earth, e observar as sinalizações de 
trânsito, se são suficientes, adequadas, ou se merecem manutenção. Para 
finalizar, os alunos são instigados a enviar uma mensagem dirigida ao órgão 
responsável pela sinalização viária. 


