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Uma parceria firmada entre a Secretaria de Educação e o De-
partamento Municipal de Trânsito e Transporte de Itapevi (De-
mutran) tem levado a milhares de alunos da rede informações 
importantes sobre o trânsito, devido ao desenvolvimento do pro-
jeto Segurança no Trânsito se faz com Educação.

De acordo com a Secretaria de Educação, os alunos dos 3º 
anos das escolas municipais, desde o começo do ano, têm rece-
bido a visita de uma agente e uma pedagoga de trânsito, ambas 
do Demutran, que ministram palestras às crianças, além de di-
versas atividades lúdicas voltadas para a educação no trânsito. 

As especialistas explicam que abordam com os alunos as 
Leis de trânsito, o uso do cinto de segurança, direitos e deveres 
dos cidadãos, os riscos de combinar álcool com direção, a impor-
tância de se usar capacete, o direito de acessibilidade de pessoas 
deficientes, entre outras. 

Após a fase teórica, os alunos ainda assistem a vídeos, ouvem 
DVDs e, por meio de desenhos, retratam o que entenderam do 
conteúdo estudado, frisando o que é certo e errado no trânsito. 

Ao final das atividades, as crianças recebem uma cartilha 
educativa, desenvolvida pela Secretaria de Educação, que é uti-
lizada como material de apoio para o professor dar continuidade 
ao desenvolvimento do tema ao longo das aulas. Segundo o De-
mutran, 12 escolas já foram contempladas com o projeto, aten-
dendo assim, mais de 1,1 mil alunos. 

Crianças desenvolvem atividades com base no conteúdo 
aprendido em participação ao Programa Escola no Legislativo
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Os alunos do 5º Ano A, do CEMEB Professor Florestan Fer-
nandes, no último bimestre tiveram a oportunidade de par-
ticipar do Programa Escola no Legislativo, ação que é fruto 
de uma parceria firmada entre a Secretaria de Educação e a 
Câmara Municipal de Itapevi.

A professora Sheila Ramos da Silva, responsável pela tur-
ma, conta que desenvolveu em sala de aula diferentes ativi-
dades que contribuíram para que os alunos compreendessem 
a importância dos três poderes, bem como as atribuições dos 
vereadores. Em abril, numa visita à Câmara, eles ainda co-
nheceram alguns gabinetes e acompanharam a realização de 
uma sessão solene. 

Na última quinta-feira (22), para fechar a participação no 
Programa, as crianças apresentaram, no pátio da unidade, 
uma encenação teatral, representando uma sessão ordinária, 
que foi acompanhada pelos alunos, pais, representantes da 
Secretaria de Educação e alguns vereadores. Na ocasião, elas 
aproveitaram para fazer algumas reivindicações em prol da 
melhoria da escola.   


