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Projeto ecoviver
PARTE 1 

APRESENTAÇÃO
[reconhece-se que] é responsabilidade compartilhada buscar 
um mundo livre de mortes e lesões graves no trânsito, e que 
lidar com a segurança no trânsito exige colaboração entre 
múltiplos atores. (Declaração de Brasília, p. 2)

O Projeto Ecoviver foi criado em 2006. É viabilizado pela Lei de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério do Turismo, 
e patrocinado pelo Grupo EcoRodovias.

A cada edição anual - durante as atividades escolares - alunos(as) 
e professores(as) envolvidos(as) no Projeto realizam ações de 
transformação socioambiental. Essas ações acontecem no entorno 
das comunidades escolares e são relacionadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e às artes cênicas. O projeto promove 
e realiza atividades de formação de professores(as), reuniões de 
organização e mostras artísticas de teatro, gerando reflexão, senso 
crítico e mudança de comportamento.
 
O Projeto Ecoviver envolve professores(as), alunos(as) e comunidades 
de escolas públicas de municípios dos estados de São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
Em 2020, foram incorporados os estados de Minas Gerais e Goiás. 
Até 2019, seus objetivos foram:
 
 • Sensibilizar professores(as) e alunos(as) de escolas públicas    
 para o desenvolvimento de um novo olhar acerca do território
 em que vivem. Com a formulação dos Objetivos de 
 Desenvolvimento Sustentável, em 2015, o Ecoviver passou 
 a incorporá-los em sua proposta.
 
 • Fomentar a reflexão e o debate sobre as questões da atualidade.
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Em 2020, assumimos um novo desafio: 
PROMOVER A VIDA POR MEIO DA EDUCAÇÃO 
PARA A SEGURANÇA VIÁRIA ATRAVÉS DDO 
OLHAR DA SUSTENTABILIDADE. 

Certos(as) da importância do tema, dado que questões ligadas 
à segurança viária atingem, em menor ou maior grau, milhões 
de pessoas por ano no mundo, e seguros(as) de que estas são 
situações evitáveis, nos propomos a continuar na rede dos ODS, 
agora por este caminho.



G
U

IA
 D

E
 M

E
T

O
D

O
L

O
G

IA
 2

0
2

0

9

A Jornada Ecoviver é a proposta metodológica do projeto. 
Baseada na gamificação da educação, ela é composta por seis 
etapas: Início da jornada, Descobrir, Planejar, Agir, Semeando 
e Nossas Histórias, cuja função é colocar crianças 
e jovens disseminando o que aprenderam. Com abordagens 
ativas e materiais de apoio, as etapas proporcionam um 
aprendizado leve e divertido que culmina na conclusão do projeto 
com as Mostras Teatrais. 
Essas atividades permitem o desenvolvimento dos(as) 
participantes, desafiando-os(as) a elevar competências como 
criatividade, protagonismo, empatia e colaboração.

Despertar a sensação de pertencimento da comunidade 
e estimular o exercício da cidadania ao proporcionar intervenções 
na escola, na comunidade ou no bairro, para democratizar a arte 
e a cultura é fazer parte da construção de uma sociedade mais 
comprometida com a Vida, a Paz e a Equidade.

SEGURANÇA VIÁRIA E EDUCAÇÃO

A educação tem um papel fundamental no desenvolvimento 
global, uma vez que produz transformações na compreensão do 
mundo, na cultura e nas atitudes das crianças e jovens.

 
Nessa medida, é essencial que se alinhe com os desafios 
e aspirações do século XXI e promova valores e habilidades 
que permitam um crescimento sustentável e inclusivo, e uma 
convivência pacífica entre as pessoas.   
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É, sem dúvida, pela educação que a realidade 
é transformada, porque a educação desempenha um 
importante papel na mudança de comportamento, 
transformação das questões culturais, e na construção de 
uma sociedade mais justa.
O tema da segurança viária como prática educativa cotidiana  
trará como benefício novos condutores e usuários das vias  
públicas, dotados de uma postura mais adequada e   
consciente no trânsito.
A implementação da Jornada Ecoviver atuará não somente 
na qualidade da formação dos futuros motoristas, mas 
também na educação dos jovens para o exercício da 
cidadania no espaço público, seja como pedestres, 
passageiros, motociclistas, ciclistas ou condutores através 
dos(as) professores(as), que vivenciarão as formações e se 
tornarão multiplicadores(as) deste importante tema.

EDUCAR PARA O TRÂNSITO É UM DIREITO DO 
CIDADÃO1

“Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui 
dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito”

1 https://jus.com.br/artigos/73038/a-importancia-da-educacao-para-o-transito-nas-escolas 

https://jus.com.br/artigos/73038/a-importancia-da-educacao-para-o-transito-nas-escolas
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A responsabilidade governamental de promover campanhas de 
educação para o trânsito, estrutura adequada para a segurança 
de veículos e pedestres e outras ações, deve ser reafirmada 
nas escolas e junto às famílias dos(as) educandos(as), em uma 
relação de corresponsabilidade, para que o conjunto da sociedade 
promova a necessária mudança cultural de nosso país. 
A Resolução do Contran nº 166 prevê, nessa direção, que:

“A educação para o trânsito ultrapassa a mera transmissão de informações. 
Tem como foco o ser humano, e trabalha a possibilidade 
de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Não se limita 
a eventos esporádicos e não permite ações descoordenadas. Pressupõe 
um processo de aprendizagem continuada e deve utilizar metodologias 
diversas para atingir diferentes faixas etárias e clientela diferenciada.”

Não há melhor caminho para melhorarmos a segurança 
viária que não seja pela educação, em um contexto mais 
amplo, trabalhando a cidadania e a ética como princípios 
básicos para a vida.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
“O Brasil registra atualmente (2018) cerca de 38 mil mortes
 a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito e mais da
 metade das vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas.
 Esse número é alto e é um resultado claro da falta de 
segurança viária nas cidades.”1 

Como nos informa o World Resources Institute Brasil (WRI Brasil), 
“Ao redor do mundo, acidentes de trânsito ocasionam a morte 
de 1,25 milhões de pessoas por ano. Isso é resultado de um 
desenvolvimento urbano mal planejado, da tradicional priorização 
dos veículos motorizados, de falhas de infraestrutura de vias e 
calçadas, que colocam pedestres e ciclistas em risco, de leis e 
fiscalização inadequadas, entre outros fatores. A maior parte das 
mortes ocorre em países de renda média e baixa.”
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Mortes por tipo de acidente de trânsito entre 1998 e 2015. 
Fonte: Observatório nacional da segurança viária

2https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/03/com-sistemas-seguros-e-visao-zero-sao-paulo-e-fortaleza-planejam-reduzir-mortes-no

No Brasil não é diferente. A segurança no trânsito é um 
grave problema, tanto nas estradas quanto nas cidades. 
Infelizmente somos o 3º país com o maior número de 
mortos no trânsito no mundo, com 38.651 mortes apenas 
em 2018, perdendo apenas para Índia e China. Em relação 
à América do Sul somos os campeões. 2

E estamos falando apenas nas mortes. Um número maior ainda 
de pessoas - crianças, jovens, adultos e idosos - ficam com 
sequelas permanentes, comprometendo o restante de suas vidas 
e a de seus familiares. Os acidentes de trânsito causam dores 
físicas, emocionais, além de prejuízos econômicos. São também 
responsáveis pela diminuição do indicador de saúde “Anos 
potenciais de vida”, influenciando a esperança de vida do país. 
Tanto para o indivíduo e seu ecossistema de relações, quanto

https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/03/com-sistemas-seguros-e-visao-zero-sao-paulo-e-fortaleza-planejam-reduzir-mortes-no
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para o país, o problema da segurança no trânsito precisa ser e 
todos os setores ligados a ele – governamentais ou não - agirem 
em sintonia.

No Brasil, os acidentes representam a principal causa de 
morte de crianças entre 0 a 14 anos. Em todos os países, 
o número de mortes de ocupantes de automóvel caiu. No 
Brasil, esse número aumentou 50%.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
um milhão de crianças entre 0 a 14 anos morrem em decorrência 
de acidentes todos os anos ao redor do mundo e cerca de 50 
milhões ficam com sequelas permanentes.

Impacto dos acidentes de trânsito na morte de crianças por faixa etária no Brasil.

3 Reportagem “Jovens são as maiores vítimas do trânsito no mundo” – in Seminários Folha, Folha de São Paulo – 29/06/2019.
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https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/03/com-sistemas-seguros-e-visao-zero-sao-paulo-e-fortaleza-planejam-reduzir-mortes-no
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Se nada for feito, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 
que, em 2020, deveremos ter 1,9 milhão de mortes no trânsito; 
2,4 milhões em 2030. Os números apresentados só reforçam a 
importância, a necessidade e a urgência do tema SEGURANÇA 
VIÁRIA, sobretudo no campo educacional.
Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo:
 

 • 29% das mortes são de condutores de veículos, 

 • 28% de motociclistas, 

 • 23% pedestres, 

 • 3% ciclistas

 • 17% de outras causas. 

As principais causas de acidentes de trânsito

A complexidade dos acidentes de trânsito reside no fato de serem 
causados por um conjunto de circunstâncias e fatores ambientais, 
ligados ao usuário, ao veículo e à via pública.
O quadro ao lado traz os resultados de um estudo realizado 
em 2018 pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito (PVST) 
a partir da análise de dados da Polícia Rodoviária Federal. 
Ele indica as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas.
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15 4 https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta?grafico=acidente#graph 

Defeito 
mecânico 
em veículo

Acidentes Pessoas 
envolvidas

Ilesos Feridos 
leves

Feridos 
graves

Mortes Ignorados

Defeito 
na via

Desobediência 
na sinalização

Dormindo

Falta de 
atenção

Ingestão 
de álcool

Não guardar 
distância de 
segurança

Ultrapassa-
gem indevida

Velocidade 
incompatível

Animais 
na pista

Outros

Total

4.174

1.108

7.008

2.548

27.671

5.039

4.391

1.256

7.113

1.511

6.861

67.171

9.569

2.129

18.232

5.546

65.371

11.221

12.423

3.629

15.427

2.708

15.033

161.288

4.498

856

8.156

2.028

30.354

5.693

7.326

1.404

5.996

1.077

6.443

73.831

3.898

922

6.144

2.443

23.648

3.541

3.821

1.274

6.111

1.191

5.912

58.905

768

224

2.483

709

6.974

1.246

681

570

1.970

332

1.693

17.650

182

85

667

266

1.891

332

96

241

816

76

619

5.271

223

42

782

100

2.504

409

499

140

534

32

366

5.631

Quadro 1: 4

https://www.atlasacidentesnotransporte.com.br/consulta?grafico=acidente#graph
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O item “Outros” compreende acidentes com as pipas, 
especialmente as que usam cerol na linha, pois podem cortar 
o pescoço do motociclista causando sua morte. Também 
a pessoa ou criança que vai de carona na moto, e não usa 
o capacete, acaba sofrendo as consequências.

Uma vez que a maior parte dos acidentes está relacionada 
à atitude do motorista, a educação para uma mudança de 
atitude poderia promover a vida de mais pessoas.
 
Adotar uma direção defensiva é essencial. Aqui vão algumas 
formas dos condutores de carros, caminhões, utilitários, ônibus 
e peruas evitarem acidentes:

Falta de atenção – Quando estiver dirigindo não se deve 
fazer uso do celular e nem manusear qualquer objeto. Se for 
necessária a utilização desses é recomendado que se pare em 
local seguro.

Não guardar distância de 
segurança – Essa é uma regra que 
todos conhecem: não se deve andar 
colado no veículo da frente, pois ele 
pode frear repentinamente e não teremos 
tempo de frear. Sempre mantenha uma 
distância segura, principalmente se 
observar alguma imprudência.

Velocidade incompatível – Sempre 
respeite a sinalização de velocidade, isso 
favorece a segurança na via.

Defeito mecânico em veículo – A revisão do carro deve ser 
feita de forma preventiva, conforme a orientação do fabricante, 
para evitar problemas quando estamos no meio da via. 
Não deixe para visitar o mecânico apenas quando o carro quebrar.



G
U

IA
 D

E
 M

E
T

O
D

O
L

O
G

IA
 2

0
2

0

17

Animais na Pista – Em locais 
onde existe o risco de animais 
na pista, lembre-se de reduzir 
a velocidade e redobrar a 
atenção. Mantenha sempre 
os faróis ligados.

Desobediência à 
sinalização – Respeite 
a sinalização de velocidade, 
ultrapassagem, pare e outras. Todas foram colocadas pela 
engenharia de tráfego para preservar vidas.

Cansaço – Se estiver cansado não pegue o volante. É indicado 
tirar um cochilo e se recuperar para depois seguir viagem.

Ingestão de álcool – Álcool e direção não combinam. Por isso, 
mesmo que tenha ingerido apenas um copo não dirija. O mesmo 
é válido para medicamentos e outras substâncias que possam 
alterar a percepção da realidade.

Ultrapassagem indevida – Não tente ultrapassar os veículos 
em locais proibidos. Prefira reduzir a velocidade e fazer isso onde 
houver sinalização autorizando.

Defeito na via – Reduza 
a velocidade sempre que as 
vias não estiverem em boas 
condições.

Lixo na via - Não jogue lixo 
nas ruas, rodovias ou em suas 
margens. Isso vale também 
para condutores e passageiros de veículos em movimento, pois 
objetos atirados das janelas podem causar acidentes.
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ATROPELAMENTOS

“Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as mortes 
causadas por atropelamentos equivalem a 22% de todas 
as mortes no trânsito de todo o mundo e são causadas, 
principalmente, pelo mau planejamento urbano e falta de 
manutenção das ruas e estradas.”

As atitudes dos pedestres também podem causar atropelamentos. 
Não atravessar na faixa ou no sinal verde para o pedestre; deixar 
crianças soltas com o risco de correrem para o meio da rua atrás 
de bolas ou animais de estimação, empinar pipas perto das ruas 
e rodovias; usar fones de ouvido e não ouvir os avisos e buzinas 
são, entre outras, atitudes que devem ser modificadas para 
garantir a segurança.

PREVENÇÃO DE ATROPELAMENTOS
Para prevenir atropelamentos, o motorista pode:

• Deixar os faróis acesos para facilitar a visualização do carro   
 pelo pedestre que estiver distraído.

• Estar atento a crianças na calçada, pois elas têm    
 comportamento imprevisível.

• Estar atento a cachorros ou outros animais soltos ou sem   
 coleira, pois eles também podem ir para o meio da rua    
 e assustar o motorista.

• Frear antes de buzinar, pois o pedestre pode não ouvir 
 a buzina se estiver com fone de ouvido.

Além dessas condutas, relativas ao motorista, é importante que 
os pedestres se previnam ao:

http://agendapesquisa.com.br/indice-de-atropelamentos-no-mundo/%22 %5Ct %22_blank
http://agendapesquisa.com.br/indice-de-atropelamentos-no-mundo/%22 %5Ct %22_blank
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• Atravessar sempre na faixa.

• Atravessar apenas quando o sinal estiver verde para o pedestre.

• Se não houver faixa, olhar bem para os lados antes de iniciar 
 a travessia.

• Segurar a mão das crianças quando estiver na calçada 
 e atravessando a rua.

• Esperar o carro parar antes de atravessar a rua, pois nem todos   
 os motoristas obedecem às regras de trânsito.
 
• Não correr para o meio da via para recuperar brinquedos,   
 documentos, celulares etc.

• Manter animais de estimação presos em casa ou contidos em   
 guias e coleiras.

ACIDENTES COM MOTOCICLETAS

O Brasil é o 2º país do mundo no ranking de acidentes de 
moto com vítimas fatais — são sete mortes para cada 100 
mil habitantes.

Do total de pessoas envolvidas em acidentes de moto, 42% delas 
estavam sob influência de bebidas alcoólicas. Mas a principal causa 
ainda é a circulação entre dois carros — o corredor.

Manter-se em segurança e dirigir defensivamente deve fazer parte 
da rotina de quem precisa encarar o trânsito para ir trabalhar, 
aproveitar momentos de lazer ou, simplesmente, se deslocar de
um ponto a outro.5

5  https://chiptronic.com.br/blog/8-dicas-para-evitar-acidentes-de-moto

https://chiptronic.com.br/blog/8-dicas-para-evitar-acidentes-de-moto
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Especialmente os jovens, que são os mais envolvidos nos 
acidentes com moto, precisam ser informados sobre atitudes que
podem e precisam ter para evitar situações de risco. São elas:
  
 • Obedecer à velocidade regulamentada.
 

• Diminuir a velocidade ao fazer curvas, enquanto a moto  
 está inclinada.

• Não frear bruscamente.

• Manter distância segura dos veículos à frente e ao lado.

• Parar nos cruzamentos e redobrar a atenção. Algum  
 motorista pode estar desobedecendo às leis de trânsito 
 e provocar um acidente. 

• Nunca dirigir a moto depois de ingerir bebidas alcoólicas.

• Tomar cuidado com as condições do piso.    
 Buracos e desníveis podem provocar acidentes.
 

ACIDENTES COM BICICLETAS

As bikes são indefesas frente à velocidade e fúria dos carros 
e motos. Por isso, quem dirige bicicletas deve tomar cuidado 
redobrado. O que é um passeio gostoso pode se tornar um 
acidente grave, com lesões permanentes ou até morte. 
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Para uma direção defensiva, o motorista da bike deve tomar 
algumas precauções. São elas:

 • Manter a bike bem regulada. Freios funcionando mal  
  podem gerar acidentes!

 • Andar nas ciclovias, de preferência. Caso não tenha,  
  procurar ruas pouco movimentadas e ficar sempre atento 
  à circulação dos automóveis.

 • Manter faróis dianteiros e traseiros ligados para aumentar 
  a visualização da bicicleta pelos outros motoristas.
 

• Usar roupas coloridas e/ ou brilhantes ou uma faixa de  
 neon no peito para ser visto de longe.

• Estar atento ao movimento dos outros motoristas, a fim de  
 antecipar as ações deles.

• Carregar as coisas em mochilas nas costas. Usar saias,  
 calças largas ou carregar sacos nos braços pode causar  
 acidentes, pois essas coisas podem entrar na corrente da  
 bicicleta provocando queda e perda de controle.
 
• Obedecer às leis de trânsito como os outros veículos e  
 lembrar-se que alguém pode não obedecê-las.   
 O motorista da bike é o elo mais fraco dessa cadeia.
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SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE
A palavra sustentabilidade deriva de sustinere

que em latim significa 
“manter vivo” ou “defender”.

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável pressupõe um 
modelo econômico, político, social, cultural 
e ambiental equilibrado, que satisfaça às 
necessidades das gerações atuais sem 
comprometer a capacidade das gerações 
futuras de satisfazerem as próprias necessidades.

O grande marco do desenvolvimento sustentável mundial foi, sem 
dúvida, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992 
(ECO 92). Nela foi elaborada a Agenda 21, que apresenta como um 
dos principais fundamentos da sustentabilidade o fortalecimento da 
democracia e da cidadania por meio da participação dos indivíduos 
no processo de desenvolvimento, combinando ideais de ética, 
justiça, democracia e satisfação de necessidades.

O grande objetivo da Agenda 21 é a preservação de todas as 
formas de vida no Planeta Terra. Isso significa lutar para que 
todos(as) tenham direito à dignidade, à Paz e a um ambiente 
seguro de forma igualitária.

Não é à toa que, dos dezenove pontos discriminados na Agenda 
21, doze se relacionam de alguma forma ao trânsito, destacando 
a importância de um trabalho intenso e alinhado à proposta da 
ONU nesta área.
 

PROTEGER A VIDA AO AUMENTAR 
A SEGURANÇA NO TRÂNSITO.
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E é com essa finalidade que o projeto Ecoviver 2020  - 
Protegendo a Vida de Hoje e de Amanhã se encontra com 
o tema central de Segurança Viária e Sustentabilidade.

A gravidade e os números alarmantes envolvendo acidentes de 
trânsito levaram a ONU a transformar o período entre 2011 
e 2020 na Década de Ações pela Segurança no Trânsito, além 
de instituir os cinco pilares que basearão as ações em prol da 
segurança viária:

1 Fortalecimento da gestão da segurança no trânsito;

2 Infraestrutura viária adequada;

3 Segurança veicular;

4 Comportamento e segurança dos usuários;

5 Atendimento ao trauma, assistência pré-hospitalar,   
 hospitalar e reabilitação.

Em 2015, na reunião da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, foram determinados os 
novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
que se baseiam nos oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). As propostas determinarão o curso global de 
ação de todos os povos do planeta até 2030: acabar com 
a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para 
todos(as), proteger o meio ambiente, e enfrentar as mudanças 
climáticas sem deixar ninguém para trás.

https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
https://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
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6 https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/sustentavel-e-seguro-visao-e-diretrizes-para-zerar-mortes-no-transito
 Juliana Steffens Gerente de Educação para o Trânsito Prefeitura Municipal de Caxias do Sul

Na questão da Segurança Viária e Sustentabilidade, três 
elementos são fundamentais e demandarão mudanças 
profundas de comportamento: o incremento da mobilidade 
nas cidades, a mudança de postura do(a) condutor(a) 
brasileiro(a), e a preservação do meio ambiente.

A melhoria da mobilidade nas cidades depende de um pacto 
que envolva a cooperação entre governos nos níveis municipal, 
estadual e federal, com plena participação da sociedade civil 
e do empresariado. Apesar de ainda não ocorrer efetivamente, 
há algumas iniciativas em curso, como a de Sistemas Seguros, 
que envolve estratégias integradas entre instituições ligadas 
ao planejamento urbano e à mobilidade, como engenheiros 
de tráfego, profissionais de fiscalização, designers de veículos, 
especialistas em saúde, educadores(as), jornalistas e cientistas 
sociais. Afinal, a dinâmica das ruas ocorre a partir de uma 
relação entre variados componentes como: infraestrutura, leis, 
regulamentações, uso do solo, usuários das vias, entre outros. 

Cidades que adotaram esse sistema diminuíram drasticamente 
o índice de acidentes. E o mais importante: a sociedade como 
um todo participa do processo.” 6 

Este é um pilar essencial, dado que “o fator que apresenta carga 
mais significativa (nos acidentes de trânsito) é o humano, pois 
a imprudência, somada à falta de educação dos(as) 
condutores(as), ainda tem destaque em acidentes, conflitos de 
trânsito e congestionamentos impactantes, tanto para os(as) 

https://wribrasil.org.br/pt/publicacoes/sustentavel-e-seguro-visao-e-diretrizes-para-zerar-mortes-no-transito
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usuários(as) das vias como para o meio ambiente.” Nessa medida, é 
essencial investir em educação para que haja mudança de cultura e atitude. 
Todos(as) têm responsabilidade na transformação dessa triste realidade que 
impacta diretamente a saúde e a qualidade de vida das pessoas.

Como relatado pelo WRI Brasil:

“Trabalho realizado com os dados de internações pagas pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS – mostrou que as hospitalizações 
por lesões decorrentes de acidentes de trânsito são mais 
onerosas que aquelas consequentes a outros acidentes 
e violências e que as causas naturais em conjunto”7

Ou seja, o dinheiro gasto com acidentes evitáveis poderia ser investido em 
outras áreas, ou ter outras finalidades dentro da saúde, como a ampliação 
e melhoria do atendimento.

Diante deste cenário, nossa proposta é debater as diversas questões 
relacionadas à segurança viária como, por exemplo: o trânsito e seu reflexo 
na saúde das pessoas, poluição, mulheres no volante, tecnologia veicular 
versus qualidade de vida, profissionais que usam vias publicas para o trabalho 
e seu comportamento, ocupação das calçadas, obras públicas que desviam 

7 Mello Jorge, Mª Helena - Acidentes de transito no Brasil – um atlas de sua distribuição. 2ª Ed. Revista e atualizada. Abramet. 
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rotas viárias, o direito de ir e vir, mobilidade urbana, transporte coletivo, 
travessia de animais na pista, entre outras. A questão da segurança 
viária se faz mais evidente quando nos debruçamos sobre metas 
específicas colocadas por alguns dos ODS:

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover 
o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

Artigo 3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os 
ferimentos globais por acidentes em estradas.

Objetivo 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

Artigo 11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de 
transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível 
para todos(as), melhorando a segurança rodoviária por meio da 
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para 
as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.

Objetivo 16 - Paz, Justiça e Instituições eficazes.

Artigo 16.1 - Reduzir significativamente todas as formas de violência 
e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares.  

Objetivo 17 - Parcerias para a Implantação dos Objetivos

Artigo 17.17 - Incentivar e promover parcerias eficazes públicas, 
público-privadas e com a sociedade civil, a partir da experiência 
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
 
Sendo assim, os ODS constituem uma ambiciosa lista de tarefas 
até 2030. Se cumprirmos suas metas, seremos a primeira geração 
a erradicar a pobreza extrema, além de poupar as gerações futuras 
dos piores efeitos da mudança do clima.

A Agenda 2030 é um convite a todas e todos para embarcar 
nessa jornada coletiva – sem deixar ninguém para trás.
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PARTE 2

SEGURANÇA VIÁRIA E O ECOVIVER

Consciente da importância da educação para o trânsito 
seguro e pactuando com os ODS citados, o PROJETO 
ECOVIVER escolheu para 2020 trabalhar com o tema 
SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE, em parceira 
com a EcoRodovias e o Sistema Público de Educação.
 
Nosso objetivo é colaborar para a formação de cidadãos mais 
conscientes e éticos, que compreendam a importância de sua 
participação social e ação individual, seja como condutores, 
passageiros, ciclistas, motociclistas ou pedestres para a 
convivência segura nas cidades e rodovias, seja multiplicando suas 
aprendizagens com pais e amigos, de tal forma que seja promovida 
A VIDA E A CONVIÊNCIA PACÍFICA E SEGURA ENTRE TODAS 
AS PESSOAS.
 
Para atingir este fim, o projeto se propõe a promover dentro de 
escolas da rede pública de ensino:

1. Divulgar a metodologia e o conteúdo oferecendo, por meio 
de vídeo aulas e workshops, formação para educadores(as) e 
gestores(as) escolares, com o objetivo de prepará-los(as) para 
o desenvolvimento do projeto com os(as) alunos(as);

2. Fornecer Guia de Metodologia com as orientações e demais  
materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho;

3. Acompanhar o processo e os resultados do trabalho   
desenvolvido.
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A proposta busca o desenvolvimento do protagonismo, cidadania 
e solidariedade e utiliza as metodologias ativas, o lúdico e a 
aprendizagem significativa de forma a tornar efetivo o trabalho 
desenvolvido.

CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PROJETO ECOVIVER

Educador(a), você pode utilizar esta página para acompanhar 
a realização de cada etapa. Convidamos você a compartilhar esta 
programação e os registros de cada etapa com a coordenação 
local do Projeto Ecoviver.

 1. Reunião na secretaria

 2. Reunião de apresentação do projeto para professores

 3. Atividades de formação (vídeo aulas ou workshops)

 4. Jornada Ecoviver com os subitens: 

 • Etapa 1 - Início da jornada

 • Etapa 2 - Descobrir 

 • Etapa 3 – Planejar – parte 1 – O que fazer / parte 2 –   
  Selecionando o projeto da turma / parte 3 – Como fazer /   
  parte 4 – Ferramentas e necessidades.
 
 • Etapa 4 - Agir

 • Etapa 5 - Semeando
 
 • Etapa 6 - Nossas histórias
 
 5. Mostras de teatro 
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projeto ECOVIVER

 
Competências desenvolvidas
Manter alunos(as) motivados(as) e constantemente 
interessados(as) é um dos grandes desafios vivenciados 
no cotidiano escolar. Para lidar com esses desafios, cada 
vez mais os(as) educadores(as) precisam tornar o processo 
de aprendizagem significativo, capaz de proporcionar 
experiências estimulantes e de encorajar o(a) estudante 
a buscar o saber de modo autônomo.

Pensando nisso, o Projeto Ecoviver apoia educadores(as) 
a proporcionar essas experiências por meio do uso de 
metodologias ativas. Você, seus alunos e alunas estarão 
conectados por meio de ações que, além de promover o 
aprendizado e o amadurecimento da consciência de cidadão, 
também incentivarão o cultivo de relacionamentos mais 
profundos: do aluno com seus colegas e amigos, com a escola, 
com a comunidade, com seus vizinhos e, principalmente, com 
você, o grande mentor dessa jornada. 

Lembre-se: para essas atividades serem de fato impactantes 
é importante que elas sejam experiências únicas.
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Você deverá considerar os recursos e o ambiente em que estão 
inseridos para construir ações compatíveis com o momento de 
aprendizagem dos seus alunos e alunas. 
As atividades têm diversos propósitos e objetivos e entre eles 
está o desenvolvimento de competências dos alunos e alunas, 
para que se tornem mais conscientes de suas responsabilidades. 
As principais competências a serem desenvolvidas no 
Projeto Ecoviver são: Criatividade, Protagonismo, Empatia 
e Colaboração.

 • Criatividade – Ao ativar a criatividade, os(as) alunos(as)  
  usam referências das informações com as quais são  
  “bombardeados” diariamente por meio das diversas  
  mídias e o acesso à internet para criar algo novo, buscar  
  novas utilizações para o que já existe e inovar na maneira  
  como expressam suas ideias.

• Protagonismo – Este termo, muito utilizado no teatro,  
 na novela e no cinema, se relaciona muito bem com a  
 prática educativa, pois evoca a participação do(a) aluno(a)  
 em todas as fases do processo educativo, desde a   
 elaboração e execução até a avaliação das ações   
 propostas. Ao colocar o(a) jovem como elemento central  
 do processo, estimulamos a sua participação social na  
 comunidade.

• Empatia – Ao se colocar no lugar do outro para pensar  
 suas práticas, os(as) aluno(as) aprendem que devem  
 pensar em todo um ecossistema de ambientes e   
 relações para promover a transformação. O que ele(ela)  
 fizer de bom hoje pode deixar legados para todos(as).  
 Além disso, ao construir relações mais empáticas, os(as)  
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 alunos(as) aprendem a dialogar e a reagir às opiniões de   
 colegas de outro modo, o que influencia na construção do   
 projeto e na convivência.

• Colaboração – O trabalho em equipe permite que cada   
 um(a) reconheça seus potenciais e as habilidades dos(as)   
 outros(as). Assim, as tarefas são cumpridas com mais    
 rapidez e eficiência, gerando confiança entre os colegas   
 do grupo. Os(as) alunos(as) trocam experiências 
 e somam aos seus repertórios pessoais conhecimentos   
 e habilidades uns(umas) dos(as) outros(as).

JORNADA ECOVIVER 
Base metodológica

A Jornada Ecoviver é uma proposta metodológica baseada 
em gamificação.
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Trata-se de um jogo para que a turma consiga 
alcançar a realização de um projeto ou ações em 
sua escola. Gamificar significa usar mecanismos e 
dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver 
problemas e melhorar o aprendizado. 
É uma abordagem que torna a sala de aula um 
local interativo, divertido e atual.

De acordo com o objetivo estabelecido, diferentes conjuntos de 
elementos podem ser mobilizados. 
Esses elementos simbólicos podem ser complementados com o 
uso de metáforas, o que torna a linguagem altamente atraente para 
jovens e proporciona uma experiência de imersão.

É importante ressaltar que uma atividade ou ação 
gamificada nem sempre é um jogo, pois pode conter apenas 
elementos deste. Também não se deve utilizar o termo 
“brincadeira”, pois ele remete a um passatempo sem grande 
responsabilidade.

Projetos de longo prazo podem ocasionar desinteresse nos(as) 
participantes conforme o tempo vai passando. No entanto, com o 
uso desses elementos, é possível ampliar o interesse dos alunos e 
alunas a respeito das ações desenvolvidas, facilitar a identificação 
com os momentos de conclusão e de recompensa e, ainda, gerar 
expectativa para as próximas fases. 

A gamificação tem a grande vantagem de proporcionar 
aquela agradável sensação de diversão ao mesmo tempo 
em que desencadeia o desenvolvimento de conhecimentos 
e habilidades.

Nossa ênfase ao longo do projeto está na aprendizagem e na 
participação solidária, portanto, a competição não é estimulada e a 
vitória é a própria aprendizagem, a disseminação do conhecimento 
e a possibilidade de produzir transformações positivas no mundo.
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JORNADA ECOVIVER 
Apresentação

A Jornada Ecoviver é uma proposta metodológica inovadora. 
Trata-se de um jogo para que os(as) estudantes possam semear 
o conhecimento e tornar-se multiplicadores de boas ações. 
Não se trata de um jogo de competição, ganha quem chegar até 
o final e conseguir atingir seu objetivo. 

Baseada na gamificação, a Jornada Ecoviver é composta 
por seis etapas.

Com abordagens ativas e materiais de apoio (guia de metodologia; 
quiz; atividade complementar; fichas de avaliação), as etapas fluem 
até a conclusão da Jornada. 

O desafio dos(as) professores(as) e alunos(as) envolvidos(as) no 
Projeto Ecoviver é o de semear conhecimento, transformar o olhar, 
ser multiplicador e também buscar alternativas para transformar 
a escola ou o entorno em um ambiente mais seguro e sustentável.

Em cada uma das etapas, você professor(a) irá usar alguns 
materiais de apoio e nós vamos sugerir algumas metodologias para 
a condução das atividades. Nas páginas seguintes, apresentaremos 
esses materiais e metodologias.

Início 
da Jornada

Planejar Semear

Descobrir Agir
Nossas

Aprendizagens
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PARTE 3

JORNADA 
ECOVIVER 
SIMPLIFICADA
AULA 1
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PARTE 3

JORNADA 
ECOVIVER 
SIMPLIFICADA
AULA 1
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INÍCIO DA JORNADA 
E ETAPA DESCOBRIR

Professor(a), a Jornada Ecoviver Simplificada começa com as 
etapas Início da Jornada e Descobrir. Nessas fases, o(a) aluno(a) 
é cativado(a) e envolvido(a) no Projeto e seu tema.
 
As duas etapas têm como objetivos:
 

• Sensibilizar e mobilizar os(as) alunos(as)  para 
 a participação ativa no projeto ao apresentar seus objetivos  
 e implicações na vida de cada um(a) e na sociedade;
• O(a) educador(a) tomar consciência dos conhecimentos  
 prévios e perspectiva do olhar dos(as) alunos(as) em  
 relação ao tema; 
• Fazer com o que os(as) alunos(as) reflitam sobre o tema.

Os conteúdos de trabalho nessas etapas envolvem: 

• Apresentação do Projeto Ecoviver para os(as) alunos(as);
• Apresentação do tema Segurança Viária e a   
 Sustentabilidade – Proteção à Vida;
• Apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento   
 Sustentável (ODS).
 

(Tempo sugerido para 
a atividade: 50 minutos)
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No Início da Jornada, é importante que o(a) professor(a) instigue 
a curiosidade dos(as) alunos(as). A vontade de participar 
e aprender é importante para o desenvolvimento do pensar 
e refletir.
 
Como estratégia inicial, sugerimos:

Ação 1 – Professor(a), inicie a aula pedindo aos(às) alunos(as) 
que digam o que vem à sua cabeça quando falam em 
“segurança nas ruas e estradas”. Ouça o que disserem 
e alimente esses comentários com perguntas como:

 • E por que você acha que isso acontece? 
• De quem você acha que é a responsabilidade?
• Será que podemos fazer alguma coisa a respeito? 
• Quantas pessoas você acha que se envolvem nestes  
 acidentes?

IMPORTANTE: O(a) professor(a) 
deve ouvir as respostas, permitir 
que vários(as) alunos(as) digam 
o que pensam, mas não deve dizer 
se alguém respondeu corretamente 
ou não. Deve apenas estimular 
a reflexão sobre o tema e deixar as 
dúvidas no ar.
 
Após este momento diga-lhes 
o quanto é importante saber que 
nossas atitudes no trânsito são 
vitais e, por isso, estão todos(as) convidados(as) a participar de 
um projeto chamado Ecoviver, que vai discutir a Segurança Viária 
e a Sustentabilidade, com foco na PROTEÇÃO À VIDA. 

Explique qual é o projeto, seus objetivos e como irá acontecer. 
É importante que o(a) professor(a) sinta-se mobilizado(a) para que 
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seu entusiasmo contamine seus(suas) alunos(as).   
Projeto explicado, o(a) professor(a) amplia seu 
alcance ao trazer o que são os ODS e de 
que forma eles estão relacionados ao projeto, 
para que os(as) alunos(as) percebam que 
suas ações serão importantes para a vida 
de cada um(a) e da sociedade. 
Para continuar a explorar o tema e curiosidade 
dos(as) alunos(as), partiremos para 
a etapa Descobrir.
 
Ação 2 – Dividir os(as) alunos(as) em grupos para 
participar de um quiz (atividade no Anexo 01)
São 10 questões que levarão os(as) alunos(as) a pesquisar 
e pensar nas respostas.  Sugere-se que o(a) professor(a) dê 
alguns minutos para os grupos realizarem 
a atividade. Professor(a), instigue o diálogo entre os grupos, 
buscando sempre a reflexão do tema em escala local (realidade 
vivida), regional e global.
 
Ação 3 – Atividade de casa.
 
No término da aula, o(a) professor 
(a) deve solicitar aos grupos que 
pesquisem em suas casas, com 
seus(suas) familiares, e em jornais, revistas ou 
websites, histórias reais do cotidiano sobre 
acontecimentos no trânsito (não só histórias 
tristes, mas também engraçadas, curiosas 
e de respeito ao próximo). Essa atividade 
é importante para passarmos para a etapa seguinte.

LEMBRETE: Professor(a), no Anexo 02 deste “Guia de 
Metodologia” consta uma atividade complementar para 
potencializar a fase Descobrir e aplicar com os(as) alunos(as) em 
outro momento, caso exista a possibilidade. 
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Chegamos na terceira etapa da Jornada Ecoviver, que tem como objetivos: 

• Socializar as histórias que os(as) alunos(as) pesquisaram
 e discuti-las em grupo para ampliar o conhecimento;
• Selecionar as histórias que serão trabalhadas nos esquetes   
 na etapa seguinte. 

Antes de apresentarmos a estratégia da etapa Planejar, vamos 
 falar sobre os esquetes!

O que são esquetes?

Os esquetes para apresentação do Projeto Ecoviver têm caráter 
cênico. Neles, os(as) alunos(as) desenvolvem uma cena curta, 
de 2 a 4 minutos, dramatizando a  história selecionada. Os(as) 
alunos(as) poderão construir e apresentar diversas cenas que 
dialoguem com os temas da segurança viária e sustentabilidade, 
com foco na proteção à vida. 

Exemplos: Um jovem ajudando um idoso a atravessar a rua; 
motorista jogando lixo na via; criança trabalhando nas vias; animais 
nas ruas etc.

ETAPA PLANEJAR 

(Tempo sugerido para 
a atividade: 50 minutos)
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A etapa Planejar se desenvolve da seguinte maneira: 

Ação 1 – Professor(a), sugere-se organizar 
uma roda de conversa com os(as) 
alunos(as) para a socialização das histórias 
pesquisadas na atividade de casa. 
Esses momentos são importantes para 
a troca de experiências e multiplicação 
de conhecimento. Neles, busca-se 
a transformação da consciência 
de um coletivo (da turma) sobre a temática.
 
Ação 2 – Na sequência, solicitar que cada 
grupo selecione uma ou duas histórias 
para a criação dos esquetes. Professor(a), oriente os grupos a 
escreverem em um papel sulfite ou folha do caderno informações 
sobre os esquetes. É importante que seja elaborada uma ficha 
técnica para cada esquete.
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Nome dos integrantes da equipe

Nome do esquete

Resumo da história

Personagens

Ficha técnica do esquete
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Ação 3 – Professor(a), apresente as fichas técnicas dos 
esquetes aos(às) alunos(as) que, coletivamente, devem escolher 
as histórias que mais chamaram atenção e que têm a ver 
com a realidade dos(as) estudantes e da comunidade para a 
representação cênica na Etapa Semear.

IMPORTANTE! O(a) professor(a) e a turma decidem quantas 
histórias serão apresentadas nos esquetes. Também fica a 
critério do(a) professor(a) e alunos(as) executarem esquetes com 
maior tempo de duração, além da proposta de 2 a 4 minutos.
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ETAPA AGIR 

(Tempo sugerido para 
a atividade: 50 minutos)

A etapa Agir tem como objetivos:

• Preparar os esquetes para apresentação na Etapa Semear;
• Ensaiar a apresentação. 

Nesta fase do projeto, os(as) alunos(as), já apropriados(as) 
de conhecimento e com as histórias em mãos, iniciam 
os ensaios dos esquetes. Este formato permite criar 
pequenas falas, ter um narrador, somente encenação, 
ou até mesmo adotar falas improvisadas. 

O fundamental é que esse processo seja lúdico 
e prazeroso para os(as) alunos e para você, professor(a). 

Orientações importantes para compartilhamento com 
os(as) alunos(as):

• estar sempre de frente para o público;
• falar em voz alta;
• pensar os elementos que representam o cenário; 

 distribuir os papéis entre os elementos do grupo, se haverá  
 um(a) narrador(a) que contextualiza a cena etc. 
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DICAS SOBRE O CENÁRIO: 

1) Caso a turma opte por criar um painel, utilizar materiais   
 recicláveis ou reutilizar o que tem disponível na escola; 

2) É possível utilizar projeção de imagens para compor o cenário. 
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ETAPA SEMEAR 

(Tempo sugerido para 
a atividade: 30 minutos)

Chegou o dia das apresentações dos esquetes na escola! 
É o dia de Semear o conhecimento.
 
A etapa Semear tem como objetivos:
 

• Sensibilizar e multiplicar os conhecimentos 
 acerca de segurança viária e sustentabilidade, 
 com foco na proteção à vida;

• Utilizar a linguagem cênica para, de forma lúdica,   
 apresentar o tema.

Para este momento tão esperado por todos(as), sugerimos: 

• Definir o público convidado – (uma turma parceira,   
 todas as turmas (uma apresentação por vez), convidar 
 a comunidade, ou outra a critério do coletivo);

• Propor uma reflexão coletiva acerca do tema tratado.

Preparados(as)? Que comecem as apresentações!
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ETAPA NOSSAS 
APRENDIZAGENS

(Tempo sugerido para 
a atividade: 30 minutos)

Chegamos à última etapa da Jornada Ecoviver Simplificada. 
E assim, por meio da avaliação de 
professores(as) e alunos(as), o Projeto 
Ecoviver vai se transformando, semeando 
e multiplicando a cada ano, atingindo cada 
vez mais pessoas num processo 
de construção de um futuro sustentável 
e seguro, que privilegia a vida.
 
A etapa Nossas Aprendizagens tem como 
objetivos:

• Avaliar o Projeto, as competências e aprendizagens   
 adquiridas pelos(as) alunos(as) na visão do(a)   
 professor(a);
 
• Avaliar o conhecimento adquirido e a participação no  
 Projeto Ecoviver na visão dos(as) alunos(as).
 

OBSERVAÇÃO: Os modelos das fichas de avalição estão no 
Anexo 03.
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PROCESSO DOCUMENTAL

Professor(a), precisamos do seu apoio para:

◊ Registrar por meio de fotografias as atividades executadas 
pelos(as) alunos(as) em cada uma das seis 
etapas. A cada etapa cumprida, enviar os 
registros para a coordenação da sua região;
 
◊ Solicitar aos pais e às mães dos(as) 
alunos(as) a autorização de uso da imagem. 
Este é um documento importante para a 
utilização das imagens em relatórios, material 
institucional, site e redes sociais do Projeto;

◊ Na Etapa Agir, encaminhar à coordenação 
da região as fichas técnicas dos esquetes 
que serão apresentados no Etapa Semear; 

◊ Depois de finalizada a Etapa Nossas Aprendizagens, 
encaminhar as avaliações digitalizadas para a coordenação 
regional.
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Anexo 01
Quiz – teste de conhecimentos sobre “Segurança Viária e a 
Sustentabilidade - Proteção à Vida” (Fundamental I – 4º e 5º ano)

1) Qual o nome do Projeto que trata de segurança viária 
e sustentabilidade, com foco na proteção à vida?

A) Projeto Alimentação Saudável.

B) Projeto Ecoviver.
 
C) Projeto Horta.
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2) Preocupar-se com a segurança no trânsito é importante porque:

A) As pessoas não querem ser multadas.
B) Muitas pessoas não sofrem acidentes.
C) Muitas pessoas sofrem acidentes diariamente nas ruas 
 e estradas.

3) A educação para a segurança no trânsito é importante para:

A) Preservar vidas.
B) Desrespeitar vidas.
C) Não é necessário ter educação no trânsito.

4) O Brasil é o 3º país com o maior número de pessoas que 
perdem suas vidas no trânsito no mundo, perdendo apenas para 
Índia e China.
 
Essa afirmação é:

A) Falsa.
B) Verdadeira.

5) Para evitar atropelamentos, os(as) 
pedestres devem:
 
A) Atravessar na faixa de pedestres.
B) Atravessar no sinal verde para pedestres.
C) Não usar celular quando atravessar a rua.
D) Todas as respostas anteriores estão   
 corretas.
 
6) Não devemos usar fones de ouvido ao atravessar as ruas.
Esta afirmação é:

A) Verdadeira.
B) Falsa.
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7) Usar cerol na linha da pipa pode causar 
mortes e graves ferimentos no motociclista 
ou até mesmo na pessoa que está 
de bicicleta.
Essa afirmação é correta porque:

A) O cerol derruba outras pipas.
B) O cerol faz a pipa ser mais poderosa.
C) O cerol pode enganchar no pescoço do  
 condutor de uma bicicleta ou motocicleta.

8) O lixo jogado nas ruas e estradas pode:
 
A) Deixar a cidade limpa.
B) Causar acidentes. 
C) Contribuir para a preservação do meio ambiente.

9) Muitos atropelamentos acontecem no trânsito e algumas 
atitudes podem contribuir para aumentar a segurança.
Assinale a afirmativa correta:

A) Empinar pipas perto das ruas e estradas.
B) Correr para o meio da rua atrás de  
 bolas ou animais de estimação.
C) Atravessar na faixa de pedestres,  
 nas passarelas ou no sinal verde  
 para pedestres. 

10) Ser educado(a), respeitoso(a) 
e atencioso(a) no trânsito é um dever 
de todos os cidadãos e cidadãs. 
Essa afirmativa é:

A) Verdadeira.
B) Falsa. 
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O Projeto Ecoviver é viabilizado pela Lei 
de incentivo à cultura (Lei Rouanet), do 
Ministério do Turismo, e patrocinado 
pelo Grupo Ecorodovias. Em 2020, 
está atuando em 07 estados e 26 
municípios. 

De acordo com os conhecimentos 
adquiridos, o Projeto Ecoviver foi 
criado no ano de:
 
A) 2005.
B) 2006.
C) 2007.

2) Em 2020, o Projeto Ecoviver está na rede dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) por meio do tema:

A) Segurança alimentar e Sustentabilidade.
B) Segurança na educação e   
 Sustentabilidade.
C) Segurança Viária e Sustentabilidade.

3) A palavra sustentabilidade deriva 
de sustinere, que em latim significa 
“manter vivo” ou defender. 
Essa afirmação é:

A)Verdadeira.
B) Falsa.

Anexo 02
Quiz – teste de conhecimentos sobre “Segurança Viária 
e a Sustentabilidade - Proteção à Vida”
(Fundamental II e Ensino Médio)
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4) Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
da ONU, propõem ações para preservar 
a vida no Planeta Terra para as atuais 
e futuras gerações. Assim sendo, ao 
discutir como aumentar a segurança nas 
ruas e estradas, a pessoa está atuando 
para que os ODS sejam cumpridos.
Essa afirmação é:

A) Falsa.
B) Verdadeira.

5) Educar para a segurança no trânsito é importante para:

Assinale a afirmativa incorreta.

A) Preservar vidas.
B) Não ser multado.
C) Mudar o comportamento das pessoas.
D) As pessoas perceberem o risco de suas atitudes. 

6) Qual a colocação no Brasil no ranking mundial de pessoas que 
perdem suas vidas em acidentes de trânsito?:
 
A) 1º lugar
B) 2º lugar
C) 3º lugar

7) São razões para os acidentes de trânsito:
 
A) Mau planejamento das ruas e distração 
 dos(as) pedestres.
B) Desobediência às leis de trânsito e dirigir  
 depois  de beber.
C) Olhar o celular enquanto dirige e cansaço.
D) Todas as anteriores.
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8) Acidentes de trânsito podem causar nos(as) sobreviventes:

I   Problemas físicos 
II  Problemas emocionais
III  Morte
IV Incapacidade para trabalhar

Assinale a(s) alternativa(s) incorreta:

A) I, II e III
B) II e III
C) III e IV
D) Somente a alternativa III está correta.

9) O lixo jogado nas ruas e estradas pode:

A) Deixar a cidade limpa.
B) Causar acidentes. 
C) Contribuir para a preservação 
 do meio ambiente.

10) Ser educado(a), respeitoso(a) e 
atencioso(a) no trânsito é um dever de 
todos os cidadãos e cidadãs. 
Essa afirmativa é:

A) Verdadeira.
B) Falsa. 
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Anexo 03
Atividade Complementar

Olá, Professor(a),

Visando intensificar a discussão e ampliar 
a reflexão sobre os temas segurança viária 
e a sustentabilidade na etapa Descobrir da 
Jornada Ecoviver, propomos uma atividade 
complementar que levará a turma ao diálogo 
e à reflexão individual e coletiva.

Por meio da mudança do olhar para os 
problemas que ocorrem no trânsito, teremos pedestres e 
condutores(as) com percepção de risco e comportamentos 
adequados nas vias, o que evitará muitos acidentes, preservando 
milhares de vidas. 

Vamos lá!

◊ Separar em grupo os(as) alunos(as).

(É possível sugerir que os grupos permaneçam os mesmos que 
executaram a atividade do quiz).
 
◊ Sortear de quatro a seis perguntas por grupo.

 (Temos 25 sugestões de perguntas para você, 
professor(a).

◊ Definir um tempo para a discussão das 
questões.
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 (Para dar mais movimento à dinâmica e garantir a concentração 
dos(as) participantes, delimitar tempo para as respostas na lousa 
ou papel, por exemplo: 30 min, 20min, 10min, 5min, 1min).
 
◊ Os grupos deverão dar soluções ou sugestões 
para cada problema ou pergunta.
 
◊ Após o término do tempo, socializar com a turma 
as respostas e discutir as questões conduzindo 
para o campo da reflexão.
 
Conte para nós como foi essa experiência: 
Registre por meio de fotos e textos, e encaminhe 
para sua coordenação regional.

Caso tenha qualquer dúvida sobre a atividade, basta entrar em 
contato conosco!
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1. O que você observa de mais significativo no trajeto casa- 
 escola em relação ao tema segurança viária?

2. Você já observou ações de solidariedade (ajuda ao próximo)  
 no trânsito? Cite dois exemplos.
 
3. Cite pelo menos duas atitudes que podem  
 tornar o trânsito mais seguro e respeitoso. 

4. O que você acha que causa mais   
 acidentes de trânsito na sua cidade?

5. Se você presenciar um acidente de   
 trânsito com vítima, o que pode fazer 
 para ajudar? 
   
6. Qual a importância da passarela ser construída nas   
 imediações entre os bairros e a rodovia? 
 
7. Cite pelo menos quatro equipamentos de segurança de  
 veículos como carro e moto.
 
8. A palavra trânsito tem mais de um sentido. Explique dois  
 sentidos dela e quem faz parte dele. 

9. Escolha dois personagens que fazem parte do   
 trânsito. Indique um dever e um direito de cada  
 um(a) deles(as).

10. O trânsito de sua cidade é bom ou ruim? Se for  
  bom, o que o torna bom? Se for ruim, o que   
  pode torná-lo melhor?
  
11. Cite três situações nas quais os(as) pedestre têm  
  preferência para atravessar a rua. 

PERGUNTAS
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12. Por que o cinto de segurança é obrigatório para todos(as)   
 os(as) passageiros(as) do carro?

13. Em qual lugar é seguro ficar esperando antes de atravessar 
 a rua? Por quê?

14. Por que você acha que há tantos  
  acidentes de motocicleta? O que 
  pode ser feito para diminuí-los?
 
15. Você sabia que há uma relação  
  entre a roupa que o(a) ciclista deve  
  usar e a prevenção de acidentes?  
  Explique essa relação citando quais  
  roupas os(as) ciclistas devem usar.
   
16. Pense em um acidente de trânsito em que você conheça 
 a vítima. Na sua opinião, este acidente poderia ser evitado? 
  De que forma?

17. Cite três coisas que você acha importantes para ter    
  segurança ao dirigir, principalmente se houver crianças no carro. 
 
18. Se nada for feito, a Organização Mundial     
  de Saúde (OMS) estima que em 2020     
  teremos 1,9 milhão de mortes no   
  trânsito; 2,4 milhões em 2030. 
  Dê alguns exemplos de imprudências  
  de motoristas e pedestres no   
  trânsito que podem gerar essas mortes.

19.  Você acha que haverá alguma relação  
  entre o isolamento social devido à   
  Covid-19 e a taxa de acidentes de trânsito.  
  Qual é ela? 
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20. Você acha que as escolas devem ensinar 
  o tema de Segurança Viária? Por quê?
 
21. Uma vez que a maior parte dos acidentes  
  está relacionada à atitude dos(as)   
  motoristas, a educação    
  para uma mudança de atitude   
  poderia promover a vida de mais   
  pessoas. Cite pelo menos três alterações  
  de comportamento dos(as) motoristas que  
  poderiam contribuir para estas mudanças.
     
22. Como os(as) pedestres podem ajudar na diminuição de acidentes?
 
23. Muitas crianças costumam soltar pipas, brincar com    
  animais e amigos(as) na calçada, e isso pode     
  gerar acidentes. Cite pelo menos três cuidados que    
  devem ser tomados ao  
  brincar nas calçadas.

24. Em alguns locais,   
  as pessoas costumam  
  jogar lixo na    
  margem das rodovias  
  ou calçadas dos bairros:  
  depositam    
  móveis, restos de materiais  
  para construção e coisas que não querem mais, causando   
  problemas ambientais, de saúde
 e segurança viária. Cite pelo menos um problema ambiental,   
  um de saúde e um de segurança viária causados por 
  essas atitudes. 

25. Existe algum problema em atravessar a rua utilizando 
  o whatsapp e com fone de ouvido alto? 
  Quais seriam?
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Anexo 04
Nossas Aprendizagens - Ficha de Avaliação do(a) 
Professor(a).

Olá, Professor(a), 
Após desenvolver as atividades com seus(suas) alunos(as), contribua 

conosco indicando o grau de envolvimento em cada item.

Nome:

            ________________________________________________________

Escola: _________________________________________________

1) Havia conhecimento prévio dos(as) alunos(as) acerca do tema  
– Segurança Viária?

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%

2) Avalie o interesse dos(as) alunos(as) nos temas abordados.

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%

3) Qual foi o envolvimento das equipes nas atividades propostas?

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%
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4) Enquanto as atividades estavam sendo desenvolvidas, desde 
as conversas até a apresentação do esquete, foi possível perceber 
colaboração, protagonismo, empatia e criatividade entre os(as) 
alunos(as)?

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%

5) Qual é a relevância dos assuntos discutidos para a vida dos(as) 
alunos(as)?

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%

6) Na proposta de desenvolvimento do projeto Ecoviver ficou clara 
a associação entre  proteção à vida e segurança viária?

(    )  até 25%
(    )  até 50%
(    )  mais de 80%

Sugestões: 
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