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BOAS PRÁTICAS 

BOAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBABA 

NOME DO PROJETO: MiniCidade do Trânsito.  

DESCRIÇÃO: Uma MiniCidade que reproduz em escala situações vivenciadas 

diariamente no sistema de trânsito.  

O programa tem como objetivo ensinar noções de segurança e respeito no trânsito a 

crianças de 4 a 7 anos, bem como apresentar os primeiros contato com as leis que 

tangem o bom funcionamento do sistema viário.  

OBJETIVOS:  

1. Colocar a criança como agente indutor de mudanças no sistema de trânsito do 

futuro. 

2. Ensinar através de maneira lúdica qual é o papel do cidadão no trânsito e como 

suas boas práticas são importantes para o bom funcionamento da cidade.  

3. Ensinar noções de segurança, tais como: Como efetuar de forma correta uma 

travessia no sistema viário, quais medidas precisam ser tomadas ao andar de 

bicicleta, como ser um motorista e um motociclista consciente. Usando das 

brincadeiras os agentes educadores apresentam a importância da cadeirinha, 

cinto de segurança, entre outros itens.  

4. Fazer com que o conhecimento adquirido no dia da atividade chegue aos pais e 

que os filhos consigam através do seu conhecimento adquirido induzir as 

mudanças dentro do trânsito.   



CRONOGRAMA: Em andamento, até o presente momento 19 escolas foram atendidas, 

4 instituições e até o final de 2014 atenderemos mais 33 escolas e 1 instituição 

privada.  

RESULTADOS:  

1. O trânsito seguro passou a ser uma preocupação entre os educadores e pais; 

2. Desde abril até o final do mês de novembro, mês que se encerram as atividades 

escolares 33 instituições de ensino serão atendidas, onde cerca de 1000 

crianças foram assistidas e ensinadas a respeito do seu papel dentro da cidade 

e como pequenas medidas podem induzir grandes mudanças.  

3. As crianças cobrando seus pais sobre itens de segurança (fato comprovado 

através de relatos). 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – 

Departamento de Educação para o Trânsito em parceria com as escolas do município.   

CONTATOS: Arq. Roberta Iza Grau (19)34049782 email: mob.robertagrau@gmail.com   



 

 


