

PROJETO DETRAN NA ESCOLA – 5º ANO FUNDAMENTAL:

O projeto Detran na Escola surgiu em 2012 através de um convênio entre o
Departamento de Trânsito do Paraná e os municípios adesistas do Paraná, com a
finalidade de implementar medidas voltadas à educação para o trânsito junto às escolas
públicas municipais. Para atingir os objetivos estabelecidos no convênio, o DETRAN-PR
comprometeu-se a disponibilizar material didático educativo de trânsito aos alunos do
quinto ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, em 250 municípios do
Estado do Paraná com trânsito não municipalizado, bem como capacitar os professores
da rede municipal de ensino, que atuarão como multiplicadores do conhecimento
adquirido. Pretende-se, com este instrumento dar subsídios sobre trânsito ao trabalho
dos docentes e, assim, contribuir e conscientizar para a necessidade urgente da redução
de acidentes e diminuição das suas causas e efeitos.

 CARTILHAS EDUCATIVAS 1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL:
As cartilhas educativas são destinadas a crianças do ensino fundamental, do 1º ao 5º
ano, das escolas da rede municipal do estado do Paraná e, de preferência, onde não há
órgão de trânsito municipalizado. Também, são distribuídas, as cartilhas, em municípios
onde existem as UPS (Unidade Paraná Seguro).
O objetivo da distribuição deste material é trabalhar o tema trânsito, com os alunos, de
forma interdisciplinar, contribuindo para a mudança de comportamento, frente a
situações de perigo ao redor das escolas, residência, trajeto residência/escola, outras
vias, rodovias e, consequentemente, diminuindo o número de acidentes.
Antes da entrega das cartilhas, um técnico, da Coordenadoria de Educação do DETRANPR, realiza uma capacitação com os professores, das séries correspondentes, onde as
cartilhas são apresentadas e a maneira de como as atividades podem ser trabalhadas,
enfocando o tema trânsito e, também, comportamento, valores, hábitos e atitudes.

 CURSO DE RECICLAGEM – REVISTA COQUETEL:
O DETRAN-PR busca uma nova concepção de avaliação para os cursos de reciclagem
para condutores infratores. No formato atual as avaliações são pontuais dentro de uma
abordagem tradicional, limitando a aquisição de novos conhecimentos. É preciso
preparar atividades que resgatem conhecimentos prévios em relação aos conteúdos de
aprendizagem e, que esses sejam significativos e que provoquem um conflito cognitivo
e faça o aluno estabelecer uma relação entre os novos conteúdos e os conhecimentos
prévios. E atendendo a essa nova abordagem emergente, as Revistas Pedagógicas
Coquetel é um novo recurso de apoio didático contendo jogos e passatempos
contextualizados com o tema trânsito. O material torna-se didático pois auxilia no
aprendizado levando o lúdico aos alunos, proporcionando conhecimento e diversão
tornando as aulas mais leves e descontraídas. Além disso, desenvolve a percepção
visual, enriquece o vocabulário e aumenta o poder de concentração. Além disso, os
alunos levarão as revistas para casa e assim poderão multiplicar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula.
Segundo Piaget: “A concepção dos jogos não é apenas uma forma de entretenimento,
mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual.” Os
passatempos motivam os alunos a buscarem novos conhecimentos e ficam mais
interessados nos conteúdos que serão abordados em sala de aula, tornando o curso de
reciclagem para condutores infratores mais dinâmico e produtivo.
As revistas customizadas abordam temas importantes em relação ao trânsito,
favorecendo a construção da aprendizagem com ênfase na educação para o trânsito
objetivando a mudança do comportamento tornando-o um condutor defensivo.

 VIRADA CULTURAL PARANÁ:
A Virada Cultural Paraná é uma realização do Governo do Paraná, a parceria entre
Secretaria de Estado da Cultura, Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) e
municípios, levando ao público teatro, música, dança, exposições de pinturas e
fotografias, rodas de debates, palestras, blitz educativas e outras ações.
Em 2012, a Virada Cultural foi realizada simultaneamente em Curitiba e mais quatro
municípios – Campo Mourão, Cianorte, Foz do Iguaçu e Maringá. Já a segunda edição,
em 2013, contou com o maior número de cidades participantes. Foram 12 municípios e
mais de 500 atrações. Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Cascavel,
Guarapuava, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, Toledo e São José dos
Pinhais sediaram o evento. No total as duas edições atingiram um público de mais de
700 mil pessoas. Em 2014, foi a terceira edição da Virada Cultural Paraná. Oito cidades
receberam o Palco Conexões, onde o público conferiu gratuitamente atrações locais e
nacionais. Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá, Paranavaí, Toledo,
São José dos Pinhais e Umuarama, participaram do evento. Dezenas de atividades foram
programadas pelas cidades para estimular a reflexão e levantar questões sobre o tema
durante a Semana de Arte-Educação.
“A experiência do Detran na Virada Cultural foi muito positiva e mostrou que usar
diferentes linguagens e formas de expressão para abordar um tema importante pode
sim gerar grande impacto. Assim, conseguimos chegar a um grande número de pessoas
e trabalhar na mudança do comportamento coletivo”, conta o diretor-geral do Detran,
Marcos Traad.
Além das atividades preparadas por cada município, este ano a Semana de ArteEducação levou a todas as cidades-sede o Teatro de Bonecos Gigantes, que apresentou
adaptações de clássicos infantis com conceitos de educação no trânsito.

 INFORMAÇÕES
 Pedestre Seguro:
É Lei!
Que tem que atravessar sempre na faixa você já sabe.
O que talvez seja novidade é que isso é lei. Está escrito no
Artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Se você estiver
a 50 metros da faixa de pedestres ou menos, atravessar
nela é obrigatório.
Atravesse com segurança
Quer atravessar com segurança? Então olhe com
cuidado para os dois lados da rua, cruze em linha reta e não circule entre os carros.
Sem pressa
Ao atravessar a rua, espere o semáforo ficar vermelho para o carro. Se a rua tiver sinal
de pedestre, espere ele ficar verde para você.
Só a faixa não basta
Confiar só na faixa de pedestre é muito perigoso. Antes de atravessar, é preciso ter
certeza de que o motorista está vendo você.
Rua sem faixa
Se a rua não tiver faixa, atravesse em um lugar em que você consiga ver muito bem
todos os carros e eles consigam ver você.
É mais seguro na calçada
Antes de atravessar, é importante esperar na calçada e manter uma boa distância do
meio-fio.
E se você estiver junto com uma criança, deixe ela sempre atrás de você.

 Ciclista Seguro:
É Lei!
A sua segurança vem em primeiro lugar.
Por isso, a Resolução nº 46/98 do Contran obriga todo
ciclista a usar estes itens básicos de proteção:


Campainha



Espelho retrovisor esquerdo



Refletores nos pedais, na frente e atrás da bicicleta

E mesmo não sendo obrigatório, é muito recomendável
que você tome alguns outros cuidados. Então, use sempre:


Capacete



Luvas



Cotoveleiras



Joelheiras



Óculos de proteção

Você tem a preferência
Ao atravessar um cruzamento, a preferência é sua. Mas, ainda
assim, é bom ficar de olho nos veículos à sua esquerda para
não ser fechado.
Cadê a ciclovia?
Se não houver uma ciclovia por onde você estiver pedalando, tente andar no
acostamento. E senão houver nem um nem outro, aí sim você pode andar na rua, mas
sempre com muito cuidado.
Pedalando pela rua
Ao circular na pista, lembre-se que o ideal é ficar à direita dos carros e sempre seguindo
o fluxo.

Quem é o responsável por quem?
É uma questão de tamanho. Os veículos são maiores que você e sua bicicleta. Logo, eles
são responsáveis pela sua segurança. E você é maior que os pedestres, o que faz com
que você seja responsável pela segurança deles.

 Motociclista Seguro:
É lei!
Para garantir a sua segurança, a Resolução nº 182 do
Contran suspende a sua Carteira de Habilitação se:


O condutor ou passageiro estiver sem o capacete
(Art. 244 CTB)



Transitar com o farol apagado (Art. 244 CTB)



Transportar criança menor de 7 anos (Art. 244 CTB)



Furar bloqueio policial (Art. 210 CTB)



Realizar manobras perigosas pilotando a moto (Art. 175 e 244 CTB)

Moto é igual a carro
Para garantir a sua segurança, sua moto deve ocupar o mesmo espaço que um carro. Ou
seja, nada de costurar carros nem de passar entre caminhões nas estradas.
Cuidado com o frete
Se você usa sua moto para fazer frete, é melhor tomar ainda mais cuidado e andar bem
equipado.
CAPACETE
Deve ter viseira e
faixa refletora
ANTENA
Protege contra
linhas de pipa

PROTETOR
De perna
e motor

COLETE
Deve ter faixa
refletora
BAÚ
Deve ter faixa
refletora

 Motorista:
É lei!
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, são consideradas
infrações gravíssimas:


Dirigir veículo com CNH cassada ou suspensa
(Art. 162-II CTB)



Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada
obrigatória (Art. 208 CTB)



Bloquear a via com o veículo (Art. 253 CTB)



Dirigir ameaçando os pedestres (Art. 170 CTB)



Transitar em velocidade 50% superior à máxima permitida para o local (Art. 18II CTB)

Pressa para quê?
A pressa é a grande inimiga do trânsito. Por isso, não exceda o limite de velocidade,
fique atento à sinalização e evite passar no sinal amarelo.
Pedestre tem sempre a preferência
Onde existe faixa de pedestre, dê sempre a passagem para quem está a pé. E lembrese, não parar sobre a faixa garante a segurança dos pedestres e melhora a fluidez do
trânsito.
Detalhes que fazem toda a diferença
No trânsito, tem coisas que não dá para esquecer, como usar sempre o cinto de
segurança e sinalizar antes de fazer as conversões. Além disso, nunca desça do veículo
sem verificar pelos espelhos o fluxo do trânsito.

 Balada Segura:
É lei!
Qualquer concentração de álcool no sangue é proibido para
quem dirige. E quem desobedecer as regras paga caro:
R$ 1.915,40 de multa, suspensão da CNH por um ano e
retenção do veículo. Se houver acidente, fica pior ainda:
pelo menos 6 meses de detenção.
Vá de táxi
Se você já sabe que a noite vai ser animada, vá de táxi. Custa
pouco e pode valer a sua vida.
Motorista da rodada
Vai para a festa junto com seus amigos? Ótimo. Escolham um para ser o motorista da
rodada. Ele não bebe, volta dirigindo e deixa todo mundo em casa com segurança.
Frete uma van
Agora, se a turma for grande demais para caber em um carro, vocês podem fretar uma
van – o motorista leva e busca todo mundo no horário combinado e na maior segurança.

 INFRAÇÕES MAIS COMETIDAS
 Dirigir e falar ao celular:
O motorista que fala ao celular enquanto dirige tem quatro vezes mais chances de
envolver-se em acidentes. Estudos demonstram que a pessoa que fala ao celular
enquanto dirige tem sua atenção diminuída em 50%, além de atrapalhar o manuseio
da direção.
Infração: média
Penalidade: multa

 Beber e dirigir:
A combinação álcool e direção é a responsável por 50% das mortes em acidentes de
trânsito. O consumo de álcool retarda os reflexos, dificulta as ações rápidas e precisas
em situações inesperadas e diminui a noção de risco e perigo.
Infração: gravíssima
Penalidade: multa agravada em 10 vezes e suspensão do direito de dirigir
Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de um condutor
habilitado e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

 Avançar o sinal vermelho:
A maioria dos acidentes de trânsito acontece em cruzamentos sinalizados com
semáforos ou placas de preferencial.
Infração: gravíssima
Penalidade: multa

 Transportar criança em motocicleta:
Crianças menores de setes anos não podem ser transportadas em motocicletas.
Infração: gravíssima
Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir

Medida administrativa: recolhimento da CNH

 Dirigir sem possuir Carteira de Habilitação:
A pessoa que for flagrada dirigindo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão Para Dirigir, comete uma:
Infração: gravíssima
Penalidade: multa agravada em 3 vezes e apreensão do veículo
O proprietário que permite que uma pessoa não habilitada dirija seu veículo comete
uma:
Infração: gravíssima
Penalidade: multa agravada em 3 vezes e apreensão do veículo
Medida administrativa: recolhimento da CNH
O motorista flagrado dirigindo com Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de
30 dias, comete uma:
Infração: gravíssima
Penalidade: multa
Medida administrativa: recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação
de um condutor habilitado.

 Dispositivos

de

retenção

(Resolução

277/2008

–

Contran/DENATRAN):
Como transportar crianças corretamente:


Ajuste as tiras da cadeirinha de segurança ao tamanho da criança



Bebês com até 1 ano ou 13 kg devem ser transportadas em bebê
conforto colocado no banco detrás do carro, de costas para o motorista.

O bebê conforto deve ainda ser preso com o cinto de segurança do
veículo


Crianças maiores de 1 ano e que pesem entre 13 e 18 kg devem ser
transportadas em cadeirinhas colocadas de frente para o movimento. A
cadeirinha deve ser colocada na posição vertical



Crianças entre 18 e 36 kg devem usar assento de elevação, para ajustar a
criança ao cinto de segurança do veículo



O cinto deve passar pelo meio do ombro da criança e no quadril, caso
contrário, ela corre o risco de ser sufocada em uma colisão



A partir dos 10 anos e com mais de 1,45 m a criança já pode ser
transportada no banco da frente e usar o cinto do veículo sem suporte
de segurança



Nunca leve uma criança no colo, a criança pode ser esmagada em caso
de acidente.

 MULTA MORAL:
Uma campanha pelo respeito aos direitos das pessoas com
deficiência, em parceria com a Mirella Prosdócimo e o
DETRAN-PR, a Multa Moral é distribuída para alunos,
professores e pessoas interessadas para que atuem numa
forma descontraída e alertando motoristas que utilizam as
vagas destinadas para pessoas com deficiência e idosos.
Por isso que o slogan da campanha é Esta vaga não é sua
nem por um minuto!

 AÇÕES:
 Detran Móvel
O caminhão, especialmente modificado e equipado, é usado pelo Departamento de
Trânsito do Paraná para atividades itinerantes de educação para o trânsito e prestação
de serviços de habilitação e veículos em todas as cidades do Paraná.
“A unidade móvel é uma forma de levar o Detran para mais perto dos cidadãos,
principalmente nas cidades menores, que não contam com uma Ciretran ou posto de
atendimento. Além de prestar serviços, leva atividades culturais e educativas, voltadas
para o trânsito e a proteção à vida”, disse o diretor-geral da autarquia, Marcos Traad.
O Detran Móvel conta com palco para apresentações de teatro e shows educativos, sala
de atendimento aos usuários, internet, televisores, banheiro e acesso para portadores
de necessidades especiais.

 Se liga no Trânsito
Campanha de conscientização de jovens e adultos sobre os perigos de beber e
dirigir, abordagens feitas em bares, restaurantes e baladas no Estado do Paraná.

 Paraná em Ação
Ação promovida pela Secretaria de Relações com a Comunidade – SERC – com o
objetivo de oferecer serviços públicos gratuitos que promovam cidadania e
inclusão social à população. Ação a qual o Detran-PR participa desde o seu início
em 2010. Com atendimentos educacionais e promovendo a importância da
Educação no Trânsito para crianças, jovens e adultos.

 Mutirão da Cidadania e UPS
Unidade Paraná Seguro, trabalhando na mesma forma de ação, porém o Mutirão
consegue atingir muito mais o público-alvo, permitindo-nos executar e divulgar
melhor as ações educativas.

 Operação Verão
Ações Educativas no litoral paranaense, com tenda itinerante e unidade móvel
para esclarecimento de dúvidas da população, atendimento e atividades lúdicas.
A Operação Verão tem o início em janeiro, pois é a época mais movimentada do
litoral, as praias foram escolhidas com o objetivo de atingir maior número de
pessoas possível. No período da noite é realizada a ação Se Liga no Trânsito.

 ATIVIDADES E DATAS COMEMORATIVAS:
 Janeiro e Fevereiro:
- 08/01 a 08/02 – Operação Verão DETRAN.
 Março:
- Ação Volta as aulas.
- Palestras Educativas para Adolescentes em Conflito com a Lei, em parceria com
a 3ª Vara da Infância e Juventude. Os jovens comparecem com seus pais ou
responsáveis (Realizada a cada dois meses).
- 10/03 – Programa Justiça no Bairro/ SESC Cidadão/ Feira Municipal de Serviços.
- 15/03 – Ação de cidadania PROCON - relacionada ao Dia Mundial do
Consumidor.
 Maio:
- Maio Amarelo (movimento internacional de conscientização para redução de
acidentes de trânsito).
- 05/05 – Ação Dia da Comunidade.
 Junho:
- 04/06 – Dia da Cidadania Especial (Secretaria Especial de Portadores com
Deficiência Física.
 Julho:
- 25/07 – Ação Dia do Motorista.
- 27/07 – Ação Dia do Motociclista.
 Agosto:
- 08/08 – Ação Dia do Pedestre.
- 19/08 – Dia do Ciclista.
 Setembro:
- 09/09 – Ação Dia da Velocidade.
- 18 à 25/09 – Semana Nacional do Trânsito
Ações da Semana Nacional de Trânsito – Abordagens Educativas para pedestres,
motociclistas, ciclistas e condutores.
- 21/09 – Ação Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências.
- 22/09 – Ação Dia Mundial sem Carro.

- 25/09 – Ação Dia Nacional do Trânsito.
 Novembro:
- 18/11 – Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito (sempre no terceiro
domingo de Novembro)
 Dezembro:
- 03/12 – Ação Dia Internacional do Portador de Deficiência.

