
 
 

Boa Vista, 20 de agosto de 2019. 

 

COMUNICADO CAMPANHA EDUCATIVA SOBRE TRÂNSITO NA ESCOLA 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Com a finalidade de auxiliar na construção de uma harmoniosa educação no trânsito entre pais, 

moradores e comunidade, solicitamos à Secretaria Municipal de Trânsito apoio para o desenvolvimento 

desse trabalho.  Para tanto, pedimos sua atenção nas atividades que serão desenvolvidas a partir 

dessa semana: 

20 a 22 de agosto Campanha de distribuição de folder’s e orientação por parte de agentes do 
SMTRAN no horário da entrada e saída dos alunos. A CAMPANHA TEM 
CARÁTER EDUCATIVO. OS AGENTES NÃO ESTARÃO APLICANDO MULTAS. 

27 de agosto 
HORA:18h30 

Palestra para os pais sobre Trânsito. 

28 de agosto Campanha educativa junto aos alunos sobre Trânsito. 
 

 

Aproveitamos também para relembrar algumas dicas e sugestões para convivermos em harmonia com 

todos que partilham desse espaço, pois sabemos o quanto o trânsito no horário da entrada e da saída 

na porta da escola é intenso. 

 Atentar-se aos horários de entrada e saída e organizar-se para não gerar atrasos; 

 Procure fazer o embarque e desembarque o mais rápido possível. Ensine as crianças e 

adolescentes a deixarem tudo pronto antes da chegada à escola; 

 Sempre que possível chegue com alguns minutos de antecedência. A pressa muitas vezes nos 

faz agir sem pensar nos demais; 

 JAMAIS ESTACIONE EM FILA DUPLA. Além de ser proibido, é arriscado para a segurança de 

quem está no carro e de quem está saindo dele. 

 Se não houver vaga para estacionar dê uma volta no quarteirão ou estacione em local mais 

afastado, porém seguro. 

  Não estacione em frente a guias rebaixadas e garagens sem autorização. Mesmo se for 

permanecer no volante. 

 Seja paciente. Imprevistos acontecem e nem sempre temos como saber se algum problema 

está acontecendo. Buzinar para apressar o carro da frente não favorece em nada uma 

convivência em harmonia. 

 Utilize cinto de segurança e cadeirinha até a parada completa do veículo. Essa orientação serve 

tanto para adultos como para as crianças. 

 Se quiser passar alguma instrução ou recado, mesmo que breve, o faça através de um bilhete 

escrito ou na agenda digital (CLIPESCOLA) ou estacione o carro em local apropriado e vá a pé 

conversar.  

 Segure as crianças pelo pulso, principalmente na hora da travessia. Dessa forma você não será 

surpreendido(a) se ela soltar a mão ou quiser sair correndo. 

 A regra das preferências também deve ser mantida na porta das escolas. Idosos, gestantes, 

deficientes e mães com crianças de colo têm prioridade sempre. 



 Tenha paciência com as vans de transporte escolar. Se já é complicado embarcar e 

desembarcar 1,2 ou 3 crianças, imagine uma turma. 

 Não estacione em locais destinados a deficientes, nem que seja por um tempo curto; 

 Mantenha a velocidade reduzida até se afastar da escola. Redobre a atenção mesmo que seja 

um motorista passando pela frente de uma escola. Tenha uma direção defensiva e esteja 

preparado para frear a qualquer momento. 

(Texto adaptado – Fonte: Movimento Conviva) 

 

Bom, essas são as nossas dicas para você conviver no dia a dia e o principal: LEMBRE-SE DE QUE AS 

CRIANÇAS VEEM OS ADULTOS COMO EXEMPLO. De nada adianta uma boa educação, se na prática 

você não respeita as leis de trânsito, sinalização e não mantém uma relação de respeito com os demais 

indivíduos da sua comunidade. 

 

 

 

Cordialmente 

Equipe Diretiva 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


