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Mobilidade Urbana
SEGURANÇA INICIALMENTE, 10 ESCOLAS TERÃO A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO PARA CERCA DE 6.300 ALUNOS

Educação para o trânsito forma, desde
cedo, estudantes mais conscientes
Cidade inicia a implantação da educação para o trânsito nas escolas da rede de ensino por meio do programa
Educa. Anúncio foi feito em evento de preparação para a Semana Nacional do Trânsito, que será em setembro

EDUCATIVO.
Mais de 6 mil
alunos da rede
participarão da
iniciativa, que se
soma a outras já
feitas
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A Prefeitura de São José iniciou a implantação da educação para o trânsito nas
escolas da rede municipal de
ensino a partir deste mês por
meio do programa Educa. O
anúncio foi feito em agosto,
em um evento de preparação
para a Semana Nacional do
Trânsito, que será comemorada de 18 a 25 de setembro,
onde também foi lançado o
programa Laço Amarelo.
Ambos os programas são
do ONSV (Observatório Na-

cional de Segurança Viária),
que escolheu São José como
uma das cidades para implantar o projeto piloto do Educa.
Inicialmente, 10 escolas terão
a disciplina de educação para
o trânsito para cerca de 6.300
alunos do 1º ao 9º ano.
O Educa é um programa
inédito no país, possui um
conteúdo baseado na legislação brasileira e está alinhado
com a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) da Educação. Os livros didáticos do

programa incluem um manual
do professor com todas as
orientações de uso e foram
aprovados pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) e
pelo Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito).
Todos os livros foram produzidos pelo ONSV em parceria
com o Sesi e doados à Prefeitura. De acordo com o ONSV,
o programa traz uma abordagem crítica de temas como
saúde, meio ambiente, ética e
cidadania, com o foco na mo-
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bilidade urbana.
“São José faz história ao implantar a educação para o
trânsito para os alunos. Dessa
forma, está consolidando a tão
sonhada cultura da segurança
viária”, afirma José Aurélio
Ramalho, diretor presidente
do ONSV.
Além do Educa, também foi
apresentado o programa Laço
Amarelo para municípios, do
qual São José agora faz parte.
O projeto nasceu do interesse de algumas cidades em dar

continuidade durante todo o
ano nas ações que acontecem
no Maio Amarelo, mês em que
o tema trânsito é colocado em
pauta e as ações educativas e
de divulgação para a segurança viária são intensificadas.
Por meio do programa, o
ONSV disponibiliza todos os
meses para as prefeituras conteúdos e materiais relacionados à segurança viária, além
de acesso a todo acervo de
pesquisas, estudos e materiais
do ONSV.

Trânsito é liberado
na avenida Salinas

Consulte a agenda
de serviço no site

Compra de passe
tem alteração

OBRA. Foi concluída em 20 de
agosto a obra de requalificação e melhoria viária na avenida Salinas, próximo ao acesso
para a rua Maurício Cardoso,
na região sul de São José dos
Campos. Agora, quem passa
pela região terá mais segurança e um tráfego mais organizado. O projeto de melhoria
viária é uma contrapartida
exigida pela Prefeitura.

CONSULTA. Um dos serviços
que integram os trabalhos
de rotina da Prefeitura é o de
manutenção de sinalização.
O trabalho ajuda nos deslocamentos da população e dá
mais segurança aos usuários
das vias. A programação
semanal de sinalização viária
pode ser consultada no site da
Prefeitura.

ÔNIBUS. A plataforma para
cadastro e compra de passagem escolar (E-Passe), administrada pelo Consórcio 123,
responsável pelo transporte
público, foi substituída pelo
SCE (Sistema de Cadastro
de Estudantes). Agora, os
cadastros, recadastros e verificação de status devem ser
feitas pelo consorcio123sistema.com.br
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Novo. Mais segurança viária
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Na web. Serviço de sinalização

