
EDUCAR PARA
HUMANIZAR
O TRÂNSITO



Para a Arteris tão importante quanto cuidar de estradas é tornar o trânsito mais humano. Foi esse 

pensamento que inspirou a criação do Projeto Escola, um programa de educação com mais 

de 15 anos que tem o objetivo de conscientizar estudantes sobre a importância da 

cidadania no trânsito. A ação beneficia escolas das cidades em que atuamos, 

nos cinco estados em que a Arteris está presente. Afinal, é olhando para o 

presente que conseguiremos enxergar um futuro melhor para todos.

OBJETIVOS
      Valorizar a vida;

    Formar cidadãos conscientes no trânsito;

    Estimular o comportamento seguro para atuais motoristas;

    Transformar atitudes de risco em comportamentos adequados; 

    Incentivar o protagonismo juvenil.

     Qualificar os alunos como agentes multiplicadores em suas

          famílias e comunidades

Em nossas estradas passam mais do que histórias.

PASSA CONSCIENTIZAÇÃO.



O Projeto Escola é orientado aos alunos de escolas públicas, creches, 

educação infantil, fundamental I e II, ensino médio, APAE e a 

EJA – Educação de jovens e adultos. Conceitos como o respeito 

à vida e a humanização do trânsito ultrapassam os limites 

da sala de aula. Os alunos acabam se tornando agentes 

multiplicadores, incluenciando o comportamento de 

familiares e amigos.Isso só é possível porque cada um 

deles começa a compreender que tem um papel de 

transformação importante na sociedade. A Arteris 

possui um compromisso a longo prazo não apenas 

com a educação para o trânsito dos alunos, como 

também com a meta de redução dos acidentes.

Aprender a conhecer

Aprender a fazer

Aprender a viver juntos

Aprender a ser4
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O Projeto Escola foi 
desenvolvido com base 
nos 4 pilares para a 
educação do século XXI, 
segundo a UNESCO:

Educação é o melhor caminho para

TRANSFORMAR
A SOCIEDADE



O trabalho de conscientização do Projeto Escola é muito abrangente. 

Começa com os professores, que recebem treinamento e 

materiais complementares às suas disciplinas e passa a 

fazer parte do Projeto Pedagógico  da escola, conforme 

a necessidade dos educandos  e a realidade local.

Uma aula de conscientização que vai

Materiais pedagógicos que ajudam

QUEM APRENDE
E QUEM ENSINA

MUITO ALÉM DA 
SALA DE AULA

Livros didáticos

Álbum seriado

Jogo de trilha

Fantoches e Dedoches 
dos mascotes do Projeto 

Recursos Audiovisuais

Revistas de Histórias 

em Quadrinhos

Revistas em Braille

Blocos  de atividades

Games

Realidade 
Aumentada

Código de Trânsito 
Brasileiro

Mapa Rodoviário do 
Estado



Conheça as diversas atividades do

PROJETO
ESCOLA

No início de cada ano letivo os profissionais de 

ensino são reunidos em um ambiente agradável, 

em meio à natureza, que permite a realização de 

dinâmicas práticas. Temas como ética e cidadania 

são abordados de forma inusitada e criativa.

Realizadas semestralmente como 

forma de acompanhamento dos 

educadores que recebem subsídios 

e trocam experiências para dar 

continuidade aos trabalhos

dentro e fora das escolas.

CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES

REUNIÕES PEDAGÓGICAS



Os professores levam os alunos para conhecerem toda a estrutura de uma 

concessionária de rodovias e participam de jogos, simulação de atendimento 

pré-hospitalar e palestras educativas em parceria com a polícia rodoviária.

As escolas recebem a equipe do Projeto Escola, que desenvolve 

palestras educativas em parceria com a polícia rodoviária, 

simulação de atendimento pré-hospitalar e passeio pelo interior 

de uma viatura da empresa.

Todas as escolas participantes recebem um certificado 

e um troféu. Além disso, as escolas que mais se 

destacarem nas atividades durante o ano letivo 

recebem prêmios diversificados.

O Projeto conta com quatro tipos de concursos 

em que os alunos podem desenvolver frases, 

desenhos, padódias e cartões de Natal. 

Todos com temas relacionados com o que 

aprenderam sobre segurança no trânsito.

VISITAS INTERNAS

VISITAS EXTERNAS

EVENTOS DE PREMIAÇÕES

CONCURSOS



que o Projeto Escola já conquistou
PRÊMIOS

• 

• Em 2010 o Projeto Escola foi incluído no Catálogo de Boas Práticas promovido pela UNICEF, pela 

organização não governamental (ONG) Save the children, e pelo pacto Global das Nações Unidas;

• IX Prêmio DENATRAN  Nacional 2009 - 1º lugar na categoria Educação no Trânsito;

• Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito Nacional (Edição 2007 2008);

• Prêmio DENATRAN 2007 - 2º lugar concorrendo com 100 mil projetos;

• Prêmio ABMN (2007);

• Prêmio IBTTA TOLL EXCELENCE (2005);

  Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa

da Revista Exame (2004 e 2005);

Prêmio Motiva de Responsabilidade Social (2004);

Prêmio Quality Brasil e Mercosul (2003);

Prêmio Top Social ADVB (2002);

Prêmio Top Social ADVB (2002);

Prêmio Volvo Menção Honrosa (2001) ;

XV Prêmio Denatran 2016.
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