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Resumo  Esta unidade didática aborda a relação entre as leis da física 
e a educação para o trânsito, trata-se de um projeto que será 
realizado com alunos do 1º ano A do Ensino Médio diurno do 
Colégio Estadual Marechal Costa e Silva, no município de 
Medianeira, envolvendo a educação para o trânsito em 
relação ao aperfeiçoamento da capacidade de analisar ações 
de maneira científica e ética promovendo a repercussão nas 
ações sociais. O objetivo do projeto é fazer com que os 
estudantes conheçam fatos, conceitos e ideias básicas da 
ciência, dando condições para uma vida social conhecendo o 
ambiente ao seu redor. Os métodos consistem em analisar os 
conceitos de conhecimento científico do conteúdo estruturante 
de Física relacionado a movimento, realizando pesquisa 
bibliográfica, promovendo debates do assunto em sala de 
aula e analisar vídeos envolvendo diferentes situações 
relacionadas a movimento que são vivenciadas no trânsito, 
além de, solucionar problemas que envolvam estes aspectos 
da Física. As ações educativas desenvolvidas pelo projeto 
não serão restritas à sala de aula ou somente ao ambiente 
escolar, os alunos deverão também sair acompanhados da 
professora para estudar o trânsito nas ruas da cidade, 
aprendendo os conceitos físicos envolvidos no trânsito, como: 
aceleração, distância, tempo, velocidade, força  etc. Será 
aplicado um pré teste para investigar o conhecimento dos 
alunos sobre as leis da física no trânsito e no final do projeto 
também será realizado um pós teste para avaliar o 
conhecimento adquirido durante a realização da pesquisa.  
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2 APRESENTAÇÃO  

 

 

A temática abordada nesta unidade didática considera as informações sobre o 

trânsito, que são veiculadas nos noticiários da imprensa e informam diariamente 

sobre acidentes e mortes causados pelo trânsito, considerando que são noticiados 

apenas os acidentes graves e muitos acidentes sem vítimas passam despercebidos 

pela sociedade. Nas estatísticas dos departamentos de trânsito os acidentes com 

vítimas fatais ou que deixam vítimas com deficiência permanente crescem 

assustadoramente, o mais grave é que as vítimas são na grande maioria jovens.  

É possível observar que a maioria dos acidentes acontece por imprudência ou 

por desconhecimento não apenas da legislação de trânsito, mas da noção dos 

perigos que os automóveis nos proporcionam, da ausência de previsão dos 

problemas mecânicos. 

Por tudo isso, percebe-se que o conhecimento sobre as leis da física pode 

contribuir para que sejam formados motoristas mais conscientes, o que certamente 

poderá ocasionar redução no número de acidentes e na preservação da vida no 

trânsito. 

            Sabe-se que um dos maiores problemas de segurança do Brasil está 

relacionado ao trânsito, trata-se de um problema caracterizado como emergencial, 

pois se sabe que o trânsito brasileiro faz mais vítimas que uma guerra 

(WAISELFISZ, 2012). 

            Desta forma, é uma questão emergencial formar condutores responsáveis, 

contribuindo para estabelecer uma formação verdadeiramente cidadã, sendo 

primordial que os motoristas aprendam o funcionamento dos veículos que 

conduzem, a potência, força e velocidade que os mesmos podem empreender, para 

agir com responsabilidade no trânsito. 

 As Leis da Física descrevem o comportamento de corpos em movimento. Isso 

leva à percepção de que todos estão sujeitos às leis da física e que o conhecimento 

dos conceitos e suas aplicações garantem maior segurança no trânsito (MADRUGA, 

2011).  

 Neste contexto, compreende-se a fundamentalidade do conhecimento das leis 

de Newton para o trânsito e formar condutores conscientes, pois é necessário 

compreender que a lei da inércia justifica o uso do cinto de segurança, pela lei da 



força compreende-se que esta lei, quando aplicada na aceleração é responsável 

pelo aumento ou redução da velocidade, devendo ser usada de maneira adequada e 

com conhecimento e, enfim, pela lei da ação e reação, pode-se compreender o 

princípio do atrito, que implica nas condições de freio de um automóvel. Esses 

poucos pontos de reflexão são importantíssimos na realização da formação de 

condutores responsáveis. 

 É preciso perceber que os condutores não se formam apenas nas escolas de 

trânsito, podendo ser promovida pela escola a ação de educar para a 

responsabilidade social no trânsito garantindo que a vida de muitas pessoas seja 

preservada. 

 

 



 

3 MATERIAL DIDÁTICO  

 

 

3.1 REVISÃO TEÓRICA 

 

 Segundo Barreto (2007) apud Paraná (DCE, 2008) o conhecimento deve ser 

pensado a partir de uma pesquisa como base do processo emancipatório, pois é o 

questionamento e o confronto de ideias que organiza a emancipação e o 

entendimento.Desta forma, a construção do conhecimento de física deve ser 

considerada pelo professor como uma ação que vai além da reprodução de 

conhecimentos prescritos nos manuais didáticos, pois necessita estabelecer uma 

relação da ciência com a realidade, conduzindo os estudantes para perceberem 

essa relação. 

 As DCE’s (PARANÁ, 2008) prescrevem que o professor necessita planejar e 

controlar o trabalho pedagógico de maneira consciente, responsabilizando-se pela 

aprendizagem e contextualização do conhecimento cientifico entre os alunos e o 

ambiente ao seu redor. 

 Segundo Krasilchik (2007) temas como alfabetização científica, ciência, 

tecnologia e sociedade e compreensão pública da ciência são termos utilizados com 

um significado e interpretação voltados para a necessidade de tornar a ciência e a 

tecnologia de domínio cotidiano entre os cidadãos. Desta forma, a construção do 

conhecimento passou a ser entendida como alfabetização científica na tentativa de 

tornar o conhecimento científico de domínio social. 

 A construção do conhecimento científico necessita partir da seleção e 

abordagem de conteúdos que considerem a sociedade e contexto histórico em que o 

conhecimento é produzido. Em relação ao conhecimento de física é necessário 

considerar o conhecimento de mundo trazido pelos estudantes, especialmente as 

concepções alternativas apresentadas pelos estudantes, pois estas influenciam a 

sua aprendizagem. É importante realizar a experimentação como forma de 

contribuição para formular e estabelecer relações entre conceitos, além disso, há 

que saber utilizar as ferramentas da matemática como requisito para se aprender 

Física (PARANÁ, 2008). 

 



Conhecer as relações dos jovens com o saber constitui um elemento 
primordial para se pensar em alterações na prática pedagógica, a fim de 
permitir que o sujeito jovem construa uma relação significativa com a 
escola. [...] A vida escolar exige um conhecimento mais profundo dos 
sujeitos jovens, de suas formas e estilos de vida, de suas novas práticas, 
para produzir novos referenciais que conduzam a uma ação democrática e 
socializadora da escola na sua especificidade (FRIGOTTO, 2004, p.22). 

 

A construção do conhecimento científico no Ensino Médio parte da 

contextualização do conhecimento a partir de conteúdos específicos relativos a 

movimento, termodinâmica e eletromagnetismo contidos nos conteúdos 

estruturantes previstos no plano de ensino do ensino médio. 

 Poncsek (2002) conta que no século XVII aconteceu uma epidemia de peste 

que obrigou Newton a se recolher em sua propriedade, isso fez com que ele se 

dedicasse mais profundamente em seus estudos mudando a história da ciência, foi 

nesse ano que surgiu o teorema dos binômios e os cálculos diferenciais e integrais 

intervindo para sempre na história da matemática. Os estudos desenvolvidos em 

1666, considerado o ano dos milagres deram início a outras pesquisas que levaram 

mais 20 anos para serem aceitas na sociedade ficando depois conhecidas como Lei 

da gravidade e as Leis do movimento de Newton, conhecidos como as Leis de 

Newton. 

 A 1ª Lei de Newton compreende a lei da inércia, tendo por princípio que um 

corpo em repouso apresenta como tendência manter-se em repouso e um corpo em 

movimento apresenta uma tendência a manter-se em movimento, conclui-se então 

que um corpo só altera seu estado de inércia, se alguém, ou alguma coisa 

empreender sobre ele uma força resultante diferente de zero. 

 A 2ª Lei de Newton identifica-se como o princípio fundamental da dinâmica 

que compreende a aplicação de forças iguais em corpos diferentes, observando que 

desta forma não se produz a mesma aceleração, isso comprova que a força deve 

ser proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. 

 A 3ª Lei de Newton compreende o princípio da ação e da reação representado 

pela concepção de que as forças atuam sempre em pares e que para toda força de 

ação há sempre uma força de reação. 

 As leis de Newton aplicadas aos fundamentos da mecânica nos permitem 

compreender o movimento dos corpos e objetos, dos astros e suas aplicações no 

trânsito (MADRUGA, 2011).  



Segundo informação do DENATRAN a frota brasileira de veículos atual é de 

76.937.578 entre carros, caminhões e outros veículos, sendo que os automóveis 

compõem 56% da frota brasileira. Nos últimos dez anos a frota do país aumentou 

em aproximadamente 120%, o que representa também um aumento sério nas 

complicações do trânsito, isso exigiu mudanças na legislação de trânsito, obrigando 

os motoristas a estudarem para se tornarem habilitados a dirigir. No entanto, essa 

formação ainda é insuficiente, pois o trânsito brasileiro causa mais mortes por ano 

que uma guerra (DENATRAN, 2013). 

 Segundo Waiselfisz (2012) o número de acidentes no trânsito no Brasil cresce 

assustadoramente. Entre 1996 e 2010 foram registradas acima de meio milhão de 

mortes nos diversos tipos de acidentes de trânsito.  

 Para determinar os números da violência no trânsito toma-se como fatores 

determinantes o índice populacional e a frota brasileira. 

 Waiselfisz (2012) ainda apresenta uma tabela com os números da violência 

no trânsito e comenta que este tipo de violência irá superar os homicídios em pouco 

tempo. 

Tabela 2.1. Número e taxas de óbitos em acidentes de trânsito. Brasil: 

1996/2010* 

ANO NÚMERO TAXAS 

1996 35.281 22,5 

1997 35.620 22,3 

1998 30.890 19,1 

1999 29.569 18,0 

2000 28.995 17,1 

2001 30.524 17,7 

2002 32.753 18,8 

2003 33.139 18,7 

2004 35.105 19,6 

2005 35.994 19,5 

2006 36.367 19,5 

2007 37.407 19,8 

2008 38.273 20,2 

2009 37.594 19,8 

2010* 40.989 21,5 

TOTAL  518.500 

  Fonte: SIM/SVS/MS * 2010: dados preliminares (DENATRAN, 2012).  
  Nota: Adaptado pela autora em abril/2013. 
 



 A legislação de trânsito no Brasil é regida pela Lei 9.503/97, que regulamenta 

o trânsito no Brasil através do CTB – Código de Trânsito Brasileiro e suas 

resoluções complementares, pois cabe aos estados estabelecer resoluções, 

portarias e decretos regulamentando a aplicação da lei, e ainda, os municípios são 

responsáveis por normatizar os detalhes na organização do trânsito. 

 Segundo Pacievitch (2008) afirma que a sinalização é de extrema 

importância, uma vez que vias corretamente sinalizadas permitem orientar os 

condutores para transitar em segurança. Por isso, os sinais de trânsito precisam ser 

legíveis e visíveis durante o dia e à noite.  

 Destaca-se entre as leis de trânsito a necessidade de se educar os 

condutores, pois quando estes são conscientes dirigem com respeito e prudência, 

Por isso, existem campanhas direcionadas para educar desde a pré-escola para ser 

um cidadão consciente no trânsito, por meio de planejamento e ações coordenadas 

entre os órgãos e entidades da educação e do Sistema Nacional de Trânsito. Os 

meios de comunicação como a televisão e o rádio são obrigados a difundir as 

campanhas de educação no trânsito de forma gratuita. São os órgãos competentes 

do Sistema Nacional de Trânsito que determinam a frequência destas campanhas 

(DENATRAN, 2008). 

 A habilitação é importante e exige que os condutores sejam preparados e 

passem por exames junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito 

Federal. O condutor deve ser imputável, alfabetizado, possuir carteira de identidade, 

pois suas informações são registradas no RENACH (Registro Nacional de Carteira 

de Habilitação). As habilitações obedecem a uma determinação de categoria de 

acordo com a preparação para conduzir veículos leves ou pesados conforme a 

tabela apresentada a seguir: 

CATEGORIA TIPOS DE VEÍCULOS 

A Habilitação para dirigir veículos de duas ou três rodas 

B Condutor de veículo não abrangido pela categoria A, cujo peso total não 
ultrapasse os 3500 kg e o número de ocupantes não seja maior que 8 – além 
do motorista 

C Motorista de veículo motorizado usado em transporte de carga e cujo peso 
bruto total não passe dos 3500 kg. 

D Condutor de veículo motorizado usado no transporte de passageiros, cuja 
lotação passe dos 8 lugares, além do motorista. 

E Condutor de combinação de veículos cuja unidade tratora se encaixe nas 
categorias B,C e D e cuja unidade acoplada (semi-reboque, reboque, 
articulada) tenha 6000 kg ou mais de peso bruto total e a lotação ultrapasse os 
8 lugares. 

Fonte: DENATRAN, 2008. Adaptado pela autora 



 

3.2 UNIDADE DIDÁTICA 

 

 Esta unidade apresenta três módulos educativos, o primeiro está relacionado 

à apresentação do projeto para a comunidade escolar e envolvem professores, 

gestores, alunos e pais. O segundo módulo estuda as leis da física que estão 

relacionadas ao trânsito e que podem contribuir para conscientizar os futuros 

condutores sobre a importância de se compreender o trânsito para desenvolver 

direção defensiva no trânsito. O terceiro módulo é voltado para a aplicação dos 

conhecimentos na prática, envolvendo a observação do trânsito na cidade e 

solucionando problemas que indiquem a necessidade do conhecimento para evitar 

acidentes. 



 

MÓDULO I: DIVULGAÇÃO DO PROJETO PARA A 

COMUNIDADE ESCOLAR 

  

ATIVIDADE1: Apresentação do projeto para a 

comunidade escolar 

 

Objetivo: Explicar os objetivos do projeto e sua finalidade aos professores, gestores 

e comunidade escolar durante a semana pedagógica conduzindo para a reflexão da 

necessidade de se conscientizar os estudantes sobre a segurança no trânsito. 

Tempo: 2 horas aulas 

Recursos: Projetor de mídias, sala de aula, material de divulgação sobre trânsito. 

Desenvolvimento: Iniciar apresentando um filme sobre o trânsito para justificar e 

motivar a compreensão da comunidade escolar sobre a necessidade de se trabalhar 

a educação para o trânsito na escola. O filme escolhido para a apresentação é uma 

produção de estudantes que utiliza imagens de reportagens intercaladas com 

informações sobre as leis de Newton, o que já é uma demonstração da aplicação 

dos conhecimentos de física que vem acontecendo em muitas escolas. 

DIAS, Bianca. As três leis de newton e a segurança no transito.  

In: http://www.youtube.com/watch?v=MFvHbDl5D7U. Acesso em 05.11.2013. 

 

 

Fonte: HTTP//:www.google.com.br/imgres. Em 05.11.2013 

http://www.youtube.com/watch?v=MFvHbDl5D7U
http://www.google.com.br/imgres?sa=X&biw=1280&bih=599&tbm=isch&tbnid=_fXsdxaddH1yYM:&imgrefurl=http://www.diarioluziense.com/2010_04_01_archive.html&docid=BYej-ihLYNLv5M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_2ePYFVY6zVU/S8fxQbBfZtI/AAAAAAAACRw/SLhgQtnpYUc/s320/transito-seguro2.jpg&w=320&h=320&ei=ebN-Usy0LqbTsASdyIH4Cw&zoom=1&ved=1t:3588,r:89,s:0,i:355&iact=rc&page=6&tbnh=190&tbnw=190&start=86&ndsp=14&tx=114&ty=126


ATIVIDADE 2: Apresentar o projeto para os alunos 

e realizar o pré-teste. 

 

Objetivo: Explicar os objetivos do projeto para promover uma reflexão sobre a  

segurança no trânsito e sua relação com os conhecimentos das leis de Newton. 

Tempo: 2 horas aulas 

Recursos: Projetor de mídias, sala de aula, material de divulgação sobre trânsito. 

Desenvolvimento: Iniciar apresentando um filme sobre o trânsito para justificar e 

motivar a compreensão dos alunos sobre a necessidade de se estudar o trânsito a 

partir dos conhecimentos da física. O filme escolhido para a apresentação é uma 

produção de estudantes que utiliza imagens de reportagens intercaladas com 

informações sobre as leis de Newton, o que já é uma demonstração da aplicação 

dos conhecimentos de física que vem acontecendo em muitas escolas e um 

exemplo de trabalho a ser desenvolvido por eles durante o desenvolvimento do 

projeto, o que poderá culminar como resposta ao conhecimento construído.. 

DIAS, Bianca. As três leis de newton e a segurança no transito.  
In: http://www.youtube.com/watch?v=MFvHbDl5D7U. Acesso em 05.11.2013. 

 

Analise a figura abaixo: 

 

www.ciencias.seed.pr.gov.br 

Responda: O que a física tem a ver com o desenho? 

http://www.youtube.com/watch?v=MFvHbDl5D7U
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2185&evento=1


 PRÉ-TESTE 

Nome:_____________________________________turma____série___ 

Responda: 

Leia e assinale a alternativa correta: 

1. O que indica a palavra trânsito? 

a) Somente a movimentação de carros nas ruas. 

b) Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e 

animais 

c) Trânsito é o movimento de automóveis nas estradas. 

2. Por que é preciso existir uma legislação de trânsito? 

a) Somente para punir os motoristas infratores; 

b) Somente para prevenir acidentes; 

c) .São as normas legais que disciplinam todas as atividades que envolvem 

o trânsito nas vias abertas a circulação, uniformizando os conhecimentos 

e comportamentos. 

3. O que é preciso para se obter a Carteira Nacional de Habilitação? 

a. Ter um carro de sua propriedade 

b. Ter residência fixa no país 

c. Ser alfabetizado, ter mais de 18 anos, conhecer a legislação e passar nas 

provas do Sistema de Trânsito. 

4. São deveres do pedestre. 

a. O pedestre não precisa se preocupar com o trânsito é 

responsabilidade dos motoristas; 

b. Obedecer a sinalização, andar no acostamento e nas cidades nas 

calçadas, cruzar as ruas nas faixas de segurança, entre outros. 

c. Andar fora da calçada ou faixa, onde existir. 

5. Para que servem as placas de trânsito? 

a. Para distrair os motoristas 

b. Para enfeitar as ruas 

c. Servem para indicar as ações permitidas aos motoristas, alertar sobre 

condições, direção, distâncias, velocidade entre outras sinalizações 

que contribuem para organizar o trânsito. 

Responda : 



6. Existem outros tipos de sinalização além das placas, quais são? 

7. Você conhece a relação entre o conhecimento de física e o trânsito? 

8. Já estudou as leis de Newton? 

9. Você acha que a escola pode ajudar a diminuir os acidentes de 

trânsito? Por quê? 

 

 

 

Observe a placa e escreva seu significado:-

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



 

Módulo II 

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 

Objetivo: Compreender, pela leitura e análise 

de dados, as possibilidades de ocorrerem 

acidentes de trânsito.  

 

Atividade 3: Trânsito e Sociedade 

Objetivo: Analisar as possibilidades de acidentes criadas pelo desrespeito aos 

sinais de trânsito. 

Tempo: 4 horas 

Recursos : Textos impressos, revistas e apostilas das leis de trânsito, laboratório de 

informática, com acesso a internet, notícias de revistas e jornais sobre o trânsito. 

Desenvolvimento: 

Leia o texto: 

O Código de Trânsito Brasileiro – CTB - foi instituído através da Lei n. 9.503 de 

23 de setembro de 1997 e sua vigência deu-se a partir de 1º de janeiro de 1998.  

O Trânsito é como um espelho que reflete as manifestações culturais dos 

valores de uma determinada sociedade perante o mundo como um produto 

social, a legislação de trânsito pretende regular as condutas individuais do 

homem e também suas relações sociais e culturais. 

Responda: 

1. Qual a importância da legislação do trânsito? 

2. Por que é necessário que as leis de trânsito sejam rígidas? 



3. No Brasil morrem milhares de pessoas anualmente por causa do trânsito, e se 

o trânsito reflete a cultura social, o que falta para que a sociedade passe a 

respeitar o trânsito? 

 

 

 

 

Laboratório de informática  

1. Iniciar a aula questionando aos alunos se sofreram ou conhecem pessoas 

que sofreram acidente de trânsito. No quadro de giz anote as causas destes 

acidentes e estabeleça uma tabela para análise dos principais motivos que 

levaram ao acidente. Cruzar as informações levantadas na sala de aula com 

dados oficiais apresentados em sites na internet. Fazer um levantamento das 

notícias de acidentes de trânsito em revistas e jornais e cruzar com as 

informações levantadas. 

2. No laboratório de informática explicar quais os objetivos das atividades e 

estabelecer regras para o uso dos recursos disponíveis bem como os critérios 

que serão utilizados para avaliação das atividades realizadas no laboratório. 

3. No site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, 

disponível em:<http://www.dnit.gov.br/menu/rodovias/estat_acid. propor 

questões com os dados apresentados no site referente ao Número de 

acidentes por dia da semana.  

É um direito de todos 

um trânsito seguro, e 

dever dos órgãos e 

entidades assegurar 

esse direito! 



4. Usar os dados do estado do Paraná e organizar em ordem decrescente o 

número de acidentes por mês, considerando os totais apresentados. Quais 

meses houve maior número de acidentes? Qual seria o motivo? 

Considerando os totais, organizar em ordem decrescente o número de 

acidentes por dia da semana. Quais os três dias da semana em que houve 

maior número de acidentes? Qual seria o motivo?  

Só para concluir! 

 

Trânsito é a utilização das vias por pessoas, 

veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não. Sua finalidade é a 

circulação, parada, estacionamento e operação 

de carga e descarga. Espera-se que os 

condutores conheçam, respeitem e obedeçam às 

leis do trânsito, que os pedestres se comportem 

dentro dos padrões esperados e que a 

sinalização funcione e auxilie as relações entre 

condutores, pedestres e demais usuários da via. 

 



 

Atividade 4:  

Promoção de uma palestra sobre o trânsito 

Objetivo: Criar hábitos de convivência social e de relações estáveis no trânsito. 

Tempo: 4 horas aulas 

Recursos:Palestrante (policial de trânsito ou formador de condutor), projetor de 

mídias, apostila dos cursos de educação para trânsito, computador, figuras sobre o 

trânsito, charges,etc. 

 

Desenvolvimento: 

 

 O principal usuário do trânsito é o homem, portanto humanizar o trânsito é 

redundância, pois isto é obrigação ética de toda a sociedade, visto que somos os 

beneficiários diretos dessa humanização. A educação para o trânsito é fundamental 

para a manutenção da vida. 

 O palestrante deverá abordar as relações humanas no trânsito, cidadania, 

responsabilidade, alcoolismo, cultura social, impunidade e a violência no trânsito. 

 Após ver e ouvir o palestrante os alunos poderão fazer perguntas sobre o 

tema tratado. 

 Em seguida poder-se-á desenvolver atividades sobre a educação para o 

trânsito. 

Analise a charge 

 

a. Escreva um texto sobre o que aprendeu sobre a educação para o trânsito. 



 

 

b. Baseando-se nos conhecimentos construídos com a pesquisa na internet e a 

palestra sobre o trânsito, responda as questões relacionadas ao 

comportamento ético em relação ao mesmo. 

 As questões abaixo contribuem para nortear a pesquisa: 

1. Qual o comportamento adequado para um motorista em relação ao ciclista? 

2. Como deve ser o comportamento do ciclista em relação ao trânsito? 

3. O que necessário e obrigatório ao motociclista para garantir a sua segurança 

no trânsito? 

4. Que velocidade permite manter-se em segurança em dia de chuva? 

5. Por que o cinto de segurança contribui para minimizar riscos no trânsito?  

O QUE DIZ O CTB SOBRE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO? 

  
Da mesma forma como precisamos aprender a ler para entender o mundo e transformar o mundo. 
Nós precisamos passar por um processo de alfabetização também no trânsito. Precisamos aprender 
a ler nossa cidade, nossas ruas e estradas. 
Apesar de existir uma portaria do Ministério da Educação e do Desporto de 1991, orientando escolas 
e professores para o ensino da educação de trânsito, bem poucos da rede nacional de ensino tem 
conhecimento. Em 1994, por decreto do então Presidente da República, Itamar Franco, foi 
institucionalizado o "Ano Nacional da Educação para o Trânsito. A não ser pela iniciativa de algumas 
empresas privadas e ações isoladas de algumas escolas e professores bem pouco foi feito. 
Mas agora, esta situação deve mudar. O novo Código de Trânsito Brasileiro, sancionado no último 
dia 23 de setembro, pelo Presidente da República, em seu Capítulo VI, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da educação de trânsito: 
Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente 
do Sistema Nacional de Trânsito. 
§ 2º Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura 
organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes 
e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. 
Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de 
âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e à 
Semana Nacional de Trânsito. 
§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas 
no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais.§ 2º As campanhas de que 
trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e 
imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundir gratuitamente, com a freqüência 
recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. 
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º,2º e 3º graus, 
por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e de educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas 
respectivas áreas de atuação. 
Parágrafo único. Para a finalidade prevista de artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, 



mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 
diretamente ou mediante convênio, promoverá: 
I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo 
programático sobre segurança de trânsito; 
II - a adoção de conteúdos relativos a educação para o trânsito nas escolas de formação para o 
magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; 
III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para o levantamento e análise de dados 
estatísticos relativos ao trânsito; 
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares 
universitários de trânsito, com vistas a integração universidades-sociedade na área de trânsito. 
Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do 
CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 
socorros em caso de acidente de trânsito. 
Parágrafo único. As campanhas serão de caráter permanente por intermédio do Sistema Único de 
Saúde - SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 76. 
Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da 
Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à 
prevenção de acidentes. 
Parágrafo único. O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados destinados à 
Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
serão repassados mensalmente ao coordenador do sistema Nacional de Trânsito para aplicação 
exclusiva em programas de que trata este artigo. 
Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de 
educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento 
das obrigações estabelecidas neste capítulo. 

Fonte: http://transitolandia.webs.com/atividades.htm. Em 06.11.2013 

 
 



 

MÓDULO III - A RELAÇÃO ENTRE TRÂNSITO E 

LEIS DE NEWTON 

Objetivo: Estabelecer uma relação entre 

trânsito e as leis da física. 

 

ATIVIDADE 5 

As leis de Newton e o trânsito. 

Objetivo: Compreender a relação entre as leis da física teorizadas por Newton e o 

trânsito. 

Tempo: 8 aulas 

Recursos: Livros, biblioteca, sala de aula, materiais dos alunos, exercícios 

impressos. 

 

Observe: 

 

www.ciencias.seed.pr.gov.br 

 

No trânsito a física denomina a interação entre corpos de acidente, por quê? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RtNDH32BEitrZM&tbnid=6Yu4ZDzCI21PQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2185&evento=1&ei=hbZ-UtKJNfbJsQTY4oDICQ&bvm=bv.56146854,d.cWc&psig=AFQjCNHzA3ZoR29kDdVmWsPzE2OsfdCAog&ust=1384121594193761
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=2185&evento=1


______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar uma experiência 
 

Material: 1 copo, ¼ de papel sulfite, 1 moeda  
 
Colocar a folha de papel sobre a boca do copo e a moeda sobre a boca do 
copo. A moeda está inerte sobre o copo, se tirar o papel devagar a moeda 
permanecerá sobre o papel. Se tirar o papel rapidamente a moeda cairá dentro 
do copo. 

 

A experiência serve para demonstrar a intervenção de uma força sobre a inércia, da 

mesma forma que uma pessoa dentro de um carro ela permanece inerte, o carro se 

movimenta, se o carro para bruscamente a pessoa será movimentada bruscamente. 

DEFINIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE NEWTON 

 

 

 

 

 

A causa de toda 

variação de 

movimento é sempre 

uma força 

A força da queima do combustível 

transmite para as rodas do carro 

uma força de tração que vence as 

forças do ar e de atrito em 

consequência o corpo adquire 

aceleração. 

Todo corpo em 

repouso tende a 

permanecer em 

repouso, ou seja, na 

inércia... 

Segundo a lei da inércia, se nenhuma força atua sobre um corpo, ou se a 

resultante das forças que atuam for nula, ele fica em repouso ou com 

movimento retilíneo uniforme. 



 

A segunda Lei de Newton: Força e aceleração 

 

 Ao refletir sobre a lei da inércia percebemos que para que um corpo se 

movimente é preciso que sobre ele atue alguma força, assim, ao estudar os 

movimentos Newton percebeu que as forças produzem acelerações nos corpos, 

desta forma, ele relacionou força e aceleração. Para Newton a aceleração de um 

corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Essa 

proposição, também conhecida como segunda lei de Newton é escrita 

matematicamente da seguinte forma: 

F = m . a 

 

 Onde:  

 F é resultante das forças que atuam sobre os corpos; 

 m é a massa do corpo: 

 a é a aceleração que o corpo adquire. 

Essa expressão mostra que a força resultante é diretamente proporcional à 

aceleração adquirida pelo corpo. Isso significa que, quanto maior a força, maior a 

aceleração; quanto menor a força, menor a aceleração. Mostra também que para 

uma determinada força resultante, quanto maior a massa de um corpo, menor a 

aceleração que ele adquire, e vive versa. 

 A TERCEIRA LEI DE NEWTON: AÇÃO E REAÇÃO 

 

A terceira lei do movimento consiste na 

constatação de que a toda ação corresponde 

uma reação de mesma intensidade e direção, 

mas em sentido contrário. 



 É necessário considerar que existe uma força normal, para comprovar isto se 

considera como exemplo o peso de uma pessoa sobre um banquinho, o peso atua 

como uma força de cima para baixo e o banquinho atua com a sua força de baixo 

para cima, a essa força de ação e reação dá-se o nome de força normal. 

Atividades 

1. Responda:  

a. Segundo Newton qual é a causa da variação de um movimento? 

b. O que diz a primeira lei do movimento? Apresente dois exemplos práticos. 

c. Por que é necessário tomar cuidado ao dirigir na chuva? 

d. O que diz a segunda lei de Newton? 

e. Por que um caminhão vazio parte mais rápido que um caminhão 

carregado? 

f. O que diz a terceira lei do movimento? 

g. Qual é a relação entre massa e força? 

 

 

Fonte. www.educadoresdotransito.com.br. Em 06.11.2013. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aZcPA-iYs1Y8WM&tbnid=qRdf62XWIVuzcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://educadorestransito.zip.net/&ei=QOF_Ur_UPML7kQfC04H4DQ&bvm=bv.56146854,d.dmg&psig=AFQjCNEy8L0TPWzpEaWEvCo-yz5_VQtkdw&ust=1384198654655300


ATIVIDADE 6 

 Práticas da aplicação das leis de Newton 

no trânsito. 

 

Tempo: 12 horas  

 

Objetivo: Realizar uma aula aplicando as leis de Newton no trânsito, ir com a turma 

para a rua, medir, distâncias, tempo dos semáforos, força dos motores, freios, etc. 

 

Recursos: Trena, material de anotação, laboratório de informática, material 

impresso com questões para serem solucionadas. 

 

O QUE OBSERVAR? 

 Nesta aula os alunos observarão a distância mínima entre os carros, 

aprendendo a responsabilidade do motorista em manter a distância em relação ao 

carro da frente. Além disso, também é necessário desenvolver conhecimento sobre 

a passagem no sinal amarelo, se existe uma legalidade em relação a esse tipo ação 

no trânsito. 

 

 DISTÂNCIA MÍNIMA EM 

RELAÇÃO AO CARRO DA 

FRENTE 

PASSANDO O SINAL 

AMARELO 

PROBLEMA Qual é a separação mínima 
que possibilita ao carro de trás 
parar sem colidir com o da 
frente? O Código de trânsito 
prevê uma distância mínima 
de segurança em cerca de  
15m em até 60 km/h, isto 
procede? 

Ao se aproximar do sinal ele 
fica amarelo, o motorista deve 
avaliar a velocidade? A 
distância até o cruzamento?a 
largura do cruzamento? O 
tempo do sinal amarelo? 

HIPÓTESES - Os dois motoristas não 
possuem tempo de resposta 
idêntico; 

- A legislação varia de um local 
para outro; 
- A duração do sinal amarelo é 



- Os carros não freiam na 
mesma proporção 

pequena e a velocidade 
permitida é mínima, o que pode 
reduzir o perigo de colisão é o 
sinal da rua transversal 
demorar um ou dois segundos 
para abrir depois que o sinal 
fechar. 

 

A partir das informações acima poderemos definir os tipos de problemas para os 

quais buscaremos solução  

1-O engavetamento é um tipo comum de acidente que ocorre quando motoristas 

deliberadamente mantém uma distância do carro que se encontra à sua frente e este 

último repentinamente diminui a velocidade. 

Em um trecho retilíneo de uma avenida, dois automóveis seguem no mesmo sentido 

e na mesma faixa de trânsito, desenvolvendo, ambos, velocidade de 60 km/h. Num 

dado momento, os motoristas veem a frente o semáforo com sinal vermelho.  

Os motoristas, pisam simultaneamente nos freios de seus veículos aplicando, 

respectivamente, acelerações de intensidades 3m/s2 e 2m/s2. 

Supondo desaceleração constantes, a distância inicial mínima de separação entre o 

para-choque do carro (traseiro)  e o do carro (dianteiro), suficiente para que os 

veículos parem, sem que ocorra uma colisão  é de quanto metros? 

2- Um motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 70km/h. A sua 

frente numa distância de 60 m tem um semáforo. O motorista tem que parar pois o 

semáforo esta vermelho. Qual o tempo que o motorista irá gastar desde o momento 

que acionar os freios até parar?   

3- Na rua da cidade trafega um caminhão de 6000 kg que se move a 10m/s. 

Acelerando durante 20 segundos, sua velocidade passa para 20m/s, mantendo a 

mesma direção e sentido. Determine o módulo da força média e a aceleração do 

caminhão. 

4 -  Um passageiro imprudente esta sentado no banco de trás de um automóvel em 

movimento uniforme, sem o cinto de segurança. No momento em que o motorista 

freia pois o sinal fecha, o passageiro se choca com o banco da frente . Explique o 

fato baseado em leis físicas. 
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