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Guia de atividades 

INTRODUÇÃO 
 

O Maio Amarelo é um movimento que visa a preservar a vida no 
trânsito, através de ações coordenadas entre poder público e 
sociedade civil.   
 
A iniciativa foi criada em 2014 pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária (www.onsv.org.br), em apoio à Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da ONU. Em 2021, o tema 
será “RESPEITO E RESPONSABILIDADE: PRATIQUE NO TRÂNSITO”.  
 
Neste contexto de pandemia, estamos engajados em ações que 
envolvem a conscientização para a redução de sinistros de trânsito 
assim como na prevenção da Covid-19, durante a mobilidade em 
todos os tipos de modais. As medidas de segurança, 
individualmente tomadas, somam-se para proteger a todos e 
todas.  
 
Em Campinas, o movimento é organizado pela Emdec e pela 

Setransp, que desenvolveram ações em defesa da vida. Este guia 

contém sugestões de atividades para empresas, escolas e outras 

instituições, contemplando crianças, jovens, gestantes e idosos.  

Nosso objetivo é subsidiar e criar novas parcerias para enfrentar a 

violência no trânsito, que é feito por pessoas, não veículos. O Maio 

Amarelo precisa despertar a consciência de que todos são 

responsáveis pela segurança da circulação.  

Participe conosco. Vamos construir um trânsito mais humano!  
 
Está em nossas mãos a conquista da paz em nossa cidade. 
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• Iluminação da fachada;  

• Confecção do laço amarelo;  

• Confecção de máscaras amarelas para os colaboradores 

• Minipalestras virtuais voltadas para a segurança no trânsito.  

Ações que empresas podem realizar no Maio Amarelo 

Sabe aquele laço rosa distribuído durante 
o Outubro Rosa? Pois, no Maio Amarelo 
ele também é um símbolo, só que, claro, 
na cor amarela. A ideia é que o uso do 
laço lembre às pessoas da importância de 
um trânsito seguro e do papel de cada 
um nesse movimento.  

 Distribuição de laços amarelos 

Que tal mobilizar os colaboradores para 
que todos usem, em um dia de maio, a 
máscara amarela? Além da conscientização 
e responsabilidade na busca por um 
trânsito seguro, a contribuição de cada um 
no combate a Covid-19 também é 
r e f o r ç a d a , 
d e s t a c a n d o  o 
respeito que todos 
devemos ter, um 
pelo outro.  

   Distribuição de máscaras  

Dica:  

Programe a confecção e a 
d i s t r i bu i ção  da s  másca ra s 
higienizadas e dos laços amarelos na 
empresa. Eles podem ser deixados, 
devidamente embalados, na mesa 
colaborador ou entregues na entrada 
da empresa.  

 
* Não se esqueça de distribuir também 
alfinetes, ou já deixá-los presos aos laços, para 

que seja possível colocá-los na roupa. 

Escolha um dia do mês de maio para 
convidar todos os colaboradores a irem 
vestidos de amarelo. Vocês podem pedir 
para quem aderir ao movimento juntar os 
colegas e tirar uma foto, publicando nas 
redes sociais com a hashtag 

Pode ser criado um espaço para que os 
colaboradores postem suas fotos, na 
intranet. 

 No fim do mês, as fotos podem ficar 
expostas em algum local da empresa, ou 
pode ser feito um vídeo de fechamento 

     Dia de vestir amarelo 

Que tal iluminar a fachada de seu prédio de 
amarelo? Você pode fazer isso utilizando 
filtro de gelatina para iluminação com os 
holofotes que você já possui ou refletores 
coloridos, que poderão ser aproveitados 

     Iluminação da fachada 
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Num local de movimento, crie um painel. Decore este painel com as cores amarela e 
preta, e no centro ou no local mais alto escreva, bem grande: “Qual a sua contribuição 
para um trânsito mais seguro?”. Ou ainda, aproveitando o tema do movimento neste 
ano, escreva exemplos de responsabilidade e respeito no trânsito. 

Também pode ser legal pedir para as pessoas escreverem qual o compromisso delas, a 
partir de hoje, para a construção de um trânsito mais 
seguro, por exemplo: “Eu me comprometo…: escreva 
aqui seu compromisso para um trânsito mais 
seguro’’.  

Peça que cada um use sua própria caneta e um post-

it para escrever sua mensagem.  

• Deixe ao lado álcool em gel 70% para que as 

pessoas possam higienizar as mãos após deixarem sua contribuição.  

• Incentive que cada um use a própria caneta e post-its. 

     Painel colaborativo 

Durante alguns dias, peça para as pessoas enviarem fotos de quem espera por elas em 
casa ou de alguém por quem elas sabem que são amadas. 

As fotos podem ser enviadas por e-mail, ou carregadas num local específico na intranet. 

Num local de circulação, como elevador, refeitório ou hall de entrada, monte um painel 
com as imagens recebidas. No centro, em destaque, escreva uma mensagem de impacto, 
como: “Tem alguém te esperando em casa. Dirija com segurança”. Ou ainda “Sua escolha 
faz diferença para quem te espera chegar”. 

Deixe o painel exposto durante todo o mês de maio para contribuir com a reflexão. 

                       Boas escolhas por quem te espera 

Que tal convidar alguém ou até mesmo engajar sua equipe para a realização de uma 

pequena palestra sobre segurança no trânsito? Se precisar de conteúdos visite nosso 

site.   

 

 

     Minipalestras online voltadas para a segurança no trânsito    

https://jefpower.com/mural-ly-um-espaco-criativo-e-colaborativo-parte-1/ 
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Durante o mês de maio, montar ou decorar a vitrine em 

determinado dia ou semana com produtos, peças ou 

adereços na cor amarela. Exemplo: vestir os manequins com 

roupas amarelas ou colocar o laço amarelo em cada um.  

    Lojistas e comércio 

Durante o mês de maio, decore as salas da 

empresa com móbiles impressos em papel de 

alta gramatura (como couché 300 gr) e prenda-

os ao teto com fios de nylon. 

    Móbile de teto 
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• Muitas ações podem mobilizar a comunidade escolar em torno do Maio Amarelo;  

• A mobilidade urbana pode ser apresentada como tema transversal em todas as áreas 
do conhecimento. 

• Dinâmicas e oficinas virtuais envolvendo idosos e gestantes.  

• Participe dos eventos virtuais que a EMDEC realizará durante o Maio Amarelo para os 
públicos: escolas, idosos e pessoas com deficiência. 

Iniciativas que escolas e instituições podem realizar 

Propomos a organização de uma gincana durante todo o mês de maio, com mobilização 
dos alunos para realizar campanhas, virtuais e entre a comunidade escolar, de 
conscientização e adoção de comportamentos seguros no trânsito.  
 
A gincana pode começar com uma roda de conversa, onde os professores irão expor o 
tema para os alunos, apresentar a proposta e passar as diretrizes. 
 
As demais atividades da gincana devem ser organizadas de acordo com as etapas de 
desenvolvimento dos alunos. 

 
Propostas detalhadas de atividades pedagógicas para Educação Infantil e Ensino 
Fundamental e Médio, com metodologias ativas e híbridas, de acordo com as 
diretrizes da BNCC, serão disponibilizadas no site do Maio Amarelo da EMDEC. 
 
Faça sua adesão ao movimento para receber as informações em primeira mão!  
www.emdec.com.br/maioamarelo 

    Gincana pela segurança no trânsito 

• Exposições sobre o tema; 

• Rodas de conversa; 

• Envolvimento dos grêmios estudantis e demais atividades que integrem os temas da 
segurança no trânsito ao currículo escolar; 

• Fazer o “Dia do Amarelo” e decorar a escola com cartazes, bexigas e bandeiras 
amarelas. 

 
A realização de todas as atividades propostas deve respeitar as determinações de 
segurança sanitária e higiene pessoal devido ao contexto da pandemia da Covid-19 

    Atividades educativas envolvendo toda a escola 

http://www.emdec.com.br/maioamarelo
http://www.emdec.com.br/maioamarelo
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Você pode enviar recados e comunicações nos cadernos dos alunos, ou por e-mail. 

Baixe o material no hotsite www.emdec.com.br/maiomarelo 

Aborde o tema em reuniões virtuais com os familiares, para conscientização a respeito, 
adoção de comportamentos seguros no trajeto e entorno da unidade escolar e busca de 
novas soluções. 

Os assuntos podem estar relacionados a dispositivos de retenção para crianças 
(cadeirinhas), embarque e desembarque seguro, contratação de transporte escolar 
adequado, entre outros. 

    Comunicação com os familiares 

Poste fotos das atividades realizadas na escola e estimule 
os alunos que já fazem uso das redes sociais a criarem 
conteúdos sobre o tema. 

Como parte da gincana pode ser feito um desafio de 
posts mais criativos sobre o tema. 

Use a hashtag #MaioAmareloCps 

    Compartilhando nas redes sociais 

http://www.emdec.com.br/maioamarelo
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Estamos acostumados a cuidar para que as crianças e bebês não sofram acidentes 
domésticos, mas é importante também estender esses cuidados às situações de trânsito. 
 
Palestras realizadas em cursos de gestantes promovem a sensibilização e conscientização 
dos futuros pais e mães sobre os riscos que bebês e crianças correm quando não utilizam 
os equipamentos de segurança, além de orientar acerca da importância das escolhas 
seguras nos deslocamentos. 
 
O tema deve ser discutido permanentemente, já que trata de prevenção, por isso, 
sugerimos algumas atividades que podem ser realizadas: 
 

• Convide amigos e gestantes para uma reunião virtual. 
 

• Apresente o movimento Maio Amarelo e o tema de 2021: “”RESPEITO E 
RESPONSABILIDADE: PRATIQUE NO TRÂNSITO”, destacando a importância da 
responsabilidade de cada um para a segurança da circulação. 

 
Utilize os materiais e vídeos do ONG Criança Segura para realizar apresentações sobre o 
uso correto dos equipamentos de retenção ao transportar crianças: 
www.criancasegura.org.br 

Ações para gestantes 

criancasegura.org.br
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EMPRESA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 
Ayrton Camargo e Silva 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

Vinícius Lima Riverete 
 
 

Material elaborado pela equipe técnica da: 
 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E RELACIONAMENTO EXTERNO 
Débora Cristina Damasco 

Roberta dos Reis Mantovani 
 

PROCESSO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

Mariângela Marini dos Santos Pereira 

 

 

 

 

Contato: 

maioamarelo@emdec.com.br 

 

 

 

 
 

Ficha Técnica 


