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DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 
RELATÓRIO  01/JANEIRO A 10 DE ABRIL/2013 – 100 DIAS GOVERNO 
 
PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO PARA MOBILIDADE U RBANA 

A gente aprende, Agente ensina 
 
Alunos das escolas de Ensino Fundamental II 
Agentes da Mobilidade Urbana realizam pequenas palestras sobre segurança e educação no trânsito, apresentando 
conceitos de mobilidade urbana. 
O projeto tem por objetivo promover a aproximação e interlocução direta com os alunos, corpo docente e comunidade 
escolar, discutir questões relacionadas à segurança, educação no trânsito, mobilidade urbana e, valorizar a imagem do 
agente como um profissional que, além de fiscalizar e orientar, também educa crianças e jovens quanto aos 
comportamentos seguros no trânsito. 

 

 

Teatro de Fantoches – Cidadania e Mobilidade 
 
Alunos das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I 
Teatro de fantoches que aborda de forma lúdica conceitos de segurança no trânsito, acessibilidade, sustentabilidade, 
pautados em valores como respeito, cidadania, ética e inclusão social. Após a apresentação, um Agente da Mobilidade 
Urbana continua o diálogo com as crianças, tirando dúvidas e aprofundando temas abordados no teatro. 
 
A atividade se estende com o envolvimento da coordenação pedagógica e docentes, que recebem projetos pedagógicos 
com orientações de como trabalhar, de forma transversal ao currículo escolar, os conceitos apresentados. 
 

 
 

5.500 alunos  

10 escolas  

2.700 alunos  

07 escolas  
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Idosos em Movimento 
 
Pessoas da terceira Idade, Instituições e Centros de Saúde 
 
Realização de oficinas com objetivo de conscientização das pessoas da terceira 
idade sobre segurança no trânsito, visando reduzir acidentalidade com este 
segmento, em especial o atropelamento. As oficinas trazem conteúdos e conceitos 
específicos para este público e discutem suas condições de circulação. 
 
 
 
 
 
 

PARTY - Programa de prevenção ao trauma  
relacionado ao uso de álcool na juventude 

 
Alunos Ensino Médio - Jovens 
 
O Programa tem como objetivo prevenir os acidentes de trânsito envolvendo adolescentes que estão cursando o ensino 
médio e em idade próxima a tirar a habilitação, sensibilizando-os quanto aos riscos da imprudência e orientando para a 
realização de escolhas seguras na circulação. 
 
Os estudantes participam de uma visita ao Hospital de Clínicas da UNICAMP e acompanham palestras educativas, com 
períodos de reflexão sobre seus atos e breves visitações a alguns setores do hospital. No total, a ação educativa tem 
duração de quatro horas e conta com a participação da Liga do Trauma, Secretaria de Saúde, EMDEC, SAMU 192, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Centro de Reabilitação, Secretaria de Estado de Educação e outros parceiros.  
A ação tem continuidade na escola, onde professores desenvolvem projetos pedagógicos interdisciplinares no sentido 
de aprofundar os conteúdos discutidos. 
 
O projeto recebeu o Prêmio Denatran de Educação para o Trânsito,  
1º lugar na Categoria Educação para o Trânsito no ano de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palestras em empresas 

Direção Defensiva, Acidentalidade e Mobilidade Urbana 
 
Funcionários de empresas públicas e privadas, 
SIPAT´s. Palestra sobre acidentalidade no 
município, direção defensiva e atitudes seguras 
no trânsito (SIPATs, capacitações e outros 
eventos nas empresas). 
 
Início das atividades: abril  
 

120 pessoas  

03 Instituições  

370 pessoas  

03 Escolas e calouros do curso 
Enfermagem e Medicina  
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Leitura, a melhor viagem! 
 

Usuários do transporte público 
 
Projeto de disponibilização de livros para usuários do transporte público, nos 09 
terminais e Terminal Rodoviário, com objetivo de proporcionar bem estar aos 
usuários que estão em deslocamento nos ônibus e incentivar o hábito de leitura. 
A doação dos livros é feita por pessoas físicas e jurídicas que se sensibilizam 
com as campanhas realizadas. 
 
Será realizada pesquisa de perfil do usuário do Projeto e reformulação da 
identidade visual. 
 

170.000 livros em circulação, desde o início do pro jeto 
 
 

Curso Semipresencial de Educação para o Trânsito e Mobilidade Urbana 
 

Professores da Rede Estadual e Rede Municipal 
 
Curso para formação de coordenadores e professores da Secretaria 
Educação e Diretorias Leste e Oeste (Estado), com objetivo de oferecer 
fundamentação teórica e prática para que os participantes realizem, de forma 
autônoma, a educação para o trânsito como tema transversal. Este curso é 
um instrumento para atendimento e implementação da Lei Nº 14.127 de 
setembro de 2011 que inclui Mobilidade Urbana e Educação de Trânsito 
como temas do currículo a serem desenvolvidos de forma interdisciplinar nas 
Unidades Escolares do Ensino Fundamental do Município de Campinas. 
 
Publicação no Diário Oficial em março. A divulgação está sendo realizada na 
rede estadual e o inicio do curso com 2 turmas de 40 professores será em  
abril/2013. 

 

 
 
 

Atividade educativa com ciclistas mirins – Ciclofaixa Taquaral 
 
Ciclistas mirins, pais e população em geral 
 
Orientação crianças e pais sobre uso adequado da bicicleta (uso de equipamentos de 
segurança, regras, etc) e segurança no trânsito, realizada pela equipe de educadores 
da EMDEC, todos os dias de funcionamento da Ciclofaixa Taquaral. 
 

Atividade realizada no 
Kartódromo. 
 
 

 

Ciclo “Conversas sobre mobilidade urbana” 
 
Profissionais da área de transporte e trânsito e outras que tenham afinidade com o tema, 
alunos, professores (universidades) 
Ciclo de debates sobre temas da Mobilidade Urbana, definidos a partir das diretrizes de gestão 
do município, sendo importante espaço para troca de experiências e estabelecimento de 
parcerias com as diversas áreas de atuação (inclusive de outras cidades).  Inicio em 15/04 com 
edição especial Transporte sobre Trilhos. 
Primeiro módulo: Edição especial de abertura dia 15/04/2013

600 crianças em 12 domingos 
de atendimento   
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CAMPANHAS EDUCATIVAS E EVENTOS  

Campanha Carnaval  “Bebida e direção. Pule fora dessa” 
 
Conscientização em relação aos riscos da combinação bebida e velocidade.  
Instalação de faixas em 30 pontos da cidade e produção de banner informativo sobre mudanças na circulação 
Produção e distribuição de leques com mensagens educativas nos blocos carnavalescos e carnaval de rua. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ampliação do horário do Bilhete Único  

 
Campanha informativa sobre a ampliação do horário de integração com o Bilhete 
Único. 
 
Produção e distribuição de 200.00 folhetos informativos em todos os terminais da 
cidade. 
Foi realizada também abordagem educativa sobre as atitudes cidadãs no 
transporte público como respeito aos assentos preferenciais, uso de fones de 
ouvidos para som. 
  
 

 
Comemoração ao Dia Internacional da Mulher  

Inspeção Veicular e Poesia no Transporte Publico  
 
Inspeção veicular 
Visando conscientizar, principalmente as mulheres motoristas, por conta da comemoração do Dia Internacional da 
Mulher, no dia 08 de março, a EMDEC realizou inspeções veiculares gratuitas a todas que levaram seus carros. 
No Campinas Shopping com apoio da Bono Pneus e no Departamento de Inspeção Veicular da EMDEC, na Av. John 
Boyd Dunlop com apoio da Bosch Service, foram checados itens importantes como pneus, freios, parte elétrica entre 
outras e também realizada a medição da emissão de poluentes. 
 
Poesia 
Também foram produzidos cartazes em homenagem ao Dia, com poesias do Portal dos Poetas e instalados nos ônibus 
do transporte público da cidade. Poetas declamaram também suas poesias no Terminal Central. 
 
Para as funcionárias da empresa, foram realizadas diversas atividades, incluindo palestras, cinema, café da manhã e 
poesias. Participação de 300 funcionárias. 
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FORMAÇÃO INTERNA DE NOVOS COLABORADORES  
 
Curso de formação para novos funcionários da EMDEC, em especial da equipe da Diretoria de Desenvolvimento 

Institucional. A equipe terá como uma de suas responsabilidades entrar em contato com as comunidades do município e 

buscar oportunidades para realização dos programas de formação para diferentes públicos. Para que possam realizar 

este trabalho, será realizada uma formação de mobilidade urbana com 40 horas divididas em 5 dias. 

Já foram realizados dois módulos:  

1 – Mobilidade Urbana: O que é e como está presente em nosso dia a dia  (15/02) 

2 – A construção do território: espaço, história e mobilidade (05/04) 

Participação de 20 pessoas por módulo. 

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 
 
PROGRAMAS PERMANENTES 
 

• Criação do Observatório do Trânsito 
• Ampliação do Projeto Party para escolas municipais e jovens do Ceprocamp, Fumec e EJA 
• Restruturação do projeto Leitura, a melhor viagem! 
• Projeto de formação do professores da Rede Municipal 
• Projeto com jovens do Jovem.com 
• Projeto Protagonismo Juvenil 
• Projeto de conscientização de gestantes sobre uso das cadeirinhas 
• Projeto para inserção de conteúdos de cidadania na circulação em instituições religiosias (catequese, grupo de 

jovens, escolas dominicais etc) 
• Criação de uma mini cidade de trânsito 
• Concursos Sedutran e Artemob 
• Preparação do edital para eleição do mascote da EMDEC 

 
CAMPANHAS E EVENTOS 
 

• Dia Mundial da Paz no Trânsito (21/04) 
• Campanha Passe Lazer  
• Campanha de Segurança no Trânsito (geral) 
• Inspeções veiculares 
• Dia do Trabalhador 
• Semana do Meio Ambiente 
• Semana Municipal de Trânsito 
• Jornada Internacional “Na cidade sem meu carro” 
• Dia do agente da mobilidade urbana 
• Dia mundial em memória as vitimas de trânsito 

 
NUCLEO DE CRIAÇÃO  
 

• Padronização de documentos e toda a comunicação visual da empresa 
• Criação de grupo de Sustentabilidade  
• Produção de materiais para todas as áreas da empresa (faixas, cartões, assinatura eletrônica, etc) 
• Produção do layout para adesivos das estações de transferência e terminais 

 
10/04/2013 

Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
Humberto de Alencar 

 
Gerência de Educação e Cidadania 

Silvana Sandoval 
 

Departamento de Programas de Educação 
Débora Cristina Damasco 


