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Vias no trânsito
Via é uma palavra usada para identificar caminhos, trilhas ou outro tipo de 
superfície por onde circulam veículos, pessoas e animais. Saber reconhecer os 
diferentes tipos de via e compreender as atitudes dos pedestres e dos condutores 
que são adequadas em cada uma delas é fundamental para a convivência segura 
no trânsito.

1) Normalmente, as pessoas passam por diferentes lugares no dia a dia delas. 
Contudo, muitas delas escolhem fazer caminhos curtos ou seguir por 
atalhos, desenhando, assim, seus próprios passos. Pensando dessa maneira, 
como você poderia imaginar as vias por onde as pessoas circulam dentro da 
escola? De onde e para onde elas se deslocam? Existem conflitos entre os 
usuários na circulação dessas vias?

2) O quadro a seguir é composto por três colunas: na primeira delas, 
encontram-se alguns tipos de vias; na segunda, identifica-se a quem se 
destina cada uma dessas vias; na terceira, estão listados alguns cuidados 
que devem ser adotados pelos pedestres. 

Contudo, você deve ter percebido: as informações estão embaralhadas! 

Você está diante de um desafio! Descubra quem é o usuário que se destina 
a cada uma das vias e quais são os cuidados que os pedestres precisam 
adotar em cada uma delas. Depois de descobrir, pinte os 3 tipos de vias com 
3 cores diferentes e dê as mesmas cores para as informações de cada coluna 
relacionadas a cada tipo de via. 

Tipos de via A quem se destina Cuidados que o pedestre deve adotar

Calçada Via destinada à circulação 
exclusiva de bicicletas.

Para cruzar esse tipo de via, os pedestres devem 
utilizar a passagem de nível ou a passarela, 
quando houver. Se for preciso caminhar por 
essa via, os pedestres precisam utilizar o 
acostamento, posicionando-se bem no canto 
dele e caminhando na direção oposta aos carros.

Rodovia

Via destinada à circulação 
exclusiva de pedestres e 
que dá acesso às garagens 
e aos estacionamentos.

Para atravessar esse tipo de via, é preciso que os 
pedestres observem o movimento dos ciclistas.

Ciclovia
Via destinada à circulação 
exclusiva de veículos 
automotores.

Para caminharem com segurança nesse tipo 
de via, os pedestres precisam  prestar atenção 
nos automóveis que cortam essa via para 
acessar as garagens e os estacionamentos.

Nome:  _______________________________________________________________________________________

Turma:  ______________________________________ Data:  ________________________________________

Os conflitos 
existentes nas vias, 
dentro da escola, 
podem causar 
aborrecimentos, 
mas, fora da 
escola, podem ter 
consequências 
mais graves. Por 
isso, fique ligado e 
siga seu caminho 
com atenção e em 
segurança.
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3) Quando você caminha dentro da escola, desenha vias com seus passos 
e compartilha os espaços com as outras pessoas. Fora da escola, há vias 
específicas para os carros, para as bicicletas e para os pedestres. Mas, 
nem sempre o convívio entre os diferentes usuários é harmônico, seja 
no trânsito de pessoas, dentro da escola, seja entre pedestres, ciclistas, 
motociclistas e motoristas nas ruas. 

Agora, em grupos, você e seus colegas precisarão criar uma cena 
representando conflitos relacionados ao comportamento de pessoas nas 
vias, dentro ou fora da escola. Para dramatizar, utilizem somente gestos, não 
usem a fala. Procurem apresentar detalhes que ajudem os demais colegas 
que estiverem assistindo à dramatização a entenderem a qual tipo de via 
vocês estão se referindo, bem como a perceber os conflitos representados. 

4) Agora que você já sabe o que são vias, que há vários tipos delas e que 
podem existir diferentes tipos de conflitos entre os usuários de cada uma 
dessas vias, faça sugestões, junto com os colegas: de intervenções artísticas 
que poderiam ser realizadas, na escola, para melhorar o convívio entre os 
usuários das vias do ambiente escolar.

Caminhe nas 
calçadas, atravesse 
na faixa de pedestre 
e respeite as cores 
do semáforo. 
Ao adotar um 
comportamento 
seguro ao transitar, 
você reduz os 
riscos de sofrer um 
acidente.


