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INFORMATIVO DE CURSO  

  

NOME DO CURSO: PROGRAMA DETRAN NAS ESCOLAS - MOBILIDADE E TRÂNSITO PARA PROFESSORES(AS) DO 3º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

Modalidade:                      (X) Híbrido                                                                                              (  ) Presencial 

Gerência: Diretoria de Educação de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DIREDUC/DETRAN – DF 

Objetivo geral: 
Promover a formação continuada em serviço dos professores (as) do Ensino Fundamental, para o 3º Ano do Ensino Fundamental, 

na temática mobilidade e trânsito, proporcionando conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem a reflexão crítica. 

Carga horária: Total: 120 horas 
Horas diretas: 15horas 

Numero de encontros: 3horas 
Horas indiretas: 30 horas AVA: 75 horas 

Público-alvo: 

Professores(as) do 3º do Ano do Ensino Fundamental. 

Professores(as) pedagogos(a) em exercício nas coordenações centrais, intermediárias e locais, gerências e diretorias de ensino, 

gestão escolar e supervisão pedagógica que atuem nessa etapa de ensino. 

Pré-requisito: 

Ser servidor(a) efetivo(a) da SEDF da carreira Magistério Público ou contrato temporário que cumpra os seguintes requisitos: 

• Ser professor(a) do 3º ano do Ensino Fundamental. 

• Ser professor(a) pedagogo(a) em exercício em exercício nas coordenações centrais, intermediárias e locais, gerências e 

diretorias de ensino, gestão escolar e supervisão pedagógica (desde que cumpram as atividades previstas em regência 

de classe) e que atuem junto ao Ensino Fundamental. 

Critérios de seleção: 
A inscrição é aberta a todos (as) que atendam os requisitos anteriores e as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição 

(ordem de chegada) . 

Nº de Vagas: 
330 (trezentas e trinta) vagas, sendo 300 vagas para professores em regência de classe e 30 vagas distribuídas para 

professores em exercício na Coordenação Central, Coordenação Regional de Ensino ou Coordenação Local (escola). 

 

Apresentação do curso: 

O curso Mobilidade e Trânsito é uma das ações do Programa Detran nas Escolas que surge como resultado da cooperação entre 

o Detran/DF e a SEDF e que tem por finalidade subsidiar o professor(a) no desenvolvimento da Educação para o Trânsito. 

O Curso, na modalidade semipresencial, será desenvolvido dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), à distância, pela 
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plataforma Moodle e terá quatro encontros presenciais. A participação efetiva nas atividades propostas conferirá ao(a) cursista o 

certificado de 120(cento e vinte) horas. O curso é gratuito e introduzirá os participantes em uma temática atual a qual estabelece a 

dinâmica da nossa cidade. A certificação conferida na conclusão do curso poderá ser usada para progressão funcional de 

carreira, na escolha de turma e no processo seletivo de contratação temporária de professores. 

Conteúdos: 

Habilitar crianças e jovens para transitar com autonomia e segurança. 

* Construir e desenvolver a percepção de risco de forma adequada às características cognitivas e psicomotoras e às 

possibilidades de aprendizagem a cada faixa etária. 

* Construir conhecimentos sobre mobilidade urbana sustentável. 

* Promover atitudes éticas e cidadãs em todas as situações de trânsito. 

Turma Local e endereço 

Período do curso Dia 
da 

sema
na 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término  
Início Término 

 

06 DIREDUC/DETRAN e EAPE 18/03/2019 30/06/2019 5ª LIVRE-
EAD 

  
Indicados pela Escola de Trânsito do Detran. 

Obs: Os locais e horários dos encontros Presenciais serão divulgados no ambiente virtual de aprendizagem – AVA 
Obs2: Mesmo que o professor esteja inscrito num curso oferecido pela EAPE, ele poderá se inscrever também nesse de “Trânsito e 
Mobilidade Humana”. 
 

Gerência 

___/___/_____ 

Diretoria 

___/___/______ 

Chefia 

___/___/_____ 

 


