SENTIDO ÚNICO
Autores: Rodrigo P. Silva e José Carlos Ebling
Turma: 6º ao 9º ano e EM
Áreas envolvidas: Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Trânsito e Cidadania.

OBJETIVOS
• Reconhecer os sinais de trânsito e sua importância para motoristas e pedestres.
• Relacionar os sinais de trânsito às indicações para a caminhada rumo ao eu,
apresentadas na Bíblia.
• Compreender que Deus deseja que todos os Seus filhos recebam Suas bênçãos
e a recompensa de viver com Ele no Céu.
• Reconhecer os benefícios de seguir as instruções, sejam de trânsito, sejam as
dadas por Deus.
• Compreender que as decisões de cada dia contribuem para o sucesso na
“viagem” para o Céu.
VIAJE COM SEGURANÇA!
A palavra lei, em seu sentido mais amplo significa sempre ordenação através de
regularidades. A lei 9.503/97 é que regulamenta o trânsito no Brasil através do CTB –
Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções complementares. Os estados da nação
brasileira complementam o CTB e suas resoluções por meio de portarias e decretos.
Além disso, os órgãos de cada município normatizam os detalhes do trânsito.
Dentre as principais leis de trânsito, destacamos a de sinalização, afinal, é de
extrema importância ter as vias corretamente sinalizadas para obter uma perfeita
orientação do condutor e, como consequência, maior segurança no trânsito. A
sinalização deverá ser legível e visível durante o dia e a noite. Outra lei que merece
destaque é a que diz respeito à educação no trânsito, pois só através de condutores
bem educados e conscientes é que se pode ter uma postura de direção pautada pela
prudência e respeito.
Todos os dias também transitamos por muitas situações que podem ou não
contribuir para o sucesso nos estudos, nos relacionamentos, na carreira profissional e
vida espiritual. Para os cristãos, uma viagem para o Céu, a nova Jerusalém. Nesta
“viagem” encontramos muitos sinais (de trânsito) que orientam, alertam e apontam o
caminho. O bom motorista observa os sinais de trânsito para sua segurança. O cristão
que deseja chegar ao Céu sabe que os custos já foram pagos, o tanque de combustível
está cheio, basta seguir as indicações.

Rodovia SP 127 – Km 106, Caixa Postal 34 – 18270-000 Tatuí SP
Fone: (15) 3205-8800 - Fax: (15) 3205-8900 - E-mail: didatico@cpb.com.br

ATIVIDADES SUGESTIVAS
1. Apresentar reportagem de acidente de trânsito ou notícia relacionada ao
trânsito. Perguntar sobre a importância dos cuidados no trânsito: uso de
sinalização, direção defensiva, direitos e deveres de motoristas e pedestres,
condições da rodovia, etc.
2. Apresentar o livro “Sentido único”, lembrando que estamos fazendo uma
viagem ao Céu, e que a mesma necessita alguns cuidados de segurança e de
direção para que possamos fazer uma viagem tranquila e chegar ao local de
destino em segurança.
3. Se possível, agendar com os alunos momentos para debates após um número
determinado de capítulos. Desta forma, detalhes das histórias apresentadas e
informações bíblicas poderão ser melhor detalhadas; curiosidades e
inquietações, sanadas. Após as conclusões da turma, compromissos poderão
ser assumidos (individualmente), como: ser mais temperante, honesto, amigo
dos outros, estudar a Bíblia, orar, testemunhar, etc. Não force a divulgação do
compromisso. Incentive o aluno a ter um local onde possa escrevê-lo e afixá-lo,
podendo observar com frequência, até formar o hábito.
4. A cada sinal estudado, o prof. poderá elencar, com a ajuda dos alunos, ações
que possibilitam a viagem com segurança. Ex.: Sentido proibido. O que pode
ser proibido? Drogas, álcool, intemperança, promiscuidade, etc...
5. Incentive o aluno a procurar, ler e marcar as passagens bíblicas.
Carmen de Souza
Coordenadora Pedagógica
Casa Publicadora Brasileira
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