
SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO – DE 18 A 25 DE SETEMBRO 
“A TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO TRÂNSITO” 

 
PROGRAMAÇÃO GERAL 

 
 

 ESCOLAS PARTICIPANTES: 
 

1. EMEB – Profª Elza Luiza Esteves 
2. EMEB – Doze de Outubro 
3. EMEB – Senador Darcy Ribeiro 
4. EMEB – Profª Guilhermina de Figueiredo 
5. EMEB – Prof. Francisval de Brito  
 

 DIA 18/09/2013 – ABERTURA OFICIAL  
 
- 07h00: Saída do ônibus com os ALUNOS da Escola PROF. ELZA LUIZA ESTEVES; 
- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos nas suas oficinas de trabalho para verificar se está tudo certo, etc.; 
 
- 07h45: Reunião dos alunos em frente ao palco; 
- 07h55: Convidar as autoridades presentes para subirem ao palco; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas às autoridades, alunos, professores e direção da 
Escola Municipal: ELZA LUIZA ESTEVES – Bairro Canjica. 
- 08h05: Locutor pede a todos que fiquem de pé para entoarmos o HINO NACIONAL 
(Banda da PM ou Play back); 
- 08h10 – Apresentação do Coral da EMEB Profª Elza Luiza Esteves (03 músicas); 
- 08h22: Palavra do Prefeito Mauro Mendes, DECLARANDO ABERTA a Semana 
Nacional do Trânsito em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO 
TRÂNSITO”; 
- 08h25: Palavra do Secretário; 
- 08h28: Locutor (organização) explica como será a dinâmica das oficinas, da Gincana, 
da premiação da Gincana entre as 05 Escolas participantes, do Concurso de redação 
relacionado ao Tema, do Cartaz, etc.; 
- 08h30: (1ª Oficina) Teatro com o Grupo Cena ONZE. Todos alunos juntos.; 
- 09h00: (2ª Oficina) Gincana com perguntas e respostas valendo pontuação para 
somar com os pontos da redação e do cartaz. Todos alunos juntos.; 
- 09h30: (rodízio das oficinas): 3ª Ofic. Cidade Mirim / 4ª Ofic. Mini palestra 
Educativa (bloco de multas, folder com jogos educativos infantis) / 5ª Ofic. Lazer-
Lanche) Grupo verde: Cidade Mirim; Grupo Amarelo: Mini palestra; Grupo Vermelho: 
Lazer-Lanche.  OBS: 30 minutos em cada oficina. E na Oficina da Mini palestra será 
escolhido em cada grupo que passar por ela, 01 (UM) ALUNO que será contemplado 
com uma Mochila Escolar.; 
- 11h00: Término das atividades – Concentração dos alunos – DESPEDIDA E 
ENCERRAMENTO. Lembrando-os que no dia 25 de setembro haverá uma 
programação Especial de fechamento da Semana Nacional do Trânsito, Divulgação 



da Escola campeã na GINCANA e Entrega da Premiação, bem como os prêmios para o 
aluno com a melhor redação e o melhor cartaz, dentre outras atividades (às 8h00). O 
Horário de saída do ônibus da sua Escola será 7h00; 
- 11h10 Descolamento dos alunos para suas Escolas. 
 
 
 

 DIA 19/09/2013 – EMEB 12 DE OUTUBRO 
 

- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos nas suas oficinas de trabalho para verificar se está tudo certo, etc.; 
- 07h50: Reunião dos alunos em frente ao palco; 
- 07h55: Todas as Oficinas preparadas para receber os alunos; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas aos alunos, professores e direção da Escola 
................................................................................. na Semana Nacional do Trânsito 
em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO TRÂNSITO” 
 
- 08h05: Palavra de alguma autoridade ou representante ..........................................; 
- 08h15: Palavra de Boas Vindas do Secretário Antenor, DESEJANDO um bom 
aprendizado e diversão a todos os alunos; 
- 08h20: Locutor (organização) explica como será a dinâmica das oficinas, da Gincana, 
da premiação da Gincana entre as 05 Escolas participantes, do Concurso de redação 
relacionado ao Tema, do Cartaz, etc; 
- 08h25: (1ª Oficina) Teatro com o Grupo Cena ONZE. Todos alunos juntos; 
- 09h00: (2ª Oficina) Gincana com perguntas e respostas valendo pontuação para 
somar com os pontos da redação e do cartaz. Todos os alunos juntos; 
- 09h30: (rodízio das oficinas): 3ª Ofic. Cidade Mirim / 4ª Ofic. Mini palestra 
Educativa / 5ª Ofic. Lazer-Lanche) Grupo verde: Cidade Mirim; Grupo Amarelo: Mini 
palestra; Grupo Vermelho: Lazer-Lanche.  OBS: 30 minutos em cada oficina. E na 
Oficina da Mini palestra será escolhido em cada grupo que passar por ela, 01 (UM) 
ALUNO que será contemplado com uma Mochila Escolar; 
- 11h00: Término das atividades – Concentração dos alunos – DESPEDIDA E 
ENCERRAMENTO. Lembrando-os que no dia 25 de setembro haverá uma 
programação Especial de fechamento da Semana Nacional do Trânsito, Divulgação 
da Escola campeã na GINCANA, dentre outras atividades (às 8h00). O Horário de 
saída do ônibus da sua Escola será 7h00. 
- 11h10 Descolamento dos alunos para suas Escolas. 

 
 
 

 DIA 20/09/2013 – EMEB SENADOR DARCY RIBEIRO 
 

- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos nas suas oficinas de trabalho para verificar se está tudo certo, etc.; 
- 07h50: Reunião dos alunos em frente ao palco; 



- 07h55: Todas as Oficinas preparadas para receber os alunos; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas aos alunos, professores e direção da Escola 
................................................................................. na Semana Nacional do Trânsito 
em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO TRÂNSITO” 
 
- 08h05: Palavra de alguma autoridade ......................................................................; 
- 08h15: Palavra de Boas Vindas do Secretário Antenor, DESEJANDO um bom 
aprendizado e diversão a todos os alunos; 
- 08h20: Locutor (organização) explica como será a dinâmica das oficinas, da Gincana, 
da premiação da Gincana entre as 05 Escolas participantes, do Concurso de redação 
relacionado ao Tema, do Cartaz, etc; 
- 08h25: (1ª Oficina) Teatro com o Grupo Cena ONZE. Todos alunos juntos; 
- 09h00: (2ª Oficina) Gincana com perguntas e respostas valendo pontuação para 
somar com os pontos da redação e do cartaz. Todos os alunos juntos; 
- 09h30: (rodízio das oficinas): 3ª Ofic. Cidade Mirim / 4ª Ofic. Mini palestra 
Educativa / 5ª Ofic. Lazer-Lanche) Grupo verde: Cidade Mirim; Grupo Amarelo: Mini 
palestra; Grupo Vermelho: Lazer-Lanche.  OBS: 30 minutos em cada oficina. E na 
Oficina da Mini palestra será escolhido em cada grupo que passar por ela, 01 (UM) 
ALUNO que será contemplado com uma Mochila Escolar; 
- 11h00: Término das atividades – Concentração dos alunos – DESPEDIDA E 
ENCERRAMENTO. Lembrando-os que no dia 25 de setembro haverá uma 
programação Especial de fechamento da Semana Nacional do Trânsito, Divulgação 
da Escola campeã na GINCANA, dentre outras atividades (às 8h00). O Horário de 
saída do ônibus da sua Escola será 7h00. 
- 11h10 Descolamento dos alunos para suas Escolas. 
 

 

 DIA 23/09/2013 – EMEB PROF. GUILHERMINA DE FIGUEIREDO 
 

- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos nas suas oficinas de trabalho para verificar se está tudo certo, etc.; 
- 07h50: Reunião dos alunos em frente ao palco; 
- 07h55: Todas as Oficinas preparadas para receber os alunos; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas aos alunos, professores e direção da Escola 
................................................................................. na Semana Nacional do Trânsito 
em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO TRÂNSITO” 
 
- 08h05: Palavra de alguma autoridade ......................................................................; 
- 08h15: Palavra de Boas Vindas do Secretário Antenor, DESEJANDO um bom 
aprendizado e diversão a todos os alunos; 
- 08h20: Locutor (organização) explica como será a dinâmica das oficinas, da Gincana, 
da premiação da Gincana entre as 05 Escolas participantes, do Concurso de redação 
relacionado ao Tema, do Cartaz, etc; 
- 08h25: (1ª Oficina) Teatro com o Grupo Cena ONZE. Todos alunos juntos; 



- 09h00: (2ª Oficina) Gincana com perguntas e respostas valendo pontuação para 
somar com os pontos da redação e do cartaz. Todos os alunos juntos; 
- 09h30: (rodízio das oficinas): 3ª Ofic. Cidade Mirim / 4ª Ofic. Mini palestra 
Educativa / 5ª Ofic. Lazer-Lanche) Grupo verde: Cidade Mirim; Grupo Amarelo: Mini 
palestra; Grupo Vermelho: Lazer-Lanche.  OBS: 30 minutos em cada oficina. E na 
Oficina da Mini palestra será escolhido em cada grupo que passar por ela, 01 (UM) 
ALUNO que será contemplado com uma Mochila Escolar; 
- 11h00: Término das atividades – Concentração dos alunos – DESPEDIDA E 
ENCERRAMENTO. Lembrando-os que no dia 25 de setembro haverá uma 
programação Especial de fechamento da Semana Nacional do Trânsito, Divulgação 
da Escola campeã na GINCANA, dentre outras atividades (às 8h00). O Horário de 
saída do ônibus da sua Escola será 7h00. 
- 11h10 Descolamento dos alunos para suas Escolas. 
 

 

 DIA 24/09/2013 – EMEB PROF. FRANCISVAL DE BRITO 
 

- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos nas suas oficinas de trabalho para verificar se está tudo certo, etc.; 
- 07h50: Reunião dos alunos em frente ao palco; 
- 07h55: Todas as Oficinas preparadas para receber os alunos; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas aos alunos, professores e direção da Escola 
................................................................................. na Semana Nacional do Trânsito 
em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO DO TRÂNSITO” 
 
- 08h05: Palavra de alguma autoridade ......................................................................; 
- 08h15: Palavra de Boas Vindas do Secretário Antenor, DESEJANDO um bom 
aprendizado e diversão a todos os alunos; 
- 08h20: Locutor (organização) explica como será a dinâmica das oficinas, da Gincana, 
da premiação da Gincana entre as 05 Escolas participantes, do Concurso de redação 
relacionado ao Tema, do Cartaz, etc; 
- 08h25: (1ª Oficina) Teatro com o Grupo Cena ONZE. Todos alunos juntos; 
- 09h00: (2ª Oficina) Gincana com perguntas e respostas valendo pontuação para 
somar com os pontos da redação e do cartaz. Todos os alunos juntos; 
- 09h30: (rodízio das oficinas): 3ª Ofic. Cidade Mirim / 4ª Ofic. Mini palestra 
Educativa / 5ª Ofic. Lazer-Lanche) Grupo verde: Cidade Mirim; Grupo Amarelo: Mini 
palestra; Grupo Vermelho: Lazer-Lanche.  OBS: 30 minutos em cada oficina. E na 
Oficina da Mini palestra será escolhido em cada grupo que passar por ela, 01 (UM) 
ALUNO que será contemplado com uma Mochila Escolar; 
- 11h00: Término das atividades – Concentração dos alunos – DESPEDIDA E 
ENCERRAMENTO. Lembrando-os que no dia 25 de setembro haverá uma 
programação Especial de fechamento da Semana Nacional do Trânsito, Divulgação 
da Escola campeã na GINCANA, dentre outras atividades (às 8h00). O Horário de 
saída do ônibus da sua Escola será 7h00. 
- 11h10 Descolamento dos alunos para suas Escolas. 



 

 

 DIA 25 DE SETEMBRO – ENCERRAMENTO (TODAS AS ESCOLAS) 

 

- 07h00: Saída dos ônibus com os ALUNOS das 05 (cinco) Escolas; 
- 07h40: Chegada dos ALUNOS na Praça Alencastro; 
- 07h45: Locutor a postos, Som, Cidade Mirim montada, Comissão Organizadora a 
postos, etc.; 
 
- 07h45: Reunião dos alunos em frente ao palco; 
- 07h55: Convidar as autoridades presentes para subirem ao palco; 
- 08h00: Locutor dá as boas vindas aos alunos, professores e DIRETORES das Escolas 
participantes; 
- 08h10: Palavra do Prefeito Mauro Mendes, fazendo o fechamento do que foi a 
Semana Nacional do Trânsito em Cuiabá com a “TURMA DO AMARELITO – O AMIGO 
DO TRÂNSITO”; 
- 08h20: Palavra do Secretário (Agradecimento as Escolas participantes, dentre 
outras coisas falar a respeito da importância do respeito a sinalização e 
principalmente falar sobre o tema este ano proposto pelo DENATRAN: “Alcool e 
outras drogas: Efeitos, responsabilidades e escolhas”); 
- 08h25: Palavra de alguma autoridade: .....................................................................; 
- 08h30: Palavra de alguma autoridade: .....................................................................; 
- 08h35: Palavra de alguma Diretora das Escolas participantes, representando todas 
as outras Escolas: .......................................................................................................; 
- 08h40: Locutor (organização). Pede a todos que se concentrem a frente do palco 
que teremos Grandes apresentações. Faz suspense com relação ao resultado da 
Gincana. Quem será a Escola Campeã na Gincana, dentre outras coisas, até o 
posicionamento do Coral SONHOS, etc... 
- 08h50: Apresentação do Coral SONHOS (02 MÚSICAS) 
- 09h30: Divulgação (com muito suspense) da Melhor redação e Melhor cartaz e a 
pontuação de cada Escola nessas atividades, mas SEM dizer o resultado final... com 
muito suspense, etc... Falar que todos os alunos estão de parabéns. Agradecer aos 
parceiros e patrocinadores deste Evento, dentre outras coisas, até a preparação do 
Grupo CENA ONZE com o TEATRO DE ENCERRAMENTO.  
- 09h50 – Apresentação do Teatro CENA ONZE. 
- 10h50 – - Divulgação do Concurso de Redação (1º Colocado), nome do Autor, 
Escola, Série.. 
- Divulgação do Melhor cartaz (1º Colocado); Nome da Escola.. 
- Divulgação da Escola Campeã na Gincana da Semana Nacional do Trânsito 
(Suspense: recados, avisos, etc...) 
- 11h00 - Prefeito MAURO MENDES (ou SECRETÁRIO ANTENOR) “declara encerrada 
as atividades da Semana Nacional do Trânsito com a Turma do Amarelito - o Amigo 
do Trânsito” etc.. 
 


