
                                         Anais da Mostra Nacional de Robótica (MNR) 2011 

                                         Ensino Fundamental, Médio e Técnico 

 

 

 
DESLOCAMENTOS DA VIDA COTIDIANA 

 

Diego da Silva Ferrarini (9
o
 ano Ensino Fundamental), Taylor Fernandes Cunha (9

o
 ano Ensino 

Fundamental), Gabriel Pereira da Rosa Dias (9
o
 ano Ensino Fundamental), 

Maria da Graça Oliveira da Silva (Professora) 

 

grasaoliveira@gmail.com, diegoferrarini11@gmail.com, taylorfernandes07@gmail.com, gabrielpereiradias@gmail.com 

 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Ildo Meneghetti 

Rua Jaime Cyrino M de Oliveira – Rubem Berta 

Porto Alegre, Rio Grande do Sul – CEP 91160-060 

 

 

Categoria: RESUMO BÁSICO / MULTIMÍDIA 

 

 

 

RESUMO: Deslocamentos da vida cotidiana é um trabalho 

que se preocupou com as questões de acessibilidade no meio 

urbano. O mesmo compreende 02 fases. A primeira fase 

intitulada: Nossa Escola Pesquisa Sua Opinião (NEPSO), um 

trabalho de pesquisa realizado na comunidade, para saber o 

que as pessoas pensam sobre o trânsito de nossa Cidade, o 

qual foi apresentado no X Seminário Escola e Pesquisa um 

Encontro Possível, na Universidade de Caxias em 11 de 

setembro de 2010. 

 

A segunda fase intitulada Educação para o trânsito se dividiu 

em duas etapas: Orientação a alunos através da visita a 

Fundação Thiago Gonzaga para assistir a peça “Últimos 

Dias de Super-Herói”; Confecção da maquete, Vagas 

Somente para Portadores de Deficiências Físicas, para 

educar motoristas que ocupam vagas para pessoas com 

necessidades especiais. 

1 DESCRIÇÃO 
 

Objetivos: Além da realidade caótica que observamos, 

existem algumas pesquisas que mostram que vem aumentando 

consideravelmente os problemas relacionados ao trânsito nas 

grandes cidades. Nosso dia-a-dia é cheio de comentários sobre 

o assunto, engarrafamentos, atrasos, estresse, brigas, 

acidentes, bate-boca, desrespeito, martírio diário para muitas 

pessoas. Para saber o que as pessoas pensam sobre o assunto 

realizou-se uma pesquisa de opinião e, para contribuir com a 

educação para o trânsito, criou-se um mecanismo de 

conscientização das pessoas para respeitar vagas a Portadores 

de Deficiência Física, Idosos e Mulheres Grávidas. 

 

Metodologia e Resultados: Na primeira fase realizou-se 

pesquisa de opinião com 100 pessoas da comunidade escolar, 

discussão, formulação de questionário, entrevistas, tabulação 

de dados, conclusão. Concluímos que os veículos mais 

utilizados são os automóveis seguidos dos ônibus. Grande 

número de pessoas concorda com a péssima qualidade do 

trânsito, mas em parte, estão conformadas com as situações 

constantes de congestionamentos e outras dificuldades 

encontradas. Todavia, sugerem soluções simples para 

melhorias sua melhoria. 

 

Na segunda fase intitulada Educação para o trânsito 

realizamos duas etapas. 

 

 Etapa 1: visita de turmas da escola à Fundação Thiago 

Gonzaga para assistir a peça Últimos Dias de Super-

Herói, com objetivo de educar futuros motoristas. 

 Etapa 2: confecção da maquete, Vagas Somente para 

Portadores de Deficiência Física, onde utilizamos 

materiais como madeira, tinta, ornamentos e robô feito 

com material Lego Mindstorms. 

 

Funcionamento da maquete: o carro entra na vaga e passa por 

cima dos sensores de toque, inicia uma contagem de 10 

segundos no RCX, após esse tempo ele emite quatro sinais. 

Então o RCX envia um sinal infravermelho a outro RCX, 

programado para receber o sinal e movimentar-se até o local 

do estacionamento, como um carro guincho. Caso seja 

colocada uma peça preta (simula um cartão codificado) na 

frente do sensor de luz, antes do tempo estipulado, o 

codificador fará a leitura da cor escura e não enviará o sinal 

infravermelho, cancelando o programa. 

 

A idéia de simulação, na realidade, aconteceria da seguinte 

forma: quando um carro entrar na vaga para PDF e passar por 

cima do sensor (que representa uma balança de pesagem ou 

laço magnético), seria enviado um sinal ao receptor de 

codificação, passado 5 minutos se o cartão codificado não for 

colocado para identificar a pessoa como portador de 

deficiência, um sinal em forma de microondas é enviado a 

central de fiscalização mais próxima que enviaria uma viatura 

até o local. Outras formas de punir o infrator seria colocar 

uma cancela que baixaria, trancando o infrator ou, ainda, um 

sistema que fotografasse a placa do mesmo. O cartão 

codificado será entregue apenas pelo órgão de trânsito 

responsável aquelas pessoas que se identificarem como 

portadoras de deficiência física. 
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O sistema poderá ser utilizado em órgãos públicos e empresas 

privadas. 

2 MATERIAL MULTIMÍDIA 

2.1 IMAGEM 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2.2 VÍDEO 
 

Não Disponível. 

 

 


