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Os acidentes de trânsito constituem um sério problema socioeconômico e de 
saúde pública. Em Arapiraca, Alagoas, os acidentes se tornaram um dos 
principais problemas de saúde vivenciados pela população, principalmente para 
os motociclistas. Diante disso, tornou-se necessário o desenvolvimento de ações 
de extensão para a reversão desta realidade, seguindo a recomendação do 
Ministério da Saúde que propõe que as atividades de educação em saúde 
estejam presentes no meio escolar. Assim, o estudo tem por objetivo relatar 
práticas educativas nas escolas com foco na prevenção de acidentes de trânsito. 
Trata-se de um relato de experiência das ações do projeto de extensão “Práticas 
socioeducativas nas escolas: estratégia para a redução da morbimortalidade 
causada por acidentes de trânsito no município de Arapiraca” da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), campus Arapiraca. As atividades foram realizadas 
em duas escolas da rede pública no município de Arapiraca, Alagoas. Utilizamos 
cartazes, panfletos e vídeos educativos, à medida que realizávamos as palestras, 
rodas de conversa, dinâmicas em grupo e peças teatrais visando facilitar a 
comunicação. Observou-se que os objetivos propostos foram alcançados, uma 
vez que todas as turmas participaram ativamente das atividades, colaborando 
tanto nos momentos das dinâmicas como na exposição de dúvidas e troca de 
experiências e acontecimentos envolvendo os acidentes de trânsito. As ações de 
extensão são fundamentais, uma vez que promove a aproximação da academia, 
serviço e comunidade, bem como as atividades educativas nas escolas 
contribuem para sensibilizar os estudantes em relação à magnitude do problema 
e instiga-los a buscar e disseminar informações relacionadas à temática, visando 
à mudança de comportamento no trânsito e a adoção permanente de práticas 
corretas, contribuindo assim para a redução de acidentes de trânsito no 
município.  
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