
 

 

PORTARIA Nº 6, DE 28 DE JANEIRO DE 2015 

 

 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN, no uso 

das atribuições legais que lhe conferem os incisos I, V e XV do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro; 

 

Considerando o disposto no § 2º do artigo 74 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997; 

 

Considerando a necessidade de estabelecer modelo do Relatório de Acompanhamento Anual 

a ser enviado pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados, do Distrito Federal e dos 

municípios, conforme Resolução CONTRAN nº 515, de 18 de dezembro de 2014; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer, conforme Anexo I, modelo de Relatório de Acompanhamento Anual do 

funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito a ser enviado pelos órgãos e entidades executivos 

de trânsito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ao DENATRAN. 

 

§ 1º O Relatório de que trata o caput deste artigo deverá ser enviado por meio eletrônico 

para o respectivo endereço: escolapublica.denatran@cidades.gov.br.  

 

 Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

MORVAM COTRIM DUARTE 
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL 

1. Recursos Humanos 

1.1 Corpo Docente 

(   ) Possui  (    ) Quantidade de membros 

(    ) Não possui 

1.1.1 Formação do Corpo Docente (Quantidade por grupo) 

(   ) Nível Superior 

(   ) Nível Médio 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Cursos Especializados 

1.2 Coordenação pedagógica 

(   ) Possui  (   ) Quantidade de membros 

(   ) Não possui 

1.2.1 Quantidade de membro por nível de escolaridade 

(   ) Nível Superior 

(   ) Nível médio/Técnico 

2. Áreas de atuação da EPT por predominância de público alvo com os respectivos temas 

abordados: 

2.1 Escolas 

(   ) Campanhas e palestras em escolas de ensino infantil  

Tema: ______________________________________ 

(   ) Campanhas e palestras em escolas de ensino fundamental 

Tema: ______________________________________ 

(   ) Campanhas e palestras em escolas de ensino médio 

Tema: ______________________________________ 

(   ) Campanhas e palestras em escolas de ensino superior 

Tema: ______________________________________ 

2.1.1 Projetos 

(   ) Realização de projetos de educação de trânsito nas escolas 

Tema: ____________________________________ 

(   ) Com premiação          (   ) Sem premiação 

2.2 Empresas 

(   ) Curso para _____________________________________________  

(   ) EaD    (   ) Presencial 

(   ) Palestras 
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Tema: ____________________________________________________ 

(   ) Campanhas 

Tema: ________________________________________________ 

2.3 Outros segmentos sociais (Ciclistas, motociclistas, condutores infratores, etc) 

(   ) Curso para _____________________________________________  

(   ) EaD    (   ) Presencial 

(   ) Palestras 

Tema: ____________________________________________________ 

(   ) Campanhas 

Tema: ____________________________________________________ 

2.4 CNH social 

(   ) Sim    (   ) Não 

3. Relação do conteúdo programático desenvolvido em cada curso, com o respectivo currículo 

do mesmo. 

4. Sistemas de avaliação 

4.1 Tipo de avaliação (Diagnóstica, formativa, somativa) 

4.2 Instrumentos de avaliação (Teste, prova, seminário, autoavaliação, etc.) 

5. Cópia do Projeto Político Pedagógico da Escola Pública 

6. Relação nominal do material didático usado nos cursos 

7. Relação das parcerias realizadas 

8. Relação de estudos e pesquisas realizados na área de educação para o trânsito, com a 

metodologia adotada e os respectivos resultados 

9. Infraestrutura 

9.1 Biblioteca 

(   ) Possui  (   ) Número de exemplares (   )  

(   ) Não possui 

9.2 Salas de aula 

(   ) Quantidade 

(   ) Não possui 

9.3 Banheiros 

(   ) Quantidade  

(   ) Não possui 

9.4 Outras instalações  

1._____________________ 

10. Resultado tabulado das avaliações realizadas visando aferir a qualidade dos cursos, com a 

respectiva metodologia adotada, considerando: número de turmas anuais, número de alunos 

matriculados por turma, índice de aprovações por: aluno; turma, número de salas de aula 

(quando houver). 

11. Registros fotográficos dos cursos, palestras, campanhas e projetos desenvolvidos. 
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