
GUIA DO PEDESTRE
CONSCIENTE

Recomendações ao motorista:
Redobre a atenção ao se 
aproximar de faixas de 
travessia de pedestres 
sem semáforos.

Caso perceba que outros 
veículos não visualizaram 
a solicitação do pedestre, 
acene com a palma da 
mão para que ele não 
inicie a travessia.

Ao avistar um pedestre 
solicitando a travessia, 
haja com atenção, como 
se estivesse aproximando-
se de um semáforo com 
sinal amarelo.

Ao conceder passagem ao 
pedestre, acompanhe 
pelos espelhos retrovisores 
a movimentação dos 
demais veículos, intervindo 
com sinais de mão se achar 
necessário.

Avalie as condições de
segurança no seu entorno 
antes de conceder a 
prioridade.

Aguarde a completa 
travessia dos pedestres 
para colocar seu veículo 
em marcha.

!

“O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever 

dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 

Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse 

direito.” (Código de Trânsito Brasileiro, Art. 1º, § 2º)

Mas cabe também, a cada um de nós, a corresponsabilidade por 

um trânsito melhor e mais humano!
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                  1 - O semáforo tem preferência sobre a faixa de           
              pedestres, portanto, o pedestre deve aguardar para      
            atravessar somente quando o sinal estiver vermelho 
para os veículos.
 
2 - A forma mais segura de atravessar uma via semaforizada é 
usando o semáforo de pedestres. Este será acionado quando 
o pedestre apertar a botoeira. Lembre-se, o semáforo 
funciona com uma programação. Quando acionada a 
botoeira, a informação de que há um pedestre desejando 
atravessar a via é enviada e encaixada no ciclo de 
funcionamento. Em locais com �uxo muito intenso, é comum 
que o tempo de espera seja maior.
 
3 - Muito cuidado ao caminhar utilizando smatrphone. Estar 
atento ao que acontece ao seu redor é imprescindível para 
sua segurança.

Dúvidas ou informações:
Escola Pública de Trânsito de Joinville

(47) 3431-1541 - eptran@joinville.sc.gov.br



Localize a faixa  de 
travessia mais próxima

Pare junto ao meio-�o.

Estabeleça contato 
visual com os motoristas 
que se aproximam, 
assegurando que eles o 
visualizaram.

Em vias de grande 
movimento, aguarde a 
aproximação de outras 
pessoas para realizar a 
travessia de forma 
conjunta.

Inicie a travessia 
somente quando 
os primeiros 
veículos já 
estiverem parados.

Observe a possível 
movimentação de 
motos ou bicicletas 
trafegando nos 
corredores entre 
veículos.

Em vias dotadas de 
canteiro central, os 
procedimentos devem 
ser refeitos na segunda 
transposição.

Estenda o braço, 
solicitando 
prioridade.

Recomendações ao pedestre:

!

Vista roupas claras ou 
chamativas ao caminhar 
pela manhã cedo ou 
durante a noite. Ver e ser 
visto é regra básica de 
sobrevivência no trânsito.

Ao desembarcar de um coletivo, 
jamais faça a travessia por trás 
ou frente deste ainda parado. 
Espere que ele saia para, então, 
com melhor visibilidade, iniciar 
a travessia.

Muito cuidado ao andar 
ou parar próximo a 
veículos de grande 
porte, como ônibus e 
caminhões. A altura 
destes pode fazer com 
que o motorista não o 
veja ao manobrar ou 
iniciar marcha.


