
DIÁRIO DE UM CANDIDATO À CAT. B 

AULA 07 
Aula 07 –03.06 – 3ª feira 

CONVERSÕES Á DIREITA E À ESQUERDA 
 

Cenário 
Ambiente: dia ensolarado, 15 h. 
Local: Vias urbanas coletoras com pouco fluxo de trânsito, terreno plano. 
 
Comportamentos desejados para o final desta aula 
Realizar conversões à direita e à esquerda em vias coletoras em terreno plano, 
num espaço de até dois quarteirões, com indicação de sinal de mudança de 
direção, posicionamento do veículo na via, observação das normas de 
preferência e sinalização e desenvolvimento até segunda marcha. 
 
Conteúdos desenvolvidos 
1. Revisão dos conteúdos da aula anterior. 
2. Conversões à direita e à esquerda alternadamente em vias coletoras em 

terreno plano, num espaço de até dois quarteirões, com indicação de sinal 
de mudança de direção, posicionamento do veículo na via, observação das 
normas de preferência e sinalização e desenvolvimento até segunda 
marcha. 

3. Arrancadas e paradas sem o uso da meia embreagem. 
 
Conteúdos/situações novas desta aula 
Associação das conversões à direita e esquerda alternadamente. 
 
Desempenho da aluna 
Regular, ainda com dificuldade de posicionamento do veículo na via em relação 
às conversões. 
 
Aula com o veículo parado e utilização de material didático de apoio 
1. Com o veículo parado, utilizando pranchetas e carrinhos, a instrutora 

demonstrou como se realiza conversões à direita e esquerda em vias de 
mão dupla. 

2. Após, solicitou que a aluna as realizasse na prancheta, para depois realizá-
las no veículo. 

 
Reforço de aprendizagem 
1. Solicitação de repetição extraclasse do “mantra pedagógico”: PFP. 



2. Solicitação de treino de conversões à esquerda e à direita com carrinho de 
brinquedo na pista da página 104 do Manual Minhas Aulas Práticas – Cat. 
B, com vistas ao posicionamento do veículo na via durante a realização 
dessas manobras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Pedagógicas 
1. Importante o instrutor demonstrar e solicitar 
que o aluno realize o procedimento imediatamente. 
2. Variar os recursos pedagógicos para facilitar 
a aprendizagem. 
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Tudo isso e muito mais está disponível  nesse manual elaborado 
especialmente para atender às necessidades de aprendizagem dos 
candidatos. 

DISPONÍVEL NOS CFCs (Centros de Formação de Condutores) ou 
diretamente na Editora Águia -  51.3344.5616 – 
www.editoraaguia.com.br – editoraaguia@gmail.com.br  

Para ver o vídeo, acesse: 
https://www.youtube.com/watch?v=vVjZO72e3gk 
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