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P ara que o trânsito seja inserido no currículo escolar, 
é indispensável que seja concebido e tratado com a 
fi nalidade de assegurar o direito de ir e vir: a pé, de 

automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de trem ou com 
qualquer outro meio de transporte. A compreensão do trânsito 
como parte da vida cotidiana de todas as pessoas e sua 
necessidade de locomoção no espaço, favorecerá o trabalho 
educativo com foco em atividades voltadas ao bem comum.

Educação para o trânsito 
e mobilidade urbana
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DISTRIBUIÇÃO 
EXCLUSIVAEXCLUSIVA

ATRAVESSE A VIA COM SEGURANÇA UTILIZE SEMPRE O 
CINTO DE SEGURANÇA

PARE NA CALÇADA

ATENÇÃO, 
PEDESTRES!

OLHE PARA OS DOIS LADOS

ATRAVESSE NA FAIXA SEM CORRER RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRES 
E O SEMÁFORO

ATENÇÃO, 
MOTORISTAS!

P
ar

te
 in

te
g

ra
n

te
 d

a 
o

b
ra

 C
a
m

in
h

os
 d

a
 c

id
a
d
a
n

ia
. N

ão
 p

o
d

e
 s

e
r 

ve
n

d
id

o
 s

e
p

ar
ad

am
e

n
te

.

IL
U

S
TR

A
Ç

Õ
E

S
: A

N
D

E
R

S
O

N
 S

A
N

TO
S

Passagem sinalizada de pedestres.

Parte integrante da obra Caminhos da cidadania. Não pode ser vendido separadamente.

SEMÁFORO DE VEÍCULOS

Parte integrante da obra Caminhos da cidadania. 
Não pode ser vendido separadamente.

d
o
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re

SEMÁFORO DE PEDESTRES

Parte integrante da obra Caminhos da cidadania. 
Não pode ser vendido separadamente.

d
o

b
re

 Acreditando que o fator educacional é crucial para o desenvolvimento de novas gerações de cidadãos que 
garantam a aplicação positiva dos diversos aspectos considerados nas disposições do CTB, esta obra, destinada 

aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), apresenta conteúdos e atividades que viabilizam uma 
prática pedagógica centrada em valores ligados à ética, à cidadania, ao respeito e à valorização da vida.

CARTAZ
A exibição de informações 
é um ótimo meio de se 
propagar o conhecimento, 
e nada melhor do que um 
cartaz para isso!

Material de apoio
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Educação para o trânsito e mobilidade urbana

Educação para o trânsito

Antonio Nicolau Youssef

Caminhos da 

     Cidadania

Livro 
do Aluno

É indispensável que o ensino do trânsito na escola seja 
concebido e tratado com a finalidade de assegurar o direito de ir 
e vir: a pé, de automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de 
trem ou com qualquer outro meio de transporte.

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, 
portanto, ações educativas permanentes que transcendam a 
aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito. É possível 
ensinar a uma criança como atravessar uma via de forma segura. 
Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas situações 
que mostrem como ajudar uma pessoa portadora de deficiência a 
atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do tema trânsito 
nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o que fazer; deve 
ensinar, principalmente, como ser.

O kit do professor contém:

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro do 
Professor

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

LIVRO DO 
PROFESSOR

CADERNO DE 
ATIVIDADES

O kit do aluno contém:

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro da 
Família

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro 
do Aluno

LIVRO DO 
ALUNO

LIVRO DA 
FAMÍLIA

CADERNO DE 
ATIVIDADES

5796067885889
 

ISBN 978858857960-6

Educação para o trânsito

Antonio Nicolau Youssef

Caminhos da 

     Cidadania

Livro da 
Família

O kit do professor contém:

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro do 
Professor

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

LIVRO DO 
PROFESSOR

CADERNO DE 
ATIVIDADES

O kit do aluno contém:

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro da 
Família

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro 
do Aluno

LIVRO DO 
ALUNO

LIVRO DA 
FAMÍLIA

CADERNO DE 
ATIVIDADES

5796377885889
 

ISBN 978858857963-7

É indispensável que o ensino do trânsito na escola seja 
concebido e tratado com a finalidade de assegurar o direito de ir 
e vir: a pé, de automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de 
trem ou com qualquer outro meio de transporte.

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, 
portanto, ações educativas permanentes que transcendam a 
aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito. É possível 
ensinar a uma criança como atravessar uma via de forma segura. 
Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas situações 
que mostrem como ajudar uma pessoa portadora de deficiência a 
atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do tema trânsito 
nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o que fazer; deve 
ensinar, principalmente, como ser.

Educação para o trânsito

Antonio Nicolau Youssef

Caminhos da 

     Cidadania

Livro do 
Professor

O kit do professor contém:

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro do 
Professor

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

LIVRO DO 
PROFESSOR

CADERNO DE 
ATIVIDADES

O kit do aluno contém:

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro da 
Família

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro 
do Aluno

LIVRO DO 
ALUNO

LIVRO DA 
FAMÍLIA

CADERNO DE 
ATIVIDADES

5796137885889
 

ISBN 978858857961-3

É indispensável que o ensino do trânsito na escola seja 
concebido e tratado com a finalidade de assegurar o direito de ir 
e vir: a pé, de automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de 
trem ou com qualquer outro meio de transporte.

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, 
portanto, ações educativas permanentes que transcendam a 
aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito. É possível 
ensinar a uma criança como atravessar uma via de forma segura. 
Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas situações 
que mostrem como ajudar uma pessoa portadora de deficiência a 
atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do tema trânsito 
nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o que fazer; deve 
ensinar, principalmente, como ser.

Educação para o trânsito

Antonio Nicolau Youssef

Caminhos da 

     Cidadania

Caderno de  
Atividades

O kit do professor contém:

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro do 
Professor

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

LIVRO DO 
PROFESSOR

CADERNO DE 
ATIVIDADES

O kit do aluno contém:

Caminhos da 

     Cidadania
Educação para o trânsito

Caderno de  
Atividades

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro da 
Família

Educação para o trânsito

Caminhos da 

     Cidadania

Livro 
do Aluno

LIVRO DO 
ALUNO

LIVRO DA 
FAMÍLIA

CADERNO DE 
ATIVIDADES

5796207885889
 

ISBN 978858857962-0

É indispensável que o ensino do trânsito na escola seja 
concebido e tratado com a finalidade de assegurar o direito de ir 
e vir: a pé, de automóvel, de bicicleta, de caminhão, de barco, de 
trem ou com qualquer outro meio de transporte.

A inserção do tema trânsito no currículo escolar requer, 
portanto, ações educativas permanentes que transcendam a 
aprendizagem de regras, normas e leis de trânsito. É possível 
ensinar a uma criança como atravessar uma via de forma segura. 
Entretanto, além deste ensinamento, podem ser criadas situações 
que mostrem como ajudar uma pessoa portadora de deficiência a 
atravessar a via, por exemplo. Logo, a inserção do tema trânsito 
nas áreas curriculares deve ir além de ensinar o que fazer; deve 
ensinar, principalmente, como ser.

LIVRO DO ALUNO
Passando pela ideia de zona urbana até chegar no trânsito, 
o livro apresenta os diversos aspectos de uma cidade.

LIVRO DA FAMÍLIA
Os jovens andam de carro com sua família, por isso 
a importância de tratar deste tema dentro de casa.

LIVRO DO PROFESSOR  
Com textos para refl exão e auxílio na sala de aula, este livro 
serve como um guia para o educador tratar do assunto.

CADERNO DE ATIVIDADES
Com jogos, brincadeiras e questões, o livro serve 
como uma ferramenta no aprendizado sobre o trânsito.

Formato:   
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 64 

Formato:   
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 16 

Formato:  
20,5 x 27,5 cm
Páginas: 72 

Formato: 
20,5 x 27,5 cm
Páginas:  16 
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TRÂNSITO - 
CAPÍTULO SOBRE 
EDUCAÇÃO NAS 
ESCOLAS

Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997.

O que diz a legislação?

Sobre o autor
ANTONIO NICOLAU YOUSSEF
Engenheiro, Pedagogo e Físico pela Universidade São Paulo, exerce funções didáticas e de orientação 
educacional em escolas da rede pública e privada de São Paulo e de assessoria a projetos de educação 
para a cidadania, formação e capacitação de professores em metodologias de ensino de temas como 
Trânsito, Acessibilidade; Inclusão e Direitos Humanos. É autor de livros didáticos de Matemática e Física 
para a Educação Básica e de diversas obras de inclusão digital para crianças.


