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CIDADE ITINERANTE DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 
PISTA (COM 145 M 2)

PLACAS DE SINALIZAÇÕES
26 PLACAS IMPRESSAS EM PVC DESMONTÁVEL.

EMBALAGEM PARA ACONDICIONAR AS PLACAS DEPOIS DE DESMONTADAS.

SEMÁFOROS

DE VEÍCULOS E DE PEDESTRES. 

COM BATERIA, LUZ DE LED E EMBALAGENS PRÓPRIAS. 

VEÍCULOS
7 BICICLETAS COM RODAS AUXILIARES E 4 VEÍCULOS ELÉTRICOS, 

PERSONALIZADOS COM ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA.

AMBIENTAÇÃO
MINICASAS, LOJAS, LIXEIRAS, PLANTAS ARTIFICIAIS ETC. 

PERSONALIZADAS E COM EMBALAGENS PRÓPRIAS.

ATIVIDADES LÚDICAS
15 PUFES PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LÚDICAS – PERSONALIZADOS COM ELEMENTOS 

DO TRÂNSITO.

3 ATIVIDADES DE MOBILIDADE URBANA DE ACORDO COM A ESCOLHA DO MUNICÍPIO, IMPRESSAS 

EM ALTA DEFINIÇÃO EM PISO PRÓPRIO, COM APROXIMADAMENTE 1,5 X 1,5 METROS E COM 

EMBALAGEM PRÓPRIA.

1.000 REVISTAS BRINCANDO E APRENDENDO

COM 145 M2, IMPRESSA EM PISO ANTIDERRAPANTE COM ALTA DEFINIÇÃO, TOTALMENTE 
PERSONALIZADA PARA O MUNICÍPIO. MATERIAL LEVE E RESISTENTE, FACILITA O MANUSEIO E O 
TRANSPORTE. 

Com a Minicidade, podemos desenvolver os conceitos, os valores e as regras de trânsito 
de maneira lúdica e prazerosa e, ao resgatarmos as funções do lúdico, estamos retomando a 
história e a evolução do homem na sociedade. Todos sabem que a brincadeira – o jogo – é, 
para a criança, o exercício e a preparação para a vida adulta.

Ao uti lizar a Minicidade, temas como cidadania e meio ambiente também serão 
trabalhados de forma interdisciplinar e contextualizados. Podemos observar, ainda, as reações 
do aluno ao experimentar uma maneira nova de aprender, a aquisição das habilidades motoras 
e a socialização dele ao grupo social em que vive, sua capacidade de uso das linguagens, assim 
como suas capacidades sociais e dos recursos afeti vos e emocionais.

Com o desenvolvimento de todos os aspectos já abordados, estamos facilitando os 
processos de comunicação, expressão e construção dos conhecimentos, tão necessários para 
toda a vida. 

Conteúdos específi cos ao tema trânsito poderão ser desenvolvidos, adequando-
os a cada ano e faixa etária, como as sinalizações, as vias e as regras de circulação, de 
acordo com a necessidade e as característi cas do município. Além deles, também são 
trabalhados os conteúdos procedimentais que envolvem conhecimento sobre as regras para 
melhor organização do trânsito e as ati tudes positi vas neste espaço de convivência, que são 
permeadas pelos valores que devem nortear a conduta dos cidadãos no trânsito e o respeito 
ao meio ambiente.



TRABALHANDO COM A CIDADE ITINERANTE DE TRÂNSITO

Brincando 
e aprendendo

Programa caminhando 
Para a cidadania

minicidade itinerante de trânsito 
e mobilidade urbana

Para o desenvolvimento do trabalho com a uti lização da Mini-
cidade, acompanhará um manual com orientações pedagógicas 
para que os objeti vos da minicidade e do município possam ser 
plenamente alcançados, destacando, principalmente, os papéis 
de pedestre e ciclista dos alunos dessas faixas etárias. À medida 
em que a idade avança, mais conteúdos específi cos poderão ser 
trabalhados.

VEÍCULOS UTILIZADOS: Motos elétricas, carros elétricos e 
bicicletas com rodas auxiliares.

Com a uti lização de motos elétricas, carros elétricos e bicicletas, os 
alunos vivenciarão os conteúdos trabalhados de forma prazerosa, 
propiciando outras situações de aprendizado signifi cati vo.  

História em quadrinhos “Brincando e Aprendendo”
1.000 exemplares ou mais de acordo com a necessidade do 

município contendo 8 páginas coloridas no formato
14x21 cm, totalmente personalizado.



faça a leitura do QR CODE para visualizar os vídeos

São Paulo
(11) 99470 4533

Natal - RN
(84) 9646 3550 
Jaelson de Lima

www.editoraformacao.com.br

Valor total para aquisição e Implantação do Projeto: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Prazo de entrega: 45 dias
Condições de pagamento: à Combinar


