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APRESENTAÇÃO

Os deslocamentos diários da casa para a escola, para o trabalho e para atividades 
cotidianas é, para muitas pessoas, uma verdadeira jornada de dificuldades ou corrida 
contra o tempo. As cidades são planejadas e pensadas do ponto de vista dos adultos 
e com o planejamento da mobilidade urbana não é diferente. Embora saibamos 
que o transporte ativo traz inúmeras vantagens para as crianças, muitas cidades 
não oferecem condições favoráveis para a prática, ao passo que a falta de reflexão 
sobre os diferentes meios de transporte e seus impactos sobre o ambiente urbano 
servem como desestímulo para  adoção de práticas mais saudáveis como caminhar, 
pedalar ou utilizar transporte público.

“Em todos os seus deslocamentos, crianças estão constantemente aprendendo 
e estabelecendo conexões com a cidade, e a qualidade dessas viagens tem 

papel fundamental nesse processo. O sistema de mobilidade de uma cidade pode 
favorecer ou prejudicar a capacidade das crianças utilizarem as diversas opções 
de transporte. O acesso a um transporte de qualidade, desde um bom sistema 

coletivo até a infraestrutura favorável para o caminhar e pedalar em segurança, 
cria oportunidades para crianças interagirem com o ambiente e com uma maior 

diversidade de pessoas, além de estimular hábitos saudáveis e atividades físicas.”  
WRI Brasil

“Mais do que um problema pessoal, o custo e o impacto ambiental das diferentes 
formas de se locomover tornam a escolha de como transitar nas cidades uma 
questão coletiva: há necessidade de encontrar alternativas rápidas, baratas e 

sustentáveis para o transporte cotidiano.”
Summit Mobilidade Urbana Estadão

Nesta sequência didática, os estudantes são estimulados a refletir criticamente 
sobre a mobilidade urbana de suas cidades, partindo de suas próprias experiências 
com diferentes meios de transporte - públicos ou privados, individuais ou coletivos, 
ativos ou motorizados. 

Em uma série de atividades que envolvem reflexão individual, discussão 
em grupo e produção textual, os alunos são convidados e desafiados a discutir 
questões relacionadas a tempo de deslocamento, distâncias, forma urbana, 
paisagem e sustentabilidade. Ao longo das atividades, são abordadas habilidades 
de representação, comparação, multiplicação matemática, pesquisa, análise e 
coleta de dados. Além de trabalhar noções do corpo no espaço, questões sociais, de 
geografia e  de matemática, também demonstram as vantagens da mobilidade ativa 
e do transporte público para a coletividade, atuando na construção da cidadania.

A prática pedagógica atua no sentido da valorização da Arquitetura e 
Urbanismo ao despertar as crianças para o pensamento crítico sobre mobilidade 
urbana e o impacto dos diferentes meios de transporte na cidade, abordando os 
temas de mobilidade urbana e planejamento urbano de forma introdutória e lúdica. 
Ao estimular a ampliação de seus repertórios de leitura do espaço urbano, a prática 
também atua no âmbito do direito à cidade, uma vez que põe os estudantes a 
refletir, produzir, aprender e ensinar sobre a vida na cidade.

� � 🏍
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PREMISSAS

a. HABILIDADES DA BNCC

b. INTERDISCIPLINARIDADE

c. FLEXIBILIDADE

d. DIMENSÃO LÚDICA

e. CONCEITOS TRABALHADOS

A sequência didática trabalha o conceito O Espaço Público nos temas 
Mobilidade e Paisagem, abordando os sub-temas Dimensões, Formas e Funções e 
os conceitos transversais Cidadania e Diversidade.

A sequência didática trabalha habilidades dos componentes Geografia e 
Matemática do 2º ano. As atividades de Matemática são contextualizadas dentro 
dos objetos de conhecimento de Geografia, fazendo uso de diferentes linguagens 
no projeto.

A série de atividades tem aplicação flexível em escolas públicas e particulares 
de todo o país. A diversidade de opções de atividades permite a escolha das mais 
adequadas para a realidade de cada turma em termos de espaço físico, recursos, 
tempo disponível e perfil dos alunos. Além disso, as atividades permitem adaptações 
para que sejam adequadas às necessidades dos alunos.

As atividades são baseadas em jogos e brincadeiras que estimulam os 
alunos a desenvolverem conhecimentos sobre mobilidade urbana a partir de 
suas próprias vivências e experiências no espaço. Assim, exercícios de memória, 
desenho, encenação, debate e interação proporcionam um ambiente de ensino-
aprendizagem gratificante e atraente. Essas brincadeiras trazem leveza ao abordar 
a diferença entre diferentes meios de transporte, estimulando os estudantes a 
experimentarem novas formas de se locomover na cidade e ampliar seus repertórios 
de leitura do espaço urbano.

GEOGRAFIA, 2º ano

MATEMÁTICA, 2º ano

EF02GE03 Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando 
o seu papel na conexão entre lugares, e discutir os riscos para a vida e para o 
ambiente e seu uso responsável.

O sujeito e seu lugar no mundo: 
Riscos e cuidados nos meios de 

transporte e de comunicação.

EF02GE08 Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, 
mapas mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem dos 
lugares de vivência.

Formas de representação e 
pensamento espacial: Localização, 
orientação e representação espacial. 

EF02MA07  Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com 
a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro 
pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.

Números: Problemas envolvendo 
adição de parcelas iguais 

(multiplicação).

Probabilidade e estatística: 
Coleta, classificação e representação de 

dados em tabelas simples e de dupla 
entrada e em gráficos de colunas.

EF02MA23 Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até 
três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em 
listas, tabelas e gráficos de colunas simples.

🚕 � 
🗯



4

PASSO A PASSO

AULA 1 · INTRODUÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

A sequência didática foi planejada para 4 aulas, que podem ser ministradas 
seguidas (em períodos geminados, por exemplo) ou ao longo de uma ou mais 
semanas de atividades.

Para introduzir e sensibilizar os alunos, convidando-os a pensar sobre os 
percursos que fazem cotidianamente e os meios de transporte utilizados, sugerimos 
as atividades abaixo, que podem ser realizadas separadamento ou em conjunto, 
adaptadas à realidade da turma:

🚍🚏

Materiais necessários: imagens de pontos de referência do entorno da escola, 
mesas da sala de aula.

A professora imprime e cola pela sala ou desenha no quadro (caso a escola 
tenha projetor, também é uma opção) pontos de referência próximos à escola, 
como mercados, parques, centros comunitários. Em seguida, pergunta aos alunos 
quais eles veem no caminho casa-escola, quais são próximos às suas casas, etc. Que 
meios de transporte os alunos usam para chegar à escola? Quem mora mais perto? 
Esta atividade pode durar de 5 a 10 minutos, de acordo com o engajamento da 
turma;

A professora convida os alunos a representar com o corpo (mímica, encenação) 
qual é o meio de transporte que eles mais usam para ir pra aula. Isso pode ser 
feito um de cada vez, enquanto os demais alunos tentam adivinhar, ou então de 
forma aditiva (um aluno representa que vai a pé, os demais alunos identificam que 
é a pé e então todos os alunos que vão a pé se juntam na encenação, e assim por 
diante para bicicleta, carro, ônibus, trem, barco, etc);

OPÇÃO 1: ATIVIDADE 
PONTOS DE REFERÊNCIA

OPÇÃO 2: ATIVIDADE 
ENCENAÇÃO

OPÇÃO 3: ATIVIDADE 
MESAS E CADEIRAS

TAREFA DE CASA
EF02GE08

Com auxílio dos alunos, a professora afasta as mesas do centro da sala e 
organiza as cadeiras em diferentes arranjos: em duas longas fileiras paralelas, de 
frente umas para as outras; ou em pequenos grupos de quatro cadeiras em pares, 
afastados entre si. Assim, ficam representados o transporte coletivo e o transporte 
individual. Os alunos são convidados a elencar características: 

· O que associam a cada um? 
· Quais as vantagens e desvantagens? 
· O que é possível ver e vivenciar em cada um?

Para finalizar a aula, a professora passa uma tarefa de casa: os alunos recebem a 
missão individual de desenhar o seu percurso casa-escola e anotar o tempo que 
leva o trajeto. O desenho deve representar o percurso da forma que a criança o 
percebe com foco na observação, sem obrigação de aplicar escala, simbologias, etc. 
O objetivo não é ter um mapa literal ou representativo do percurso mas sim trazer a 
diversidade de visões da turma sobre a cidade para discussão e reflexão.

🏡 🏫🖍

� 
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AULA 2 · PERCURSO CASA-ESCOLA

Os estudantes trazem os desenhos elaborados como tarefa de casa. A professora 
fixa os desenhos na parede da sala de aula para exposição, agrupados por meio 
de transporte usado ou regiões em que moram. É importante dar à turma tempo 
e oportunidade de mostrar suas descobertas. Os alunos são então convidados a 
apresentar seus caminhos e debater:

Materiais necessários: resultado da tarefa de casa; fita adesiva para fixar os 
desenhos na parede, folha pautada para registro dos dados.

EXPOSIÇÃO DOS DESENHOS
EF02GE03

COLETA DE DADOS
EF02MA23

· Com que meio de transporte vão à escola?

· Com quem vão à escola?

· Quantos moram perto da escola?

· Quanto tempo em média o grupo demora para chegar à escola?

· O trajeto é agradável? Por quê?

· O que mais chama a atenção durante o trajeto?

· Passam por algum lugar interessante?

· Tem algum elemento da natureza no caminho?

· Qual é a diferença entre fazer o percurso de ida e de volta da escola?

· O que ajuda a perceber o percurso?

· Qual a importância de observar o caminho?

· O que veem em comum nos desenhos?

· Quais meios de transporte existem na nossa cidade?

· Os desenhos são diferentes de acordo com o tipo de transporte utilizado? 

· O que os desenhos de mesmo meio de transporte têm em comum? 

· O que os diferencia?

Os alunos devem listar os meios de transporte que apareceram nos mapas 
da turma e contar quantos alunos utilizam cada um deles, bem como o tempo de 
deslocamento. Organizar os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas 
simples.

Aplicação avançada: A atividade pode ser complementada com um momento de prática de escrita, focando em elementos 
da cidade que tenham sido mencionados pelos alunos em suas análises, como áreas verdes, edificações, pontos de referência 
do bairro ou comunidade, etc. Os alunos podem, por exemplo, contar quantos colegas observaram os mesmos elementos no 
caminho e anotar em seus cadernos as informações que acharem relevantes sobre esses locais. Oriente a turma a guardar os 
dados para a próxima etapa do projeto.

📊 📋

🗺💭

📝
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AULA 3 · OS MEIOS DE TRANSPORTE NA CIDADE

A professora relembra a atividade da aula anterior sobre os percursos de cada 
estudante e as reflexões da turma sobre as percepções de cada um. Com o gancho 
do que é possível observar a partir da janela do carro, do ônibus, ou andando a 
pé, a professora pergunta à turma as vantagens e desvantagens de cada meio 
de transporte. Caso a turma esteja praticando a escrita, pode usar o quadro para 
anotar as opiniões dos alunos, que tomam nota — uma oportunidade para construir 
uma tabela de prós e contras coletivamente. Os alunos são convidados a pensar 
sobre a relação entre a área das ruas e a capacidade dos meios de transporte, ou 
seja, quanto espaço da via um determinado modal ocupa e quantas pessoas ele 
transporta. A atividade termina com um exercício de matemática que trabalha 
noções de área, capacidade e proporção e se encaminha para uma discussão sobre 
os meios de transporte.

Para a primeira parte, os alunos devem ser divididos em grupos. Cada grupo 
recebe 02 folhas de atividades para recortar e um punhado de aproximadamente 
150 feijões.

Materiais necessários: caneta hidrocor preta, 01 papel pardo ou cartolina por 
grupo, 02 folhas de atividade impressas por grupo (anexo), 150 feijões por grupo, 

cola, tesoura sem ponta.

01  Enquanto os alunos recortam as folhas 
de atividade, a professora desenha, em 
papel pardo, uma via com 3 faixas para 
cada grupo, conforme exemplo abaixo:

02  Os estudantes posicionam os 
meios de transporte recortados na via, 
prestando atenção ao espaço ocupado 
por cada meio de transporte. 
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03  Cada grupo de alunos recebe cerca 
de 150 “pessoas” (representadas por 
feijões, grãos de milho ou contas) e os 
colam em cada veículo.

Aplicação avançada: a atividade pode ser simulada em tamanho real no pátio da Escola. A professora desenha no chão com 
giz uma via, alguns carros e ônibus. Em uma brincadeira do tipo “cada macaco no seu galho”, os alunos devem ocupar os 
“assentos” de cada veículo. Os alunos de mãos dadas representam bicicletas/pedestres (uma criança), carros (quatro crianças 
de mãos dadas, duas dentro), ônibus (12 crianças de mãos dadas, o restante da turma dentro).  Ao final, devem concluir qual 
formato ocupa menos/mais espaço e transporta mais/menos pessoas.

✂

✂
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Após terem verificado empiricamente, os estudantes podem reforçar o 
aprendizado realizando operações matemáticas (conjuntos, frações, multiplicação 
e divisão), conforme exemplos abaixo. Os exercícios devem ser adaptados para o 
nível de desenvolvimento da turma.

DIVISÃO

Os estudantes devem contar quantos 
ônibus são necessários para transportar 

100 pessoas. Repetir para carros e 
bicicletas, posicionando os feijões nos 

assentos dos desenhos recortados. 
Anotar os resultados.

MULTIPLICAÇÃO

Os estudantes devem posicionar 
apenas ônibus em uma faixa, apenas 

carros em outra, e apenas bicicletas ou 
motos na terceira, completando todo 
comprimento da via. Contar quantas 

pessoas cabem no mesmo espaço em 
cada meio de transporte. 

1) Em cada ônibus estão 50 pessoas. Em uma rua da cidade, passam 4 ônibus a cada 
hora. Quantas pessoas são transportadas de ônibus nesta rua, durante uma hora?  
R1: 50x4 = 200 pessoas

2) Em uma rua da cidade passam 100 carros em uma hora. Cada carro tem 2 passageiros. 
Em 1 hora, quantas pessoas passaram de carro nessa rua?  
R2: 100x2 = 200 pessoas

3) Em um ônibus cabem 50 passageiros. Quantos ônibus são necessários para 
transportar 250 pessoas?  
R: 300/50 = 5 ônibus

4) Em cada carro cabem 5 passageiros. Quantos carros são necessários para transportar 
250 pessoas?  
R: 200/5 = 50 carros

5) Em uma rua, estão parados em um engarrafamento 32 carros. Em 5 carros, há 4 
passageiros. Em 12 carros, há 3 passageiros. Em 15 carros, há 2 passageiros. Quantas 
pessoas estão neste engarrafamento? Se elas estivessem divididas em ônibus de 50 
lugares, quantos ônibus seriam necessários? 
R1: 5x4 + 12x3 + 15x2 = 86 pessoas.
R2: cabem 50 pessoas no 1º ônibus, então 86-50=36. Sobram 36 pessoas que cabem 
em outro ônibus, então no total são necessários 2 ônibus.

fonte: cycling promotion fund

50 pessoas em 
1 ônibus

50 pessoas e suas 
bicicletas

50 pessoas e seus 
carros

OPERAÇÕES MATEMÁTICAS
EF02MA07

2 ônibus = 100 passageiros

20 carros = 100 passageiros

x 20
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AULA 4 · CONCLUSÃO

A professora relembra as atividades das aulas anteriores sobre as diferenças 
entre os meios de transporte, seja na percepção dos percursos de cada aluno, seja 
no impacto urbano pelo espaço ocupado nas ruas por cada modal. 

A partir disso, a professora explica a diferença entre transporte individual e 
coletivo, público e privado, ativo e motorizado. A professora explica a importância 
do transporte ativo e coletivo, com apresentação sobre a hierarquia para o 
planejamento das cidades. Exemplo: "Se tiver mais espaço na cidade para as ruas, 
vai ter menos espaço para praças, parques, casas, escolas, etc. A cidade vai ter que 
ficar maior pra caber todo mundo, e cada vez as pessoas vão morar mais longe do 
centro e vão demorar mais pra chegar na escola ou no trabalho, gastando mais 
combustível e gerando mais poluição."

Os alunos são convidados a debater sobre as semelhanças e diferenças que 
percebem entre os diferentes modos de transporte e o que concluem da sequência 
pedagógica.

Para finalizar a atividade, as crianças devem escrever um pequeno texto sobre 
as reflexões que tiveram durante as aulas e apresentar para a turma.

· Qual meio de transporte transporta mais pessoas ao mesmo tempo? 

· Qual meio de transporte ocupa mais espaço da rua para transportar a mesma 
quantidade de pessoas?

· Qual meio de transporte consome mais combustível pra transportar o mesmo 
número de pessoas? 

· Por que se formam engarrafamentos? Como evitar? 

· Quais meios de transporte existem na nossa cidade?

· Qual meio de transporte você mais usa?

· Qual meio de transporte você mais gosta de usar?

· Qual meio de transporte permite parar para apreciar o caminho?

· Quais são as vantagens de andar de carro?

· Quais são as vantagens de andar de ônibus?

· Quais são as vantagens de andar de bicicleta?

· Quais são as vantagens de andar a pé?

· Você faz todos os trajetos com o mesmo meio de transporte?

· Qual meio de transporte você nunca usou e gostaria de testar?

Ao final, a professora questiona qual meio de transporte transporta mais/menos 
pessoas e qual ocupa menos/mais espaço para transportar um grande número de 
pessoas. A partir disso, propõe aos alunos reflexões sobre os meios de transporte 
na cidade. Sugestões:

Materiais necessários: papel pautado para redação, lápis e borracha.

Respostas: 

· Os ônibus, trens e metrôs transportam 
mais pessoas ao mesmo tempo;

· Os carros ocupam mais espaço para 
transportar a mesma quantidade de 
pessoas, pois em cada carro cabem no 
máximo 5 pessoas;

· Os carros gastam mais combustível, pois 
precisa de mais veículos. Em 5 ônibus 
cabem a mesma quantidade de pessoas que 
em 50 carros.

· Os engarrafamentos se formam quando há 
mais automóveis na rua do que as nossas 
ruas podem suportar. Uma forma de evitar é 
optando por meios de transporte coletivos, 
como ônibus e metrô, ou transporte ativo 
como bicicleta e caminhada.

Os conceitos necessários para a Aula 
de conclusão estão explicados no 

Anexo: Glossário
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GLOSSÁRIO

🚙🚚🚕🚗🚓🗯📢 💢 💢

MOBILIDADE URBANA
TRANSPORTE MOTORIZADO

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

VANTAGENS DA PRIORIZAÇÃO DO 
TRANSPORTE ATIVO

VANTAGENS DA PRIORIZAÇÃO DO 
TRANSPORTE PÚBLICO

TRANSPORTE ATIVO

TRANSPORTE INDIVIDUAL

x

x

ACESSIBILIDADE

HIERARQUIA DOS MEIOS DE TRANSPORTE

condição em que se realizam os 
deslocamentos de pessoas e cargas 
no espaço urbano; capacidade de 

chegar aos lugares necessários para 
a vida urbana, como trabalho, escola, 
parques, comércio, hospitais etc, ou 
seja, viabilizar as viagens essenciais 

para o exercício dos direitos básicos dos 
cidadãos;

uso de veículos automotores, como 
ônibus, trem e carros. demandam gasto 

de combustível.

serviço público de transporte de 
passageiros acessível a toda a 

população, como ônibus e metrô.

· Redução das emissões de gases de 
efeito estufa nos deslocamentos;
· Aumento da qualidade de vida e 

saúde da população;
· Interação social;

· A relação com o espaço público 
desenvolve noções mais fortes de 

pertencimento e cidadania;

· Redução das emissões de gases de 
efeito estufa, pois transporta mais 

pessoas por viagem;
· Redução no tempo de deslocamentos, 

com implementação de faixas 
exclusivas ou corredores de ônibus;

· Melhor aproveitamento dos usos do 
espaço viário;

usa a força do próprio corpo para se 
deslocar, como andar a pé, de cadeira 
de rodas, de bicicleta, patins, skate ou 
patinete.

uso de veículo privado para transporte 
pessoal, como carro ou bicicleta.

facilidade disponibilizada às pessoas 
que possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados;

A Política Nacional de Mobilidade 
Urbana - PNMU (lei 12.587/12), define 
diretrizes para melhorar a mobilidade 
de pessoas e cargas no país, buscando 

tornar mais acessíveis os diferentes 
modos de transporte.

Esta lei determina a prioridade dos 
modos de transportes não motorizados 

sobre os motorizados e dos serviços 
de transporte coletivo público sobre o 

transporte individual motorizado.

🚘 🏍

🚘 🏍🚇 🚍
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ANEXO: FOLHA DE ATIVIDADESRecortar na linha tracejada e preencher os lugares com os "passageiros" 
representados por feijões, grãos de milhos ou contas.
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