
A Eureka Soluções Pedagógicas e a Eureka.app desenvolveram um projeto inovador 
sobre trânsito e mobilidade, direcionado a alunos do Ensino Fundamental, seus familia-
res e também aos educadores. Nós oferecemos um material híbrido (impresso e digital) 
que, juntos, contemplam o conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) sobre a educação para o trânsito.
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OBJETIVOS
Visamos trabalhar as questões relativas ao trânsito por meio de novos olhares, aban-
donando o enfoque reducionista e pensando o tema de forma abrangente, levando em 
consideração os espaços de locomoção, as condições socioambientais, as causas e as 
consequências do tráfego. Nossos principais objetivos são:
• Formar o comportamento do cidadão como usuário das vias públicas na condição de 
pedestre, passageiro e condutor.
• Conscientizar acerca das responsabilidades individuais e coletivas.
• Promover o autocuidado.
• Chamar a atenção para as questões que envolvem o meio ambiente.
• Fomentar a inclusão social.

JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA
Acreditamos que o diálogo entre as disciplinas é essencial. Por isso, construímos “pon-
tes” que facilitam a comunicação entre os temas mais pungentes da atualidade: se-
gurança, mobilidade, urbanização, meio ambiente, liberdade, inclusão, acessibilidade, 
ética, política, entre outros.
A proposta feita pelo Denatran para o governo e para a sociedade civil, para o enfrenta-
mento da grave realidade do tráfego no país, inclui mobilizar os setores governamentais 
e não governamentais, empresariais, educacionais, técnicos e acadêmicos para que 
adotem ações que promovam o respeito às regras de trânsito, às pessoas e ao meio 
ambiente e que incentivem as pessoas a adotarem um comportamento mais seguro, 
ético e solidário. Os programas de educação deverão ser inclusivos, contemplando as 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
A educação para o trânsito deve, além de promover o respeito às regras de trânsito, 
fomentar uma profunda mudança cultural em nossa sociedade, incentivando práticas 
mais éticas e solidárias entre os cidadãos.
Estamos vivendo uma transformação extremamente positiva nesse sentido, pois o pla-
nejamento urbano, alinhado às políticas de mobilidade urbana e inclusão social foi uma 
importante conquista para assegurar os direitos de pessoas com deficiência e melhorar 
a qualidade de vida da população.
Vimos, a partir da segunda metade do século XX, um esforço cada vez maior, por parte 
do Estado, no sentido de fomentar a inclusão de parcelas da sociedade que foram, ou-
trora, negligenciadas.
Contudo, a sociedade civil ainda está assimilando essa nova realidade.
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DIFERENCIAIS
Aproximar o conteúdo da realidade do aluno é o caminho mais curto em direção ao 
entendimento. Por isso, priorizamos atividades que valorizam e ressignificam cam as 
vivências de cada um.

Linguagem descontraí-
da e atual, que dialoga 
diretamente com o 
aluno e contempla seu 
universo e referências 
visuais.

O livro da família oferece orienta-
ções para que a família discuta o 
tema em casa ressaltando a im-
portância de respeitar as regras 
dentro e fora de casa.

O livro do educador proporciona um suporte 
teórico-pedagógico, no formato digital, para 

que o educador possa trabalhar o conteúdo 
em sala de aula de forma eficiente, envol-

vendo todos os alunos e preparando-os 
para os desafios do Ensino fundamental.
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A plataforma Eureka Digital oferece aos 
seus usuários um apoio pedagógico 
digital por meio do recurso “Suporte à 
obra”. Dessa forma, professores e alunos 
experimentam um formato híbrido de 
ensino-aprendizagem, mesclando aspectos 
analógicos e digitais. Assim, a plataforma se 
caracteriza como uma extensão do livro, com 
diversas possibilidades de aprofundamento 
e acesso a conteúdos multimídia.

O QUE É “APOIO DIGITAL”?

PARA QUE SERVE O “SUPORTE À OBRA”?

Serve para orientar professores e alunos na execução de suas 
atividades, oferecendo recursos pedagógicos inovadores, 
promovendo o letramento e a inclusão digital. É um complemento 
digital que vai além do livro físico, explorando suas possibilidades. 
Esse suporte dá ao professor orientações didáticas e oferece materiais 
complementares como áudios, videoaulas, reforços, livros em pdf e 
muito mais, de acordo com as características e necessidades  
de cada material. 
Além disso, permite que o aluno acesse suas atividades em ambiente 
virtual e consulte outros materiais de referência.

PROPOSTA DE APOIO DIGITAL
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Serão disponibilizados vouchers individuais para cada aluno e professor. 
Os alunos terão vouchers que darão acesso ao conteúdo relacionado à 
coleção. Os professores terão vouchers que darão acesso aos conteúdos 
de todas as suas turmas e às orientações pedagógicas referentes a cada 
atividade ou conjunto de atividades.
Veja o passo a passo:

1. O usuário deverá acessar o site https://www.eurekadigital.app/
2. Em seguida, clicar em “Cadastre-se”, informando o código (voucher)
3. O acesso aos conteúdos será liberado de acordo com o perfil do usuário

COMO TER ACESSO?

ACESSO DO ALUNO
Ao acessar o “Suporte à obra” será oferecida ao aluno 
uma série de conteúdos diferenciados com base no 
conteúdo do livro: textos complementares, vídeos, 
podcasts e atividades extras.
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PDFPDF

Ao acessar o “suporte à obra” o professor terá acesso aos conteúdos de todas as suas 
turmas.

O professor poderá:

1. Compartilhar conteúdos com outros usuários cadastrados
2. Imprimir
3. Enviar atividades para os alunos por e-mail
4. Corrigir as atividades dos alunos on-line
5. Enviar áudios individuais ou coletivos
6. Enviar vídeos individuais ou coletivos
7. Destacar palavras/frases/trechos e fazer comentários pontuais
8. Avaliar (dar nota) às atividades
9. Alimentar o banco de dados com as notas e registros de desempenho dos alunos
10. Gerar gráficos de desempenho por aluno ou turma

ACESSO DO PROFESSOR

O “SUPORTE À OBRA” SÓ FUNCIONA ON-LINE?

O grande diferencial dessa ferramenta é o letramento e a 
inclusão digital, por isso, aconselhamos que todas as ativi-
dades sejam feitas on-line. No entanto, caso não seja pos-
sível, existe a opção de baixar um pdf para compartilhar 
ou mesmo imprimir as propostas. Os vídeos e podcasts 
poderão ser salvos para assistir off-line.

*Algumas dessas funcionalidades serão implementadas futuramente, como construção 
de gráficos e análises de desempenho. Consulte nosso representante.
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SUPORTE À OBRA DA COLEÇÃO  
“TRÂNSITO E MOBILIDADE”
Chamamos nosso conteúdo de híbrido porque ele trabalha simultaneamente o conteú-
do físico (impresso) e o digital, por meio de nossa exclusiva plataforma de EaD.
O material digital atende aos anos escolares do Ensino Fundamental Anos Iniciais e 
Fundamental Anos Finais, para garantir a compreensão dos conceitos de acessibilida-
de, mobilidade e inclusão.
Ao acessar o Suporte à Obra, o usuário terá acesso aos seguintes módulos:
• Boas-vindas
• Atividades complementares
• Leituras complementares
• Videoteca
• Audioteca
• Jogos

CONTEÚDO EXCLUSIVO DO EDUCADOR:
• Por dentro da BNCC
• Orientações gerais para práticas inclusivas
• Critérios de avaliação
• Livro do educador

CONHEÇA MAIS!
As Atividades complementares serão disponibilizadas em forma de tarefa, 
reforço e aprofundamento, com foco em:
• Uso criativo das diversas mídias
• Resolução e formulação de problemas
• Investigação científica
• Responsabilidade socioambiental
• Exercício de cidadania
Leituras complementares trazem obras e de referência para pesquisas, base para 
construção de itinerários formativos.
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Videoteca: coleção de 
vídeos educativos para 
alunos e educadores nos 
temas pertinentes.

Audioteca: coleção de podcasts informativos para alunos e professores, com temas 
atuais e linguagem dinâmica.
TODOS OS CONTEÚDOSDE MULTIMÍDIA POSSUEM ITENS EXCLUSIVOS PARA O EDUCADOR:


