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Antes de iniciar a leitura
- Discuta as imagens da capa levantando a questão: 
O que é isso?
- Percorra o livro apenas observando as imagens e 
enfatizando que uma coisa interessante está acontecendo 
em cada página.

Lendo o livro
- Leia o livro com a criança, sempre incentivando-a a ler 
partes ou, se alfabetizada, acompanhe e incentive as 
descobertas reveladas pelo texto.
- Incentive a criança a fazer perguntas. Aponte para as
informações textuais. 

Após a leitura
- Faça perguntas sobre o texto lido para praticar a 
interpretação.
- Incentive a criança a reetir um pouco além do texto. 
Ex.: "E se você estivesse andando de bicicleta e precisasse
atravessar a rua, como você faria?"

Bom trabalho!

Sugestões da Equipe MT CiênciaSobre a Série Pequenos Cientistas

A Série Pequenos Cientistas é uma produção do
MT Ciência, um projeto de extensão da Universidade 
Federal de Mato Grosso, vinculado à Pró-Reitoria do 
Campus Universitário de Sinop.

Nesta série, cientistas das mais diversas áreas do 
conhecimento, apresentam de forma simples, ilustrada 
e lúdica os conceitos necessários para que as crianças 
compreendam o mundo à sua volta, sob a luz do
que a ciência tenha comprovado até o momento.

Eu e o Outro é um dos grupos temáticos desta 
série e apresenta, às crianças, o mundo da psicologia. 
O impacto do nosso comportamento na sociedade, o 
reconhecimento de sentimentos e atitudes, a construção
de valores éticos e morais são alguns dos temas tratados
nos livros que compõem este grupo temático dentro 
da Série Pequenos Cientistas.

A Série Pequenos Cientistas utiliza os temas cientícos 
para permitir que as crianças pratiquem a leitura de 
textos informativos nos primeiros níveis da alfabetização. 
A repetição, o uso de palavras familiares e das legendas 
têm o propósito de auxiliá-las, promovendo a associação
do texto com as imagens.

As palavras sublinhadas no texto estão no glossário
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O que é trânsito ?

1



O trânsito 
ocorre nas ruas, 

estradas, ciclovias 
e até nas 
calçadas.

É o local em que as 
pessoas, os veículos e 

até os animais 
compartilham enquanto 

se locomovem.

É um local onde todos têm direitos e deveres.

2



PROIBIDO

ESTACIONAR

DIREITOS E DEVERES 

leis de trânsito3



Leis de trânsito

- BRASIL -

Elas estão escritas

no CÓDIGO DE

        TRÂNSITO

  BRASILEIRO.

segurança

O trânsito 
é seguro 

quando todos 
respeitam as 

suas leis.

4

CTB
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O que tem no trânsito?

Calçadas
Local para quem está 

andando a pé.

Ruas
É o espaço para a 

circulação dos veículos.

Faixa de pedestre
Local seguro para os pedestres 

atravessarem a rua



PARE

6

Agente de trânsito
Prossional responsável por garantir 
que a lei de trânsito seja cumprida

Semáforo
Sinal luminoso que organiza 

o trânsito dos veículos.

Placas de sinalização
Usam símbolos, cores, formas e textos para 

nos avisar sobre as regras de trânsito no local. 



DICAS
Se liga nas

7



DICAS PARA UM TRÂNSITO

seguro

Os motoristas não 
podem usar o celular
enquanto dirigem.

veja como é simples

8

1dica 
n
º



atravessar
Quando for

a rua, dê a mão a um 

adulto.

Se o SEMÁFORO estiver
, os veículos vermelho

devem parar. Se estiver
: atenção, pois o amarelo

semáforo vai 
f e c h a r .  N o

, pode ir.verde

Muita atenção às 

placas de trânsito

e respeite a 

sinalização

2dica 
n
º

3dica 
n
º

4dica 
n
º

9



Atenção, criançada!

Agora vamos 

aprender sobre 

como se comportar

no trânsito.

10

Como se comportar no trânsito?



A pé
Pa ra  at rave s s a r  u m a  ru a 

devemos sempre usar a 
faixa de pedestres e 

olhar para os dois lados 
antes de atravessar.

Devemos andar 

sempre pelas 

c a l ç a d a s,  e l a s 

foram feitas para 

os pedestres.

Se tiver um semáforo, 
só atravesse se o 

sinal estiver vermelho 
para os veículos.

c a l ç a d a s,  o l h e 
s e m p r e  p o r  o n d e 

anda.

Cuidado 
ao 

andar nas 

11



Brincando sobre rodas

U s e  s e m p r e  o s 

equipamentos de proteção, 

como: capacete, joelheiras, 

xxxxxcotoveleiras e outros.

Brincar com patins, patinetes, bicicleta 

ou skates pode ser muito divertido, mas 

fique atento às regras!

  
Brinque 

sempre nos locais 
adequados, como: 
parques, praças e 
pistas. Evite andar 

na rua.

12



Pedalando a minha bicicleta
Não se esqueça 

de usar os 
equipamentos de 

proteção!

13



As ciclovias são os locais feitos para os ciclistas. Se perto da sua casa 

não tem uma ciclovia, ande bem próximo à calçada e na direção em que 

os carros estão indo.

14



De carona em 
uma moto

idade

7+Somente as crianças 
com mais de 7 anos 
podem andar na 
garupa da motocicleta.

capacete
piloto e carona devem 
usar capacete e a 
viseira deve estar 
abaixada.

altura
É preciso que a 
criança apoie o pé no 
pedal para andar na 
moto.

passageiros

2Só podem andar duas 
pessoas em uma moto.

15



DICAS SOBRE O CAPACETE

Validade

Tamanho

Acidente

Uso

Capacete tem data 
de validade e deve 
ser trocado quando 
não estiver em boas 

condições.

Capacete é como 
sapato, tem um 

número certo para 
cada pessoa.

Se o capacete bateu 
de forma violenta, 
deve ser trocado, 
mesmo que não 
tenha quebrado.

O capacete deve 
estar bem preso à 

cabeça, fechando a 
presilha que ca 

embaixo do queixo. 

16



De carona no carro

MTC 2020
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Todos os ocupantes do 
veículo devem usar o 

cinto de segurança

18



Crianças com menos de 10 anos, somente no 
banco de trás. Menores de 1,45 m devem utilizar 

um equipamento de segurança adequado.

19



BEBÊ-CONFORTO CADEIRINHA ASSENTO DE ELEVAÇÃO

QUAL CADEIRINHA
USAR?

Crianças com até 01 ano
deverão utilizar o bebê-
conforto. Ele deve estar
virado para o vidro de trás
e a criança presa ao cinto 
de segurança do próprio 
bebê-conforto.

Crianças de 01 a 04 anos
deverão usar a cadeirinha.
A cadeirinha deve estar
virada para frente e a
criança presa ao cinto de
segurança, da cadeirinha ou
do carro.

Crianças entre 04 e 07 anos e 
meio deverão utilizar o assento
de elevação. Neste caso,
as crianças devem usar o 
cinto de segurança do próprio 
carro.

RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 277/2018. 20



Outras dicas importantes:
Nunca jogue lixo

para fora do carro. 
Isso pode causar

um acidente e ainda 
polui o nosso planeta.

Guarde seu lixo dentro 
do carro até chegar em
casa ou em outro local
que tenha uma lixeira.

21



Nunca abrir a porta 
com o carro em 

movimento.

Nunca colocar
a cabeça ou outra

parte do corpo 
para fora da janela.

22



Escolar

Indo de ônibus

23



Andar de ônibus tem
regras muito parecidas
com aquelas para 
andar de carro.

CINTO DE SEGURANÇA

Enquanto estiver dentro do
ônibus permaneça sentado e
com o cinto avelado.

CABEÇA PARA FORA

Nunca coloque a cabeça ou
qualquer outra parte do corpo
para fora da janela do ônibus.

LIXO PELA JANELA

Não jogue lixo pela janela 
do ônibus; guarde com você
e jogue numa lixeira quando
descer do ônibus.

PERMANEÇA SENTADO

Só se levante do banco 
quando o ônibus estiver
parado.

24
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Agora que você já aprendeu bastante sobre
o trânsito, chegou a hora de ajudar a fazer um
trânsito seguro para todos.



Como ajudar a 
manter um trânsito

seguro?

26
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G
los
sá
rio Pedestres

Pessoas que estão
andando a pé nas
ruas e calçadas.

Semáforo

Sinal de trânsito com as cores 
vermelho, amarelo e verde, que
indica quando o veículo pode 
passar.

Ciclovias

Pistas destinadas
ao trânsito de 
bicicletas.

Garupa

Parte que ca atrás
do piloto e serve para
carregar outra pessoa.

Viseira

Parte transparente do
capacete que serve 
para proteger o rosto.

Adequado

O que é apropriado
ou que se ajusta bem
ao que se quer.

Presilha
Tira que se ajusta no 
queixo e serve para
manter o capacete
preso à cabeça.

Assento

Equipamento usado
para sentar.
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Conheça as outras
obras do MT Ciência

Série Livros

1 - Parasitologia Aplicada aos Animais de Produção
2 - Espécies arbóreas da estação ecológica Rio Ronuro
3 - Entre saberes e experiências: uma coletânea de
práticas pedagógicas de uma escola pública
4 - Administração de medicamentos pela via parenteral
5 - Vitrine tecnológica agrícola: culturais anuais na
recuperação de pastagens

Série Acadêmica

1. Antiparasitários de uso em artrópodes
2. Moscas e mutucas de importância em Parasitologia
Zootécnica
3. Mosquitos nematóceros importância em
Parasitologia Zootécnica
4. Resistência à Antiparasitários
5. Uso básico do PowerPoint para montagem de
apresentações
6. Grácos, tabelas e operações básicas em
bioestatística utilizando o Excel
7. Cálculos farmacêuticos aplicados à Medicina
Veterinária
8. Protocolos para o isolamento e cultivo de bactérias
do gênero Bacillus  
9. Simplicando a Química: Estequiometria
10. Simplicando a Química: Tabela periódica
11. Simplicando a microbiologia: Manual de aula prática
12. Administração de medicamentos pela via parenteral
13. Validação de método analítico aplicado às ciências
farmacêuticas
14. Simplicando a imunologia: imunidade inata e
adaptativa
15. Ética na pesquisa com seres humanos: orientações
e procedimentos para aprovação de projetos

Série Pequenos Cientistas

1. Mosquitos
2. Percevejos
3. Entomologia em versos
4. Besouros (1ª edição)
5. Coronavírus (Versão em Português)
6. Coronavrus (Versão em Inglês)
7. Coronavírus (Versão em Espanhol)

Série Tecnológica

1. Introdução ao Manejo Integrado de Pragas
2. Introdução à Cosmetologia
3. Guia prático para criar Tenebrio molitor e seu uso
como isca na atividade de pesca esportiva
4. Formigas cortadeiras no Mato Grosso: Orientações
técnicas para o controle
5. Preparo de “semente inóculo” para o cultivo do
cogumelo comestível Shiitake



 Resultado da união de esforços 
de professores, técnicos e alunos do 
C a m p u s  S i n o p  e  d e  o u t r a s 
instituições, a missão deste programa 
é popularizar a ciência, estreitando os 
laços da Universidade Pública com a 
sociedade brasileira.

 O MT Ciência é um programa de 
extensão da Universidade Federal de 
Mato Grosso. 

Acesse o nosso site





SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- ENTOMOLOGIA -

Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e 
venha conhecer o mundo da ciência. 
Dessa vez vamos aprender sobre um 
assunto muito importante: o trânsito.

Você sabe o que é um psicólogo? 

É um cientista que estuda o nosso comportamento 
e nos ajuda a viver mais felizes. Eles sabem tudo 

sobre como se comportar no trânsito. Que tal 
descobrir esse mundo e ser um psicólogo também?

SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- EU E O OUTRO -

Campus Sinop

UFMT

PROCEV
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