
Janeiro

01

Desde 2017 o CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito -, através de resoluções divulgadas entre janeiro e
fevereiro, define tema e cronograma das campanhas educativas para o trânsito a serem desenvolvidas
durante todo o ano. Campanhas onde o foco são o ciclista e o pedestre vem aumentando.

Calendário da
mobilidade
ativa



Abril

04

Calçada Cilada (desde 2014) - organizador: Corrida Amiga/SP
Dia Internacional do Ciclista - 15 de abril



Maio

05

Maio Amarelo (desde 2014) - organizador: Observatório Nacional de Segurança Viária
Jane's Walk Brasil - organização nacional e internacional
Dia de Bike ao Trabalho (desde 2013) -  2ª sexta do mês - organização nacional



Junho

06

3 de junho foi declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Mundial da Bicicleta em 2018. 
24 de junho é Dia Mundial de Prevenção de Quedas, data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e
incorporada ao Calendário do Ministério da Saúde para alertar, especialmente idosos, sobre o risco de queda.



Julho

07

Dia de ir a pé ao trabalho (desde 2016) - 1ª sexta do mês - organizador: Corrida Amiga/SP 



Agosto

08

Dia Internacional do Pedestre - 8 de agosto em razão da famosa foto dos Beatles cruzando a faixa em Abbey
Road, data em que a foto foi tirada. Em alguns países é comemorado no dia 17 em razão do primeiro registro
de atropelamento que se conhece, realizado em 1897 na Inglaterra.
Semana do Caminhar (desde 2017) - organizador: SampaPé/SP
Dia Nacional do Ciclista (desde 2017) - 19 de agosto



Setembro

09

Semana da Mobilidade - organizadores: Corrida Amiga/Bike Anjo/Desvelocidades
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência - 21 de setembro
Dia Mundial sem Carro - 22 de setembro
Semana Nacional de Trânsito - 18 a 25 de setembro
Semana Municipal do Pedestre no Rio (desde 2017) - 24 a 30 de setembro 

Mês da Mobilidade



Outubro

10

Walk to school day - evento internacional desde 1997. O Caminha Rio propõe a
realização da campanha no Brasil em 2018.
Dia do Idoso - 1 de outubro
Dia da Pessoa com Deficiência Física - 11 de outubro



Novembro

11
A Organizaçao das Nações Unidas (ONU) celebra o Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Trânsito (World Day of Remembrance, em inglês) sempre no terceiro
domingo do mês.



Dezembro

12

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência - 3 de dezembro
Dia Internacional dos Direitos Humanos - 10 de dezembro


