
 

O Programa Na Pista Certa visa 

estabelecer o contato direto entre a 

FUNDACIÓN MAPFRE e o público infantil 

para a transmissão de conceitos e 

orientações sobre segurança viária. Com 

esse propósito, o projeto define a criação 

de um espaço cenográfico, com estrutura 

modular e itinerante, no qual monitores 

devidamente treinados apresentam 

conteúdos que os participantes assimilam 

e vivenciam imediatamente por meio de atividades lúdicas e pedagógicas. Oferece ao público 

infantil um cenário, cuja área ocupa o equivalente a uma quadra poli esportiva, onde as 

crianças vivenciam, também de maneira lúdica e pedagógica, orientações e conceitos sobre 

segurança viária.  

 

As atividades visam estimular as crianças a adotarem comportamentos e atitudes responsáveis 

e cívicas em relação ao trânsito, tanto do ponto de vista do motorista quanto do passageiro, 

do pedestre, do ciclista, etc. Ao mesmo tempo, inicia os participantes no conhecimento da 

sinalização viária, e ressalta a importância das regras de convivência e de valores como 

solidariedade, respeito, inclusão e gentileza para a segurança e integridade das pessoas. Além 

disso, informa e conscientiza sobre as relações entre transporte particular, coletivo e meio 

ambiente, abordando temas como emissão de gases poluentes, poluição sonora etc 
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PÚBLICOS-ALVO 
 

 Alunos do ensino fundamental com idade entre 5 a 11 anos de idade;  

 Professores / Educadores, acompanhantes das turmas de alunos agendadas; 

 Familiares e adultos acompanhantes das crianças participantes 

 

DESCRIÇÃO DO EVENTO: 

Importante: Em função de necessidades locais esta logística pode ser  adaptada. 

DURAÇÃO: 

Uma semana, distribuídos conforme tabela abaixo:  

Domingo Chegada da equipe e montagem da estrutura 

Segunda a sexta-feira Atendimento as crianças com agendamento de escolas / ONG(s) 

Sábado Atendimento ao público espontâneo até as 14 horas  

Sábado  Após as 14 horas desmontagem da estrutura 

 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO AS TURMAS DE ALUNOS 
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Turma Entrada 
nº de 

alunos 
Teatro 

Pista de 
bicicleta 

Pesquisa Término 

1ª 8h30 30 20 min 20 min 10 min. 9h20 

2ª 9h 30 20 min 20 min 10 min. 10h50 

3ª 9h30 30 20 min 20 min 10 min. 10h20 

4ª 10h 30 20 min 20 min 10 min. 11h50 

5ª 10h30 30 20 min 20 min 10 min. 11h30 
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Turma Entrada 
nº de 

alunos 
Teatro 

Pista de 
bicicleta 

Pesquisa Término 

6ª 13h 30 20 min 20 min 10 min. 13h50 

7ª 13h30 30 20 min 20 min 10 min. 14h20 

8ª 14h 30 20 min 20 min 10 min. 14h50 

9ª 14h30 30 20 min 20 min 10 min. 15h20 

10ª 15h 30 20 min 20 min 10 min. 15h50 

 

 

Ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ZyYDfmuZRac  

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

PARCEIRO 

 Disponibilizar local para estacionamento do carreta para apresentação do teatro de 

objetos; 

 Área livre ideal é de 20m x 30m = 600 m2 para a montagem do cenário, sendo que a 

área mínima é de 18m x 28m = 504 m2, esta área deve estar próxima à carreta – Não 

há qualquer impedimento, mas se houver espaço coberto para a cidade cenográfica é 

melhor para a realização do projeto; 

 Acesso fácil a sanitários para os aluno(a)s; 

 Energia elétrica no local; 

 Providenciar agendamento e encaminhamento das crianças;  

 Assinatura do termo de parceria. 

Importante: não há qualquer custo financeiro para o parceiro, trata-se apenas de um 

documento de formalização; 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyYDfmuZRac


FUNDACIÓN MAPFRE 

 Realizar visita técnica no local disponibilizado; 

 Arcar financeiramente com os custos de equipe e logística referente à carreta e cidade 

cenográfica (segurança, limpeza, materiais pedagógicos distribuídos, transporte, 

alimentação, hospedagem e remuneração da equipe, ,entre outros custos envolvidos 

na execução do projeto); 

 Cumprir cronograma validado pelo parceiro; 

 Divulgar o evento por meio de sua assessoria de imprensa; 

 Assinatura do termo de parceria; 

 Fazer acompanhamento e relatório de execução.  

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas 

CARRETA 

 

 

 

 

 

 



PISTA 

 

 

CONTATO 
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 

011 – 9-8425-0659 - renatoribeiro001@hotmail.com 
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