
 

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 9 anos de idade;  

 Professores / Educadores, acompanhantes das turmas de alunos agendadas; 

 Familiares e adultos acompanhantes das crianças participantes 

 

 

DATA DO EVENTO:  

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

M
 A

 N
 H

 Ã
 

Turma Entrada 
nº de 

crianças 
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 

 

TA
R

D
E 

Turma Entrada 
nº de 

crianças 
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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTATO 
RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 

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