CAMINHANDO JUNTOS ATÉ A ESCOLA:
o que a cidade e as crianças ganham com isso
iniciativa:

realização:
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2

O que faz uma cidade ser mais verde, mais acessível e amigável à
infância? Entre os muitos caminhos para isso, um deles é implantar mais espaços naturais para o brincar e para a convivência, distribuídos de forma equitativa nos bairros. Além disso, é preciso que
haja ruas acessíveis para as pessoas, com interações lúdicas para
as crianças, e reduzir a velocidade dos veículos para garantir sua
maior segurança e mobilidade, principalmente nos trajetos que
ligam as casas às escolas e aos demais equipamentos públicos.
Cidades amigáveis têm a criança como prioridade absoluta em
seu planejamento urbano e contam com instâncias de participação para a escuta das percepções e desejos infantis, oferecendo
uma vida urbana em que meninos e meninas possam circular com
maior autonomia e segurança nos espaços públicos e áreas verdes.
São cidades educadoras, que veem a criança em sua integralidade,
contemplando suas dimensões: física, cognitiva, social, emocional
e cultural, que têm escolas com projetos pedagógicos que incluem
a perspectiva do desemparedamento da infância e que aproveitam
as potencialidades educativas de todo seu território. Por fim, cidades ricas em natureza, que ofereçam um ambiente saudável, com
ar puro, para que as crianças cresçam fortalecendo seu vínculo com
a vida que pulsa lá fora.
Essa tem sido a visão de cidade que o programa Criança e Natureza procura ajudar a construir. Desde 2015, o programa vem reunindo pesquisas, identificando iniciativas e publicando materiais
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que possam servir como ferramenta para que esse conhecimento
chegue aos públicos interessados: famílias, escolas, profissionais
e gestores públicos que desenvolvem ações nas áreas que tratam
da relação entre criança, natureza e cidade.
Foi com esse intuito que convidamos o Carona a Pé a compartilhar sua experiência neste guia, e assim incentivar a mobilidade
ativa de crianças e adolescentes no trajeto escolar, como uma forma de permitir às crianças mais experiências ao ar livre, vivências
coletivas, oportunidades de aprendizado, interação com a cidade
e a natureza e o desenvolvimento de hábitos saudáveis. Ao mesmo tempo, essa iniciativa colabora com a redução do trânsito de
carros próximo às escolas, a diminuição da emissão de carbono e
poluentes atmosféricos, em especial no entorno escolar, onde há
grande concentração de crianças, que são as mais atingidas por
esse problema.
É com muita alegria que apresentamos o resultado dessa parceria com o Carona a Pé. Esperamos que o trabalho inspire muitas
prefeituras, gestores de escolas e comunidades escolares para
possibilitar que as crianças retornem às ruas, caminhando para ir
e voltar da escola ou explorando as múltiplas possibilidades dos
bairros nos processos educativos!
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UM CONVITE PARA O CAMINHAR

Desde 2015, sensibilizamos e engajamos diferentes comunidades
escolares para que os estudantes que moram próximos percorram
juntos o caminho de casa para a escola. Se vão todos para o mesmo lugar, por que não irem juntos?
Ao longo desses anos, após muitos passos compartilhados e mãos
entrelaçadas junto às comunidades escolares, percebemos que parte
do nosso trabalho acontece nessa brecha, nesse respiro que a criança
tem em sua rotina, nesse pequeno deslocamento entre a casa e a escola, nesse caminho que é tão vivo, tão interessante e tão necessário
para a conexão das crianças com seu território de convivência.
Vivenciamos e registramos etapas importantes dessa experiência
única que é promover condições para que as crianças circulem,
sintam e ocupem o ambiente urbano.
Quando recebemos o convite para compartilhar, por meio de um
guia, esses aprendizados, observamos o quanto é fundamental
falar desse assunto de forma intersetorial.
Para que um grupo caminhe pela cidade e se conecte com toda a
rede local é preciso que muitas pessoas participem, de maneira efetiva, dessa responsabilidade conjunta de olhar para todas as crianças.
Para isso, é necessário o preparo e o incentivo da comunidade,
principalmente de pais, cuidadores e professores, validando a importância dessa caminhada diária das crianças, atuando como
peças fundamentais para a inserção e a autonomia infantil.
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Nossa contribuição com esse material é identificar os cenários favoráveis, apontar bons caminhos para quem deseja viver essa experiência, evidenciar os benefícios do caminhar e contar como esse
movimento acontece no Brasil e em outros lugares do mundo.
Sugerimos que todos calcem seus sapatos e caminhem!
Que este guia inspire e oriente indivíduos e grupos a olharem
para os espaços urbanos e suas infinitas possibilidades de uso
para o pleno desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, emocionais, afetivas e sociais das crianças.

Acervo Carona a Pé

Equipe do Carona a Pé

Rota do Carona a Pé na cidade de Belo Horizonte (MG).

8

ESTE GUIA É PARA TODOS QUE…

Acreditam que o caminhar é uma forma prática, saudável e sustentável de circular pela cidade e desejam despertar e incentivar
seus alunos, seus filhos, vizinhos e estudantes a irem juntos, caminhando, para a escola.
É para quem pensa em oferecer uma experiência de cidade e
contato com a natureza, entendendo que a aprendizagem acontece em todos os espaços.
É também para diretores de escolas que acreditam que as vivências escolares podem extrapolar os muros das instituições, e que
uma escola também se preocupa com a forma como seus estudantes chegam e como se relacionam com o entorno.
É para todos aqueles que se preocupam com o meio ambiente
e com uma melhor qualidade de vida em suas cidades. Quanto
mais crianças chegando a pé na escola, menor o número de carros, o que melhora a qualidade do ar e a segurança no trânsito, e

“

diminui a poluição sonora.

Andar a pé desde a primeira infância muda a relação da criança e
dos adultos com o seu bairro. No início parece muito
difícil, porém, após algumas semanas de caminhadas,
vemos a rede de cooperação se formar entre as
famílias. As crianças que participam gostam

”

tanto, que na hora da saída até aquelas que
usam o carro pedem para voltar a pé.
Tânia Campos Rezende
Fundadora da Escola Jacarandá – SP
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Ligia Jalantoni | Acervo @Ocupababy

O QUE AS CRIANÇAS APRENDEM
COM AS CIDADES?

10

Você já parou para pensar que desde o primeiro dia de vida de
uma criança ela já se desloca pela cidade? E que, desde o colo, as
crianças aprendem o tempo todo?
Para as crianças tudo parece maior do que realmente é, e enquanto
circulam, conseguem ver, escutar e sentir o mundo. Divagam, imaginam, criam e contemplam o cenário e a natureza presente, mesmo nos grandes centros urbanos.
As cidades, suas ruas e calçadas,
já foram espaços de brincadeiras, de convivência e campos de
investigação e descobertas, sendo parte importante do processo
de aprendizado e socialização.
No entanto, as cidades sofreram
muitas alterações. Reduziram as
áreas verdes e diminuíram os espaços de convívio, priorizando a

Acervo Carona a Pé

circulação do automóvel no planejamento urbano, em detrimento
do espaço destinado à circulação
e permanência de pessoas. Com
isso, os espaços foram se tornando
cada vez menos convidativos para
as crianças.
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CARRO X CAMINHADA
Na cidade de São Paulo, 42,1% das pessoas usam o
carro para fazer percursos de até 2,5 km de distância
(fonte: Pesquisa Origem Destino Metrô/2012), o que
causa grandes transtornos para as cidades e o meio
ambiente. Isso poderia ser evitado se mais pessoas
circulassem a pé para realizar as atividades dentro
desse mesmo raio de 2,5 km, uma vez que esse trecho pode ser tranquilamente percorrido por adultos
e crianças a partir de 4 anos de idade.
Mas, para que as crianças realizem trajetos diários
como esse, é necessário levar em conta alguns fatores importantes, como a idade, o tamanho (estatura)
e a prática do caminhar pré-existente de cada uma,
além das condições de caminhabilidade e acessibilidade das calçadas e a segurança da malha viária.

“

É importante que as pessoas se
reconectem com o espaço público,

”

com a vizinhança, com a rua
e seus ensinamentos.

Diego Cézar Silva de Assunção

analista de gerenciamento de projetos – BHTrans
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CAMINHAR PELAS RUAS É UMA
ATIVIDADE QUE SE ENSINA E SE APRENDE
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A melhor maneira de se apropriar da cidade e manter o uso constante dela é caminhando. Independentemente da distância, do
tamanho da passada ou do uso de objetos de apoio como carrinhos ou bengalas, todos somos pedestres.
É preciso caminhar e se afeiçoar por esses espaços. É preciso observar a dinâmica, os sinais, os códigos... criar intimidade, ganhar
confiança para, então, desenvolver autonomia e presença atenta.
Todo deslocamento, independentemente do meio de transporte
utilizado, sempre envolve uma caminhada, seja no início ou no final do percurso. E, quando o deslocamento é feito exclusivamen-
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te a pé, recebe o nome de mobilidade a pé.
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Caminhar faz parte da mobilidade ativa, que contempla todas as
maneiras de se deslocar a partir da força humana, e que pode incluir o auxílio de equipamentos como bicicleta, cadeira de rodas,
handcycle (bicicleta pedalada com as mãos, usada por pessoas
com deficiência), patinete, patins e skate.
Esses dois conceitos compõem a mobilidade urbana, que é o
modo como as pessoas se deslocam, acessam a cidade, se relacionam com os espaços por onde passam e criam vínculos com
as pessoas que neles encontram.

PRIORIDADE NO USO DAS VIAS URBANAS
Uma maneira de pensar e entender uma cidade mais
amigável, sustentável e segura, para todos, pode ser
observada nesta pirâmide invertida dos diversos
meios de deslocamento (modelos multimodais), na
qual a prioridade é atribuída a pedestres e ciclistas,
em detrimento dos meios de transporte motorizados.
pedestre
ciclista
bicicletas de serviços
transporte coletivo
táxis e serviços de cargo
carros compartilhados
carros e motos
fonte: redesenho a partir do gráfico do site mobilize.org.br
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DESLOCAMENTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19
Devido à pandemia de covid-19, que teve início em
2020, muitas escolas brasileiras tiveram que adotar o
ensino remoto, e as aulas presenciais ficaram condicionadas à situação epidemiológica de cada região. As
crianças sofreram com uma maior restrição do convívio social e com a falta de visitas a espaços públicos. O
distanciamento físico e o uso excessivo de telas mostraram de modo mais evidente nossa necessidade e
estar ao ar livre. Caminhar é uma maneira de as crianças se reconectarem com esses espaços abertos.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), neste momento, a mobilidade ativa é uma das maneiras
mais seguras de se deslocar pelas cidades. Por acontecer em espaços ao abertos, diminui o risco de transmissão e possibilita interações sociais, desde que se
respeite os protocolos de saúde (uso de máscara, distanciamento de no mínimo 1,5 m e higienização das mãos).
(fonte: www.euro.who.int/en/health-topics/environment
-and-health/Transport-and-health/publications/2020/
moving-around-during-the-covid-19-outbreak)
Rinaldo Martinucci | Programa Criança e Natureza
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OS APRENDIZADOS NO CAMINHO
DE CASA PARA A ESCOLA

No Brasil, existem 48 milhões de crianças matriculadas na educação
básica de escolas públicas e privadas (fonte: Censo Escolar 2020). Todos os dias, esses estudantes se deslocam de casa para a escola.
O direito ao transporte escolar gratuito, em geral feito por vans
ou ônibus, pode variar conforme os critérios estabelecidos pela
legislação de cada município. Na cidade de São Paulo, os estudantes de 4 a 12 anos têm esse direito garantido quando comprovam moradia a uma distância maior do que 2 km da escola onde
estudam, ou quando possuem
algum tipo de deficiência ou
doença crônica. No Brasil, não
existe nenhuma política pública
de transporte gratuito para estudantes que moram a uma distância menor do que 2 km. Em
alguns países, como Colômbia,
Acervo Carona a Pé

Estados Unidos e Itália, há programas de transporte escolar a
pé que atendem a essa necessidade. Seria muito interessante
se, em nosso país, mais iniciativas de caminhadas ou outras
modalidades de deslocamento
ativo surgissem.
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MOTIVO DE DESLOCAMENTO – SÃO PAULO
A educação é o segundo motivo de deslocamento
nas viagens realizadas na cidade de São Paulo.
Trabalho

44%

Educação

35%

Demais

21%

Fonte: Pesquisa Origem Destino / Metrô de São Paulo / 2017

Nosso país é enorme, com uma geografia variada, hábitos e recursos muito diversos, e esses percursos entre casa e escola são realizados de muitos modos: barcas, carros, ônibus, caminhões, bicicletas
e a pé, entre outros. Os cenários são tão complexos e distintos que,
muitas vezes, o convite para explorar o caminho andando não é
uma opção mas, para um número expressivo de pessoas, é possível considerar o caminhar como possibilidade de deslocamento.
Para que esses caminhos sejam usados e explorados pelas crianças e seus cuidadores, é preciso que garantam conforto e segurança durante os deslocamentos. As calçadas precisam ser
pavimentadas, uniformes, sem buracos ou desníveis, além de
sombreadas. As ruas precisam ser bem iluminadas, com faixas de
pedestres, sinalização adequada, e o limite de velocidade ao redor das escolas deve ser reduzido.
Intervenções pontuais e temporárias no entorno das escolas,
como redutores de velocidade de veículos, pintura de ruas para
alargamento de calçadas, instalação de mobiliário urbano e intervenções lúdicas, aumentam o uso e a apropriação desses espaços, tornando a experiência do caminhar mais agradável, e promovem para todas as crianças o direito à cidade.
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Considerar a potência educativa de um território é parte essencial
do desemparedamento da infância. Olhar para fora dos muros das
escolas significa reconhecer que outros espaços e agentes podem
desempenhar um papel educativo na formação de crianças e adolescentes e colaborar com o currículo escolar. Aprender a circular
com autonomia e segurança pelo território é um pilar formador
da cidadania e da convivência social. Quando oferecemos a cidade
toda como um território de investigação, vemos surgir novas possibilidades de uso, mais criativas, simples e coletivas, que dialogam
com a concepção de educação integral, ou seja, que consideram
as diferentes dimensões humanas no processo formativo.

DICA
CIDADES PARA BRINCAR E SENTARar
Para saber como uma
cidade inteira colocou
em prática a criação do
espaço urbano a partir
de sugestões de idosos
e crianças, clique aqui e
baixe gratuitamente o
livro Cidades para Brincar e Sentar e confira
como intervenções simples impactam a qualidade de vida de todos.
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Você já pensou nos aprendizados, brincadeiras e aventuras que
podem acontecer com uma criança se ela for caminhando de
casa até a escola? Quando crianças caminham, observam e interagem com o que está ao seu redor ...
... uma mureta se transforma em uma corda bamba na qual, se
equilibrando com os braços abertos, imaginam um circo, experimentando a liberdade motora ...

Olha, mãe! Eu Consigo!

Acervo Carona a Pé

Bento, 3 anos

… se deslumbram com a autonomia que adquirem ...

Olha, nesta rua os números de um lado
são ímpares e do outro pares.
Leo, 8 anos
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… elas ampliam o contato com a natureza, observam as folhas que
deslizam na água da chuva e se desafiam a encontrar a árvore
mais alta do caminho ...

Quando chove,
a gente anda e os
carros ficam parados.
Cecília, 6 anos
... aprendem sobre o caminho e
geram senso crítico sobre o funcionamento da cidade ...

Que chato!
Esse farol fica aberto
4 horas para os carros e
1 minuto para a gente.
Luisa, 9 anos
Acervo Carona a Pé

... fazem amigos e trocam sorrisos, sentem-se pertencentes.

Tornar o caminho de casa para a escola seguro e atraente é uma
forma de resgatar espaços para a infância e tornar nossas ruas
mais vivas. Quando um grupo de estudantes passa a percorrer,
junto, o mesmo trajeto diário, de maneira organizada, ele se torna
visível e ninguém fica indiferente.
Existem muitas iniciativas com o objetivo de difundir o caminhar
como uma prática de deslocamento, como um meio de transporte. Vamos conhecer algumas iniciativas no Brasil e no Mundo?
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OS CAMINHOS ESCOLARES
PELO MUNDO
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O conceito de Pedibus ou caminhos escolares, foi criado pelo australiano David Engwitcht, em 1991, com o objetivo de ajudar a reduzir os níveis de poluição do ar e melhorar a segurança viária.

PEDIBUS – Suíça
pedibus.ch/fr/

Pedibus é organizado pela prefeitura dos municípios, em colaboração com as escolas primárias locais. Grupos de crianças se
reúnem em pontos pré-determinados para irem juntas até a escola, acompanhadas por pais e policiais municipais. Durante os
percursos, os condutores propõem atividades de educação viária
e ambiental.

LIGA PEATONAL – México
ligapeatonal.org/

A Liga Peatonal é uma organização criada em 2014 que, junto
com o governo e a sociedade civil, faz intervenções nas cidades
para que os pedestres voltem a ser o centro de seu desenho, promovendo diversão e uso, sendo uma das atividades o fechamento de ruas para brincar e a escuta das crianças e familiares para as
melhorias urbanas dos entornos escolares.
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DICA
A SERPENTE PAPA-LÉGUAS
trafficsnakegame.eu/portugal/
É um jogo de mobilidade bastante difundido na Europa, que tem como objetivo incentivar a ida para a escola por meios mais sustentáveis, como a pé, de bicicleta
ou em transporte público. Ao se deslocarem dessa maneira, as crianças ganham adesivos (pontuações) para
colocarem em cartazes nos murais de suas escolas.
Ao completarem esses cartazes num prazo pré-estabelecido, ganham recompensas, como uma visita a
um museu, um passeio de bicicleta, ou outras atividades definidas pelas escolas para estimular a vivência na cidade.

CIEMPIÉS – Colômbia
movilidadbogota.gov.co/web/ciempies

O Ciempiés é um projeto liderado pelas Secretarias de Educação
e Mobilidade de Bogotá (Colômbia), no qual as crianças fazem o
trajeto de casa até a escola em pequenos grupos, acompanhadas
de voluntários e de monitores. Durante o percurso, são feitos jogos sobre segurança viária.
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PONTEVEDRA – Espanha
pontevedra.gal

A cidade de Pontevedra passou por uma série de transformações
urbanas, inspiradas no livro “A Cidade das Crianças”, do pedagogo italiano Francesco Tonucci, que propõe mudanças a partir do
olhar das crianças. Ali, a velocidade dos poucos carros que circulam no centro da cidade não passa de 30 km/h, e nas ruas e praças centrais as crianças brincam livremente.

VELOCIDADE X ACIDENTES FATAIS

Conforme se reduz o limite de velocidade da rua, cai
a probabilidade de acidentes fatais.

30

40
km/h

km/h

10%

20%

85%

probabilidade de morte

probabilidade de morte
de pedestre ou ciclistas

probabilidade de morte

km/h

de pedestre ou ciclistas

50

de pedestre ou ciclistas

Fonte: redesenho a partir do gráfico do Cities Safer by Design
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DICA
CAMPANHA MAIS ESPAÇO PARA AS
CRIANÇAS, UM GANHO PARA TODOS
Realizada pelo Grupo de Trabalho em Segurança no
Tráfego do Estado da Renânia do Norte-Vestefália,
Alemanha, que tem como objetivo dar visibilidade
aos interesses das crianças no trânsito e aos espaços de circulação da cidade, essa campanha sugere medidas para deixar a circulação nas ruas mais
amigável à infância, gerando maior autonomia e segurança para as crianças. A publicação traz alguns
resultados desse trabalho realizado em municípios
da região.

“

Ser condutora de uma rota me ensinou a

importância do olhar da criança. Me mostrou
que não estamos sozinhos nesse mundão e
que juntos formamos uma aldeia para
educar o cidadão do futuro.
Lilian Souza Grinberg
professora da Escola Jacarandá – SP
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QUEM PROMOVE ESSES
PERCURSOS NO BRASIL?

No Brasil, existem algumas iniciativas que incentivam as crianças
a praticarem a mobilidade a pé e explorarem os entornos das escolas e a cidade.

APÉ – ESTUDOS EM MOBILIDADE – Exploradores da Rua
apemobilidade.org

Uma organização que se empenha em construir, coletivamente, conhecimentos sobre mobilidade urbana, cidade e educação.
Em uma de suas ações, Exploradores da Rua, expedições em grupos de alunas e alunos são base para uma narrativa investigativa criada para despertar o olhar, o interesse e a empolgação das
crianças diante do desafio de caminhar, conhecer e registrar o
ambiente do entorno de suas escolas.

CORRIDA AMIGA – Bonde a Pé
corridaamiga.org/criancas

O Bonde a Pé é uma caminhada pela cidade que busca despertar
o olhar crítico e observador para a rede de mobilidade a pé e para
os espaços e equipamentos públicos. Um dos objetivos é estimular
que diferentes percepções sejam absorvidas durante um percurso
pré-estabelecido, visando destacar as virtudes e desafios de locomover-se pela cidade, tendo o modo a pé como meio de transporte
principal. Dessa forma, a atividade incentiva o transporte ativo, o combate ao sedentarismo e valoriza meios sustentáveis de transporte.
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A PEZITO
instagram.com/a_pezito

Um coletivo que promove, por meio da pedagogia urbana, experiências a pé para fortalecer a cidadania, a saúde e a convivência.
A partir de trajetos a pé na cidade de Porto Alegre (RS), trabalham
com as crianças a percepção do que é positivo, do que tem potencial para melhorar e do que realmente seria melhor transformar no entorno, seja de escolas ou de qualquer outro local.

TERRITÓRIOS EDUCADORES – Caminhos escolares
bernardvanleer.org/pt-br/urban95-city/urban95-city-sao-paulo/

Um programa que faz parte da rede Urban95, iniciativa da Fundação Bernard van Leer (FBvL) e consiste na requalificação do espaço
urbano no entorno das escolas, criando travessias seguras e lúdicas no trajeto escola-casa, olhando para a segurança viária, a proximidade de serviços para a primeira infância e o fortalecimento de
vínculos entre a criança e seus cuidadores. A ideia é que as crianças possam interagir e aprender brincando, enquanto caminham
com segurança e conforto no espaço público. O bairro do Campo
Limpo, na cidade de São Paulo, foi o primeiro a receber a iniciativa,
em 2018, que será ampliada para outras regiões da capital.
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CARONA A PÉ – Caminhando juntos desde a infância
caronaape.com.br

Um programa que deseja despertar adultos e crianças para a importância do caminhar desde a infância e, assim, construir uma
nova relação com a cidade onde vivem. Por meio de treinamento
de multiplicadores, sensibiliza comunidades escolares a organizarem grupos de crianças para, juntos, fazerem a pé o trajeto de
ida e volta para a escola. As crianças são acompanhadas por um
ou mais adultos condutores (pais, professores ou responsáveis
pela criança) e seguem um caminho pré-estabelecido. O Carona
a Pé já foi implementado em escolas públicas, com o apoio de secretarias de educação e órgãos de trânsito, e em escolas privadas.

“

Temos o caso de uma aluna do 7º ano que

está muito mais tranquila e atenta nas aulas.

É uma aluna bastante comprometida e responsável,
mas chegava quase todos os dias atrasada por
conta dos horários da família. Vindo a pé
com os amigos, chega no horário e seu
rendimento escolar é muito melhor!
Luciana Fevorini
diretora escolar do Colégio Equipe – SP
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”

NA PRÁTICA,
COMO FAZER ACONTECER?
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Ficou entusiasmado em iniciar um grupo que caminhe junto até
a escola? Eis um passo a passo com dicas:

Planejar para Caminhar
n

Converse com a direção da escola e com os responsáveis sobre o
desejo de começar.

n

Realize um encontro com a comunidade toda para divulgar a ideia
e assim despertar o interesse de outros estudantes e voluntários.

n

Levante informações: como as crianças chegam até a escola,
quais estudantes moram próximos uns dos outros? Depois, faça
um mapeamento de possíveis caminhos. Nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro ou o mais agradável.
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n

Mantenha a comunidade escolar informada sobre como as caminhadas estão acontecendo: isso estimula a participação de novos
estudantes e familiares. A escola pode ter um mural ou espaço
para essa divulgação.

n

Depois de definidos os condutores, o grupo pode decidir a quantidade de crianças por cada adulto, dependendo da faixa etária,
comportamento do grupo e percurso. Para estudantes de fundamental I, sugerimos um condutor para cada quatro crianças, no
início de uma rota.

n

Identifique os comércios que estão nos trajetos e conte o objetivo
dessas caminhadas para os comerciantes. Isso torna o percurso
ainda mais agradável e seguro.

Acervo Miniurbanista:(re) conhecendo a cidade que habito

n

Oriente os participantes a organizarem suas mochilas para
que incluam água e usem roupas e calçados confortáveis.

n

Promova eventos, rodas de conversas entre os participantes,
exposições com registros e informações. É uma maneira de
manter sempre viva a iniciativa.

n

Durante a pandemia, mesmo
ao ar livre, é recomendado usar
máscaras, evitar tocar nas diferentes superfícies encontradas no caminho e higienizar as
mãos, sempre que necessário.
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Dialogar para transformar
Ao caminhar com as crianças pelos trajetos estabelecidos, é importante observar e analisar as condições desses percursos.
n

As calçadas são largas o suficiente e confortáveis?

n

Há faixa de pedestres próxima da escola para a travessia das
crianças?

n

Existem semáforos para pedestres nas travessias? O tempo
semafórico é suficiente?

n

Existem sinalizações indicando a presença de estudantes caminhando no entorno da escola?

n

A velocidade dos automóveis no entorno da escola é adequada?

n

Os automóveis respeitam a velocidade permitida?

n

O caminho é sombreado para oferecer momentos de conforto nos dias quentes?

Após essa análise, você pode entrar em contato com a prefeitura
de sua cidade para solicitar melhorias para a segurança viária dos
estudantes.
Ninguém faz nada sozinho. Para as caminhadas darem certo, você
deve reunir adultos comprometidos e cada um precisa desempenhar o seu papel.
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QUEM É QUEM?
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Responsável pelo projeto
Qualquer pessoa da comunidade escolar que tenha interesse em
iniciar rotas em uma escola – diretores, coordenadores, professores, membros da comissão de pais ou até mesmo o responsável
por um aluno.

Condutor
Um adulto que tenha algum vínculo com a comunidade escolar e
que tenha disponibilidade para ajudar a conduzir um grupo de alunos – professor, coordenador, familiar ou responsável por um aluno.

Amigos do Bairro (comerciantes)
Uma das formas de envolver a comunidade local com os comerciantes do entorno é por meio dos Amigos do Bairro. Os estabelecimentos comerciais localizados nos percursos são mapeados
e convidados pelas crianças a participarem como “amigos”. Podem receber um adesivo de sinalização de apoio ao programa
e estão sempre de prontidão para uma ajuda ou simplesmente
um cumprimento.
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BENEFÍCIOS DO CAMINHAR A PÉ
ATÉ A ESCOLA

Para as crianças
n

Aumenta o compromisso com o horário de chegada à escola.

n

Melhorias no desenvolvimento físico e emocional, pois caminhando praticam exercícios regularmente e sentem uma maior
conexão com o próprio corpo, com a natureza e com o ambiente.

n

Autonomia, pois aprendem o caminho de casa para a escola.

n

Responsabilidade e conhecimento de seus movimentos.

n

Ampliam o senso de comunidade com as pessoas do bairro e
criam novos vínculos com crianças de diferentes séries e idades.

n

Se apropriam do espaço onde vivem e tornam sua cidade mais
amigável.

OBESIDADE INFANTIL
Os índices de obesidade têm crescido muito nas últimas décadas. Uma em cada 3 crianças, com idade
entre 5 e 9 anos, está acima do peso e um dos motivos é o sedentarismo. Isso poderia ser amenizado se
ao menos parte do deslocamento diário acontecesse
de maneira ativa. A Organização Mundial da Saúde
recomenda 60 minutos de exercícios físicos por dia
para as crianças e adolescentes.
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Para a comunidade escolar
n

Pontualidade na chegada à escola.

n

Famílias envolvidas se conhecem melhor e ampliam o sentido
de comunidade.

n

Os pais e responsáveis ganham tempo ao se revezarem com outros
adultos para levarem os estudantes para a escola.

n

Os grupos também podem ser organizados pela direção da escola e esse trabalho pode ser incorporado ao Projeto Político Pedagógico de cada instituição.

n

Mais segurança por tornar os espaços públicos movimentados e
com uma maior circulação de pessoas.

Para o meio ambiente
n

Não emite nenhum poluente.

n

Sensibiliza para a valorização das áreas verdes da cidade.

n

Forma atuais e futuros defensores da cidade e da natureza. As caminhadas evidenciam mudanças e necessidades que precisam
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ser realizadas e estimulam a cidadania.
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QUALIDADE DO AR E INFÂNCIA
A poluição do ar é um problema global de saúde pública, que atinge pessoas de todas as idades, em todas as
partes do mundo. O levantamento Poluição atmosférica e saúde infantil: prescrevendo ar limpo aponta que
93% das crianças do mundo respiram um ar com níveis de poluição acima do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). As crianças são as mais
vulneráveis aos efeitos da exposição aos poluentes atmosféricos, porque os seus pulmões, órgãos e cérebro
ainda estão em desenvolvimento. A má qualidade do ar
tem sido um verdadeiro inimigo invisível para a saúde
e acometido de modo ainda mais perigoso as crianças.
O caminhar, além de trazer todos os benefícios citados neste guia, ajuda também a reduzir a emissão de
poluentes nas cidades. Nesse sentido, as cidades se
tornam lugares propícios para promover a descarbonização do transporte, por meio de diferentes medidas e estratégias. O que legitima a percepção de que
“as cidades devem estar no centro da transição energética sustentável”, já que cerca de 95% da poluição
atmosférica é provocada pelos veículos movidos a
combustíveis fósseis, e que o tempo de permanência
no trânsito é quando o indivíduo mais fica exposto à
poluição.
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A redução do trânsito de veículos nas proximidades
da escolas contribui para melhoria da qualidade do
ar, uma vez que reduz as emissões de poluentes e
gases de efeito estufa: um carro, rodando por 3 km,
emite 240 g de CO2.

tempo, por observação e imitação, brincando, trocando experiências,
criando vínculos com outras crianças e com adultos de diversas

”

classes, etnias e culturas a partir do conhecimento dos
espaços nos quais está inserida.
Claudia Oliveira e Andreina Nigriello
O ambiente urbano e a formação da criança

Acervo Carona a Pé

“

A cultura da sociedade é aprendida pela criança no espaço e no
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Rinaldo Martinucci I Acervo Programa Criança e Natureza

LINHA DO TEMPO – DIREITOS DAS
CRIANÇAS E A MOBILIDADE URBANA
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Leis e marcos da
mobilidade urbana e
sustentável

Direitos das
crianças do Brasil –
leis e conquistas
1927

Em São Paulo, a Rua Direita é
fechada para os veículos,
priorizando a circulação de
pedestres no centro da cidade.
Primeiro Código
Brasileiro de Trânsito

1939
1941

1988
ECO 92
suscitou a discussão
do conceito de
desenvolvimento
sustentável

1990

1997

Estatuto
das Cidades

2001

Estatuto
do Pedestre

O Brasil inclui na sua
constituição o artigo 227,
específico sobre os
direitos da criança
Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA)

1992

Novo Código
Brasileiro de Trânsito

Política Nacional de
Mobilidade Urbana
(PNMU)

Lei de Assistência e
Proteção aos Menores

2012

2020

2012

Frente Parlamentar da
Primeira Infância (FPPI)

2015

Lei Brasileira de Inclusão
Marco Legal da
Primeira Infância

2021

Lei Política Estadual
pela Primeira Infância
(PEPI) – SP
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