
Mudar de forma 
criativa a relação

das pessoas  
com a cidade

IMplementação na CIdade de Sorocaba



caminhar JuntoS até a Escola!

o que é o 
Carona a Pé?



Uma professora ia
todos os dias a pé
para a escola.

Encontrava sempre as mesmas
crianças, cada uma com um
adulto, no mesmo horário,
seguindo pelo mesmo caminho.

Porque não passar para
pegar as crianças e
irmos todos juntos?

ESCOLA

Como surgiu
essa ideia?



Somos uma empresa de mobilidade e educação que, por meio  de treinamento e
capacitação 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) seguindo um caminho  pré-estabelecido.



O Carona a Pé pode ser implementado 
em escolas públicas e PArticulares.

Etapas:
Diagnóstico do cenário das escolas

Diálogo com Secretarias e diretorias das escolas

Divulgação do Carona a Pé para as comunidades escolares

Sensibilização das comunidades interessadas

Comunicação para envolvimento das comunidades

Formação de multiplicadores

Produção de materiais

Formação e acompanhamento do início das rotas

Manutenção – engajamento para continuidade

O que 
Fazemos?



O PAPEL FUNDAMENTAL D0s Multiplicadores
Sem os multiplicadores o Carona a Pé não existe!

Participar de uma formação com a equipe 
do Carona a Pé.

Articular, envolver e engajar as famílias.

Mapear os endereços das crianças.

Criar rota e definir frequências.

Acompanhar a rota no início para tranquilizar 
o grupo.

Criar o grupo de whatsapp e acompanhar o 
que está acontecendo.  

Disponibilizar uma hora mensal para conversas e 
mentorias com a equipe do Carona a Pé para 
tirar dúvidas.

Quem são os multiplicadores?
• 2 funcionários da escola
 (coordenador ou professor)

• 2  liderenças comunitárias
 (pai ou mãe de aluno)

• 2 meses iniciais
 4 horas semanais

• meses subseqüentes
 2 horas semanais
  

As principais atribuições dos
multiplicadores

Precisamos de QUATRO
multiplicadores

Dedicação/Tempo
(por multiplicador)



Para uma rota acontecer precisamos De:
Condutores

Comunicação

Crianças

Responsáveis



O Papel dos condutores
• Usar a faixa de segurança. 

• Encontrar o grupo no local combinado. Cuidar do horário para  
  não atrasar o grupo, ser pontual.

• Orientar o grupo garantindo que andem tranquilamente, 
 sem perturbar os outros.

•  Comprometer-se em manter uma boa comunicação com os 
 responsáveis das crianças da sua rota.

•  Em casos de dúvidas, questionamentos e/ou sugestões, entrar  
 em contato com o responsável pelo Carona a Pé da sua escola.

•  Você pode participar um ou mais dias de uma rota,
 conforme sua disponibilidade.

•  Em caso de acidente ou emergência todos os dados das  
 crianças devem ser anotados no verso das faixas de cada 
 condutor para prestação dos primeiros socorros.



Condutor 

ATIVO

Condutor 

Esporádico
*  Substituir um condutor responsável ou ativo.
*  Participar em casos de eventos ou quando o número de
 participantes da rota for maior. 

*  Participar pelos menos uma
 vez por semana.
*  Manter uma boa comunicação
 com a rota.

Condutor 

ResponsÁvel
*  Criar o grupo de whatsapp.
*  Manter um boa comunicação com os
 participantes.
*  Orientar outros condutores.
*  Não precisa conduzir todos os dias. 

Um condutor pode 
conduzir rotas de

1 a 5 horas por
       semana.

tempo

tipos de Condutor



Como As Rotas acontecem?



Rotas nas ruas



Amigos do
Carona a Pé



IMPACTO
AMBIENTAL

Economicamente
Barato

IMPACTO
Social

1 criança
3 km por dia

5x por semana
+ 2 árvores - R$ 120,00/mês$ - 6kg

+ segurança+ interações



SÃO Paulo
5 Escolas 
   Particulares

Belo Horizonte
7 Escolas
   Municipais

ONDE implementamos



Toyota

Poder Público
• facilitação junto às escolas
• infraestrutura para treinamentos
• comunicação

• treinamentos
• materiais

multiplicador |
Escola

• receber formação
• articulação na comunidade
• manutenção

• investimento financeiro
• acompanhamento e gestão

• kit de segurança

Parcerias e apoios necessários para o Carona a Pé crescerResponsabilidades



Responsabilidades

> > > >multiplicadoresSEDU Condutores Crianças



Fatores críticos de 
sucesso:
*   Comunidade engajada 

*   Multiplicador ativo

*   Caminhabilidade

*   Comunicação eficiente 



Imprensa

alinhamento

>< <>Carona a Pé TOYOTA SEDU



Próximos passos
*   Critérios

*   Fundamental 1

*   Periculosidade – URBS

*   Adesão – SEDU (inscrição/formulário)



CAMINHANDO JUNTOS 
PODEMOS TRANSFORMAR 
uma cidade inteira!

caronaape.com.br

carona@caronaape.com.br

Carona a Pé

Carona a Pé

carona_a_pe


