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RESUMO DO DIA

O dia do treinamento do voluntariado iniciou com o desafio intermodal.  
Foi proposto aos participantes um desafio entre transportes, iniciado no
metrô Paulista, e de lá o grupo foi a pé até a sede da ONG Canto Cidadão
(organização parceira da Corrida Amiga), próximo ao Metrô Sumaré
(outros membros da ONG usaram diferentes meios de transporte para
realizar o trajeto – bicicleta, metrô, ônibus e Uber).  
 



DESAFIO ENTRE TRANSPORTES

Ao chegar na sede do Canto,  conversamos sobre o custo, a distância, o
tempo e as diferentes percepções do caminho e relações com a cidade a
partir do uso do transporte ativo. 
 
 
Em seguida, foi realizada a apresentação de cada participante do
treinamento e uma dinâmica para apresentar as diferentes motivações
pessoais para estarem presentes no dia. Foi possível,  de tal maneira,
compreender o fio condutor que motivou diferentes pessoas estarem
juntas naquele local. 
 



WORLD CAFE (CAFÉ MUNDO)
Após a apresentação da organização, sua história e suas atividades, foi o
momento do exercício do “World Café”. Cinco mesas espalhadas com
cinco diferentes temas abordados para debate entre os participantes e
posterior apresentação da discussão: 
 
-  direito à cidade (legislações e políticas públicas); 
-  criança e cidade; 
- saúde e bem-estar; 
-  envelhecimento ativo;  
-  mobilidade urbana. 
 
Com continuação após o intervalo ao almoço, foram dadas instruções
para a realização das atividades da ONG, em seguida, simulando-as na
prática. 



O  q u e  é  p r e c i s o  p a r a  s e  v o l u n t a r i a r ?  

O  c a l e n d á r i o  

VOLUNTARIADO CORRIDA AMIGA  
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D a t e  S u b m i t t e d :  

S u b m i t t e d  t o :  No instituto Corrida Amiga buscamos sempre oferecer nosso melhor! Sempre com muito
respeito, seriedade e carinho :) Sendo assim, para participar do voluntariado da Corrida Amiga
é imprescindível: preparar-se, comparecer às atividades e atuar de acordo com os valores e
missão da nossa organização.  Ser essencialmente uma pessoa responsável, comprometida
e engajada, afinal, há também o comprometimento da ONG com as instituições parceiras que
recebem as visitas e, especialmente, com as pessoas que são o público beneficiado da
atividade. Sinta-se à vontade para esclarecer quaisquer dúvidas conosco, combinado?   
E-mail: contato@corridaamiga.org / voluntariado@corridaamiga.org 

É com base nele que nós planejamos e informamos as instituições parceiras: dias, horários e
os respectivos voluntários que participarão da atividade. Isso ajuda a unidade a se planejar e
também ter noção de quantas pessoas da Corrida Amiga estarão disponíveis para ajudar
durante a ação. Além disso, há o ponto fundamental do “respeito” a instituição parceira ao
informarmos “quens” e “quando” estarão presentes em determinada data.  

Querer ser voluntária/o - se disponibilizar e se apontar como requisitante 
Estar disposto a ser um agente de transformação 

Investir seu tempo e seu trabalho em prol da causa  
Ser comprometido e engajado - consigo mesmo, com o outro e com a instituição 

Empenhar-se pela causa traz benefícios individuais e coletivos



 
Faça comunicação direta e
imediata à Corr ida Amiga antes da
ativ idade,  se possível ,  para
contatarmos outra(o)
voluntár ia(o).  Quando não puder
comparecer ao treinamentos e/ou
à visi ta agendada  no dia
est ipulado no cronograma -  nos
envie um e-mai l  em até três (3)
dias após a data da falta ,
informando a razão.  Há situações
que levaremos em conta para
anal isar  o não comparecimento à
at iv idade combinada previamente
como motivo de saúde ou motivos
de força maior  (motivos gerados
por força maior  serão tratados de
forma individual  e excepcional) .   
 
O não cumprimento desses
requisitos podem ocasionar no
afastamento da pessoa do
programa de voluntar iado.    
 

Em uma sociedade que se conecta
também pelas redes sociais ,  muitas
vezes desejamos comemorar e
 contar  no mundo virtual  as coisas
legais que estamos fazendo.  Tem um
lado bem bacana disso,  de inspirar  e
est imular  mais e mais gente a
real izar  t rabalho voluntár io.  No
entanto,  ressaltamos que há um
princípio ét ico em divulgação nas
redes.  Separamos alguns   do Manual
da Raid-Aid (2017) para você levar
em conta antes  de postar  nas mídias
sociais:  

Informe-se se há autor ização de
cessão de imagem; 
Pergunte a si  mesmo: "Qual  é a
minha intenção em compart i lhar
este post?" ;  
Obtenha o consentimento da(s)
pessoa(s)  que aparece(m) na foto;  
Oferecer à pessoa da foto uma
cópia (enviar  pelo whatsapp?) ;  
Evite general izações abrangentes e
simpl if icadas;  
inclua texto informativo com
nomes,  local  etc. ;  
Seja respeitoso com diferentes
culturas e diversidade;  
Pergunte a si  mesmo: "Eu ter ia
apreciado se me retratassem da
mesma maneira?" ;  
Evite registrar  s i tuações e locais
sensíveis e vulneráveis ;  
Não se retrate como o herói  da
histór ia ;  
Desafie as percepções,  derrube
estereótipos!  
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O que fazer quando
eu não puder

comparecer às
atividades que me

comprometi? 

Voluntariado  
gera likes?  
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Bonde a Pé  
 
Através de uma caminhada pela cidade, com crianças, adultos e idosos, buscamos
despertar o olhar para a mobilidade a pé e as diferentes percepções absorvidas
durante um percurso pré-estabelecido, visando sempre o modo a pé como meio de
transporte, o bonde pode ser realizado com diferentes idades e locais.  
No Bonde a Pé com crianças, util izamos uma metodologia que permite que a
criança crie um mapa mental do percurso realizado e registre as sensações
adquiridas, como cheiros, sons, cenários e texturas que teve durante a caminhada. 
 

 
É importante os voluntários estarem combinados em relação a todo o trajeto a ser
caminhado assim como o tempo de percurso, tendo muita atenção e cuidado às
crianças. É importante indicar as calçadas ciladas no caminho, atenção ao tempo
semafórico e faixa de pedestre e, se necessário, pedir educadamente a espera e a
paciência aos motoristas dos carros que estiverem aguardando. Sempre num
grupo coeso e não disperso, tendo um(a) monitor(a) a frente, outro(a) atrás e duas
pessoas no meio do grupo, com pedido de ajuda às professoras e aos professores
para também estarem com olhar atento às crianças 



Bonde Cultural  a Pé 
Consiste em caminhadas com intervenções art íst icas i t inerantes
real izadas em parcer ia com a organização Canto Cidadão,  podendo
encenar personagens histór icos relacionados aos nomes das ruas do
entorno ou outros personagens que promovam a educação às cr ianças
junto à caminhada.  Todo o conteúdo é fornecido pela cidade:  nomes de
ruas;  personagens que contam a histór ia do bairro;  árvores histór icas;
etc.  Visando que o curr ículo pedagógico escolar  (histór ia ,  b iologia ,
geograf ia ,  matemática) seja reproduzido com  divert imento e
interação.  
 



Formações Corrida Amiga e Circuito de 
Estações de Mobilidade

1) Estação faixa de pedestre e
semáforo 
Montagem: Bambolês para não
ficar completamente parado,
uma faixa de pedestre impressa
em lona e um semáforo feito
com placas de pvc. 
Técnica: Ao perceber com certa
distância que o semáforo vai
fechar, reduzir a velocidade, para
não ficar muito tempo parado. 
Tradução da Técnica:  Os
semáforos da cidade demoram
muito para abrir para os
pedestres e quando abrem, o
tempo é escasso para a travessia
das pessoas, principalmente dos
idosos.O que fazer para não
perder o pique? Se mexendo?
Mexendo os braços? Saltitar no
lugar?  Ficar indo e voltando na
calçada? 

Por meio de dinâmica lúdica e divertida que simula a rede de mobilidade a pé das cidades. 
Através de um circuito separado em diferentes estações, são passados conceitos de 
mobilidade urbana sustentável e de como usar o transporte ativo é benéfico para nós, como 
indivíduo e para a sociedade de modo geral. 
Todas as atividades podem ser adaptadas com material disponível no local da ação tendo 
em mente o conceito a ser passado com cada estação, lembrando de sempre conferir as 
condições físicas de materiais maiores, como jump. 

2) Estação “Lateralidade” 
Montagem: Uma pista no formato de tapete com a impressão de pegadas dispostas em
várias posições e sentidos que dificultam o caminhar. 
Técnica: apesar de caminhada e corrida serem movimentos lineares, a rua é um ambiente
variável. 
Tradução da Técnica: bancas de jornal, postes, portões, telefones públicos, extintor de rua…
Quando há no caminho, temos que desviar e o exercício de lateralidade pode nos ajudar a ter
um tempo de reação menor. Além de já ir acostumando o corpo e evitar torções. 



4) Estação “Calçada Cilada” 
Montagem: Reproduzir uma típica
calçada de obstáculos, com a
utilização de materiais diversos
disponíveis. Ideias - usar pedestal
para pular e representar as subidas
e descidas irregulares; EVA para
simulação de buracos e
obstáculos; uso de steps com
subida e descida que simulam as
calçadas mais estreitas e com
degraus. 
Técnica:  É aqui que se aplica a
propriocepção. 
Tradução da Técnica: Quedas em
calçada, que perfazem 180 mil
quedas, resultam no gasto de 3
bilhões de reais a cada ano. 
 
 

O/a voluntário/a deve acompanhar os idosos e idosas em sua passagem pelo tapete tomando 
os devidos cuidados com sua segurança. É indicado nesta estação nossa presença ao lado da 
pessoa no momento da execução do exercício.

É indicado nesta estação nossa presença ao lado da 
pessoa idosa e/ou com dificuldade de mobilidade no 

momento da execução do exercício.

3) Estação “Intermodalidade “ 
Objetivo: Assentos de ônibus impressos em 
lona ou improvisação com material disponível. 
Técnica:  não é preciso percorrer longas 
distâncias todos os dias.  Combinar meios de 
transporte, tentando planejar em  como usar 
de forma confortável e segura o transporte 
ativo.  Para quem está começando , é uma boa 
ferramenta para ir ganhando fôlego e 
aumentando aos poucos o trajeto a ser 
realizado a pé. 
Tradução da Técnica: a pé e busão é como arroz 
e feijão.  Aqui, é simbolizado com transporte 
público, mas vale uber, táxi, carona… 
Conscientização em espaço coletivo (não pode 
sentar no preferencial).

Formações Corrida Amiga e Circuito de 
Estações de Mobilidade



5) Estação mudança de piso 
Montagem: Tapetes de eva, colchonetes, similares e
bambolês, que ficam dispostos como um tapete de
múltiplas sensações. 
Técnica: Há diversas interrupções e variações
(grama, terra, asfalto, guias e etc.) que impedem que
nosso deslocamento seja feito de uma maneira linear
e constante. 
Tradução da Técnica: esta estação tem a finalidade
de mostrar as diferenças de tipos de pisos que
existem em nossas calçadas e vias caminháveis. 
É indicado nesta estação nossa presença ao lado da
pessoa idosa e/ou com dificuldade de mobilidade no
momento da execução do exercício. 

7)Estação  Acessibilidade 
Montagem: vendar as pessoas com o tecido preto 
Técnica: experimentar e destacar outros sentidos e
sensações ao percorrer o circuito sem enxergar. 
Tradução da técnica: uma cidade acessível e caminhável
é boa para todas as pessoas. Sentir um pouco na pele
como é se deslocar pela cidade tendo algum tipo de
deficiência física, desperta nosso olhar para vários
aspectos tanto de infraestrutura quanto de inclusão e
sociabilização. 

6) Estação “Olha pra Cima” 
Montagem: Labirinto de fitas amarradas de
diferentes formas e alturas. 
Técnica: diferenciação de reflexo e tempo de reação:
reflexo não pode ser treinado, tempo de reação sim.
Tempo de reação: é o espaço de tempo entre o
estímulo e a resposta motora.  
Tradução da Técnica: alertar para um tipo de
obstáculo presente em nosso caminhar: o aéreo,
árvores, fios soltos e placas em locais inadequados,
são obstáculos frequentes no caminho dos
pedestres. 
É indicado nesta estação nossa presença ao lado da
pessoa idosa e/ou com dificuldade de mobilidade no
momento da execução do exercício. 

Formações Corrida Amiga e Circuito de 
Estações de Mobilidade



Informações básicas sobre Condução de 
Cadeira de Rodas 
 

- Pessoa com deficiência (LBI) 

- Ao convidar um cadeirante para algum evento,

procure verificar a acessibilidade do local 

-Abaixar sempre que for conversar (qualquer

pessoa com deficiência)  

- Nunca puxe a cadeira de rodas sem avisar a

pessoa  A conversa é sempre o melhor caminho.

Como posso ajudar? 

-Empurre devagar. 

- Freio sempre travado quando estiver parado 

- Conferir cinto de contenção 

- Passar com muito cuidado sob pisos irregulares. 

-Degraus e rampas: Subir de frente e descer de ré  

 

O que nunca devemos fazer.  
 

-Escorar na cadeira de rodas ou pendurar as coisas nela sem qualquer

intimidade e permissão.  

-Conversar com voz de criancinha ou com falas de pena. 

-Empurrar a cadeira de rodas sem que a pessoa tenha pedido ou permitido 

-Falar sobre religião 

 

 

 Não tenha medo de falar que não se sente apto para
ajudar a pessoa. É sempre melhor ser sincero.



 
Quando for caminhar,  procure não 
“erguer” a pessoa com seus 
movimentos. Novamente, a 
importância da pessoa guiada segurar 
o braço do guia.  Vale também, com 
jeitinho, perguntar o que a pessoa 
prefere. É recomendável ficar com o 
braço paralelo a meio passo da 
pessoa e caminhar na sua frente; 
Quando tiver no caminho escada ou 
alguns degraus, se tiver corrimão, 
coloque as mãos da pessoa para se 
apoiar e informe se os degraus estão 
no sentido ascendente ou 
descendente. Caso não tenha 
corrimão, apoiar a mão da pessoa em 
seu ombro e descer/ subir com 
cuidado; 

Sem desespero e sem ser invasivo, 
ofereça ajuda e prontifique-se; 
Nunca puxe a pessoa pelo braço. Ofereça seu 
cotovelo e, caso você seja mais baixo que a 
pessoa, ofereça seu ombro para que sirva de 
apoio para a mão. Desta forma, a pessoa 
poderá te acompanhar com mais equilíbrio e 
segurança; 
Avise se houver objetos, degraus, pisos 
escorregadios e ciladas nas calçadas; 
Não fale alto ou grite. Às vezes, sem perceber, 
as pessoas aumentam o tom de voz para falar, 
em especial, quando se trata de pessoa com 
deficiência visual; 

Informações importantes para guiar 
uma pessoa idosa, com mobilidade 
reduzida e pessoa com deficiência visual



@corridaamiga

/corridaamiga

corridaamiga.org

Qualquer dúvida, entre em contato. 

Contatos

contato@corridaamiga.org

Adicionar um pouquinho de texto


