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O INSTITUTO CORRIDA AMIGA

Desde 2014, o Instituto Corrida Amiga vem promovendo a atividade
física na rotina das pessoas, por meio da prática da caminhada e corrida
como meio de transporte, otimizando tempo e potencializando os
benefícios diretos e imediatos na qualidade de vida de quem pratica o
deslocamento ativo.

O que nos move

A rua, é um espaço de todos, é local de convívio e interação social.
A prática da caminhada e corrida promove o encontro com o espaço
urbano tornando o deslocamento mais prazeroso, saudável e alterando
a relação com o meio. No longo prazo, além da caminhada agregar
saúde a quem a utiliza, também acarreta grande oportunidade de
suscitar transformações na cidade, visando estimular um estilo de
vida mais ativo para os cidadãos e cidadãs.

Nossos valores

SOMOS MEUQ

- Transformação do cotidiano do cidadão,a partir da perspectiva de
uma rotina de vida mais ativa com o uso da caminhada e corrida,
combatendo o sedentarismo
- Clareza e lucidez sobre a percepção da necessidade de espaços
urbanos mais acessíveis e caminháveis.
- Conexão de pessoas e relações humanas mais saudáveis
- Promoção da saúde e qualidade de vida
- Otimização de tempo aos que decidem experimentar a caminhada e
corrida para o deslocamento a pé
- Engajamento de voluntários que promovam a prática de atividade
física

ESCOLA ATIVA,
O DESPERTAR PARA
O ESPORTE

Objetivo

OTEJORP OSSON

O projeto “Escola Ativa, o despertar para o Esporte” visa sensibilizar
e despertar nas crianças e adolescentes um olhar mais próximo e
esclarecedor sobre a mobilidade urbana, principalmente no
importante papel de ser pedestre, de andar a pé e viver com
sabedoria nossas vias e os espaços das cidades, conseguindo
despertar principalmente um olhar de contemplação para as cidades,
seu entorno e sua gente.
Como resultados indiretos e desejados, a mobilidade ativa impacta
diretamente na saúde dos participantes, pois estimula a atividade
física em atividades rotineiras. Desta forma, sensibiliza uma
população que não se atenta à prática de exercícios físicos como
uma rotina saudável.

Escola Ativa, o despertar
para o Esporte
Público alvo

Crianças e adolescentes de escolas públicas do ensino fundamental da
cidade de São Paulo (de 06 a 12 anos).
Em geral, há condições limitadas para desenvolver atividades externas
nas escolas. Com o projeto, isso muda de figura. As crianças são
ensinadas de forma segura a vivenciar a mobilidade urbana.

O projeto em números

OTEJORP OSSON

Em 2017 foram sensibilizadas cerca de 1.000 crianças.
Além delas, uma equipe de profissionais (professores e diretores de
escolas) foi capacitada para perpetuar o desenvolvimento das atividades
de conscientização sobre a mobilidade e a prática de exercícios.
Buscamos sensibilizar crianças e adolescentes para a importância do
pedestre nas cidades e sobre a ocupação de espaços urbanos de forma
caminhável. Além disso, esperamos que seja alcançada também a
conscientização sobre a importância da inserção da atividade física em
um modo de vida saudável, sem necessariamente envolver grandes
alterações nas tarefas diárias.

SOBRE A EXECUÇÃO DO PROJETO

Escolas: Cinco escolas públicas localizadas na cidade de São Paulo
Público: 1.500 crianças de 06 a 12 anos diretamente beneficiadas

Atividade

Descrição

Realizadas para expor à comunidade da escola as atividades do projeto, bem como fornecer diretrizes
aos professores para que usem as informações decorrentes do projeto em sala de aula.
Formação Dinâmicas lúdicas e divertidas para simularem a rede do pedestre para caminhar e correr nas cidades.
para crianças Ao longo do circuito separado em estações são passados conceitos de sustentabilidade e de como usar
o transporte ativo é benéfico para o indivíduo e para a sociedade de modo geral.
Sinalização Identificação da escola com mapas informativos e de sinalização espacial voltados ao pedestre.
Escola Ativa
Jogo lúdico Baseado na metodologia da união europeia o jogo lúdico visa auxiliar no alcance das metas do projeto,
sobretudo, em relação ao aumento da prática da caminhada e corrida, redução do sedentarismo e
obesidade.
Bonde a pé Caminhadas guiadas no entorno da escola para promover atividade física e também observar como é
possível melhorar o caminho na ida e na volta da escola, identificando melhorias no entorno, como
calçadas, iluminação, descarte de lixo e travessias.
Palestras

OTEJORP OSSON

Contrapartidas ao
Patrocinador

O projeto “Escola Ativa, o despertar para o esporte” está apto à
captação via Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Processo
58000.001963/2018-48, publicado no DOU em 31/10/2018).
Há uma série de contrapartidas destinadas ao patrocinador, proporcional
à cota escolhida.

Contrapartidas Gerais

OTEJORP OSSON

Citação da marca do patrocinador em todas as divulgações relativas ao
projeto, sendo elas: impressas, digitais e no material de assessoria de
imprensa.

Contrapartidas específicas

Podemos acordar contrapartidas relacionadas à execução do projeto,
por exemplo: indicação de escolas e ONGs para receberem as atividades,
palestras dinâmicas e interativas para sensibilizar os colaboradores da
empresa para a prática da atividade física, material de comunicação
específico, entre outras.

Na mídia com a Corrida Amiga
O Instituto Corrida Amiga trabalha ativamente para
divulgar seus projetos em diversos tipos de mídias,
de alcance municipal, nacional e internacional.
Veja alguns exemplos.

Para conhecer mais, clique aqui e acesse
a página da Corrida Amiga!
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