
O que é o Carona a Pé?
O Carona a Pé capacita e sensibiliza adultos e crianças para caminha-
rem e ocuparem o espaço público desde a infância. 

O que significa ir e voltar da escola de Carona a Pé?
Ir e voltar de Carona a Pé é uma maneira ativa e sustentável das 
crianças se deslocarem de casa até a escola, em pequenos grupos de 
crianças que moram próximas, acompanhadas por um ou mais adul-
tos que chamamos de condutor. 

Quem pode ser um condutor? 
Qualquer adulto com vínculo escolar (pais, mães, avós, cuidadores, 
professores e funcionários da escola) que tenha disponibilidade para 
se revezar na condução de um pequeno grupo de crianças.

CAMINHANDO JUNTOS PODEMOS 
TRANSFORMAR uma cidade inteira!

Com 1 adulto condutor e 3 crianças já se forma uma rota!

Quer participar? Clique no link abaixo:

FORMULÁRio https://forms.gle/RhvGZNa2uADcuXGZA

https://forms.gle/RhvGZNa2uADcuXGZA


Você sabia que o Carona a Pé nasceu no Colégio Equipe?
Em 2015 a professora Carol Padilha junto com a Juliana Levy e a Renata 
Morettin (mães de alunos do colégio) iniciaram esse movimento. Ao ca-
minhar de casa para a escola, todos os dias, Carol observava um gran-
de número de crianças fazendo o mesmo percurso, sozinhas ou acom-
panhadas de um adulto. A ideia inicial era que o grupo fizesse o trajeto 
junto observando as belezas e os desafios do caminho. Com o tempo a 
comunidade escolar se engajou e novas rotas foram formadas. Desde 
então, o Carona a Pé expandiu suas atividades e está presente em mui-
tas escolas públicas e privadas de todo o Brasil!
Mais de 300 estudantes do colégio tiveram a oportunidade de compor 
as rotas. Com o início da pandemia de Covid-19, todas as atividades pre-
senciais foram suspensas e agora retomaremos as rotas, respaldados 
por dados da OMS que garantem que ir caminhando é a maneira mais 
segura de acessar a escola. 

Se todos vão para o meSmo Lugar, POr que não ir juntos? 



Ficou interessado em participar e construir uma relação mais 
próxima com a cidade a partir de caminhadas até a escola? 

Para que possamos articular as rotas, você precisa preencher o formu-
lário de interesse que está disponível no link abaixo, e seguir o passo 
a passo até o início da rota. E mesmo que você more longe da escola e 
tenha vontade de participar, demonstre seu interesse, só assim pode-
mos pensar em como tornar isso possível. 

• https://forms.gle/RhvGZNa2uADcuXGZA

O Carona a Pé não é um serviço como as vans que transportam os estu-
dantes, é uma atividade solidária de corresponsabilização que é articula-
da pelos pais, professores, alunos da escola. Não envolve nenhum tipo de 
pagamento, mas conta com um compromisso entre os participantes para 
que todos cheguem no horário e caminhem em segurança.

Assista também ao documentário, gravado em 2018, que conta um pou-
co da nossa história no Colégio Equipe.

• https://www.youtube.com/watch?v=cmFkuREoXT4

quer saber mais? Acesse caronaape.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=cmFkuREoXT4
http://caronaape.com.br
https://forms.gle/RhvGZNa2uADcuXGZA

