
 
 
 
 
 

 

Instituto CCR cria minicircuito para crianças  
conduzirem carrinhos elétricos com cidadania 

  
Espaço com aulas e brincadeiras aos domingos no Mês das Crianças e 
no dia 12/10 tem entrada franca nos parques Ibirapuera e Villa-Lobos 

 

São Paulo, 5 de outubro de 2016 – O trânsito nosso de cada dia pode se tornar melhor se 

a convivência harmônica entre motoristas e pedestres for estimulada desde cedo. Para a 

educação das futuras gerações, o Instituto CCR, em parceria com o Instituto Renault, realiza 

em São Paulo o Circuito Caminhos para a Cidadania. O minicircuito itinerante estreia dia 9 

de outubro, no Parque Villa-Lobos, segue nos dias 12, 16 e 23 para o Parque do Ibirapuera, 

e retorna dia 30 ao Villa-Lobos. No Ibirapuera, fica ao lado do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras; no Villa-Lobos, à esquerda da entrada pela Av. Prof. Fonseca Rodrigues. O 

horário é das 8h às 18h, sempre com entrada franca. A iniciativa visa ensinar noções de 

sustentabilidade, trânsito e cidadania para crianças, tanto do ponto de vista de pedestres 

como de motoristas, com minicarros elétricos da Renault. 

 

O minicircuito reproduz ruas, faixas de pedestres, ciclofaixa, placas, semáforos, entre outros, 

e contará com minicarros elétricos e bicicletas para crianças de 7 a 11 anos aprenderem 

regras de trânsito. Por meio de atividades lúdicas serão ensinadas normas de trânsito, 

simulações práticas, conscientização ambiental, importância da coletividade, além de tendas 

com brincadeiras em jogo de tabuleiro, oficina de colorir e contação de histórias. 

 

As crianças serão divididas em duas turmas: uma dirige os carrinhos; outra representa 

pedestres e ciclistas. Depois, os papéis se invertem. Para participar é necessário que o pai 

ou responsável agende no dia o horário de participação. Cada sessão pode receber no 

máximo 8 crianças e tem duração total de 25 minutos, tudo com monitores. Primeiro, a 

criança faz 5 minutos de aula teórica; depois, pratica por 10 minutos. Em seguida, fica 10 

minutos em atividade pedagógica e recebe uma mini carteira simbólica de habilitação. 

 



 
 
 
 
 

 

O Instituto Renault cedeu seis minicarros elétricos modelos Sandero e Clio para o Circuito 

Caminhos da Cidadania, com bateria de 2 a 3 horas de autonomia e velocidade máxima de 

4 km/h, para crianças com altura máxima de 1,5 m. 

 

Para quem não participar do minicircuito há atividades livres, sem necessidade de 

cadastramento: jogo de tabuleiro, sala para colorir com imagens lúdicas dos personagens do 

programa Caminhos para a Cidadania e um teatro com 4 sessões diárias que passará de 

forma lúdica as regras de trânsito com uma linguagem própria para as crianças. Além dos 

personagens Lucas e Luísa que irão brincar e tirar fotos com os participantes. 

 

O minicircuito é uma ação do projeto educacional Caminhos para a Cidadania, que difunde 

educação para o trânsito e mobilidade urbana, com noções de cidadania e meio ambiente. 

Esse projeto é realizado pelo Instituto CCR, criado para gerir projetos sociais, culturais, 

esportivos e educacionais apoiados a mais de dez anos pela companhia. 

  

“O Caminhos para a Cidadania é um dos principais projetos do Instituto CCR. Teve origem 

no Estrada para a Cidadania, criado pelo Grupo CCR em 2002, para disseminar conceitos 

de cidadania para alunos de escolas públicas municipais das cidades onde atuamos, com 

material pedagógico exclusivo. Com ele, a CCR investe em educação pensando na 

formação do cidadão do futuro, colaborando para o desenvolvimento sustentável”, disse 

Francisco Bulhões, presidente do Instituto CCR. 

 

Sobre o Instituto CCR: 
O Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de 
projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa.  O Instituto 
CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos 
estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio 
Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural 
nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 
2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados. 
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