CIEMPIÉS: PROMOVENDO CAMINHADAS
SEGURAS ATÉ A ESCOLA

Ciempiés é um projeto das Secretarias de Mobilidade e
Educação de Bogotá que oferece transporte seguro,
sustentável e alternativo para crianças e adolescentes.
COMO FUNCIONA CIEMPIÉS?

O Ciempiés oferece caravanas diárias a pé, lideradas por
instrutores treinados para acompanhar crianças e adolescentes
de 5 a 14 anos até a escola e de volta para casa, criando
caminhos mais seguros e confiáveis. Nessas caminhadas, os
alunos aprendem sobre segurança de trânsito, participam de jogos
e somam pontos, que se convertem em prêmios.

POR QUE CIEMPIÉS É INOVADOR?

Ciempiés é um modelo inovador de caminhada segura até
a escola, pois utiliza o ambiente ao redor das crianças e
adolescentes como ferramenta educacional para promover o
aprendizado.
Por meio de jogos e brincadeiras, o espaço urbano se torna
um meio pedagógico que permite aos alunos vivenciar
experiências, estimular a curiosidade e adquirir consciência
social. As atividades lideradas por monitores adultos durante as
caminhadas contribuem para o desenvolvimento de competências
e habilidades, fortalecendo o relacionamento dos participantes
com a cidade e com a comunidade.
Com Ciempiés, Bogotá foi uma das cinco cidades ganhadoras
do Bloomberg Philanthropies Mayors Challenge, em 2016,
um concurso para apoiar líderes municipais a pensarem
grande, serem ousados e desenvolverem ideias criativas - e
compartilháveis - para enfrentar os principais problemas urbanos.

QUE DESAFIOS O CIEMPIÉS PODE
AJUDAR SUA CIDADE A RESOLVER?
• Baixo nível de segurança pessoal e de trânsito
para alunos no trajeto até a escola
• Alto índice de acidentes de trânsito entre
estudantes que vão para a escola a pé
• Baixo nível de atividade física entre os alunos
• Baixo nível de conhecimento sobre o entorno
e a comunidade

CIEMPIÉS EM CINCO PASSOS
PARCERIA COM ESCOLAS
O projeto faz um primeiro contato com as
escolas e estabelece uma parceria para a
criação dos caminhos seguros.

DIVULGAÇÃO PARA A COMUNIDADE
ESCOLAR
O projeto é disseminado para pais e alunos.
Por meio de uma pesquisa, o projeto coleta
informações básicas sobre os estudantes que
desejam participar do Ciempiés

DESENHANDO A ROTA SEGURA
A partir da pesquisa feita com pais e alunos,
o projeto constrói o caminho seguro e
planeja melhorias de tráfego (por exemplo,
sinalização de controle de velocidade). O
caminho é testado e ajustado para cumprir
os requisitos de segurança.

INSCRIÇÕES
O caminho seguro é apresentado para pais
e alunos, que se inscrevem no projeto

HORA DE
CAMINAR

Começam as caravanas para a escola acompanhadas de
ensinamentos e jogos. Durante a caminhada, os alunos
aprendem sobre segurança no trânsito, brincam juntos e
ganham pontos, que mais tarde serão convertidos em prêmios

QUAL É O IMPACTO DO CIEMPIÉS?

1.200

estudantes de Bogotá entre
5 e 14 anos participaram das
caravanas Ciempiés em 2019

68%

dos pais acreditam que
o Ciempiés é a maneira
mais segura de seus filhos
irem à escola*

7%

de aumento na percepção
de segurança dos alunos
participantes do Ciempiés*

20%

de redução na velocidade
média devido a melhorias de
tráfego em áreas críticas**

* Avaliação de impacto, SENSATA, 2019 ** Estudo de velocidade do World Resources Institute, 2019

O QUE OS PARTICIPANTES DIZEM SOBRE CIEMPIÉS?

“Ciempiés ajuda crianças que
antes iam sozinhas para a
escola. Agora nós brincamos e
nos divertimos.”
Sara Perdomo, 8 anos, participante de Ciempiés

“Com Ciempiés, passo mais
tempo com meus filhos e
aprendo sobre segurança
no trânsito. Aprendo sobre
as leis de trânsito durante as
caravanas.”
Alfredo Bustos, pai de dois participantes de Ciempiés

“Transformamos não somente
a vida das crianças, mas
também as nossas vidas. Este
trabalho nos dá sentido e
propósito.”
Cristian Parra, monitor de Ciempiés
Fonte: Secretaria de Mobilidade de Bogotá, com autorização de uso da imagem.

QUER MAIS
INFORMAÇÕES?

Queremos levar o Ciempiés de Bogotá a outras cidades
ou organizações com os mesmos desafios.
Escreva para lbrubio@movilidadbogota.gov.co
Siga nossas redes sociais: Twitter: @CiempiesNP
Instagram: @ciempiesninosprimero Facebook: Ciempies Niños Primero
Visite nossa página em: movilidadbogota.gov.co/web/ciempies

