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6 pedidos 
de Rua de brincar 

realizados entre 2019 e 
2021  

 

4 DOCUMENTOS  
analisados

EsTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO

PAssO uM: cONEXÃO cOM PEssOAs E APROXIMAÇÃO cOM TERRITÓRIO

cOMO ENGAJAR E ENVOLVER A cOMuNIDADE PARA REALIZAR 
uMA RUa DE BRiNCaR NO bAIRRO NOVO HORIZONTE?

3 etapas de engajamento  

paSSO UM:  
conexão com pessoas e 

aproximação com território 
+ 

passo dois:  
ativação - Rua de brincar no Novo 

Horizonte  
+ 

próximos passos

a partir dessa pergunta e a convite do Ateliê Navio, a cidade Ativa deu início ao desenho de 
possibilidades e caminhos...

 35  
pessoas e 

grupos atuantes 
no território 
mapeados

”pra mim seria a solução para o bairro [o 
programa Ruas de Brincar]. Minha meta aqui, 
ainda que com passinho de formiguinha, é que a 
comunidade respeite a infância.” 
Fala de entrevistada

entrevistas e conversas com a comunidade 
escolar, moradores do bairro, comércios 
locais, lideranças e atividades com 
crianças presentes na Rua Dr. José Marcus 
Gnaccarini Thomazeski.

 2  
reuniões online 

11  
entrevistas de empatia 

15  
questionários 

aplicados

2  
dias de visita em 

campo com atividades

} }
}

75% de respondentes sentem 
preocupação e insegurança 

quando caminham com crianças 
no bairro

as brincadeiras de rua favoritas 
dos respondentes quando 
crianças eram pega-pega, 

jogar bola e pique-esconde e 
amarelinha

93% do público entrevistado 
não conhecia o programa Ruas 

de brincar
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     NOssO RELATÓRIO EM uM MINuTO



PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE bRINcAR NO NOVO HORIZONTE  

PRÓXIMOs PAssOs

”se não fosse esse dia hoje, eu estaria em casa passando uma 
vassoura no chão. E hoje eu até brinquei”. Fala de participante

“sem vocês aqui [equipes organizadoras da ativação e comunidade escolar], eu 
não teria forças de segurar essas motos”. Fala de participante

criação dos  “Guardiões das Faixas” - crianças se 
responsabilizaram em cuidar de faixas de sinalização criadas 

por elas mesmas para os próximos dias de brincar na rua 

 9  
horas de ativação

14  
atividades conduzidas 

para crianças

+40  
participantes

12 aprendizados 
do que pode ser repetido e o que pode ser melhorado

4 aspectos sugeridos 
para próximas etapas

}
a maioria das pessoasforam acompanhadas de 

família ou vizinhos/as

a maior parte de participantes gostariam que a Rua de brincar no 
Novo Horizonte acontecesse todos os domingos do mês

o que mais gostaram foi brincar com bola, corda, pega-pega e 
descansar/relaxar e tomar banho de mangueira

“o que faz uma rua de brincar é…”

criança feliz 
a amizade das crianças juntas 
fechar a rua para brincadeiras 

brincar muito 
tem que fazer isso mil dias 

brincadeiras

os sentimentos que tiveram durante a Rua de brincar foram de 
alegria, tranquilidade e segurança
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1.  INTRODuÇÃO
sObRE EsTE DOcuMENTO

Este documento é resultado do Plano de Engajamento elaborado e conduzido no bairro 
Novo Horizonte, em Jundiaí/sP, para informar fragilidades e oportunidades de expansão 
do programa Ruas de brincar, instituído pela prefeitura em 2019. A iniciativa faz parte 
das ações da urban 95, que já está em andamento no território. 

A convite do Ateliê Navio, a cidade Ativa foi a organização responsável por estruturar, 
elaborar e conduzir um Plano de Engajamento com a comunidade local, assim como 
a preparação e organização da ativação piloto da Rua de brincar em dezembro/2021, 
localizada na Rua Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski.

O conteúdo deste relatório reúne o registro do desenvolvimento do Plano de 
Engajamento conduzido entre novembro e dezembro de 2021, leitura e análise dos 
dados coletados com os principais achados e aspectos das dinâmicas do bairro Novo 
Horizonte, estratégias de engajamento utilizadas e indicação com possibilidades de 
continuidade do programa no bairro.

O registro aqui apresentado pode ser utilizado como fonte para revisar, aprimorar ou 
modificar elementos de planejamento, operação e acompanhamento da iniciativa Ruas 
de brincar, assim como possibilidades de expansão do programa para outros territórios.

FAsE 1 - 2021
 » Ativação piloto de uma 

Rua de brincar, articulação 
e engajamento com a 
comunidade local. 

FAsE 2 - 2022
 » continuidade na 

articulação com o 
município e expansão do 
projeto piloto para outros 
territórios

FAsE 3 
 » Expansão do programa 

para outras ruas de Jundiaí

cONDuÇÃO cIDADE ATIVA

EsTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO

EsTRATÉGIA DE 
ENGAJAMENTO.

Participação da cidade 
Ativa no processo e 
visão de futuro do 
programa Ruas de 
brincar.

crédito: Informação 
cedida pelo Ateliê 
Navio, elaboração 
gráfica cidade Ativa.
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ObJETIVOs E ETAPAs DE TRAbALHO

De acordo com trocas iniciais em conversas entre equipe cidade Ativa e Ateliê Navio, 
foram estabelecidos os seguintes objetivos de trabalho:

 » Estruturar estratégia de engajamento para o programa Ruas de brincar no bairro de 
Novo Horizonte, contemplando as atividades de ativação piloto planejadas para 
acontecer em dezembro de 2021;

 » Incentivar o engajamento da comunidade local para que se percebam como agentes 
de transformação e cuidado do local, componente fundamental para o sucesso da 
ação a médio e longo prazo;

 » Estruturar uma base de envolvimento com a comunidade perene, que ultrapasse os 
limites temporais e temáticos do projeto em questão, apoiando e fortalecendo a 
articulação interna da comunidade da área de intervenção e seu envolvimento em 
projetos e políticas públicas, assim como estabelecendo canais de comunicação e 
trocas contínuas com os órgãos públicos;

 » Desenhar e aplicar metodologias, ferramentas e atividades de engajamento com 
a comunidade local - incluindo moradores, comerciantes, lideranças e pessoas de 
referência, usuários da via e a comunidade escolar - no entorno da rua que receberá a 
ativação piloto no bairro Novo Horizonte;

 » sistematizar aprendizados que informem e orientem etapas posteriores do projeto e 
futuros processos conduzidos pela Prefeitura de Jundiaí e parceiros envolvidos.

Para alcançá-los, a equipe estruturou uma série de atividades, organizadas em 
quatro etapas de trabalho: (1) planejamento; (2) desenvolvimento de ferramentas de 
engajamento e comunicação; (3) condução de atividades de engajamento e da ativação 
piloto; e (4) sistematização e análise de resultados. 

Ao longo do processo, foram identificadas necessidades de adaptação das ferramentas 
em relação aos diferentes públicos de engajamento, como crianças e adultos, 
organizações da sociedade civil, órgãos públicos, moradores locais e comunidade 
escolar. Todas as atividades e métodos foram desenhadas com o objetivo de (re)
aproximar a relação entre esses públicos e incentivar a colaboração na construção da 
ativação piloto da Rua de brincar, contemplando essa diversidade.
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HIsTÓRIcO DO PROGRAMA RuAs DE bRINcAR 

O programa Ruas de brincar é uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que teve início em 
2019, como parte do Programa cidade das crianças, que prevê a retomada do espaço 
público da rua para o brincar ao ar livre. A cidade de Jundiaí já vem implementando uma 
série de ações voltadas para a Primeira Infância e se consolidando como referência no 
tema, ainda integra a rede nacional urban 95, coordenada pela Fundação bernard van 
Leer no brasil. 

A proposta consiste em bloquear o fluxo de veículos de determinada rua aos domingos 
e feriados (de acordo com o decreto Nº 28.075, de 11 de março de 2019) durante o 
período de um ano para que as crianças possam brincar, conversar e se divertir na rua 
com maior segurança.

2.  EsTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO
LEITuRA DO cONTEXTO

ATIVAÇÃO DA RuA 
DE bRINcAR NO 
bAIRRO NOVO 
HORIZONTE

Envolvimento da 
população e crianças 
na ativação piloto.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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Atualmente, a iniciativa para solicitar a 
autorização para uma Rua de brincar deve 
ser de um/a morador/a da rua em questão 
e que apresente a documentação exigida 
para o órgão competente, de acordo com 
o decreto Nº 28.075. Ao ser autorizada, o 
solicitante recebe e fica responsável por 
cavaletes para bloquear a via nos dias e 
horários acordados e são instaladas placas 
que sinalizam a Rua de brincar. uma Rua 
de brincar deve possuir características de 
caráter residencial e estar de acordo com 
as diretrizes instituídas no decreto.

A partir de conversas realizadas ao longo 
do engajamento, nos foi informado que 
em 2019 foram autorizadas cinco Ruas 
de brincar em Jundiaí (conforme tabela) 
a partir da iniciativa de moradores, com 
intenção de que as crianças pudessem 
brincar e estar no espaço público com 
mais segurança, autonomia e liberdade. 

Já em 2020, não houveram novas 
solicitações, fato que pode estar 
relacionado à pandemia da cOVID-19. 
Em 2021, uma escola solicitou a Rua de 
brincar com uma proposta alternativa 
da instituída no decreto e abriu-se como 
uma oportunidade para testar novos 
formatos e modelos que contemplassem 
essas necessidades, em um processo de 
estimular ainda mais novas solicitações e a 
importância do brincar na infância.

RuAs DE bRINcAR 
EM JuNDIAí 

Informações das 
Ruas de brincar que 
ocorreram em 2019 

e 2021. 

Fonte: informações 
cedidas pela unidade 

de Gestão de 
Esporte e Lazer de 

Jundiaí

Localização na cidade de Jundiaí Ano de solicitação solicitante

Rua Esterina brenna Mojola 
Jardim santa Gertrudes 2019 Morador/a local

Avenida Vitorio baradel 
Jardim santa Gertrudes 2019 Morador/a local

Rua Tenente José Palerma 
Jardim Tamoio 2019 Morador/a local

Rua Américo Piola 
Horto santo Antonio 2019 Morador/a local

Rua da conquista 
Jardim Fepasa 2019 Morador/a local

Rua capitão Xavier Dias da costa 
Vila Rossi 2021 EMEb Profª Judith 

Arruda carreta
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LEVANTAMENTO E ANáLIsE DE DOcuMENTOs
Para compreender os esforços já realizados de engajamento e escuta de crianças no 
bairro de Novo Horizonte, a equipe da cidade Ativa analisou documentos elaborados 
por outros grupos que nos apoiaram no entendimento do bairro, das dinâmicas, 
desafios e oportunidades para a infância. Essa leitura proporcionou uma visão mais 
ampla do contexto do bairro e na definição da estratégia de engajamento, desenho de 
ferramentas e atividades a serem conduzidas no processo.

As análises dos documentos foram feitas com base em aspectos pertinentes para o 
programa Ruas de brincar e destacam-se:

DEcRETO Nº 28.075 | 2019

Documento oficial que institui o Programa Ruas de 
brincar no município de Jundiaí, traz diretrizes de 
procedimentos e normas de funcionamento. Orientou 
a equipe na compreensão de aspectos relacionados 
aos horários oficializados de funcionamento da Rua 
de brincar, responsabilidades do solicitante e quais 
documentos são necessários para encaminhar o 
pedido de autorização, para que assim fosse possível 
apoiar a moradora solicitante da rua selecionada.

QuEsTIONáRIO QuALI-uRb INFÂNcIA | 2021

O documento apresenta o método para 
monitoramento da qualidade do ambiente urbano 
relacionada às rotas escolares e contém ferramentas 
de avaliação do espaço urbano considerando a 
infância. A ferramenta utilizada nesta análise foi o 
Questionário Quali-urb, que engloba características 
de cuidadores e da rota escolar que realizam junto 
às crianças. A equipe compreendeu a estrutura da 
pesquisa proposta e integrou, de maneira adaptada, 
aspectos pertinentes nos questionários desenvolvidos 
pela cidade Ativa para o trabalho em questão, 
como as dificuldades de cuidadores encontradas ao 
caminharem com crianças e quais os sentimentos 
quando estão caminhando acompanhados/as e 
desacompanhados/as de crianças. 

2.  estratégia de engajamento
leitura do contexto



11 | 88Plano de engajamento - Relatório Final

PLANO DE bAIRRO | 2021

A prefeitura de Jundiaí conta com um Plano 
de bairro que contempla o bairro Novo 
Horizonte e região e com os seguintes 
objetivos: requalificação dos espaços públicos; 
apropriação dos espaços públicos pelas 
crianças; criação de centralidades no entorno 
dos serviços públicos; definição de rotas 
seguras entre a casa e a escola. Os resultados 
contidos no documento, principalmente a 
fase de escuta à população feita em 2020, 
apoiaram a equipe a entender necessidades 
de crianças e cuidadores de criar espaços mais 
seguros, saudáveis e amigáveis. De acordo 
com o Plano de bairro, a wrua elencada 
para ativação foi classificada como um dos 
percursos principais percorridos pelo público 
infantil.

RuAs DE bRINcAR PELO MuNDO | 2021

A apresentação compartilhada pela equipe do 
Ateliê Navio reúne experiências de Ruas de 
brincar que ocorrem em diversas localidades, 
identificando o local, formato de organização, 
fontes de financiamento, modelos de 
funcionamento e atividades oferecidas, assim 
como quando são disponibilizados materiais 
como um “kit” para a Rua de brincar. O 
documento possibilitou a equipe da cidade 
Ativa expandir suas referências sobre o projeto 
e desenhar possibilidades de atividades a serem 
feitas com crianças, transpondo as referências 
e considerando o contexto do bairro Novo 
Horizonte.
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2.  estratégia de engajamento
leitura do contexto

MAPEAMENTO DE PEssOAs E GRuPOs ATuANTEs

uma das atividades fundamentais da estratégia de engajamento foi realizar o 
mapeamento de pessoas e grupos atuantes no território. com apoio do Ateliê Navio na 
aproximação inicial com esses atores, foi possível iniciar contatos e mapear 35 pessoas 
e grupos entre novembro e dezembro de 2021. A partir desta atividade identificou-se 
a vontade e disponibilidade de envolvimento desses com o programa Ruas de brincar, 
assim como quais níveis de colaboração poderiam ser ofertados. A tabela abaixo 
sintetiza as informações e registra a articulação realizada. Esse mapeamento pode 
indicar possibilidades de parcerias futuras para realizar novas ações no bairro de Novo 
Horizonte.

GRuPO ENTIDADE NOME NíVEL DE 
ENGAJAMENTO*

sociedade civil 
Organizada 

coletivo Vetor 
Oeste Edicarlos Informado/a

Rede 
socioassistencial Rosangela Envolvido/a

caritas - Diocesana 
de Jundiaí

Rosangela Envolvido/a

Emerson Informado/a

casa da Fonte cristina Engajado/a

Núcleo Educacional 
Antonieta chaves 
cintra Gordinho

Márcia Envolvido/a

bom Pastor Leir Informado/a

comunidade local 
(moradores/as)

Moradora da rua Manoela Engajado/a

cuidadora do bairro Maria Informado/a

MAPEAMENTO DE 
PEssOAs E GRuPOs 
ATuANTEs

O registro sintetiza 
as informações e 
articulação realizada.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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GRuPO ENTIDADE NOME NíVEL DE 
ENGAJAMENTO*

comunidade 
escolar

EMEb beatriz 
blattner Pupo Profa. Juliana Envolvido/a

unidade de Gestão 
de Educação Thais Informado/a

EMEb Maria 
Aparecida da silva 
congilio

Thailana Engajado/a

EMEb Fatima 
Aparecida Damasio 
dos santos 
Pandolpho Profa.

Fabricia Envolvido/a

unidade de Gestão 
de Educação Marjorie Informado/a

Poder público

unidade de Gestão 
de Planejamento 
urbano e Meio 
Ambiente

sylvia Envolvido/a

unidade de Gestão 
de cultura Marcelo Engajado/a

unidade de Gestão 
de cultura Reviany Envolvido/a

unidade de Gestão 
de Esporte e Lazer

Márcia Engajado/a

Marcelo Engajado/a

unidade de Gestão 
de Esporte e Lazer Luis Informado/a

cEcE José de 
Marchi Walter Engajado/a

cRAs - centro 
de Referência de 
Assistência social

Francisca Informado/a
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GRuPO ENTIDADE NOME NíVEL DE 
ENGAJAMENTO*

setor privado 
(comércios, outros)

Mercado Monteiro Lorena Informado/a

borracharia Leandro Envolvido/a

Mudas de plantas Matilde Engajado/a

Alex Pipas Alex / Monique Engajado/a

Mercado local Denis Envolvido/a

GL Foods Lolita Informado/a

Lideranças, pessoas 
de referência

comitê da criança Arthur Engajado/a

Mobilização Rua de 
brincar 2019

Marcia Informado/a

Alan Informado/a

sergio Informado/a

Maria Informado/a

Vilma Informado/a

Mobilização Rua de 
brincar 2021 Liane Informado/a

 

*Nível de engajamento: 

Informado/a - grupo ou pessoa está ciente sobre a proposta;  

Envolvido/a - grupo ou pessoa está ciente sobre a proposta e se coloca a disposição;  

Engajado/a - grupo ou pessoa está ciente sobre a proposta, se coloca a disposição e se envolve na condução de atividades.

2.  estratégia de engajamento
leitura do contexto
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DEFINIÇÃO DE ObJETIVOs E ETAPAs DE ENGAJAMENTO

ObJETIVOs DA EsTRATÉGIA DE ENGAJAMENTO

A estratégia de engajamento foi desenhada a partir de uma série de conversas com 
parceiros e escuta ativa das necessidades de informações que as ferramentas e 
atividades poderiam responder, a fim de entender o cenário e estimular a continuidade 
do programa Ruas de brincar no território. com isso, determinaram-se diretrizes para a 
condução do Plano de Engajamento, sendo elas: 

 » Alinhar e/ou sensibilizar a comunidade e parceiros quanto à visão do programa Ruas 
de brincar. Informar através de comunicação acessível e sensível, sobre o projeto, 
fortalecendo vínculos e confiança com moradores, escolas e comércios;

 » Estabelecer/fortalecer o apoio da população local à primeira experiência do programa 
Ruas de brincar no bairro, instigando o seu envolvimento com o planejamento e 
execução de ações futuras e aumentando, assim, a probabilidade de continuidade do 
projeto;

 » Identificar grupos de moradores, associações e outras organizações locais que possam 
se engajar com o projeto. Identificar articulações existentes, (re)estabelecer e manter 
engajamento contínuo ao longo das atividades;

 » Escutar e acolher narrativas, hábitos, necessidades e desejos da comunidade, 
especialmente das crianças e famílias, para fortalecer o sentido de pertencimento 
com o local e valorizar (construir, resgatar) a identidade do bairro. Também, identificar 
necessidades específicas que possam ser respondidas ou incorporadas no planejamento 
e operação do Ruas de brincar no local;

 » Identificar canais de comunicação existentes e eficazes e levantar a possibilidade de 
novas alternativas, como grupos de whatsapp, impressões físicas e digitais de convites;

 » Identificar pessoas de referência na comunidade que possam contribuir para o 
fortalecimento do processo e apoio logístico no local para o dia de ativação da Rua 
de brincar;

 » Identificar oportunidades e gargalos para o planejamento, implementação e operação 
do projeto Ruas de brincar nessa e em outras comunidades em Jundiaí;

 » Identificar como a infância é vista por adultos da comunidade e respectivos cuidadores 
das crianças no bairro, considerando que essa diretriz pode estimular novas referências, 
ferramentas, experiências e ludicidade na relação com o espaço da rua e entre as 
crianças e adultos;
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2.  estratégia de engajamento
DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E ETAPAS DE ENGAJAMENTO

 » Identificar como as crianças, foco de toda a ação, poderiam ser ouvidas de maneira 
sensível nas suas necessidades e vontades quanto ao espaço da rua e como essa 
escuta poderia ser traduzida em atividades efetivas no dia da ação;

 » Estruturar e conduzir etapas complementares de consolidação do engajamento de 
acordo com este trabalho: (1) conexão com pessoas e aproximação com território e 
(2) ativação - Rua de brincar no Novo Horizonte.

Para alcançar as diretrizes aqui elencadas, o trabalho a ser realizado foi dividido em 
etapas conforme detalhado no próximo item.

ETAPAs
 
PAssO uM: cONEXÃO cOM PEssOAs E APROXIMAÇÃO cOM TERRITÓRIO

conjunto de atividades de reconhecimento do território e contato inicial com as 
pessoas e grupos de referência identificados. Esse primeiro passo foi crucial para o 
refinamento da estratégia e das ferramentas de engajamento a serem utilizadas ao 
longo do processo. Também, essa conexão prévia foi imprescindível para o planejamento 
e execução da ativação piloto. 

As ações foram realizadas tanto em formato virtual (reuniões e entrevistas via 
aplicativos de vídeochamada) quanto em campo, através de visitas ao local, reuniões 
e atividades lúdicas com crianças. Esse primeiro passo permitiu, acima de tudo, que a 
equipe da cidade Ativa identificasse e conectasse pessoas e grupos interessados em 
apoiar a ação Ruas de brincar na comunidade. As atividades realizadas e os resultados 
obtidos nessa etapa estão resumidos no capítulo “PAssO uM: cONEXÃO cOM 
PEssOAs E APROXIMAÇÃO cOM O TERRITÓRIO”. 

PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE bRINcAR NO NOVO HORIZONTE

Na segunda etapa foram detalhadas e conduzidas, de forma coletiva, as atividades 
que permitiram a ativação da Rua de brincar. Além da produção das ferramentas de 
engajamento liderada pela cidade Ativa, esse passo incluiu também a pactuação de 
diversos outros aspectos da ação em conjunto com a comunidade e atores envolvidos 
na sua viabilização. Essa primeira experiência de “fazer junto” e experienciar o resultado 
desse trabalho coletivo pode ser entendida como um dos principais legados da ação: 
a comunidade, unida, se reconhece como agente de transformação do território. O 
resumo das atividades conduzidas e dos resultados alcançados estão descritos no 
capítulo “PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE bRINcAR NO NOVO HORIZONTE”.



ATIVAÇÃO DA RuA 
DE bRINcAR NO 

NOVO HORIZONTE

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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PRÓXIMOs PAssOs: AcOMPANHAMENTO 
E MANuTENÇÃO

Ainda que as atividades dessa terceira 
etapa ultrapassem o limite do escopo 
e cronograma do trabalho realizado 
pela cidade Ativa, a equipe buscou 

trazer recomendações e subsídios para 
apoiar o planejamento, detalhamento e 
execução de futuras ações do projeto 
Ruas de brincar, destacados no capítulo 
“PRÓXIMOs PAssOs”.
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2.  estratégia de engajamento
METODOLOGIA

PRINcíPIOs DE EscuTA DA INFÂNcIA

Dentre os objetivos estabelecidos, a escuta da infância de maneira sensível e efetiva se 
mostrou um dos principais desafios a ser enfrentado. como ouvir os sonhos e vontades 
da infância que habita essa Rua de brincar? como trazer para o dia da ação experiências 
que reverberam para essas crianças, de maneira lúdica e significativa, a importância do 
brincar livre no espaço público que lhes é mais íntimo,  a rua de suas casas, a “sua rua”? 
E por fim, quais princípios deveriam ser aplicados para que possibilitassem tanto a escuta 
que respeite a fase de desenvolvimento de cada criança, mas também que possa servir 
como método e experiência para futuras ações possíveis em outros territórios? 

Posto isso, estabeleceu-se um fluxo de ação desse processo de escuta que permeou 
tanto o Passo um - conexão com pessoas e aproximação com território, quanto o Passo 
Dois - ativação.  Tal fluxo se resume nas seguintes etapas:  (1) observação, (2) diálogo/
contato, (3) registro e (4) reflexão/avaliação. 

O processo inicial de observação é o momento de maior sensibilidade e atenção. 
Momento de estar presente no território dessa criança a observar as suas ações e 
relações, perceber a sua presença nesse espaço mas sem ser aquele observador a invadir 
seu território, e sim aquele que se aproxima, com delicadeza e abertura. 

A partir da observação tem-se um material base para estabelecer uma ponte de 
contato, um diálogo e aproximação. É neste momento que cabe a parte propositiva 
do processo, como por exemplo, quais ferramentas serão utilizadas para essa escuta? 
Quais atividades serão realizadas? com quais materiais, com qual organização espacial 
e principalmente com qual intenção? Existe um público específico para tal atividade? 
O grupo em questão demanda uma atenção, preparo e materiais específicos? Durante 
esse momento do contato propositivo, isto é, munido de uma intenção pré determinada, 
é de extrema importância que ocorra a etapa de registro, pois é a partir dos registros 
efetuados, que podem ser de inúmeras naturezas - fotos, vídeos, desenhos, escrita -, 
que será possível a reflexão e avaliação do processo de escuta como um todo.  O que 
cada registro produzido pode nos trazer de informação? A intenção inicial da atividade  
foi alcançada? se sim, quais os próximos passos possíveis? se não, o que poderia ser 
feito de diferente? 

Esse fluxo metodológico nos possibilita um processo retroalimentado que pode gerar 
produtos específicos, pontuais, como também a avaliação de todo o processo com 
possibilidades de ações futuras. Foi seguindo esse fluxo que as ferramentas de escuta da 
infância foram desenvolvidas e melhor detalhadas no próximo item. 
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cONTATO cOM 
cRIANÇAs 

Observação e 
aproximação inicial 

com crianças 
moradoras da rua 

escolhida para a Rua 
de brincar no Novo 

Hoizonte.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

REGIsTRO

Interação com 
o meio ambiente 

em que vivem 
estimula o senso de 

pertencimento.

crédito: cidade Ativa, 
2021.



DEFINIÇÃO DE FERRAMENTAs E ATIVIDADEs

A partir de conversas conduzidas nas etapas anteriores com parceiros do projeto e 
identificação das necessidades que o Plano de Engajamento se propõe a responder, 
foram elaboradas as seguintes ferramentas e atividades para serem realizadas com a 
população do bairro Novo Horizonte. Ressalta-se que esse foi um processo dinâmico e 
de recorrente aprimoramento para que pudesse atender aos aspectos levantados.
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2.  estratégia de engajamento
METODOLOGIA

FERRAMENTAs E ATIVIDADEs PARA O PAssO uM: 
cONEXÃO cOM PEssOAs E APROXIMAÇÃO cOM 
TERRITÓRIO

 
ENTREVIsTAs DE EMPATIA

Descrição 
conversas semiestruturadas que conduzem a 
abertura ao diálogo para que pessoas compartilhem 
suas experiências, relações com o território e 
acontecimentos/memórias/histórias importantes para 
elas relacionadas ao brincar na rua.

Objetivos  
Informar sobre experiências passadas nos espaços 
públicos; revelar pontos de atenção; compreender como 
entrevistados se percebem como parte do programa 
Ruas de brincar.

 
QuEsTIONáRIOs

Descrição 
Ferramenta de pesquisa estruturada para coleta 
de informações da comunidade local sobre 
comportamentos, hábitos e relação com o território.

Objetivos  
Identificar padrões de comportamento, dinâmicas da 
comunidade e sugestões para o Ruas de brincar.

crédito: 
cidade 
Ativa, 2021.
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MAPEAMENTO E ObsERVAÇÃO DE cAMPO

Descrição 
Atividade apoia na estruturação de ações no território 
e permite a equipe identificar elementos do ambiente 
físico e aspectos culturais presentes no local.

Objetivos  
compreender as dinâmicas da via (fluxos, atividades 
existentes); explorar possibilidades para o dia da 
ativação piloto; analisar infraestrutura existente e 
pontos de apoio para a ativação.

FERRAMENTAs E ATIVIDADEs PARA O PAssO DOIs: 
ATIVAÇÃO - RuA DE bRINcAR NO NOVO HORIZONTE

 
PAINÉIs LÚDIcOs INTERATIVOs

Descrição 
coleta de informações sobre participantes, suas opiniões 
e impressões sobre a ativação piloto. A ferramenta 
permite visualizar as respostas dos outros participantes, 
construindo um espaço temporário no qual a 
comunidade possa se conhecer / reconhecer e incentivar 
a construção de ideias.

Para essa ativação, foram utilizados 3 painéis interativos:

1. “Nossa comunidade” - identifica o perfil de 
respondentes; 
2. “Nossa rua agora”- identifica impressões sobre o que 
foi materializado no dia da ativação; 
3. “Nossa rua daqui em diante” - engaja o público para 
sentir-se parte da manutenção da ativação dessa rua ao 
longo do tempo.

Objetivos  
coletar as potencialidades do projeto e ampliar o 
repertório de possibilidades de ocupação do espaço a 
partir das atividades ofertadas na ativação.

crédito: 
cidade 

Ativa, 2021.
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cOMO A GENTE sE cONEcTA?

Descrição 
com cartões coloridos que podem ser inseridos em 
um espaço dos painéis lúdicos interativos (descrito 
anteriormente), participantes podem expressar como 
poderiam se envolver em outras ações, seja com 
presença ou com o oferecimento de condução de 
alguma atividade.

Objetivos  
Reconhecer as ofertas feitas da comunidade para 
a comunidade para o Ruas de brincar e conectar 
moradores locais.

 
MuRAL “EssA RuA É…”

Descrição 
coleta de informações através de representações 
gráficas em mural (pintura, desenho, escrita) que conta 
com uma provocação inicial, onde participantes serão 
convidados para expressar sua relação com a rua.

Objetivos  
Incentivar um espaço para expressão de memórias, 
percepções, desejos e intenções para o espaço da rua, 
com foco em crianças.

“cOM MEus PÉs NA RuA” - EXPREssÃO EM TEcIDO

Descrição 
Registro e coleta de informações da ocupação e relação 
de crianças no espaço da rua, com tecidos de algodão 
para estimular os movimentos das crianças. 

Objetivos  
Revelar possibilidades de uso do espaço a partir das 
configurações temporárias provocadas na rua no dia da 
ativação.crédito: 

cidade 
Ativa, 2021.

2.  estratégia de engajamento
METODOLOGIA
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“A RuA PELAs MINHAs MÃOs” - EXPREssÃO EM 
MATÉRIA

Descrição 
A atividade busca resgatar o vínculo com a rua a partir 
da coleta de materiais naturais disponíveis no local 
(gravetos, folhas secas, galhos) trabalhados junto a 
modelagem com argila. 

Objetivos  
Reconhecer a materialidade do espaço de onde as 
crianças vivem, trazendo a presença do corpo no espaço 
e percepções através do trabalho com os materiais 
naturais; indicar formas de apropriação do espaço.

FERRAMENTAs E ATIVIDADEs PARA O PAssO uM: 
cONEXÃO cOM PEssOAs E APROXIMAÇÃO cOM 
TERRITÓRIO E PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE 
bRINcAR NO NOVO HORIZONTE

NARRATIVA E cOMuNIcAÇÃO

Descrição 
construção da história do programa no bairro com 
linguagem acessível e convidativa.

Objetivos  
comunicar, engajar e estimular o envolvimento da 
comunidade local.

crédito: 
cidade 

Ativa, 2021.



Após a definição das atividades anteriores e em paralelo ao desenvolvimento e 
organização da ativação piloto da Rua de brincar, foi dado início à aproximação com 
pessoas no bairro a partir de conversas no formato virtual. 

No início de novembro, foi realizado o primeiro encontro online com representantes 
da comunidade escolar e do poder público interessados no projeto. Nesse contato a 
iniciativa urban 95 e o programa Ruas de brincar foram apresentados pela equipe Ateliê 
Navio. Nessa reunião também foi possível discutir e pactuar qual seria a melhor rua para 
receber a ativação piloto, que resultou na escolha da Rua Dr. José Marcus Gnaccarini 
Thomazeski, que dá acesso à EMEb Maria Aparecida da silva congilio - escola que 
apresentou forte relação com o território e disponibilidade de apoio desde o início do 
engajamento, sendo essencial ao longo do processo e para realização da ativação. A 
partir desse momento, vínculos foram estabelecidos e deu-se início a construção de 
confiança com essas pessoas e grupos. 

Como criar repertório? Existe a necessidade de oferecer 
para cuidadores possibilidades de atividades. [A ativação] 
não é fazer um evento, é reutilizar a rua de uma forma 
diferente.

O objetivo é levar a infância para a comunidade, é 
respeitar a infância.

MAPA cOM 
LOcALIZAÇÃO DA RuA 
EscOLHIDA E PONTOs 
DE INTEREssE

LEGENDA:

           EMEb Maria 
Aparecida da silva 
congilio 

EMEb beatriz 
blattner Pupo Profa

centro Esportivo 
José de Marchi

cRAs - centro 
de Referência de 
Assistência social 

1

2

3

4

1

2

3

4
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3. PAssO uM: cONEXÃO cOM PEssOAs      
    E APROXIMAÇÃO cOM O TERRITÓRIO

REsuMO DAs ATIVIDADEs

DEsTAQuEs DA 
PRIMEIRA REuNIÃO

Questionamentos e 
vontades expressadas 
por representantes 
durante a reunião 
online.

crédito: Participantes 
da reunião, 2021.

crédito: base google 
maps adaptada pela 
cidade Ativa, 2022.
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Estrada Municipal do Varjao

Av. Profa. Danielle Loureçon

Rio Jundiaí

Rua Oito



um segundo momento de encontro 
virtual foi realizado através da 
participação da equipe cidade Ativa 
e Ateliê Navio na reunião mensal da 
REDE sOcIOAssIsTENcIAL, a convite 
da diretora da EMEb congilio, que é 
composta por mais de quinze entidades, 
dentre elas organizações da sociedade 
civil, escolas, empresas e representações 
políticas que atuam em Jundiaí. Nesse 
segundo momento - fundamental para 
consolidar o engajamento e envolvimento 
com os atores mapeados - o projeto foi 
apresentado e se colocou a proposta 
de organizar a ativação piloto da Rua 

de brincar, abrindo ao diálogo para 
quais organizações teriam interesse e 
disponibilidade em contribuir da maneira 
que fosse mais pertinente de acordo com 
suas atuações. 

A partir dos contatos iniciados, foram 
agendadas conversas individuais para 
realização de entrevistas de empatia, que 
trouxeram informações importantes e 
relevantes para compreender a realidade 
do bairro Novo Horizonte, aspectos 
positivos, pontos de atenção e os 
próximos passos para o engajamento com 
a comunidade e planejamento da ativação 
piloto.

É preciso que a população esteja presente. O resgate  
de brincadeiras [de rua], envolvimento dos pais, dos avós. 
Não adianta colocar, disponibilizar os brinquedos e não 
ensinar como brincar. E nós temos que brincar!

DEsTAQuE DA 
REuNIÃO DA REDE

Expressão de 
participante da reunião 

sobre brincar na rua.

crédito: Participante 
da reunião, 2021.

ENTREVIsTAs DE 
EMPATIA

Relação das 
entrevistas realizadas 
com pessoas e grupos 

mapeados.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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Entrevistas de empatia realizadas em novembro de 2021

Nome Grupo Entidade

Thailana comunidade 
escolar

EMEb Maria Aparecida silva congilio

Fabrícia EMEb Fatima Ap. Damasio dos santos Pandolpho Profa.

Rosangela

Organização 
da sociedade 
civil

caritas

Emerson caritas

Márcia Núcleo Educacional Antonieta chaves cintra Gordinho

cristina casa da Fonte

sylvia

Poder público

uG* de Planejamento urbano e Meio Ambiente

Marcia uG* de Esporte e Lazer

Marcelo uG* de Esporte e Lazer

Arthur Liderança 
local

comitê das crianças

Patrícia sem vínculo, responsável por Rua de brincar em 2019

*uG: unidade de Gestão



um terceiro momento foi planejado pela 
equipe cidade Ativa para consolidar a 
conexão com pessoas e o reconhecimento 
do território: a primeira visita presencial. 
Em dois dias diferentes (sexta-feira e 
sábado - 26 e 27 de novembro de 2021, 
respectivamente), foram conduzidas 
entrevistas e conversas com a comunidade 
escolar, moradores do bairro, comércios 
locais, lideranças e atividades com 
crianças presentes na Rua Dr. José Marcus 
Gnaccarini Thomazeski.

Dentre os encontros presenciais, 
destacam-se o com a diretora Thailana e 
a coordenadora Malu da EMEb congilio 
e com Arthur, participante do comitê 
das crianças, que se disponibilizaram a 
apresentar o bairro para nossa equipe 

através de caminhadas, nos apresentar 
para pessoas moradoras do bairro e 
comércios locais. Foi também nessa visita 
que a equipe conheceu e conversou 
com Manoela, moradora da Rua Dr. José 
Marcus Gnaccarini Thomazeski que se 
interessou em solicitar o pedido da Rua de 
brincar, apoiando-a no preenchimento da 
solicitação a ser enviada à prefeitura para 
aprovação.

Ainda, foram registradas observações 
sobre a dinâmica da rua durante os dois 
dias em campo, assim como levantamento 
técnico para mapear as possibilidades de 
infraestrutura e de apoio para as atividades 
no dia da ativação piloto. 
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3. PASSO UM: CONEXÃO COM PESSOAS      
    E APROXIMAÇÃO COM O TERRITÓRIO

RESUMO DAS ATIVIDADES

Questionários aplicados em 27/11/2021

Moradores locais 12

comércios locais 3

Total 15

LEVANTAMENTO 
TÉcNIcO 

Mapeamento de 
possibilidades de 
infraestrutura e apoio 
para as atividades no 
dia da ativação piloto

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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cAMINHADA cOM 
ARTHuR

Arthur guiou 
caminhada pelo 

bairro e sinalizou seu 
interesse em apoiar a 
ativação, assim como 

pessoas que pudessem 
se interessar.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

ENcONTRO cOM 
cORPO DOcENTE 

DA EMEb cONGILIO

Encontro presencial 
possibilitou conhecer 
a escola e o entorno 
escolar, assim como 

compreender formas 
de contribuição para a 

ativação piloto.

 crédito: cidade Ativa, 
2021.



A aplicação das ferramentas de engajamento durante as conversas online e primeira 
visita presencial permitiram investigar e identificar padrões de comportamento, 
fragilidades e potencialidades da comunidade, assim como indicativos de possibilidades 
para a preparação da ativação piloto e contribuições espontâneas das pessoas que 
mostraram interesse em se envolver. Todas as conversas e trocas revelaram importantes 
achados e percepções.
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PRINcIPAIs AcHADOs

MOMENTO 
EUREKA

3. PASSO UM: CONEXÃO COM PESSOAS      
    E APROXIMAÇÃO COM O TERRITÓRIO

 » Precisamos reconhecer e identificar lideranças não convencionais, como o Arthur - comitê 
das crianças, criança muito articulada com o bairro e que conhece diversas pessoas.

 » É importante trazer a escola como espaço de encontro: se torna ponto de referência, ponte 
entre comunidade local e poder público e apoia com ideias de atividades, mobilização de 
pessoas e ainda estimula novos olhares para a educação além dos muros.

 » Envolver organizações locais que já realizam atividades no bairro na construção coletiva 
das atividades da ativação pode ser muito potente, gerando visibilidade e fortalecimento da 
relação entre esses grupos e moradores.

 » A partir das conversas e pesquisas, fica evidente a vontade de resgatar brincadeiras de rua 
intergeracionais, considerando a memória de cuidadores de quando eram crianças e brincavam 
na rua e apropriação pelas crianças dessas atividades hoje em dia, fortalecendo vínculos.

 » Precisamos considerar o repertório de brincadeiras já conhecido pelas crianças e estimular 
novas possibilidades a partir do que já é familiar.

 » sensibilizar adultos pode ser uma aproximação fundamental (responsáveis e não responsáveis 
por crianças) sobre a importância do brincar livre pois é através da relação do adulto de 
referência que a criança construirá a sua própria relação com o brincar.

 » construir coletivamente a agenda da ativação e abrir espaço para moradores proporem 
atividades pode ser um dos principais movimentos para estimular o senso de pertencimento 
e cuidado com o local.



DADOs
 » Entrevistas de empatia: foram destacadas falas durante as entrevistas que consideram 
a relação de entrevistados/as e suas percepções sobre o bairro Novo Horizonte e 
sobre o programa Ruas de brincar.

cOMuNIDADE EscOLAR

As crianças aqui já ficam muito na rua, elas estão sempre na rua, mas falta 
alguma coisa com mais intencionalidade. 
 
É gente com muita cultura, é gente do norte, sudeste, centro-oeste, de vários 
lugares. Cada um com sua história. 
 
Pra mim seria a solução para o bairro [o programa Ruas de Brincar]. Minha meta 
aqui, ainda que com passinho de formiguinha, é que a comunidade respeite a 
infância. Hoje eu vejo uma comunidade cheia de crianças, mas que não enxerga a 
infância. O trânsito não enxerga a infância, os comércios não enxergam a infância, 
a família não enxerga a infância. 
 
Se a gente mora numa comunidade que todos os adultos protegem a criança, 
elas podem brincar na rua. Conversas de sensibilização com os adultos são muito 
importante. 

Escola [pode ser utilizada] como ponte para ajudar no protocolo do pedido [de 
aprovação da Rua de Brincar], dificulta se o processo for só feito pelo morador.

ORGANIZAÇÕEs DA sOcIEDADE cIVIL

A gente tem uma vulnerabilidade muito grande de áreas de lazer. 
 
Aqui [no bairro Novo Horizonte] as crianças ainda brincam, brincam na rua, e falta 
espaço adequado para isso. 
 
O brincar importa porque eu tenho alguém que está me olhando, alguém que eu 
vou colocar minha confiança. 
 
Quando todo mundo se envolve, isso [o Ruas de Brincar] cresce e permanece.
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PODER PÚbLIcO

LIDERANÇAs E PEssOAs DE REFERêNcIA

é um bairro [Novo Horizonte] muito carente e a gente vê o brilho nos olhos 
[das crianças] quando chega alguma atividade diferente. 
 
O projeto pode contribuir com espaços de brincar mais adequados. 
 
É importante a gente resgatar nas memórias dos pais a importância do 
brincar. 
 
É importante a gente mostrar para a população que [o Ruas de Brincar] é 
possível.

Aqui é um bairro bem movimentado e divertido. 
 
O que eu mais gosto são meus amigos e de ficar brincando na rua. 
 
Poderia montar alguma atividade com a faculdade de educação física em 
algumas ativações. 
 
O que me preocupa são os carros não respeitarem os cavaletes de 
interdição.

Todas as crianças vão participar [da Rua de Brincar] e vão gostar bastante 
porque a segurança vai ser muito boa e todas as crianças vão se divertir. 
 
Cada criança dá seu exemplo e a parte mais divertida é a brincadeira que 
todo mundo se diverte junto.
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3. PASSO UM: CONEXÃO COM PESSOAS      
    E APROXIMAÇÃO COM O TERRITÓRIO

PRINCIPAIS ACHADOS



 » Questionários: a análise dos dados foi feita  para compreender os comportamentos de 
moradores do bairro, sua relação com o programa e o brincar na rua.

a maioria se identifica 
com a cor branca 
(46%), seguida de 

preta (27%)

67% se identificam 
com o gênero 

feminino, 27% com 
o masculino e 6% 

preferiram não dizer

das brincadeiras de rua 
favoritas dos respondentes 

quando eram crianças 
(ambos os públicos), 

pega-pega, jogar bola e 
pique-esconde e amarelinha 

foram as mais votadas

75% de respondentes sentem 
preocupação e insegurança 

quando caminham com crianças 
no bairro

tal dado pode estar associado à segurança 
viária e infraestrutura local, quando 

questionados sobre as dificuldades que 
encontram: 50% relataram alta velocidade 
de veículos e motos, seguido de calçadas 

inexistentes/mal cuidadas

93% do público entrevistado 
não conhecia o programa 
Ruas de brincar e, quando 

perguntados sobre o melhor 
dia para ocorrer a ativação 

da rua, mais de 60% votaram 
pelo domingo

em entrevista com comerciantes, 
chama atenção que, em sua 

maioria, as crianças sempre vão ao 
comércio sozinhas e raramente ou 
algumas vezes acompanhadas de 

responsáveis

100% de 
entrevistados/
as moram no 

bairro

}

em relação a sugestões para 
o programa, falas como “A 
prefeitura deveria dar mais 

apoio” e “Falta equipe de apoio 
ao morador responsável” foram 
recorrentes, assim como uma 
visão positiva sobre ser um 
morador da rua responsável 

pela solicitação
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 » Atividades com crianças: Neste momento foi aplicado o fluxo de ação para escuta 
das crianças. Alguns materiais versáteis como giz de lousa, papéis e canetinhas foram 
levados como ferramentas livres para se estabelecer a etapa do diálogo, pois não 
se pretendia nenhum procedimento já fechado, e sim, que através da observação e 
do primeiro contato, elas pudessem, por meio do brincar, se apresentar e expressar 
as suas inquietações e desejos. Iniciou-se um processo de desenho com giz na rua 
e calçada com figuras gráficas que contextualizassem o dia da ação da Rua de 
brincar. As crianças aos poucos foram trazendo outros elementos e já segundo uma 
categorização: aqueles permitidos em uma Rua de brincar - bicicleta, brinquedos, 
crianças, animais - e aqueles que não - carros, ônibus, moto. Este processo nos 
informou brevemente sobre as fragilidades e potências do território, segundo o olhar 
das crianças da rua.
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3. PASSO UM: CONEXÃO COM PESSOAS      
    E APROXIMAÇÃO COM O TERRITÓRIO

PRINCIPAIS ACHADOS

 » A faixa etária das crianças moradoras da rua é de 07 a 10 anos;

 » Algumas crianças não tem permissão para brincar na rua devido à insegurança 
percebida por seus responsáveis e também pelo histórico de atropelamentos 
existente;

 » As crianças sentem também essa insegurança através das histórias compartilhadas 
entre elas de atropelamentos e incidentes já vividos;

 » Presença de uma relação de amizade entre as crianças da vizinhança pelo convívio na 
rua e também pelo convívio na escola;

 » Formação de grupos das crianças que podem brincar na rua e das crianças que não 
podem;

 » A presença da cidade Ativa ao trazer materiais simples, mas fora do cotidiano delas,  
gerou grande curiosidade e interesse;

 » Foi possível estabelecer o diálogo direto com as crianças através do brincar, no caso, 
os desenhos na rua e calçada e outras brincadeiras de rua;

 » A presença do Arthur (lider local) que ensinou novas brincadeiras às crianças, 
colaborou bastante para o início e manutenção do diálogo com elas, reforçando 
a importância de se ter a própria criança como protagonista no processo de 
fortalecimento do programa Ruas de brincar;

 » Foi feito uma apresentação espontânea da rua pelas crianças ao caminhar de uma das 
extremidades da rua em direção ao recuo próximo da escola;

 » Ao serem questionadas sobre, se mostraram conhecedoras e já vinculadas com o 
processo do plantio das árvores do “Pé de árvore”;

 » Presença de cachorros que, apesar de terem donos na própria rua, caminham 
livremente pelo território adquirindo dessa forma um cuidar coletivo das crianças para 
com esses animais.
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DEsENHOs LIVREs 

Desenho com giz na 
rua e calçada com 
figuras gráficas que 

contextualizam o dia 
da ação da Rua de 

brincar.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

uMA VIZINHANÇA 
DE cRIANÇAs

Foi possível notar 
presença de uma 

relação de amizade 
entre as crianças.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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 » Observações empíricas: para além das atividades realizadas na primeira visita, a equipe 
cidade Ativa observou dinâmicas espontâneas da rua e comportamento de moradores 
do bairro. Tais informações apoiam no processo de engajamento e construção da 
ativação. 

 » Na sexta-feira, a equipe da cidade Ativa observou que o fluxo de pedestres e veículos 
está relacionado, principalmente, aos horários de entrada e saída das escolas EMEb 
Maria Aparecida silva congilio e EMEb beatriz blattner Pupo Profa. Já no sábado, o 
fluxo da via é majoritariamente de moradores locais. 

 » um fator que chamou bastante atenção durante o sábado foi que muitas 
motocicletas passam na Rua Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski constantemente 
em alta velocidade, causando insegurança a pedestres e principalmente crianças que 
moram na via e brincam cotidianamente na rua. 

 » A falta de conforto térmico em relação ao sol/chuva é evidente, existem 
poucas árvores com grandes copas para sombreamento ao longo da via, ainda que 
recentemente foram plantadas mudas do programa “Pé de árvore”, que poderá suprir 
essa dificuldade a médio e longo prazo.

3. PASSO UM: CONEXÃO COM PESSOAS      
    E APROXIMAÇÃO COM O TERRITÓRIO

PRINCIPAIS ACHADOS

sAíDAs DAs 
EscOLAs

Aumento de 
circulação na via 
está relacionado 
principalmente aos 
horários de entrada e 
saída das escolas.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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FALTA DE PROTEÇÃO 
cONTRA sOL/

cHuVA

Existem poucas 
árvores com 

grandes copas para 
sombreamento.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

VEícuLOs EM ALTA 
VELOcIDADE

crianças que moram 
na via já brincam 

cotidianamente na rua, 
no entanto, muitas 

motocicletas passam 
em alta velocidade. 

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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A ativação da Rua de brincar na Rua Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski aconteceu 
no dia 19/12/2021, entre 9h e 18h, e foi fruto de todo o processo de engajamento 
conduzido no bairro, descrito nos itens anteriores. Essa experiência é tida como um 
dos principais resultados da articulação com a comunidade local, visto que toda a 
aproximação, conexão e reconhecimento do local culminaram na realização de uma Rua 
de brincar construída com base na colaboração e cooperação de pessoas e grupos do 
bairro interessadas, envolvidas e solícitas, que revelaram perfis fortemente a favor da 
infância nos espaços públicos e na sensibilização de cuidadores sobre o tema.

Junto ao planejamento da ativação, a equipe do Ateliê Navio e Prefeitura organizaram 
a pintura de grafite do muro da EMEb congilio, que configura um recuo próximo a uma 
das extremidades da rua e que se mostrou um espaço interessante para condução de 
atividades. A proposta foi levar a identidade do Pé de Infância para o bairro e apoiar na 
construção dessa identidade local.

4. PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE 
    bRINcAR NO NOVO HORIZONTE

REsuMO DAs ATIVIDADEs

GRAFITE NO MuRO 
DA EscOLA

Nova pintura contou 
com identidade 
visualdo programa Pé 
de Infância.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

bRINcADEIRAs DE 
RuA

Estímulo a brincadeiras 
de rua conhecidas 
e novas foi feito 
através do repertório 
reconhecido pelas 
crianças.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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4. PAssO DOIs: ATIVAÇÃO - RuA DE 
    bRINcAR NO NOVO HORIZONTE

cONVITE PARA 
ATIVAÇÃO

Modelo do convite 
virtual distribuído para 
parceiros e divulgados 

em grupos do bairro.

crédito: cidade Ativa, 
2021.

A ativação piloto foi um momento de 
experienciar a rua com um novo formato 
de ocupação, com maior segurança 
viária, atividades variadas (lúdicas, 
interativas e colaborativas) e informar 
possibilidades futuras de intervenções 
táticas na área, visando melhorar a 
segurança viária e espaços destinados 
a pessoas permanecerem no local com 
conforto. A disponibilidade de participação 
durante todos os momentos da ativação 
da diretora Thailana e coordenadora 
Malu, da EMEb congilio, e da moradora 
Manoela (responsável por solicitar a 
autorização) foi de extrema importância e 
fundamental. com esse apoio, assim como 
das demais pessoas e grupos envolvidos, a 

ativação dessa Rua de brincar pode revelar 
a identidade e cultura presente no bairro, 
assim como preservar costumes e hábitos 
locais.

Para além de trocas de mensagens e 
comentários em conversas convidando 
pessoas para a ativação, foi realizada 
também a elaboração e distribuição de 
convites físicos (em comércios e escola) 
e virtuais (em grupos de whatsapp) 
para pessoas do bairro, que seguiram 
a identidade visual do Pé de Infância. 
Os grupos e pessoas envolvidas nos 
contatos anteriores divulgaram a arte para 
conhecidos e grupos de whatsapp para 
comunicados da região.
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4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

O planejamento da ativação ocorreu em 
paralelo às etapas descritas anteriormente 
e sempre com envolvimento de pessoas e 
grupos interessados em colaborar. Junto 
a esses atores e parceiros do projeto, as 
possibilidades foram sendo lapidadas com 
a premissa de que as atividades pudessem 

ser replicadas posteriormente por 
qualquer morador/a da rua em uma nova 
edição da Rua de brincar, considerando as 
características fundamentais do brincar 
livre ao mesmo tempo que poderia ampliar 
o repertório da comunidade local a partir 
de brincadeiras e oficinas.

ÁRVORES

26.00

1

32

1

2

3

1
4

6 6

5

7

8

PALCO

CONTAÇÃO 
HISTÓRIAS/
PINTURAS

MURAL “ESSA RUA É”...

10
11

9

ERE LAB

LIMITES RUA DE BRINCAR
> cavaletes + faixa de sinalização

FAIXA COMUNICAÇÃO
> atividade programada

PAINÉIS LÚDICOS DE ENGAJAMENTO
> painéis interativos

6

7

ESTRUTURA APOIO TÉCNICO
> tenda 01: oficinas que necessitam suporte de 
materiais (pintura, pipa, jardinagem etc)
> tenda 02: suporte técnico

PAINÉIS LÚDICOS DE ENGAJAMENTO
> mural “essa rua é”: registro gráfico da escuta 
das crianças sobre a rua de brincar dos sonhos

8

9

QUADRA JOGOS
> brincadeiras com Arthur (7 cacos, pega pega, queimada)
> jogos com bola
> oficina de peteca

CAMA DE GATO
> fitas em tecido entrelacadas entre o portão da 
escola e poste

10

11

PLACAS EVA / COBERTURAS DE PISO
> contação de histórias
> pinturas em papel

ÁREA PARA PROGRAMAÇÃO ESPONTÂNEA
> estar
> pista de bicicleta e patinete
> uso livre 

RUA DE BRINCAR
Local: Rua Dr. Jose Marcus Gnaccarini Thomazeski

4

5

PALCO - DEMARCAÇÃO NO CHÃO
> oficina de dança
> brincadeiras de roda
> número de mágica

GRAFITE MURO ESCOLA
> linguagem Pé de Infância

PAINÉIS LÚDICOS

EsTuDO DE 
LAYOuT PARA 
ATIVIDADEs

A partir do 
levantamento, a 
cidade Ativa pode 
realizar estudos 
para melhor 
acomodar as 
atividades da Rua 
de brincar no dia 
da ativação.

crédito: cidade 
Ativa, 2021.
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Foi com essa abordagem que se construiu uma agenda de atividades colaborativas: 14 
atividades aconteceram ao longo do dia. Dentre as programáticas,  6 das 7 atividades 
foram oferecidas espontaneamente pela população local, compartilhando seus saberes 
e aptidões em prol da comunidade.

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

Atividades realizadas na ativação do dia 19/12/2021

Atividades programáticas Responsável pela 
condução como foi? Perfil de público 

participante

Oficina de plantio 
Matilde (moradora local) 
+ Malu (coordenadora 
EMEb congilio)

Mudas e terra 
produzidas no bairro 
e disponibilizadas 
pela moradora. A 
coordenadora orientou 
crianças sobre o plantio

primeira infância e 
crianças

Apresentação e aula de 
dança

Rosana + professores 
(casa da Fonte)

Grupo de dança da 
casa da Fonte realizou 
apresentação e, na 
sequência, professora 
convidou para que 
participantes da ativação 
também fossem dançar

primeira infância, crianças 
e adultosbrincadeiras de rua 

(pneus, bambolê)

Professor conduziu 
atividades cooperativas 
com pneus, bambolê e 
materiais recicláveis com 
público presente

Número de mágica com 
recicláveis

Professor atraiu a 
atenção de participantes 
com mágica e 
convite para crianças 
participarem
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OFIcINA DE 
PLANTIO

crédito: cidade Ativa, 
2021.

APREsENTAÇÃO E 
AuLA DE DANÇA

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

bRINcADEIRA cOM 
PNEus

crédito: cidade Ativa, 
2021.

NÚMERO DE 
MáGIcA cOM 
REcIcLáVEIs

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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AuLA DE DANÇA 
cOM PARTIcIPANTEs

crédito: cidade Ativa, 
2021.

cHuVA DE 
cONFETEs NO 

ENcERRAMENTO DA 
MáGIcA 

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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Atividades realizadas na ativação do dia 19/12/2021

Atividades programáticas Responsável pela 
condução como foi? Perfil de público 

participante

contação de história Ligia (cozinheira da EMEb 
congilio)

com histórias 
envolventes sobre 
alimentação saudável e 
encenações, a cozinheira 
da escola transformou 
a rua em palco para 
compartilhar sobre o 
tema

primeira infância, crianças 
e adultos

Mediação de histórias 
Artista convidada via 
unidade de Gestão de 
cultura

Através de sons, 
imagens, cores, a 
mediadora de histórias 
envolveu a criançada 
com contos e aguçou os 
sentidos

primeira infância, crianças 
e adultos

Oficina de pipa Alex (loja local - Alex 
Pipas) + cidade Ativa

Materiais foram 
fornecidos pelo 
comércio local e equipe 
da cidade Ativa conduziu 
a oficina de montagem 
de pipas

primeira infância, crianças 
e adultos

Pintura de faixa para 
sinalização simbólica da 
“Rua de brincar”

cidade Ativa

com uma faixa de 
tecido esticada no 
asfalto, as crianças 
puderam expressar seus 
sentimentos e vontades 
do que estavam 
vivenciando naquele 
dia. A faixa simboliza a 
apropriação do espaço 
por elas

primeira infância e 
crianças

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES
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cONTAÇÃO DE 
HIsTÓRIAs

crédito: cidade Ativa, 
2021.

MEDIAÇÃO DE 
HIsTÓRIAs

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

OFIcINA DE PIPA

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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PINTuRA DA FAIXA 
PARA sINALIZAÇÃO 

sIMbÓLIcA DO 
RuAs DE bRINcAR

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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Atividades realizadas na ativação do dia 19/12/202

Atividades lúdicas de 
engajamento (conduzidas pela 
cidade Ativa)

como foi? Perfil de público participante

Painéis interativos (coleta de 
dados)

Durante toda a ativação 
os painéis ficaram expostos 
próximos à entrada da escola 
para que as pessoas pudessem 
expressar seus sentimentos e 
vontades a partir do que viveram 
no dia. Atraiu crianças e adultos 
em momentos variados

crianças e adultos

como a gente se conecta?

Apesar de não ter tido aderência 
do público, o espaço foi 
reservado em um dos painéis 
caso algum/a participante se 
interessasse em colaborar com 
a organização de próximas 
ativações.

crianças e adultos

Mural “Essa rua é…”  

As crianças aderiram ao painel 
e expressaram memórias, 
percepções e desejos para a rua, 
através de desenhos e frases em 
formato livre

primeira infância e crianças

“com meus pés na rua” - 
expressão em tecido

A atividade contou com tecido 
esticado na via para crianças 
expressarem sua  relação com 
o espaço construído através do 
uso, principalmente, de tintas. A 
diversão com tintas foi garantida

primeira infância e crianças

“A rua pelas minhas mãos” - 
expressão em matéria

com argila e materiais naturais 
coletados na rua, crianças 
participantes puderam expressar 
o vínculo com o espaço e o que 
o dia da ativação significou para 
elas

primeira infância e crianças

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES
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PAINÉIs INTERATIVOs

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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MuRAL “EssA RuA 
É...”

crédito: cidade Ativa, 
2021.

“cOM MEus PÉs NA 
RuA” - EXPREssÃO 
EM TEcIDO

crédito: cidade Ativa, 
2021.

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES
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“A RuA PELAs 
MINHAs MÃOs” 
- EXPREssÃO EM 

MATÉRIA

crédito: cidade Ativa, 
2021.



52 | 88 Programa Ruas de Brincar - Jundiaí/SP

Atividades realizadas na ativação do dia 19/12/202

Atividades espontâneas do brincar 
(livre) como foi? Perfil de público participante

bambolê, bola, pião, corda, 
prancha de equilíbrio, banho 
de mangueira, skate/patinete, 
circuito com pneus, amarelinha, 
desenhos com giz na rua.

Materiais foram cedidos pela 
EMEb congilio para brincadeiras 
espontâneas e Arthur emprestou 
sua caixa de som para animar 
participantes. Ao longo do dia as 
brincadeiras foram apropriadas 
pelas crianças e adultos de 
diversas maneiras

primeira infância, crianças e 
adultos

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

bANHO DE 
MANGuEIRA

crédito: cidade Ativa, 
2021.



53 | 88Plano de engajamento - Relatório Final

bRINcADEIRAs DE 
cORDA, EQuILíbRIO 

E bAMbOLê

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

RESUMO DAS ATIVIDADES

Em um levantamento pontual e com 
pouca precisão (sem relevância estatística) 
sobre a quantidade de pessoas presentes  
durante períodos do dia da ativação, 
foi possível notar um número maior de 
crianças do que adultos (a contagem 
de adultos contemplou apenas aqueles 
participantes durante a ativação, não 
considerando aqueles que conduziam as 

atividades). No período da tarde esse fato 
fica ainda mais evidente. 

Participantes relataram que deixaram a 
criança brincando na rua e retornaram 
às suas casas para realizarem tarefas 
domésticas. 

*Para uma medição mais precisa e completa sobre as variações de públicos ao longo da ativação, seria necessário prever 
em etapas posteriores atividades de medição em campo e coleta de dados quantitativos.

Média de pessoas participantes na ativação no dia 19/12/2021*

Período da manhã (entre 
10h e 13h)

crianças 33

Adultos 21

Período da tarde (entre 14h 
e 17h)

crianças 22

Adultos 7

Média de participantes do 
dia

crianças 28

Adultos 14

ADuLTOs TAMbÉM 
bRINcARAM

Na imagem, pai de uma 
das crianças presentes 
resgata suas memórias 
de infância ao brincar 
de pião.

crédito: cidade Ativa, 
2021.
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cRIANÇAs bRINcAM 
ENQuANTO 

cuIDADOREs 
PODEM DEscANsAR 

E RELAXAR

crédito: cidade Ativa, 
2021.

bRINcADEIRAs 
EsPONTÂNEAs 

cOM MATRIAIs 
DIsPONíVEIs 

crédito: cidade Ativa, 
2021.



A ação recebeu grande diversidade de atividades durante ativação e pessoas 
interessadas, tanto programáticas (conduzidas pela comunidade) quanto de engajamento 
(conduzidas pela cidade Ativa) e, além dos dados coletados, foi possível observar 
dinâmicas espontâneas que ocorreram na Rua de brincar. Os achados apresentados na 
sequência contemplam a análise dos resultados das ferramentas de engajamento e 
informam a relação das crianças e adultos com o território, indicando também pontos 
de atenção e de fortalecimento do engajamento com a comunidade local. 

MOMENTO 
EUREKA

 » Novamente, a escola aparece como potencial articulador do programa Ruas de 
brincar. Podem incorporar atividades pedagógicas dentro e fora da sala de aula e 
fortalecer o respeito pela infância no território;

 » Adultos e crianças ocuparam um mesmo espaço-tempo durante as atividades da 
ativação e resgataram memórias e criaram novas, como o exemplo de pais brincando 
de pião e ensinando crianças mais jovens a jogar. Esse incentivo pode ser um pilar 
fortalecedor do programa;

 » A partir das falas de crianças, pode ser necessário destacar que a rua de brincar 
não necessita de permissão para brincadeiras e uso de bicicletas, patins, patinete. 
Tampouco ficou claro para elas a possibilidade de sua periodicidade. A “Rua de 
brincar” é tida como um espaço ainda novo, a ser explorado e entendido como local 
onde as crianças podem determinar essas regras (processo de protagonismo em 
formação).

 » somente o bloqueio físico de cavaletes não é suficiente para garantir a segurança 
de crianças e adultos que participam da Rua de brincar, campanhas de sensibilização 
junto a grupos atuantes no bairro podem trazer bons resultados para desenvolver 
esse senso de cuidado com a comunidade;

 » O horário de bloqueio pode ser revisto considerando o desrespeito de motociclistas 
frente ao bloqueio físico da via, ao passo que também devem ser pensados caminhos 
para conscientização e desenvolvimento de respeito às crianças;

 » Ainda que um sucesso, houve pouco interesse por parte da comunidade de participar 
ativamente de próximas ações. A falta de tempo é um dos principais obstáculos. 
como alternativa, pode-se pensar em uma periodicidade de ações para que, aos 
poucos, a comunidade se aproprie da ideia de que uma Rua de brincar pode acontecer 
a partir de uma gestão colaborativa entre vizinhos/as;
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PRINcIPAIs AcHADOs

4. PASSO DOIS: ATIVAÇÃO - RUA DE 
    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE



DADOs
 » Mural “Essa rua é...”: a leitura do material considerou os desenhos e expressões que 
crianças fizeram durante a atividade.

 » O número alto de crianças desacompanhadas revela uma autonomia e liberdade de 
circular e ocupar os espaços do bairro;

 » Fica evidente o cuidado de adultos com as crianças, com a distribuição de sucos e 
alimentação espontânea. Estas ações podem indicar uma satisfação em ver as crianças 
se divertindo no espaço e uma forma de incentivo e contribuição com a ação;

 » confirmou-se a influência direta da qualidade do entorno para o bom desenvolvimento 
tanto das atividades dirigidas quanto das espontâneas. Ex: atividades feitas sobre a 
sombra de uma árvore, em um horário de sol mais ameno, se desenvolveram com 
muito mais tranquilidade;

 » A importância de se estabelecer um protagonismo das crianças na organização e 
manutenção da Rua de brincar percebida através da criação dos  “Guardiões das faixas” 
- crianças responsáveis em cuidar  das faixas de sinalização criadas por elas mesmas 
para os dias de fechamento da rua. Além dos “Guardiões” do dia da ação, fomentou-
se a ideia de que elas organizassem posteriormente um movimento rotativo desses 
guardiões com o intuito de se criar uma continuidade do dia da ação, bem como o 
conceito de cuidado coletivo

 » Dado o aumento do grau de segurança viária proporcionada no dia da ativação,  
houveram indícios de mudança de comportamento por parte dos cuidadores 
relacionado ao uso da rua por um grupo de crianças que, na primeira visita - passo 
um, não tiveram permissão de sair de suas casas e que no dia da ativação estiverem 
bastante presentes nas atividades de maneira livre, supervisionada de tempos em 
tempos por estes cuidadores;

 » considerando a ocorrência de outro evento de grande porte que aconteceu no 
mesmo período no bairro, acredita-se que comunicação efetiva e próxima com a 
comunidade (troca de mensagens individuais, envio de convites para a ativação e 
abertura para construção coletiva) possibilitou a participação constante de um 
número de crianças e adultos durante todo o dia da ativação. 
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 » “Essa rua é… nossa” - foi dessa forma que a frase de provocação inicial feita no 
mural foi completada pelas crianças, indicando vontade de apropriação pelo espaço;

 » Diversas representações das mãos das crianças foram impressas no mural;

 » Mensagens como “cuide dos ouvidos das crianças”, “educação e respeito aos outros 
em nome das crianças” e “precisamos de paz, cuide da natureza” também foram 
registradas, o que revela uma conscientização sobre o cuidado e uso desse espaço;

 » Desenhos representativos de corações, flores e personagens aparecem também 
como registros no mural.



 » “com meus pés na rua” - expressão em tecido: A intenção dessa atividade foi 
explorar as possibilidades do corpo dentro do espaço da rua e obter o registro desses 
movimentos através das impressões em tinta.
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    BRINCAR NO NOVO HORIZONTE

PRINCIPAIS ACHADOS

 » A possibilidade de pintura das mãos e pés com tinta de maneira livre foi o primeiro 
processo de brincar dessa atividade, anterior à exploração do movimento. Primeiro 
o “eu”: quais os limites do meu corpo - sentidos através do contato com a tinta - no 
espaço onde me encontro?;

 » Posteriormente, ocorreu a exploração do corpo em movimento. Quais as 
possibilidades de movimento que tenho nesse espaço delimitado pelo tecido 
de algodão? O tecido retilíneo e estreito foi intencionalmente delimitado para 
que trouxesse alguma similaridade com espaços urbanos com essas mesmas 
características;

 » Percebeu-se uma certa retidão inicial nos movimentos que aos poucos se tornaram 
mais expansivos e com maior liberdade, provocando assim uma possibilidade de 
entendimento do movimento livre no espaço da rua;

 » Por fim, ocorreu o movimento do corpo em relação ao outro, o movimento coletivo, 
trazendo noções e percepções relacionadas ao coletivo no espaço da rua.

 » O registro em tinta no tecido tornou-se uma forma de percepção também do 
tempo passado, isto é, que traçado eu deixei? O que construí? Trazendo assim 
o protagonismo da criança em uma ação concreta, processo essencial para o 
fortalecimento das Ruas de brincar já notado durante a etapa de escuta feita 
anteriormente.
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 » Momento de livre criação. Através de um rememoração do dia feita através de uma 
conversa mediada, cada criança destacou através da sua construção em argila e 
materiais naturais da rua aquilo que mais lhe marcou;

 » Diversidade de criações: foram construídos objetos específicos como xícaras, potes, 
passando por animais, à elementos como crianças, jardins e florestas que tinham 
relação direta com a oficina de plantio por exemplo;

 »  Importância maior no processo de criação do que o próprio significado do objeto 
final produzido. O processo de materialização trouxe concretude para o dia vivido e 
também uma relação temporal, pois o objeto criado se mantém no tempo presente 
como registro do dia da ação, possibilitando a revisitação e permanência como 
elemento de memória e reforçando assim a experiência da Rua de brincar.

 » “A rua pelas minhas mãos” - expressão em matéria: A intenção dessa atividade foi ter 
um fechamento para o dia da ação com uma produção concreta das crianças com os 
materiais colhidos na própria rua com o objetivo de se apropriarem do momento vivido 
através do próprio ato de criar.

As ATIVIDADEs 
ARTísTIcAs 

INsTIGARAM A 
cRIATIVIDADE DAs 

cRIANÇAs 

crédito: cidade Ativa, 
2021.



 » Painéis lúdicos interativos: a análise dos dados buscou entender aspectos da 
comunidade e relativos ao dia da ativação, indicando caminhos possíveis para uma 
futura ação e melhorias.

a maioria se 
identifica com a cor 
parda (46%), seguida 

de branca (36%)

30 pessoas 
participaram dos 
painéis, 77% se 

identificam com o 
gênero feminino e 

23% com o masculino

o que mais gostaram de fazer na 
rua foi brincar com bola, corda, 
pega-pega (34%) e descansar/
relaxar (31%). Tomar banho de 

mangueira (atividade espontânea), 
ficou com 10% das atividades 

preferidas;

diversas propostas foram feitas para 
completar a frase “o que faz uma rua 

de brincar é…”

criança feliz

a amizade de todas as crianças juntas

fechar a rua para brincadeiras 

brincar muito

tem que fazer isso mil dias

brincadeiras

os sentimentos que tiveram 
durante a Rua de brincar foram 
de alegria (58%), tranquilidade 

(21%) e segurança (15%).

58% foram acompanhados 
de família, seguido de 19% 

acompanhados de vizinhos/as e 
19% foram sozinho/a;

das brincadeiras de rua 
favoritas quando eram 
crianças, aquelas com 
bola lideram (64%), 

seguido de  
pique-esconde (29%)

42% das pessoas não 
conheciam o programa 
Ruas de brincar e 42% 
conheciam através de 

conhecidos/as

PAINEL “NOssA cOMuNIDADE”

PAINEL “NOssA RuA AGORA”

{
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43% das pessoas responderam 
que gostariam que a Rua de 

brincar acontecesse todos os 
domingos do mês, seguido de 
dois domingos no mês (29%) 
e um domingo por mês (25%)

quase 70% das pessoas disse 
que estaria presente ou 

levaria crianças para brincar 
em próximas ações, seguido 
de 19% que está disposta a 
apoiar no cuidado com as 

crianças

PAINEL “NOssA RuA DAQuI EM DIANTE”

para uma próxima ativação, 
não podem faltar brincadeiras 

de rua (52%), pintura com 
tinta (16%) e dança (10%)
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 » Observações empíricas: a partir das atividades e dinâmicas gerais presenciadas ao 
longo da ativação, a equipe em campo da cidade Ativa reuniu impressões através de 
observações empíricas de usos do espaço e de conversas espontâneas com o público 
presente, infantil ou adulto. Essas observações somam valiosas reflexões que podem 
apoiar a continuidade do programa nesta via, a partir da primeira experiência. são elas:

 » Dinâmica de usos da rua durante a ativação

 »  A presença de crianças foi maior que a de adultos/cuidadores. Este aspecto é positivo à proposta 
do programa, mas demanda atenção e cuidados com a segurança viária. Há potencial para que a  
comunidade local seja os “olhos das ruas” (Jane Jacobs).

 » Esta evidência está relacionada à dinâmica de adultos/cuidadores utilizarem o final de 
semana para realizarem atividades domésticas, como foi apontado, e à dinâmica já existente 
localmente em que a rua já é um espaço frequentado pelas crianças;

 » com a movimentação das atividades acontecendo na rua, notou-se aproximação de alguns 
moradores, ora sentados na calçada em frente às suas casas (criando seus próprios usos, com 
música e bebidas; ou observando as atividades); ora atravessando a rua para ver o que estava 
acontecendo (especialmente de moradores de vias próximas). Isso revela que pode haver 
interesse da comunidade local em participar das dinâmicas de uso da rua.
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 » Desrespeito de motoristas ao bloqueio físico para veículos durante o horário do programa. 

 » Apesar da via estar fechada para o trânsito motorizado, devidamente sinalizada 
(cavaletes nas extremidades), comunicada antecipadamente (divulgação da ativação nos 
estabelecimentos locais e grupos de whatsapp da comunidade) e solicitado aos moradores 
compreensão e organização prévia, houveram diversas ultrapassagens no bloqueio, em 
maioria por moradores da rua. O ponto crítico observado foi a circulação de motocicletas 
em alta velocidade e em desrespeito com o público presente, fato que passou a ser 
constante do meio para o final da tarde; 

 » Há preocupação por parte de moradores locais quanto a este desrespeito ser recorrente 
em outras ocasiões, conforme relatado por moradores: “sem vocês aqui [equipes 
organizadoras da ativação e comunidade escolar], eu não teria forças de segurar essas 
motos”.

 » Percepções sobre a comunidade local em relação à ativação

 » brincadeiras que envolveram crianças e adultos na construção da importância do brincar como 
algo a ser resgatado e reforçado pelo programa, para sua sustentação.

 » uma moradora comentou que “se não fosse esse dia hoje, eu estaria em casa passando uma 
vassoura no chão. E hoje eu até brinquei”.

 » sabe-se que, culturalmente, ao longo do tempo, o estar e brincar nas ruas foi perdendo 
espaço com o domínio dos veículos nelas. Reforçar e incentivar a rua como local para 
pessoas, dentro do âmbito deste programa, passa por ter um acompanhamento mais 
próximo no início dessas ativações para que as brincadeiras permaneçam. Isto pode ser feito 
através de atividades culturais ou esportivas fornecidas pela prefeitura, órgãos relacionados 
e moradores envolvidos (como foi na ativação), em uma agenda periódica e espaçada 
(mensal ou quinzenal). 

 » A comunidade local é cuidadora das suas crianças e vê com “bons olhos” a chegada do 
programa

 » O cuidado com crianças foi evidenciado, por exemplo, com distribuição de geladinhos e 
picolés, feito de forma espontânea por duas famílias em momentos distintos; e oferta de 
bebidas geladas e frutas cortadas, considerando as altas temperaturas do dia;

 » O cuidado foi evidenciado por outras manifestações da comunidade local, como apoio nas 
próximas ações. um morador abre a possibilidade de ter sua casa como ponto de apoio 
(mesa na calçada, geladeira para armazenamento de bebidas e/ou alimentos, entre outros);

 » um dos proponentes de atividades no dia, professor de educação física, vislumbra a 
possibilidade de usar o espaço do programa para realizar atividades que já desempenha 
em outros locais. comentou ser “interessante trazer o treino de futebol para a rua, como 
outros jogos como a queimada”.
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 » O corpo docente da EMEb congilio, em especial a diretora (Thailana) e coordenadora (Malu), é 
presente no território, e ultrapassa os muros da escola e horários de aula. 

 » Fundamental no apoio estrutural no dia da ação e na construção do processo, também 
ficou evidente que a escola pode - e deve - estar engajada e envolvida na construção desse 
território do brincar. Destaca-se o interesse e mobilizações do corpo docente durante todo 
o processo e o potencial articulador e educador com toda a comunidade local. A relação de 
confiança e proximidade existente com o bairro também sustentaram para que a ação fosse 
um sucesso.

 » Impressões sobre as crianças ocupando o espaço da rua

 » Há conscientização das crianças sobre o pertencer ao espaço da rua, interesse em se apropriar 
mais deste espaço e destaque para autonomia na circulação delas. O programa pode ser 
fundamental no desenvolvimento de cidadãos participativos e, com incentivo, podem se tornar os 
próprios mobilizadores do programa no futuro.

 » crianças expressaram espontaneamente a vontade de bloquear a rua para carros e motos a 
partir da construção de uma barreira simbólica com brinquedos no meio da via;

 » As crianças estavam à vontade no território, em um visível “empoderamento” quanto sua 
presença circulando no espaço (usualmente limitado, pela tradicional dinâmica de veículos) e 
pelas atividades promovidas especificamente para elas;

 » Instigadas a refletir sobre o dia e o desejo de vê-lo acontecer mais vezes, através dos 
painéis interativos, uma criança comenta: “isso (a Rua de Brincar) poderia acontecer mil dias!”. 
Refletindo em como poderiam contribuir nos próximos eventos, chamou a atenção elas 
trazerem o “cuidar de outras crianças” acima até do próprio “vir e brincar”;

 » Outro ponto, na pergunta do painel interativo sobre o que não poderia faltar em uma 
próxima edição, tinha a opção “patins, skate, bicicleta” e as crianças disseram “ah podia trazer 
a bicicleta? Não sabia.” Percebe-se a importância de reforçar a fala e ideia de que é possível o 
uso de brinquedos com rodas.

bLOQuEIO 
PARA cARROs 

E MOTOs FEITO 
EsPONTANEAMENTE 

POR cRIANÇAs 

crédito: cidade Ativa, 
2021.



Neste capítulo, buscou-se destacar alguns aprendizados sobre o processo conduzido 
e elencar possíveis ações para a continuidade do programa, tanto a nível local (no 
bairro Novo Horizonte), como também a nível municipal. É importante ressaltar que os 
aspectos destacados a seguir foram baseados em uma experiência pontual: este foi um 
processo conduzido em um curto período de tempo (novembro a dezembro de 2021), 
com contatos limitados com a comunidade (conversas virtuais e duas visitas a campo) 
e, sobretudo, baseado em apenas uma ação piloto. sendo assim, as lições aprendidas 
elencadas devem ser entendidas como pontos de partida para aprofundamentos e 
testes posteriores, e não como achados conclusivos sobre o futuro do programa Ruas 
de brincar em Jundiaí.
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bRINcADEIRA 
EsPONTÂNEA 
DuRANTE A 
ATIVAÇÃO.

crédito: cidade Ativa, 
2021.



O QuE PODE sER REPETIDO
A partir do processo conduzido ao longo deste Plano de Engajamento, destacam-se 
os seguintes aprendizados e aspectos considerados como positivos e fortalecedores 
da ação.

 » Parceria com escola e organizações locais: essas entidades transmitem 
confiança para a comunidade; são pontos de referência local; podem apoiar 
com infraestrutura, logística e empréstimo de materiais, assim como proposta e 
condução de atividades; o programa pode fortalecer a visibilidade desses espaços e 
o papel da educação na infância; tem potencial de grande alcance na divulgação de 
atividades.

 » Apoio da prefeitura: aproximação do poder público com a comunidade através 
de orientações sobre como solicitar a Rua de brincar gera fortalecimento de 
vínculos; apoio com empréstimo de materiais para infraestrutura (tenda e guarda-
sóis) garantem maior conforto aos participantes; oferecer atividades lúdicas 
podem ampliar o repertório do brincar na rua. Adicionalmente, a prefeitura poderia 
oferecer tutoriais sobre “como fazer uma Rua de brincar” e modelos de documentos 
(incluindo também modelos de convites e outros materiais de comunicação).

 » Articulação com lideranças ‘não convencionais’: identificar pessoas e grupos na 
região que não fazem parte de perfis previamente estabelecidos (como adultos, 
fundadores de ações, figuras representativas e de referência); crianças podem ser 
grandes lideranças e tem o potencial de mobilizar pessoas e recursos no bairro, 
como aconteceu com o Arthur - participante do comitê da criança.

 » Articulação com moradores locais: o envolvimento com moradores desde o 
início do processo abre espaço para construção coletiva de atividades e estimula 
o senso de pertencimento com o programa e com o local; incentivar que 
ofereçam atividades a partir de seus saberes gera visibilidade da comunidade para 
a comunidade e fortalece relações; por se sentirem parte da construção da ação, 
há grandes possibilidades de oferecerem suporte e apoio de suas casas para, por 
exemplo, fornecimento de água, pontos de energia, alimentação.

 » Ferramentas de escuta, coleta de dados e troca de saberes: ludicidade é essencial 
para a coleta de dados na ativação, chama atenção das pessoas e envolve 
participantes; permite avaliar o nível de satisfação de participantes e explorar 
oportunidades futuras; dá início a criação de um banco de dados sobre o território 
que apoia o  acompanhamento da ação.

 » Visitas presenciais: apesar da facilidade de encontros virtuais, é primordial prever 
visitas técnicas durante o processo de prospecção ou consolidação de ações do 
programa Ruas de brincar, para transmitir confiança entre proponentes da ação e 
comunidade local; é um processo que inclui pessoas que não tem acesso a meios 
digitais e rede de internet; permite sentir e avaliar as condições ambientais, como 
sol, chuva, vento, e infraestrutura necessária para ativar a rua.
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5. próximos passos
aprendizados

O QuE PODE sER MELHORADO
Para esta, e futuras ações, é importante também identificar no processo de engajamento 
aspectos a serem revisados e aprimorados - e cada local terá questões específicas 
a serem enfrentadas. Destacam-se os seguintes itens, em função dessa experiência 
concreta coordenada pela cidade Ativa: 

 » Quantidade de atividades realizadas na ativação: muitas atividades foram ofertadas 
pela comunidade, o que mostra interesse entre as partes, mas foi possível notar a 
importância de reservar espaços livres, sem programação prévia, para estimular o 
brincar livre.

 » Alinhamento de cronograma: é importante manter todas as partes envolvidas no 
projeto engajadas e alinhar com parceiros locais a escolha de melhores datas para 
ocorrer a ativação, tendo em vista cronograma de recesso escolar e outros eventos 
organizados na região. Isso permite também que moradores e interessados/as 
consigam se organizar para ofertarem outras atividades.

 » Devolutivas para a comunidade: para o fortalecimento do programa é importante 
manter o contato com a comunidade local e construir espaços para devolutivas 
e momentos de compartilhamento sobre a experiência que tiveram na ativação, 
reforçando a construção dessa nova forma de ocupar a rua e no apontamento de 
indicadores de melhoria, sucesso e impacto sobre o Ruas de brincar.

 » Apoio da prefeitura para esclarecimentos: surgiram dúvidas por parte da moradora 
que solicitou o pedido de autorização em relação aos protocolos e pedidos, 
principalmente na exigência de desenho de um “croqui”. como mencionado 
anteriormente, é necessário prever/melhorar os canais de comunicação e de acesso a 
informações e “dicas” sobre como organizar e conduzir as ações.

 » coleta de dados: para ser possível um acompanhamento a longo prazo e de medição 
de impacto do programa na comunidade e, como construção de referência para 
replicação em outros territórios da cidade, é fundamental construir uma base de 
dados sólida que apoie a formulação de indicadores de monitoramento e avaliação 
das ações e do programa de forma geral. 

 » sinalização viária: como destacado ao longo do documento, somente a sinalização 
viária não é suficiente para impedir a circulação de veículos durante a ativação. 
Pode ser fundamental para o programa desenhar estratégias de sensibilização com a 
comunidade referente à segurança viária e respeito aos mais vulneráveis.
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cOMuNIcAÇÃO E ENGAJAMENTO cONTíNuO
A ativação piloto do programa “Ruas de brincar” foi a primeira experiência nesse bairro e, 
para sustentação do programa, é preciso manter comunicação e engajamento contínuos 
no período inicial de implantação do programa, reforçando o trabalho iniciado em 
novembro de 2021, e ampliando-o, de forma a dar visibilidade e receber/manter o apoio 
da comunidade - público que faz o Ruas de brincar na rua Dr. José Marcus G. Thomazeski  
acontecer. A seguir são indicados alguns caminhos de como dar continuidade ao projeto 
no bairro Novo Horizonte. É importante destacar que, na visão e experiência da cidade 
Ativa, é possível que o programa sofra pequenos ajustes e modificações em função de 
contextos específicos de cada comunidade.   

 » Informar sobre o processo e próximos passos. Isto deve ser feito com o envolvimento 
e em conjunto com as partes envolvidas, evidenciando a permanência de apoio ao 
programa e à comunidade local. Para isso, é necessária a definição de próximos passos 
e responsabilidades das partes, valendo-se da comunicação mais próxima (“olho no 
olho”, nos espaços já existentes de articulação) e virtual (ampliando a disseminação). 
uma próxima ação pode ser criar um espaço de conversa para apresentar próximas 
etapas do programa e definir acordos e combinados entre pessoas envolvidas;

 » Manter articulação entre a comunidade. Recomenda-se o uso de ferramentas para 
acompanhamento e conexão direta com a comunidade, visando as próximas ações. 
Isso pode ser feito a partir de um grupo de WhastApp - ou outro - com moradores 
locais que possam/queiram apoiar o programa (considerando, potencialmente, um 
“rodízio” de responsabilidades) e com a comunidade escolar, de modo a fortalecer os 
laços existentes;

 » sustentar o apoio a esta comunidade. Após a primeira experiência de ativação, pode 
ser útil uma rodada de escuta ativa para entender como as partes envolvidas podem 
dar apoio e autonomia para a continuidade do programa pela comunidade, bem como 
identificar e encontrar soluções de forma coletiva para dúvidas existentes (canais 
para comunicação no bairro sobre eventos específicos do programa; articulação entre 
moradores). Ainda, é importante que a comunidade tenha conhecimento de canais de 
apoio da prefeitura para solicitações (iluminação, limpeza, policiamento), caso sejam 
necessários. Isso poderá ser feito através do incentivo de criação de redes sociais 
específicas do programa e/ou reuniões de bairro;

 » Incentivar envolvimento de outras comunidades interessadas. Ao se fortalecer 
no bairro, o programa pode ser escalado para outras ruas, a partir do interesse 
da comunidade. Podem surgir dúvidas quanto às autorizações e materiais para o 
fechamento da via (como cavaletes e faixas); apoio e orientações para implantação. 
O incentivo poderá ser feito através da criação de uma  cartilha digital e física com 
aprendizados da ativação piloto e indicação de processos, compartilhada nas páginas 
dos grupos envolvidos e distribuídas nas escolas;
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 » Manter uma comunicação conveniente e inclusiva. Isso poderá ser feito para divulgar 
eventos ou atrações específicas dentro do âmbito do programa, mas, sobretudo, 
para manter “vivo” o convite para a comunidade. É importante que seja mantida uma 
identidade visual nos convites a serem feitos para dar unidade, que se conecte com a 
linguagem local e seja inclusiva para todos os públicos (como o uso de imagens auto-
explicativas para não alfabetizados). Deve-se ter clareza do grupo responsável em 
produzir e disseminar essas comunicações. 

FAZENDO JuNTO: OPERAÇÃO cOLETIVA DO RuAs DE bRINcAR
como destacado ao longo do presente documento, a comunidade escolar tem um 
papel articulador e mobilizador bem evidente e fundamental no território. somado ao 
interesse e apoio da escola na permanência do programa, é possível vislumbrar uma 
operação coletiva, somando sinergias. Destacam-se as seguintes possibilidades:

 » A escola como mediadora do programa. É possível reforçar a permanência do 
programa a partir de disseminação de informações e convite a esta comunidade 
(crianças e cuidadores), bem como fazer uso do espaço da rua para eventos escolares 
(como festa junina, apresentações de final de ano, exposições etc), atuando como 
ponte entre moradores e até mesmo poder público, uma vez que está próxima deste 
órgão. Estabelecer conversas com a diretoria da escola para entender necessidades e 
vontades de estarem nesse papel é uma etapa fundamental;  

 » A escola como ponto de apoio local. A depender das atividades propostas pelas 
pessoas ou grupos locais (ou prefeitura), é possível que seja necessário resolver 
aspectos operacionais, como acesso a ponto de energia elétrica e mobiliário para 
atividades. sugere-se avaliar a possibilidade junto à escola e considerar sempre uma 
organização/comunicação prévia, que torne possível o apoio desta em diferentes 
maneiras;

 » Gestão coletiva do programa. Apesar de ter atualmente uma moradora local como 
responsável, como é requerido pelo programa, a comunidade escolar pode ter 
coparticipação nesta gestão, seja compartilhando a responsabilidade pelo fechamento 
da via quanto alternando isso entre as partes. Tal sugestão pode ocorrer também para 
os demais moradores da rua através de acordos e combinados;

 » Identificar possibilidades de apoio sem demandar mais do que cada um pode oferecer. 
Deve-se ter em mente que o envolvimento da comunidade local e escolar demanda 
dedicação de energia e tempo e, para cuidar desses aspectos e evitar sobrecargas, 
recomenda-se criar ferramentas e manter diálogo ativo entre os mantenedores do 
programa (para além de grupos de WhatsApp, por exemplo), onde combinados podem 
ser feitos e revisitados:

 » Podem ser usadas ferramentas como um “painel de combinados” visando a auto-
responsabilização com atividades e/ou apoio na organização da próxima Rua 
de brincar. Isto dará incentivo para que o Ruas de brincar funcione de formas 
diferentes, dando dinâmica ao programa, dentro dos limites de cada indivíduo. O 
painel pode ficar fixo na entrada da escola;

 » Estimular periodicidade do programa através do “painel de combinados”. caso a 
principal responsável não possa atuar em um dos dias, outra pessoa (ou a própria 
comunidade) pode assumir a função, evitando que o programa seja visto como 
inconstante, fragilizando-o;
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 » Trazer a rua para dentro da escola (e vice-versa). Incentiva-se vivamente o 
fortalecimento do vínculo entre as crianças e a rua através de atividades pedagógicas 
promovidas pela escola e que apoiem o programa. Algumas possibilidades podem ser:

 » Propor uma forma lúdica para a manutenção das atividades, através de uma 
“caixinha de surpresas” fornecida pela própria prefeitura, tendo a escola como a 
estrutura que perpetua a Rua do brincar durante os outros dias da semana. Esta 
ferramenta pode ser desenvolvida e aplicada na escola, com as crianças, para 
engajamento, de forma recorrente. A caixa pode ter materiais diversos pensados 
para cada faixa etária (e as crianças podem desenvolver atividades/brincar a partir 
delas), contextualizando a atividade como um convite para aplicar, na prática, no 
dia da ação; 

 » Dentro dessa “caixinha de surpresa”, além do suporte material, fornecer também 
um material formativo (ex: e-book, material impresso) para que os professores  
disponibilizem repertório para essas atividades pedagógicas ligadas ao território. É 
necessário um exercício de formação desses educadores para que exerçam esse 
olhar da escola em relação com o território e como isso pode ser explorado 
pedagogicamente para as diferentes faixas etárias, trazendo assim essa temática 
efetivamente para dentro do cotidiano escolar.

 » O papel da prefeitura. Além de fornecer os apoios iniciais para implantação do 
programa, é preciso discutir caminhos sobre um apoio operacional. Através de uma 
reunião coletiva, podem ser elencadas formas e possibilidades de apoio da prefeitura, 
de acordo com questões identificadas. seja através de patrulha viária (inclusive, para 
desestimular a circulação de motos durante o bloqueio viário); de promoção de 
atividades culturais ou esportivas durante o programa (como feito no dia de ativação); 
campanhas de sensibilização; ou ainda divulgação do programa (como feito com o 
anúncio em carro de som sobre a “chegada do papai noel de helicóptero”, em evento 
que ocorreu simultaneamente no dia da ativação). Ainda, podem ser estudadas 
melhorias dos canais de comunicação do órgão público para garantir maior clareza na 
linguagem para que qualquer pessoa possa solicitar uma Rua de brincar.

DADOs PARA QuE TE QuERO
É recomendado que seja criado um histórico de evidências e registros do programa, para 
entender aspectos que funcionam, aqueles que precisam ser reavaliados, e quais podem 
potencialmente se tornar referência de aplicação em outros territórios. Isso se dá a 
partir da coleta de dados primários, específicos, e que justifiquem questões variadas, 
como a permanência do programa nesta via; a expansão (ou não) pelo bairro; revisão 
de periodicidade e horários; nível de satisfação da comunidade envolvida. são sugeridas 
coletas de evidências com base em:

 » Medições relacionadas ao uso do espaço. Podem ser aplicadas medições de fluxos de 
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pessoas, por perfil, e em dias e faixas horárias diferentes; bem como a leitura de uso 
do espaço, a partir das atividades propostas (programadas ou espontâneas) e mapas 
de calor (que evidenciam onde as pessoas ficam mais concentradas, para validar com 
o espaço do bloqueio). Estas medições devem considerar as variáveis que implicam 
diretamente nas dinâmicas (como clima e estação do ano, período de férias, condução 
de atividade programada ou não, entre outros);

 » Fotos e registros. Os materiais apoiam a composição de documentações sobre o 
programa, podem ilustrar a evolução e variações de dinâmicas ao longo do tempo, 
bem como reúne memórias e ajudam a contar esta história, seja pelos/para os 
moradores, seja para inspirar projetos pilotos em outras cidades e consolidar o 
programa como referência;

 » Escuta afetiva sobre o programa. Escutar também é evidência - e das melhores! 
Afinal, o papel de todas as partes envolvidas na implantação do programa nesta 
via é secundário, diante do papel de quem está no território e vive os benefícios do 
programa. Esta metodologia de escuta ativa qualitativa pode orientar os rumos do 
programa e viabilizar sua permanência. 

uMA TRANsFORMAÇÃO PERMANENTE
considerando o objetivo central do programa de permitir que as crianças estejam 
ocupando a rua com segurança e autonomia para elas, uma transformação permanente 
pode potencializar este objetivo. A partir das dinâmicas e latências identificadas na 
ativação, sugere-se:

 » Mapear melhorias estruturais na rua e no entorno. uma rua para crianças é uma rua 
segura e acessível em muitas instâncias. Recomenda-se o mapeamento de questões 
estruturais que podem ser discutidas com a comunidade e melhoradas com o apoio 
da prefeitura (como fechamento de buracos nas calçadas, ajustes de desníveis e 
implantação de rampas para acessibilidade; sinalização acessível, incluindo a de 
redução de velocidade em área escolar; avaliação das condições de drenagem da via, 
acúmulo e coleta de lixo residencial; entre outros). sugere-se que o mapeamento seja 
feito com apoio de especialistas em planejamento urbano para a primeira infância, 
visando a adequação espacial de acordo com coleta de dados de questões específicas 
deste público;

 » Redesenhar a geometria da rua. Além das melhorias estruturais, é primordial que a 
médio ou longo prazo todo o redesenho da via seja repensado, articulado com outras 
melhorias eventualmente previstas para o bairro. Durante as evidências coletadas 
no processo de engajamento, muito se ouviu sobre a segurança - ou falta dela - de 
crianças no bairro. Mais uma vez, a comunidade escolar se mostra fundamental, agora 
como pólo de concentração deste público e com a necessidade de rever a distribuição 
espacial da via, seus usos, e promover uma adequação com foco neste público e seus 
cuidadores. De forma geral, podem ser exploradas medidas como:

 » Ampliar a área para pedestres no acesso da escola com calçadas mais largas, 
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protegidas por barreiras, e devidamente sinalizadas;

 » consequentemente, reduzir o espaço destinado para veículos motorizados na via, 
criando mecanismos de redução de velocidades e sensibilização de motoristas 
durante a passagem pela rua;

 » Instalar equipamentos de apoio para cuidadores e responsáveis durante o período 
de entrada e saída das crianças dentro da região protegida, como bancos e áreas 
de proteção contra intempéries. Recomenda-se, ainda, avaliar a condição da 
iluminação noturna no local. 

 » A via como espaço lúdico permanente do Ruas de brincar. As crianças têm direito a 
acessar os espaços da cidade e é necessário ampliar gradativamente o o programa 
Ruas de brincar pelo território. Deve-se garantir que a rua seja um espaço seguro e de 
direito para elas e para seus cuidadores de forma permanente, estimulando a mudança 
de comportamento e de hábitos locais. Isso pode ser incentivado através de:   
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 » Instalação de equipamentos lúdicos para o brincar no espaço protegido, próximo 
à escola, que incentive diversas formas de brincar durante os períodos de entrada 
e saída, nos contra-turnos, finais de semana (com ou sem o Ruas de brincar) - e em 
quaisquer horários que façam sentido para essas e seus responsáveis; 

 » Valer-se da identidade do “Pé de Infância” e possibilidades variadas que o urbanismo 
Tático traz para criação de um espaço colorido, divertido, que se comunique com 
esse público; 

 » Ampliar a visão de uma escola para além dos muros, dissolvendo a imagem deste 
espaço como algo fechado e restrito, levando o potencial pedagógico do espaço 
para dentro da escola, ao passo que traz a escola para a rua. Isso pode ser feito 
a partir da proposição de atividades escolares neste espaço ampliado e protegido, 
como foi visto ser possível na ativação, através de oficinas variadas com as crianças 
presentes, inclusive em períodos extra escolares.
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1.

Other:

Check all that apply.

Moro

Trabalho

Estudo

Faço compras / utilizo o comércio

Passeio

Uso serviços públicos (centro de saúde, hospital, creche, escola, centro cultural, centro
de apoio, etc)

Visito amigos/familiares

Vamos fazer uma Rua de Brincar no
Bairro Novo Horizonte!
Olá!  
Eu sou XXX, da Cidade Ativa, e estamos conversando com as pessoas do bairro para 
entender o que é uma Rua de Brincar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 
com o Ateliê Navio, Urban 95 e Prefeitura de Jundiaí.  
Brincar na rua é uma das principais memórias que temos da nossa infância, era também o 
momento de encontrar com amigos e trocar ideias. Por algumas razões, a gente deixa de 
fazer essas coisas quando adultos ou até com as nossas crianças, ainda mais depois da 
pandemia. Você concorda?  
Desde 2019, a Prefeitura tem o Programa Ruas de Brincar que tenta justamente resgatar o 
espaço que caminhamos e brincamos. Qualquer pessoa pode fazer o pedido para ter uma 
Rua de Brincar no bairro e um exemplo de como pode ser essa rua vai acontecer aqui no 
Novo Horizonte, no dia 19/12! 
Você aceita responder algumas perguntas pra gente entender como são as dinâmicas 
aqui no bairro, dar suas sugestões sobre o programa e como podemos priorizar as 
crianças nos espaços públicos?  São apenas alguns minutos e suas respostas serão 
muito importantes para que o programa possa funcionar da melhor forma possível.

* Required

O que você faz aqui no bairro? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

2.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

3.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

4.

Mark only one oval.

Sempre (todos os dias, algumas vezes por semana)

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

Qual sua principal forma de deslocamento? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *
Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Com que frequência você se desloca com crianças? (SE NECESSÁRIO,
ESTIMULAR) *

Com que frequência você se desloca com crianças? *

1.

Other:

Check all that apply.

Moro

Trabalho

Estudo

Faço compras / utilizo o comércio

Passeio

Uso serviços públicos (centro de saúde, hospital, creche, escola, centro cultural, centro
de apoio, etc)

Visito amigos/familiares

Vamos fazer uma Rua de Brincar no
Bairro Novo Horizonte!
Olá!  
Eu sou XXX, da Cidade Ativa, e estamos conversando com as pessoas do bairro para 
entender o que é uma Rua de Brincar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 
com o Ateliê Navio, Urban 95 e Prefeitura de Jundiaí.  
Brincar na rua é uma das principais memórias que temos da nossa infância, era também o 
momento de encontrar com amigos e trocar ideias. Por algumas razões, a gente deixa de 
fazer essas coisas quando adultos ou até com as nossas crianças, ainda mais depois da 
pandemia. Você concorda?  
Desde 2019, a Prefeitura tem o Programa Ruas de Brincar que tenta justamente resgatar o 
espaço que caminhamos e brincamos. Qualquer pessoa pode fazer o pedido para ter uma 
Rua de Brincar no bairro e um exemplo de como pode ser essa rua vai acontecer aqui no 
Novo Horizonte, no dia 19/12! 
Você aceita responder algumas perguntas pra gente entender como são as dinâmicas 
aqui no bairro, dar suas sugestões sobre o programa e como podemos priorizar as 
crianças nos espaços públicos?  São apenas alguns minutos e suas respostas serão 
muito importantes para que o programa possa funcionar da melhor forma possível.

* Required

O que você faz aqui no bairro? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

2.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

3.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

4.

Mark only one oval.

Sempre (todos os dias, algumas vezes por semana)

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

Qual sua principal forma de deslocamento? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *
Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Com que frequência você se desloca com crianças? (SE NECESSÁRIO,
ESTIMULAR) *

Com que frequência você se desloca com crianças? *

5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

1.

Other:

Check all that apply.

Moro

Trabalho

Estudo

Faço compras / utilizo o comércio

Passeio

Uso serviços públicos (centro de saúde, hospital, creche, escola, centro cultural, centro
de apoio, etc)

Visito amigos/familiares

Vamos fazer uma Rua de Brincar no
Bairro Novo Horizonte!
Olá!  
Eu sou XXX, da Cidade Ativa, e estamos conversando com as pessoas do bairro para 
entender o que é uma Rua de Brincar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 
com o Ateliê Navio, Urban 95 e Prefeitura de Jundiaí.  
Brincar na rua é uma das principais memórias que temos da nossa infância, era também o 
momento de encontrar com amigos e trocar ideias. Por algumas razões, a gente deixa de 
fazer essas coisas quando adultos ou até com as nossas crianças, ainda mais depois da 
pandemia. Você concorda?  
Desde 2019, a Prefeitura tem o Programa Ruas de Brincar que tenta justamente resgatar o 
espaço que caminhamos e brincamos. Qualquer pessoa pode fazer o pedido para ter uma 
Rua de Brincar no bairro e um exemplo de como pode ser essa rua vai acontecer aqui no 
Novo Horizonte, no dia 19/12! 
Você aceita responder algumas perguntas pra gente entender como são as dinâmicas 
aqui no bairro, dar suas sugestões sobre o programa e como podemos priorizar as 
crianças nos espaços públicos?  São apenas alguns minutos e suas respostas serão 
muito importantes para que o programa possa funcionar da melhor forma possível.

* Required

O que você faz aqui no bairro? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

2.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

3.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

4.

Mark only one oval.

Sempre (todos os dias, algumas vezes por semana)

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (só fui uma vez, ou vou algumas vezes por ano)

Nunca me desloquei com crianças

Qual sua principal forma de deslocamento? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *
Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Com que frequência você se desloca com crianças? (SE NECESSÁRIO,
ESTIMULAR) *

Com que frequência você se desloca com crianças? *

ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
RUAS DE BRINCAR
1 / 3
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5.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

6.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

Quando está acompanhado de uma criança, como você se desloca? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Como você se sente quando está caminhando SEM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

7.

Other:

Check all that apply.

Feliz

Confortável

Bem

Preocupado/a

Inseguro/a

Seguro/a

Tranquilo/a

Estressado/a

Não sinto nada

8.

Other:

Check all that apply.

Veículos em alta velocidade

Calçadas inexistentes/mal cuidadas

Falta de sinalização (faixas de pedestres, semáforo, placas)

Falta de mobiliário para descansar

Falta de sombra (árvores, marquises)

Falta de elementos lúdicos (pinturas, brinquedos)

9.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Como você se sente quando está caminhando COM CRIANÇAS pelo bairro Novo
Horizonte? (NÃO ESTIMULAR) *

Quais são as principais dificuldades que você encontra ao se deslocar COM
crianças? (NÃO ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

10.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

11.

Other:

Check all that apply.

Praça com brinquedos para crianças

Praças

Estrada do Varjão nos fins de semana

Centro Esportivo José de Marchi

Option 5

Centro Cintra Gordinho

Caritas

Pastoral Bom Pastor

CRAS

Casa da Fonte

Nenhum

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Quais espaços você frequenta no bairro (ao menos uma vez por mês)?

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

12.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

13.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

10.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

11.

Other:

Check all that apply.

Praça com brinquedos para crianças

Praças

Estrada do Varjão nos fins de semana

Centro Esportivo José de Marchi

Option 5

Centro Cintra Gordinho

Caritas

Pastoral Bom Pastor

CRAS

Casa da Fonte

Nenhum

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Quais espaços você frequenta no bairro (ao menos uma vez por mês)?

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

12.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

13.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

14.

Mark only one oval.

Sim

Não

15.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

16.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

17.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

18.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?

14.

Mark only one oval.

Sim

Não

15.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

16.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

17.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

18.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?

10.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

11.

Other:

Check all that apply.

Praça com brinquedos para crianças

Praças

Estrada do Varjão nos fins de semana

Centro Esportivo José de Marchi

Option 5

Centro Cintra Gordinho

Caritas

Pastoral Bom Pastor

CRAS

Casa da Fonte

Nenhum

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Quais espaços você frequenta no bairro (ao menos uma vez por mês)?

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

12.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

13.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

10.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

11.

Other:

Check all that apply.

Praça com brinquedos para crianças

Praças

Estrada do Varjão nos fins de semana

Centro Esportivo José de Marchi

Option 5

Centro Cintra Gordinho

Caritas

Pastoral Bom Pastor

CRAS

Casa da Fonte

Nenhum

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Quais espaços você frequenta no bairro (ao menos uma vez por mês)?

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

12.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

13.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?
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19.

20.

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

21.

Já estamos
quase
acabando!

Convite para o nosso evento teste de Rua de Brincar e últimas perguntas para 
saber se você quer contribuir e como poderia nos ajudar com esse evento.

22.

23.

Atualmente, o pedido para uma Rua de Brincar deve ser feito por um morador
da rua que, se aprovado, se responsabiliza por guardar os materiais e fechar a
rua nos dias e horários combinados durante um ano, o que você acha sobre
isso?

Você teria interesse em puxar/estar a frente de uma Rua de Brincar?

Por que?

Você gostaria de receber as informações sobre o evento que vai acontecei no
dia 19/12, na R. Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski (ao lado da EMEB
Congilio)?
Caso sua resposta seja positiva, nos informe seu nome e como você gostaria de ser informado (deixe
seu whatsapp, email...)

Você gostaria de contribuir de alguma maneira com o evento? Quem sabe uma
aula de judô? Uma contação de história? Uma apresentação? Com certeza você
tem um tesouro para compartilhar com a comunidade.
Coloque aqui a atividade que você gostaria de oferecer e não se esqueça de deixar um contato para que
a gente possa conversar com você.

24.

Antes da gente se
despedir...

Você se importaria em responder mais 5 perguntas sobre você para 
nos ajudar na pesquisa?

25.

26.

Mark only one oval.

feminino

masculino

outro

prefiro não dizer

27.

Mark only one oval.

Other:

Amarela

Branca

Indígena

Parda

Preta

Prefere não informar

Você conhece outras pessoas ou grupos que possam se interessar em apoiar
esse evento da Rua de Brincar, no dia 19/12? Nos indique o contato delas aqui:

Qual seu nome?

Com qual gênero você se identifica?

Com qual raça/cor você se identifica?

14.

Mark only one oval.

Sim

Não

15.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

16.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

17.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

18.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?19.

20.

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

21.

Já estamos
quase
acabando!

Convite para o nosso evento teste de Rua de Brincar e últimas perguntas para 
saber se você quer contribuir e como poderia nos ajudar com esse evento.

22.

23.

Atualmente, o pedido para uma Rua de Brincar deve ser feito por um morador
da rua que, se aprovado, se responsabiliza por guardar os materiais e fechar a
rua nos dias e horários combinados durante um ano, o que você acha sobre
isso?

Você teria interesse em puxar/estar a frente de uma Rua de Brincar?

Por que?

Você gostaria de receber as informações sobre o evento que vai acontecei no
dia 19/12, na R. Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski (ao lado da EMEB
Congilio)?
Caso sua resposta seja positiva, nos informe seu nome e como você gostaria de ser informado (deixe
seu whatsapp, email...)

Você gostaria de contribuir de alguma maneira com o evento? Quem sabe uma
aula de judô? Uma contação de história? Uma apresentação? Com certeza você
tem um tesouro para compartilhar com a comunidade.
Coloque aqui a atividade que você gostaria de oferecer e não se esqueça de deixar um contato para que
a gente possa conversar com você.

24.

Antes da gente se
despedir...

Você se importaria em responder mais 5 perguntas sobre você para 
nos ajudar na pesquisa?

25.

26.

Mark only one oval.

feminino

masculino

outro

prefiro não dizer

27.

Mark only one oval.

Other:

Amarela

Branca

Indígena

Parda

Preta

Prefere não informar

Você conhece outras pessoas ou grupos que possam se interessar em apoiar
esse evento da Rua de Brincar, no dia 19/12? Nos indique o contato delas aqui:

Qual seu nome?

Com qual gênero você se identifica?

Com qual raça/cor você se identifica?

28.

Mark only one oval.

15 a 20 anos

21 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

prefiro não informar

29.

Mark only one oval.

Other:

Assalariada/o, com trabalho fixo, formal (COM carteira assinada)

Assalariada/o, com trabalho fixo, informal (SEM carteira assinada)

Aposentada/o

Desempregada/o

Desempregado, ativamente em busca de trabalho

Estudante

Profissional autônomo (inclui MEI/ME)

Responsável por cuidados da casa e da família em tempo integral

Trabalho informal

Trabalho voluntário (associação, ONG, igreja...)

This content is neither created nor endorsed by Google.

Qual a sua idade?

Qual a sua ocupação principal?

 Forms
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MODELO DE QuEsTIONáRIO PARA cOMERcIANTEs

1.

Other:

Check all that apply.

Moro

Trabalho

Estudo

Faço compras / utilizo o comércio

Passeio

Uso serviços públicos (centro de saúde, hospital, creche, escola, centro cultural, centro
de apoio, etc)

Visito amigos/familiares

Vamos fazer uma Rua de Brincar no
Bairro Novo Horizonte!
Olá!  
Eu sou XXX, da Cidade Ativa, e estamos conversando com as pessoas do bairro para 
entender o que é uma Rua de Brincar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 
com o Ateliê Navio, Urban 95 e Prefeitura de Jundiaí.  
Brincar na rua é uma das principais memórias que temos da nossa infância, era também o 
momento de encontrar com amigos e trocar ideias. Por algumas razões, a gente deixa de 
fazer essas coisas quando adultos ou até com as nossas crianças, ainda mais depois da 
pandemia. Você concorda?  
Desde 2019, a Prefeitura tem o Programa Ruas de Brincar que tenta justamente resgatar o 
espaço que caminhamos e brincamos. Qualquer pessoa pode fazer o pedido para ter uma 
Rua de Brincar no bairro e um exemplo de como pode ser essa rua vai acontecer aqui no 
Novo Horizonte, no dia 19/12! 
Você aceita responder algumas perguntas pra gente entender como são as dinâmicas 
aqui no bairro, dar suas sugestões sobre o programa e como podemos priorizar as 
crianças nos espaços públicos?  São apenas alguns minutos e suas respostas serão 
muito importantes para que o programa possa funcionar da melhor forma possível.

* Required

O que você faz aqui no bairro? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

2.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

3.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (algumas vezes por ano)

Nunca

Qual sua principal forma de deslocamento? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *
Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Com que frequência as crianças (até 12 anos) vem no seu comércio sozinhas? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

1.

Other:

Check all that apply.

Moro

Trabalho

Estudo

Faço compras / utilizo o comércio

Passeio

Uso serviços públicos (centro de saúde, hospital, creche, escola, centro cultural, centro
de apoio, etc)

Visito amigos/familiares

Vamos fazer uma Rua de Brincar no
Bairro Novo Horizonte!
Olá!  
Eu sou XXX, da Cidade Ativa, e estamos conversando com as pessoas do bairro para 
entender o que é uma Rua de Brincar. Essa pesquisa está sendo desenvolvida em parceria 
com o Ateliê Navio, Urban 95 e Prefeitura de Jundiaí.  
Brincar na rua é uma das principais memórias que temos da nossa infância, era também o 
momento de encontrar com amigos e trocar ideias. Por algumas razões, a gente deixa de 
fazer essas coisas quando adultos ou até com as nossas crianças, ainda mais depois da 
pandemia. Você concorda?  
Desde 2019, a Prefeitura tem o Programa Ruas de Brincar que tenta justamente resgatar o 
espaço que caminhamos e brincamos. Qualquer pessoa pode fazer o pedido para ter uma 
Rua de Brincar no bairro e um exemplo de como pode ser essa rua vai acontecer aqui no 
Novo Horizonte, no dia 19/12! 
Você aceita responder algumas perguntas pra gente entender como são as dinâmicas 
aqui no bairro, dar suas sugestões sobre o programa e como podemos priorizar as 
crianças nos espaços públicos?  São apenas alguns minutos e suas respostas serão 
muito importantes para que o programa possa funcionar da melhor forma possível.

* Required

O que você faz aqui no bairro? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

2.

Other:

Check all that apply.

a pé

bicicleta

ônibus

trem-metrô

transporte individual motorizado (carro )

transporte individual motorizado (moto)

transporte por aplicativo (carro/taxi)

bicicleta/patinete por aplicativo

ônibus fretado / van escolar

3.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (algumas vezes por ano)

Nunca

Qual sua principal forma de deslocamento? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *
Como você vai ao trabalho, escola, e outros espaços? Escolha a opção que utiliza SEMPRE (todos os dias
ou quase todos os dias)

Com que frequência as crianças (até 12 anos) vem no seu comércio sozinhas? (SE
NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

4.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (algumas vezes por ano)

Nunca

5.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Com que frequência as crianças (até 12 anos) vem no seu comércio
acompanhadas de cuidadores? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

6.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

7.

8.

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Qual o horário e dia de maior movimentação de pessoas aqui na região na
semana e no fim de semana?

Qual o horário de funcionamento do estabelecimento?

4.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (algumas vezes por ano)

Nunca

5.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Com que frequência as crianças (até 12 anos) vem no seu comércio
acompanhadas de cuidadores? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

6.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

7.

8.

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Qual o horário e dia de maior movimentação de pessoas aqui na região na
semana e no fim de semana?

Qual o horário de funcionamento do estabelecimento?

ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO
RUAS DE BRINCAR
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4.

Mark only one oval.

Other:

Sempre (todos os dias)

Algumas vezes por semana

De vez em quando (alguma vez no mês)

Raramente (algumas vezes por ano)

Nunca

5.

Check all that apply.

Sim, aos finais de semana/feriados (somente um período)

Sim, aos finais de semana/feriados (o dia todo)

Sim, durante as noites

Sim, nas férias

Sim, durante os dias de semana

Não tenho tempo de lazer

Com que frequência as crianças (até 12 anos) vem no seu comércio
acompanhadas de cuidadores? (SE NECESSÁRIO, ESTIMULAR) *

Você tem tempo de lazer? Quando? (NÃO ESTIMULAR) *

6.

Other:

Check all that apply.

Fico em casa sozinho/a (ver TV, série, usar celular, video game, música...)

Fico em casa com amigos/as ou familiares (ver TV, série, usar celular, video game,
música...)

Fico em casa (tarefas domésticas)

Fico na rua do bairro, encontro vizinhas/os ou amigos/as

Vou a Igreja

Jogo futebol

Passeio em parques e praças

Passeio no shopping

Faço atividade física / esportes (inclui caminhada, andar de bicicleta)

Vou a restaurante / bar

Visito amigas/os e familiares

Levo crianças para brincar

Quase não tenho tempo livre

Outras atividades

Não faço nada

7.

8.

PROGRAMA
RUAS DE
BRINCAR

Queremos saber o que você acha do programa e o que precisa ter no nosso evento 
da Rua de Brincar, que vai acontecer no dia 19/12 no bairro Novo Horizonte! 
 
O projeto “Ruas de Brincar” faz parte das ações do programa Cidade das Crianças, 
da Prefeitura de Jundiaí, com o objetivo de resgatar a função de convívio e espaço 
de brincadeiras que as ruas desempenharam ao longo do tempo.

O que você faz/onde vai no seu tempo de lazer ou tempo livre? (NÃO
ESTIMULAR)

Qual o horário e dia de maior movimentação de pessoas aqui na região na
semana e no fim de semana?

Qual o horário de funcionamento do estabelecimento?

9.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

10.

Mark only one oval.

Sim

Não

11.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

12.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

13.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

9.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

10.

Mark only one oval.

Sim

Não

11.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

12.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

13.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

9.

Other:

Check all that apply.

Queimada

Pega pega

Empinar pipa

Jogar bola

Mãe da Rua

Taco

Amarelinha

Ciranda

Pião

Carrinho de rolemã

Pique esconde

Jogo da velha

Pular corda

Telefone sem fio

10.

Mark only one oval.

Sim

Não

11.

Mark only one oval.

Sim

Não

Qual foi sua brincadeira de rua preferida quando era criança? (NÃO ESTIMULAR)

Você já conhecia o Programa Ruas de Brincar, iniciativa criada pela Prefeitura de
Jundiaí?

Você já participou de algum evento de Rua de Brincar?

12.

Other:

Check all that apply.

Durante a semana, período da manhã

Durante a semana, período da tarde

Durante a semana, o dia todo

Sábado, período da manhã

Sábado, período da tarde

Sábado, o dia todo

Domingo, período da manhã

Domingo, período da tarde

Domingo, o dia todo

Feriado, período da manhã

Feriado, período da tarde

Feriado, o dia todo

13.

Other:

Check all that apply.

Segurança contra veículos

Brinquedos

Atividades lúdicas

Monitores

Sinalização

Sombra

Parceria com as escolas

Quais os melhores dias e horários para acontecer uma Rua de Brincar? (NÃO
ESTIMULAR)

O que o projeto poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas ruas aqui
em Jundiaí? ? (NÃO ESTIMULAR)

14.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

Divulgar

Oferecer alimentação

Oferecer apoio de infraestrutura (pontos de energia, banheiro, mobiliário)

15.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Vender meus produtos

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?

16.

Mark only one oval.

Other:

As vendas vão aumentar

As vendas vão diminuir

O estabelecimento irá fechar

Nada vai acontecer

Não sei

17.

18.

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

19.

Já estamos
quase
acabando!

Convite para o nosso evento teste de Rua de Brincar e últimas perguntas para 
saber se você quer contribuir e como poderia nos ajudar com esse evento.

Qual você acredita que poderá ser o impacto no seu estabelecimento se
acontecer uma Rua de Brincar? (ESTIMULAR, SE NECESSÁRIO)

Atualmente, o pedido para uma Rua de Brincar deve ser feito por um morador
da rua que, se aprovado, se responsabiliza por guardar os materiais e fechar a
rua nos dias e horários combinados durante um ano, o que você acha sobre
isso?

Você teria interesse em puxar/estar a frente de uma Rua de Brincar?

Por que?

14.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

Divulgar

Oferecer alimentação

Oferecer apoio de infraestrutura (pontos de energia, banheiro, mobiliário)

15.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Vender meus produtos

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?

16.

Mark only one oval.

Other:

As vendas vão aumentar

As vendas vão diminuir

O estabelecimento irá fechar

Nada vai acontecer

Não sei

17.

18.

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

19.

Já estamos
quase
acabando!

Convite para o nosso evento teste de Rua de Brincar e últimas perguntas para 
saber se você quer contribuir e como poderia nos ajudar com esse evento.

Qual você acredita que poderá ser o impacto no seu estabelecimento se
acontecer uma Rua de Brincar? (ESTIMULAR, SE NECESSÁRIO)

Atualmente, o pedido para uma Rua de Brincar deve ser feito por um morador
da rua que, se aprovado, se responsabiliza por guardar os materiais e fechar a
rua nos dias e horários combinados durante um ano, o que você acha sobre
isso?

Você teria interesse em puxar/estar a frente de uma Rua de Brincar?

Por que?
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14.

Other:

Check all that apply.

Brincadeiras

Cuidado (monitorar enquanto brincam)

Buscar e levar as crianças em suas casas

Atividade educativa

Guardar os materiais necessários na minha casa

Oficinas de artesanato

Me responsabilizar pela ação na minha rua

Divulgar

Oferecer alimentação

Oferecer apoio de infraestrutura (pontos de energia, banheiro, mobiliário)

15.

Other:

Check all that apply.

Andar de skate, patins, bicicleta

Assistir um filme ao ar livre, ver uma peça de teatro, um show

Brincar / trazer crianças para brincar

Comer e beber, fazer picnic

Contemplar/ estar em contato com a natureza

Conversar com amigas/os, familiares

Dançar, encenar coreografias

Descansar

Estudar / trabalhar

Fazer compras (feiras, mercados, lojas)

Jogar futebol, basquete, e outros esportes

Ler livro / jornal / revista

Ouvir / tocar música

Usar internet /celular

Vender meus produtos

Não sei

Nada

O que você acha que poderia oferecer para as crianças brincarem mais nas
ruas aqui em Jundiaí? (NÃO ESTIMULAR)

Quais atividades você gostaria de poder fazer em uma Rua de Brincar?

16.

Mark only one oval.

Other:

As vendas vão aumentar

As vendas vão diminuir

O estabelecimento irá fechar

Nada vai acontecer

Não sei

17.

18.

Mark only one oval.

Sim

Não

Talvez

19.

Já estamos
quase
acabando!

Convite para o nosso evento teste de Rua de Brincar e últimas perguntas para 
saber se você quer contribuir e como poderia nos ajudar com esse evento.

Qual você acredita que poderá ser o impacto no seu estabelecimento se
acontecer uma Rua de Brincar? (ESTIMULAR, SE NECESSÁRIO)

Atualmente, o pedido para uma Rua de Brincar deve ser feito por um morador
da rua que, se aprovado, se responsabiliza por guardar os materiais e fechar a
rua nos dias e horários combinados durante um ano, o que você acha sobre
isso?

Você teria interesse em puxar/estar a frente de uma Rua de Brincar?

Por que?

20.

21.

22.

Antes da gente se
despedir...

Você se importaria em responder mais 5 perguntas sobre você para 
nos ajudar na pesquisa?

23.

24.

Mark only one oval.

feminino

masculino

outro

prefiro não dizer

Você gostaria de receber as informações sobre o evento que vai acontecei no
dia 19/12, na R. Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski (ao lado da EMEB
Congilio)?

Caso sua resposta seja positiva, nos informe seu nome e como você gostaria de ser informado (deixe
seu whatsapp, email...)

Você gostaria de contribuir de alguma maneira com o evento? Quem sabe uma
aula de judô? Uma contação de história? Uma apresentação? Com certeza você
tem um tesouro para compartilhar com a comunidade.
Coloque aqui a atividade que você gostaria de oferecer e não se esqueça de deixar um contato para que
a gente possa conversar com você.

Você conhece outras pessoas ou grupos que possam se interessar em apoiar
esse evento da Rua de Brincar, no dia 19/12? Nos indique o contato delas aqui:

Qual seu nome?

Com qual gênero você se identifica?

25.

Mark only one oval.

Other:

Amarela

Branca

Indígena

Parda

Preta

Prefere não informar

26.

Mark only one oval.

15 a 20 anos

21 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

prefiro não informar

Com qual raça/cor você se identifica?

Qual a sua idade?

20.

21.

22.

Antes da gente se
despedir...

Você se importaria em responder mais 5 perguntas sobre você para 
nos ajudar na pesquisa?

23.

24.

Mark only one oval.

feminino

masculino

outro

prefiro não dizer

Você gostaria de receber as informações sobre o evento que vai acontecei no
dia 19/12, na R. Dr. José Marcus Gnaccarini Thomazeski (ao lado da EMEB
Congilio)?

Caso sua resposta seja positiva, nos informe seu nome e como você gostaria de ser informado (deixe
seu whatsapp, email...)

Você gostaria de contribuir de alguma maneira com o evento? Quem sabe uma
aula de judô? Uma contação de história? Uma apresentação? Com certeza você
tem um tesouro para compartilhar com a comunidade.
Coloque aqui a atividade que você gostaria de oferecer e não se esqueça de deixar um contato para que
a gente possa conversar com você.

Você conhece outras pessoas ou grupos que possam se interessar em apoiar
esse evento da Rua de Brincar, no dia 19/12? Nos indique o contato delas aqui:

Qual seu nome?

Com qual gênero você se identifica?

25.

Mark only one oval.

Other:

Amarela

Branca

Indígena

Parda

Preta

Prefere não informar

26.

Mark only one oval.

15 a 20 anos

21 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

acima de 60 anos

prefiro não informar

Com qual raça/cor você se identifica?

Qual a sua idade?
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6. ANEXOS
PAINÉIs LÚDIcOs INTERATIVOs

PESQUISA PARTICIPATIVA PARA O PROGRAMA RUAS DE BRINCAR
A aplicação e condução dessa pesquisa foi desenhada e adaptada para compor as 
ferramentas de engajamento durante a ativação piloto de uma Rua de Brincar no bairro 
de Novo Horizonte, em Jundiaí/SP.

A metodologia dos painéis interativos foi desenvolvida pela Cidade Ativa e faz parte das 
pesquisas da organização desde 2015 (www.cidadeativa.org). 

BY SANC
$

 Licença Creative Commons -
 Atribuição Não Comercial,
Compartilha Igual, 4.0 Internacional

 Esse trabalho foi desenvolvido pela
Cidade Ativa e está licenciada pelainiciativa realização

QUEREMOS TE CONHECER E SABER SUA OPINIãO COMO USUáRIO(A) DESTE lOCAl
A sua participação é muito importante para o Programa Ruas de Brincar, que tem por objetivo resgatar o convívio e espaço de 
brincadeiras que as ruas sempre tiveram ao longo do tempo. 
Participe dessa pesquisa, dê sua opinião e nos conte um pouco sobre você e seus hábitos aqui.

NOSSA COMUNIDADE

COM QUAl GêNERO VOCê SE IDENTIfICA?

QUAl A SUA IDADE? COMO VOCê SE SENTE QUANDO ESTá 
CAMINHANDO AQUI NO BAIRRO?

QUAl ERA / OU É A SUA BRINCADEIRA DE RUA PREfERIDA?

(responda apenas UMA alternativa) (responda apenas UMA alternativa)

(responda apenas UMA alternativa)

(indique até 3 opções)

COM BOlA
(QUEIMADA, fUTEBOl, VÔlEI) SIM, VI NO JORNAl/REDES SOCIAIS

EMPINAR PIPA

PEGA-PEGA SIM, CONHECIDOS/AS ME fAlARAM

ROUBA-BANDEIRA

PIQUE-ESCONDE NãO, CONHECI HOJE

QUE MAIS? ESCREVA AQUI

COM QUAl COR VOCê SE IDENTIfICA?

VOCê Já CONHECIA O PROGRAMA RUAS DE BRINCAR, 
INICIADO EM 2019 PElA PREfEITURA DE JUNDIAí?

(responda apenas UMA alternativa)

(responda apenas UMA alternativa)

DE 21 A 59 ANOS

OUTRO

DE 08 A 14 ANOS

fEMININO

ACIMA DE 60 ANOS

PREfIRO NãO DIZER

DE 15 A 20 ANOS

MASCUlINO

BEM / fElIZ

BRANCA

INSEGURO/A

AMARElA

TRANQUIlO/A

PRETA

ESTRESSADO/A

INDíGENA

PREOCUPADO/A

PARDA

NãO SINTO NADA

PREfIRO NãO DIZER
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REGIsTRO 
DO PAINEL 
PREENcHIDO 
NA ATIVAÇÃO.

crédito: cidade 
Ativa, 2021.
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6. ANEXOS

PESQUISA PARTICIPATIVA PARA O PROGRAMA RUAS DE BRINCAR
A aplicação e condução dessa pesquisa foi desenhada e adaptada para compor as 
ferramentas de engajamento durante a ativação piloto de uma Rua de Brincar no bairro 
de Novo Horizonte, em Jundiaí/SP.

A metodologia dos painéis interativos foi desenvolvida pela Cidade Ativa e faz parte das 
pesquisas da organização desde 2015 (www.cidadeativa.org). 

BY SANC
$

 Licença Creative Commons -
 Atribuição Não Comercial,
Compartilha Igual, 4.0 Internacional

 Esse trabalho foi desenvolvido pela
Cidade Ativa e está licenciada pelainiciativa realização

QUEREMOS SABER O QUE VOCê ESTá ACHANDO DO DIA DE HOJE
Compartilhe com a gente como foi sua experiência com as atividades que estão acontecendo hoje nessa rua, o que te chamou 
atenção e o que significa uma rua de brincar para você.

NOSSA RUA AGORA

QUEM VEIO JUNTO COM VOCê?
(responda as alternativas correspondentes)

COMPlETE A fRASE: “O QUE fAZ UMA RUA DE BRINCAR É...”

o qUe você MAis gostoU de fAzer hoje AqUi nA rUA?

o qUe você sentiU eM estAr AqUi hoje?

brincAr nA rUA 
(bola, corda, pega-pega, 

taco, queimada, peteca...)

AlegriA

brincAr nA rUA 
(andar de bike, patins, 

skate)

trAnqUilidAde

plAntAr, cUidAr 
do jArdiM

conforto

descAnsAr, 
relAxAr

segUrAnçA

conversAr coM 
AMigos/As, oUvir 

históriAs

confiAnçA

dAnçAr

insegUrAnçA

pintAr, Mexer  
coM tintA

preocUpAção

fAzer, eMpinAr pipA

estresse

nAdA

nAdA

qUe MAis? escrevA AqUi

qUe MAis? escrevA AqUi

(indique no máximo 3 opções)

(indique no máximo 3 opções)

VIM COM AMIGOS/AS

VIM SOZINHO/A

VIM COM VIZINHOS/AS

VIM COM fAMílIA

PAINÉIS LÚDICOS INTERATIVOS
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6. ANEXOS

PESQUISA PARTICIPATIVA PARA O PROGRAMA RUAS DE BRINCAR
A aplicação e condução dessa pesquisa foi desenhada e adaptada para compor as 
ferramentas de engajamento durante a ativação piloto de uma Rua de Brincar no bairro 
de Novo Horizonte, em Jundiaí/SP.

A metodologia dos painéis interativos foi desenvolvida pela Cidade Ativa e faz parte das 
pesquisas da organização desde 2015 (www.cidadeativa.org). 

BY SANC
$

 Licença Creative Commons -
 Atribuição Não Comercial,
Compartilha Igual, 4.0 Internacional

 Esse trabalho foi desenvolvido pela
Cidade Ativa e está licenciada pelainiciativa realização

COMO PODEMOS NOS APOIAR PARA CONTINUAR COM A RUA DE BRINCAR
Compartilhe com a gente a sua opinião de como acha que pode apoiar ou ajudar nas próximas ativações da Rua de Brincar! A sua 
participação é valiosa para a manutenção do programa.

NOSSA RUA DAQUI EM DIANTE

o qUe não pode fAltAr pArA Acontecer novAMente UMA rUA de brincAr?

coMo A gente se conectA? preenchA o cArtão e cole AqUi

 (indique no máximo 3 opções)

(você pode ofertar e deixar o seu contato de como gostaria de contribuir nas próximas ruas de brincar)

ê
COM QUE fREQUêNCIA VOCê GOSTARIA QUE 

ACONTECESSE ESSA RUA DE BRINCAR?
(responda apenas UMA alternativa) (responda até 3 opções)

COMO VOCê SE Vê PARTICIPANDO NAS PRóxIMAS VEZES 
DESSA RUA DE BRINCAR?

VOU ESTAR PRESENTE/VOU TRAZER 
CRIANçAS PARA BRINCARUM DOMINGO POR MêS

QUERO fAZER UMA OfICINATODOS OS DOMINGOS DO MêS

QUERO ENSINAR 
BRINCADEIRAS DE RUADOIS DOMINGOS POR MêS

QUERO fAZER UMA APRESENTAçãONãO QUERO O PROJETO AQUI

QUERO AJUDAR A CUIDAR 
DAS CRIANçASTRêS DOMINGOS POR MêS

QUE MAIS? ESCREVA AQUIAlGUMA OUTRA SUGESTãO?

brincAdeirA de rUA 
(bola, corda, pega-pega, 

taco, queimada, peteca...)

brincAdeirA de rUA 
(andar de bike, patins, skate)

plAntio, cUidAdo 
coM jArdiM

descAnso / 
relAxAMento

conversA coM 
AMigos/As,  
históriAs

dAnçA pintUrA coM 
tintA fAzer, eMpinAr pipA nAdA qUe MAis? escrevA AqUi

PAINÉIS LÚDICOS INTERATIVOS
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FIcHA TÉcNIcA

Este relatório foi desenvolvido como parte do escopo do Plano de Engajamento para 
uma Rua de brincar no bairro Novo Horizonte, em Jundiaí/sP. Ele contempla o processo 
e os resultados das atividades de engajamento conduzidas entre novembro e dezembro 
de 2021.

sObRE A cIDADE ATIVA
A cidade Ativa é uma organização social que nasce da constatação da urgência de criar 
cidades mais inclusivas, resilientes e saudáveis. Procuramos incentivar comportamentos 
mais ativos, focados na leitura e transformação da paisagem, através de pesquisas e 
projetos que modificam o ambiente construído, e na transformação das pessoas, criando 
campanhas e disseminando conhecimento.

EQuIPE ENVOLVIDA NO PLANO DE ENGAJAMENTO
A equipe responsável pela condução do Plano de Engajamento para o projeto da Ruas de 
brincar no bairro Novo Horizonte, Jundiaí, é composta pelas seguintes profissionais:

 » Gabriela callejas 
Diretora na cidade Ativa 
Posição no projeto: gerente

 » Mariana Wandarti clemente 
coordenadora na cidade Ativa 
Posição no projeto: coordenadora

 » Elaine Terrin 
colaboradora na cidade Ativa 
Posição no projeto: especialista em infância, educação e arquitetura

 » Nathalie Prado 
coordenadora na cidade Ativa 
Posição no projeto: apoio técnico
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