


OBJETIVO:

Segurança no trânsito é um assunto sério e que deve ser tratado desde cedo.

O programa VRUM,VRUM A Corrida fantástica, é um dos temas explorados pela Turma 
da Ação e que tem como objetivo desenvolver a consciência através da educação infantil.

O conteúdo tem como base, propiciar conhecimentos sobre os perigos do trânsito de 
forma lúdica. 

O tema foi desenvolvido por profissionais da educação e teatro, visando a compreensão 
e o entendimento das crianças com relação ao tema.

No espetáculo, Pedro e Carlinhos, (personagens principais do enredo) passam pelas 
mais diversas situações ligadas ao trânsito nas grandes cidades, como as imprudências 
cometidas por motoristas e pedestres e o desrespeito às leis de trânsito. A peça busca, 
através da ideia de uma “corrida maluca”, mostrar imprudências que os motoristas e 
pedestres cometem no trânsito no dia-a-dia.

A peça desperta a conscientização nas crianças por meio de ações lúdicas e teatrais e 
se mostra bastante eficaz, dando exemplos e consequências com relação ao desrespeito 
às leis de trânsito, como por exemplo estar constantemente atento, independentemente 
de se estar dentro de um carro ou andando na calçada. São demonstradas situações 
inusitadas, que geram a curiosidade dos pequenos.
 



SOBRE A TURMA DA AÇÃO:

Os programas educativos da Turma da Ação, servem para despertar a curiosidade e 
imaginação das crianças por meio de atividades lúdicas e interativas. 

Os programas são desenvolvidos por uma equipe de educadores e profissionais de diversas 
áreas, tais como: psicólogos, atores de teatro, entre outros. Juntos, este profissionais 
desenvolvem conteúdo, cujo o objetivo maior é despertar o interesse das crianças nos 
diversos temas mundiais que atingem a sociedade, como por exemplo: meio ambiente, 
nutrição, bullyng, saúde, ciências, tecnologia, etc... dentro da sua própria esfera. 

Os temas são atuais e refletem o dia a dia vivido pelos participantes em suas diferentes 
faixas etárias. 

Bullyng Saúde
Necessidades Especiais

Ciência

Tecnologia

Educação no trânsitoNutrição

Meio Ambiente

Energias Renováveis



SINÓPSE:

VRUM VRUM - A CORRIDA FANTÁSTICA

São 7 horas da manhã e uma sinfonia de buzinas acorda Pedro. Ainda sonolento, ele 
olha pela janela e vê filas de carros parados na frente de sua cada. Mas o que foi que 
aconteceu? Um acidente! E para piorar, o guarda de trânsito não foi trabalhar hoje.
O jovem e atrapalhado piloto, Carlinhos, bateu seu carro no poste porque estava mexendo 
no celular! Agora, Pedro precisa tomar uma atitude: ser o guarda de trânsito por um dia.
Sua missão fica ainda mais difícil quando ele decide acompanhar Carlinhos para que ele 
ganhe a corrida sem machucar ninguém pelo caminho.

Sobre o projeto: 

A peça busca, através da ideia de “corrida maluca”, mostrar imprudências que os 
motoristas e pedestres cometem no trânsito no dia-a-dia.

Pedro e Carlinhos são dois meninos que representam o certo e o errado respectivamente. 
Ao longo da peça, os dois se deparam com um senhorinha atravessando a rua e placas de 
trânsito que serão lidas como um segredo a se decifrar. Além disso, os outros competidores 
fazem de tudo para chegar em primeiro lugar. Pedro, o guarda de trânsito por um dia, 
tem que ensinar a toda hora para que cheguem ao final em segurança.



SEGURANÇA NO TRÂNSITO

   Faixa Etária  6 / 12 anos

Duração: 40 minutos

Uma intervenção em forma de teatro, com quarenta minutos de duração, 
onde as crianças se tornam pequenos motoristas, participam interativamente 
do conteúdo e aprendem os conceitos básicos de cuidado no trânsito.

Objetivos de aprendizagem:

• Fazer com que a criança entenda que a percepção que ela tem do mundo 
que a rodeia através dos sentidos, não é real.
• Fazer a criança assimilar de forma simples, algumas regras de comportamento 
e segurança no trânsito.
• Compreender os perigos que os condutores e pedestres estão sujeitos.
• Descobrir a importância do cinto de segurança.
• Aprender como se comportar quando está dentro de qualquer veículo.
• Entender que comportamentos inadequados podem ter consequências 
ruins.

Participação: 

As crianças interagem com o projeto e se tornam condutores. As funções 
entre os participantes são divididas e todos enfrentam de forma lúdica o dia 
a dia das mais diversas situações no trânsito.

Para uma melhor interação e para  fazer com que todos participem, 
sugerimos grupos de 60 crianças por sessão.



CENÁRIO:

Painel de lona - cenário

Cartilha do trânsito



INVESTIMENTO:

• O projeto/conceito como um todo foi pensado para ser modular;

• Podemos adaptar todas as ações para praças, períodos, e verbas disponíveis;

• Todas as ações além das divulgações in loco, também serão divulgadas através das

POSSUÍMOS DOIS MÓDULOS:

• Módulo de 50 apresentações:

• Módulo de 100 apresentações:

     Obs: consulte módulos especiais para sua cidade, região e verba.

redes sociais com a relevância adequada;



CONTATO:

51 3737.0809
 contato@vrprojetos.com.br

www.projetoscomincentivo.com.br




