FEDERAÇÃO DE BANDEIRANTES DO BRASIL
NOME DA ATIVIDADE: BICICLETADA HORA DO PLANETA
DURAÇÃO
2h
Conhecimentos a serem
Adquiridos
 Explicar sobre a hora do
planeta e mudanças
climáticas.
 Aprender regras de
segurança na circulação
de bicicletas.

GRUPO/RAMO
B2 e Guia

Nº PARTICIPANTES
-

Habilidades a serem
Desenvolvidas
 Planejar e divulgar a hora
do planeta e valores do
MB.

Atitudes a serem Trabalhadas
 Trabalho em equipe.
 Seguir comandos e regras
de segurança.

OBJETIVO
Fazer uma bicicletada para divulgar a hora do planeta e mudanças climáticas.
PREPARAÇÃO
MATERIAIS
HUMANOS
 Coletes de sinalização.
 3 Coordenadores
mínimo.
 Cartazes feitos pelos
RECURSOS
bandeirantes.
PROVIDÊNCIAS
GERAIS

no

Confirmar uma roto dentro do bairro do núcleo, Marcar um horário de
saída e de chegada. Lembre os bandeirantes de verificar as condições das
bicicletas e dos equipamentos de segurança, como capacetes e luvas.
SISTEMÁTICA E DESENVOLVIMENTO
Organizar uma rota dentro do bairro que de visibilidade a ação. Tenha pelo menos dois coordenadores
com experiência em bicicleta um indo na frente e outro fechando o grupo.
Convide as famílias e amigos dos bandeirantes.
Prepare na reunião anterior pequenos cartazes para as bicicletas (cestas, bagageiros) e blusas dos
participantes, com informações sobre a hora do planeta, mudanças climáticas e atitudes positivas que
podemos ter quanto ao assunto.
Lembrem-se:
Os ciclistas NÃO devem ficar encolhidos no canto da via. Ocupem no mínimo uma faixa. Lembrem-se
de que o Código de Trânsito Brasileiro dá esse direito em todos os lugares onde não houver ciclovia. E
ajuda na segurança dos participantes, ao ficar encolhido no canto da via você dá a impressão ao carro
de que ele pode passar e isso aumenta o risco de acidentes. Dependendo do número de pessoas, pode
ser necessário ou interessante ocupar mais faixas. O número de faixas que será ocupado é algo que
pode ser interessante discutir antes do passeio, mas lembre-se de deixar pelo menos uma faixa livre
para a passagem dos veículos: interromper o tráfego dos motoristas só trará antipatia para com o
movimento.

AVALIAÇÃO DO BANDEIRANTE

AVALIAÇÃO DO COORDENADOR

 Como foi a Divulgação?
 Conseguiram passar a mensagem?

 Quais os pontos a serem melhorados para
a próxima atividade?
 Qual a satisfação
Coordenação?

Ideia de cartazes:

do

Grupo

e

da

