
A equipe organizadora da Fecade junto ao corpo 
administrativo do Colégio Marista, em decorrências das 
fortes chuvas decidiram pela transferência da 1º Corrida 
Kids Marista  para 01 de Dezembro de 2018. As inscrições 
estarão reabertas do dia 12 a 24 de Novembro de 2018.

APRESENTAÇÃO
 
A FECADE, visando fomentar e massificar a modalidade do Atletismo e proporcionar as 
crianças para uma boa pratica esportiva, saudável e recreativa idealizou o projeto 1º 
Corrida Kids Marista.

A corrida é uma atividade física natural dos seres humanos, de extrema relevância na 
melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e ainda tem grande aceitação das pessoas.
O intuito do projeto é literalmente fomentar hábitos saudáveis à crianças e adolescentes 
com faixa etária de 3 a 14 anos, utilizando como ferramenta a corrida, uma das 
modalidades mais clássicas do atletismo, aliada a ações de lazer e brincadeiras, todos os 
participantes ganham medalhas e um kit com camisa e uma manhã com brinquedos e 
recreações e sorteio de duas bicicletas entre os inscritos.
 

OBJETIVO
 
A leitura assim como a prática esportiva deve começar cedo na vida, com esta dinâmica, O
PROJETO 1º Corrida Kids Marista irá contemplar alunos dos colégios particulares e 
públicos, realizando ações esportivas  utilizando a modalidade Corrida Kids como 
ferramenta de disseminação da cultura do esporte e do lazer, promovendo o intercâmbio 
entre crianças e adolescentes, aliado a ações educativas.
 

PÚBLICO ALVO
 
O PROJETO Corrida Kids Marista será dividido em categorias, visando atingir crianças e 
adolescentes com faixa etária entre 3 e 14 anos, que se encontram matriculados e 
frequentando às aulas nas escolas públicas e particulares de ensino fundamental.
 

ESTRUTURA

Serão montadas 2 tendas, uma tenda mãe para aquecimento da galerinha, tenda de apoio 
e organização, vários brinquedos infláveis como piscina de bola, pula pula, escorregador 
gigante, escalada, distribuição de paradinha e pipoca, mesa de frutas. A área da pista de 
corrida será toda cercada para maior segurança a corrida será realizada no Campo 
gramado com marcação das Raias de corrida, onde cada faixa etária será dividida por 
baterias, fazendo o percurso de acordo com sua capacidade. Todas as crianças receberão
camisas, número de peito, medalha de participação.
Também teremos o sorteio de duas bicicletas para os inscritos.
O evento vai acontecer no dia 01 de Dezembro de 2018 no parque Esportivo do Colégio 
Marista com início a partir das 8horas e previsão de termino para as 12 horas.
O início das provas será a partir das 8h:00, começando pelos menores, após a corrida 
cada criança receberá sua medalha de participação e estarão liberadas para as oficinas de
brinquedos e recreativas. 
O sorteio das bicicletas vai acontecer ás 11h:00 e será feito pelo número de peito que veio 
junto ao Kit de corrida. 



                                                                 Categorias:

 03 Anos – 50 metros

 04/05  Anos – 80 metros 

 06/07 Anos – 150 metros

 08/09 Anos – 300 metros

 10/11 Anos – 400 metros

  12/14 Anos – 800 metros


