




Vila Cruzado

• Espaço : Rua pequena, tráfego constante de carros e caminhões da 
CEDAE. Além da estação da CEDAE instalada no local. O único local 
para atividades seria na praça no entanto está mal conservada.

• Acesso: Há dois acessos pela Estr. Da Gávea.

• Crianças: Não encontramos crianças no local, talvez pelo horário ou 
elas migram para outras localidades na comunidade.



Laboriaux

• Espaço: Há uma quadra onde são realizadas atividades esportivas. 

• Acesso: Livre acesso e movimentado, sendo que há uma subida muito 
íngrime.

• Crianças: Muita movimentação de crianças o tempo todo.  





Portão Vermelho

• Espaço: livre e amplo, porém está incluído no PAC(Programa de 
Aceleração do Crescimento), impossibilitando qualquer tipo de 
atividade em alguns trechos, com carros estacionados e entrada e saída 
constante de veículos, materiais de construção ao longo da via.

• Acesso: Fácil acesso.

• Crianças: Não há muita movimentação de crianças. 



Setor 199

• Espaço: Umuarama, onde são executadas atividades esportivas 
gratuitas para os moradores da própria comunidade da Rocinha, em 
frente a esta localidade há uma praça que está bem conservada e uma 
quadra aberta para os moradores.

• Acesso: Muitas opções de caminhos. 

• Crianças: Movimentação de crianças o tempo todo. 





Macega

• Espaço: O único lugar em que é possível brincar, realizar atividades, é
em um campinho, cercado, de barro. 

• Acesso: Difícil acesso, becos estreitos, escadas.

• Criança: Muita movimentação de crianças o tempo todo, no único 
espaço que eles tem para brincar que é em um campinho.



Rua 1

• Espaço: Só há um local onde podem ser localizadas realizadas, a 
quadra esportiva. 

• Acesso: fácil, livre, com tráfego intenso. 

• Crianças:tem crianças o tempo todo, nos becos e na rua .





Roupa suja

• Espaço:Único espaço para efetuar atividade é a quadra é um lugar 
sempre úmido , esgoto aberto .

• Acesso:São muitas opções, dentre elas há algumas mais difíceis.

• Crianças:Há crianças o tempo todo .







Cidade Nova

• Espaço:Aberto e rua grande para realizar atividades.

• Acesso:Fácil

• Crianças:O tempo todo.



Campo da Esperança/Valão

• Espaço: Movimentado, rua extensa e com trafego constante de motos e 
carros .

• Acesso:São várias opções, tanto pelos becos como pelas Est. Da Gávea 

• Crianças: O tempo todo.





Bairro Barcelos 

• Espaço:Rua extensa, lugar aberto mas como é uma área comercial há
um  tráfego intenso de veículos e pessoas.

• Acesso: Fácil é o lugar constituído por muitas travessas e atalhos .

• Criança:Não brincam nas ruas daquela localidade. 





Rua 3

• Espaço:Constituída por becos, sem espaço para realizar atividades.

• Acesso: Pela Est. Da Gávea e por becos .

• Crianças:O tempo todo.



Largo do Boiadeiro

• Espaço:Rua aberta, com muitos comércios e tráfego intenso de motos e 
pessoas 

• Acesso: Fácil 

• Crianças: O tempo todo.





Rua 2

• Espaço:CCR2 ( Centro Comunitário da Rua 2 ), onde são efetuadas 
atividades esportivas.

• Acesso: Somente por becos.

• Crianças:Muitas.



Rua 4

• Espaço: Constituída por becos e está incluída no PAC ( Programa de 
Aceleração do Crescimento ). Há mudanças e obras constantes no local 
.

• Acesso :Somente por becos .

• Crianças:Não brincam no local elas migram para outras localidades na 
comunidade onde há espaço para brincar .







Cachopa 

• Espaço: Quadra com atividades gratuitas, porém é uma área 
perigosa por causa da presença do tráfico.

• Acesso: Assim como no Laborioux, há uma subida difícil e tráfego 
de veículos.

• Crianças: Elas estão sempre usufruindo da quadra esportiva.





Cachopinha

• Espaço: Pequeno espaço constituído por becos .  

• Acesso: Difícil acesso .

• Crianças: Normalmente não há uma movimentação de crianças nos 
becos .





Dionéia

• Espaço: O caminho consiste em estrada e trafego excessivo  de carros,
caminhões de construções e motos.

• Acesso:Fácil .

• Crianças: Por conta do tráfego elas não costumam brincar na área.





Vila Verde

• Espaço:Há uma pequena e única quadra na parte mais baixa da área .

• Acesso:Fácil mas em alguns trechos consiste em becos.

• Crianças: O tempo todo .





Curva do S

• Espaço:Tráfego constante de veículos, e como está incluído no PAC  
as obras são constantes. Praça do Skate, único lugar 

• Acesso:Fácil .

• Crianças:O tempo todo .


