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Introdução						

Introdução									

Sendo as crianças um dos principais grupos de risco, em termos de sinistralidade
rodoviária, seja enquanto peões, seja como condutores de bicicletas, skates,
trotinetes, etc. As crianças como utentes da estrada, devem ser informadas sobre
como a utilizar em segurança. Para além disso, as crianças deverão agir como
elemento consciencializador dos próprios adultos, relembrando-lhes as regras de
segurança rodoviária.
Os comportamentos adquiridos serão mais sólidos e duradouros, se tiverem início
nos primeiros anos de escolaridade.
Uma acção pedagógica, realizada desde cedo, contribuirá para uma significativa
redução dos acidentes rodoviários com crianças, jovens e adultos.
Esta Acção Itinerante surge precisamente como uma resposta à necessidade de
dar formação rodoviária e cívica, em especial aos mais jovens, com a colaboração
de instrutores qualificados pela Direcção Geral de Viação.
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Objectivo s									

• Educar as crianças para os desafios de prevenção, segurança e educação
rodoviária aquando da sua vida adulta;
• Fomentar nas crianças, atitudes de segurança e comportamentos preventivos na
estrada;
• Ensinar às Crianças o significado dos principais sinais de trânsito e das regras
essenciais para os utentes da estrada;
• Explicar às Crianças a interacção existente entre o Homem, o veículo e o ambiente
rodoviário;
• Disponibilizar informação sobre Segurança e Educação Rodoviária;
• Consciencializar através das crianças, os pais e encarregados de educação para
a problemática da Segurança e Educação Rodoviária;
• Promover o interesse pelo conhecimento de problemas relacionados com a
insegurança rodoviária local;
• Motivar as crianças para a participação activa na resolução de situações de
insegurança rodoviária;
• Despertar o interesse das Escolas e Colégios, para futuras iniciativas similares;

Projecto							

Projecto										

•

O projecto Caminho Seguro consiste numa mini cidade em que as crianças,

através de um jogo organizado por equipas ou individualmente, aprendem regras
básicas de segurança rodoviária.

•

Este jogo é composto por uma aula de Código da Estrada, um exame teórico

efectuado em computador e um exame prático onde as crianças aplicam os
conhecimentos adquiridos, nas ruas, cruzamentos e rotundas da nossa Vila
Segura.
O percurso é efectuado com carrinhos a pedal ou a motor eléctrico, sempre
acompanhados por um instrutor qualificado da DGV.

•

Este projecto foi concebido para que crianças dos 6 aos 12 anos possam

aprender regras básicas de segurança rodoviária, conjugando diversão com
aprendizagem.

O Camião							

O Camião									

Camião com reboque de 13 metros de comprimento e 2,5 metros de largura.

1 Sala de aula equipada com meios audiovisuais, computadores e programas
didácticos de educação rodoviária, com uma lotação de 20 crianças.

1 Sala equipada com computadores, monitores tácteis e programas de teste de
educação rodoviária e Código da Estrada.
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O Circuito										

2

Circuito rodoviário com 200 m com rotunda, cruzamentos e sinalização rodoviária.
Complementado com edifícios, passeios e protecções laterais.

Os veículos					

Os veículos									

Veículos ecológicos a pedal e a motor eléctrico.
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Descrição da Acção							
2

Este projecto único com 325m que conjuga o circuito e o camião, poderá ser
utilizado de duas formas, individualmente ou através do jogo.
Cada jogo terá a duração de 2 horas e será composto por 1 grupo de 20 crianças,
sendo o jogo dividido em 2 etapas.
1ª Etapa
As crianças frequentam uma aula de formação de segurança e educação rodoviária,
dentro da sala de aula multimédia dentro do reboque.
Aqui, as crianças ficarão a conhecer os sinais de trânsito elementares; as regras
de boa circulação enquanto peões, ciclistas e passageiros; os comportamentos
preventivos a adoptar, bem como aqueles que convém evitar; as causas mais
frequentes dos acidentes.
As crianças terão a oportunidade de aprender os princípios e regras básicas
necessárias a uma convivência segura e salutar entre os diversos utentes da
estrada, com o apoio de um programa para a formação e educação rodoviária, com
descrições, fotografias e animações 3D.
No final da aula, serão entregues 20 coletes coloridos, que irão identificar 4 equipas
de 5 crianças cada, para que se possa dar início à 2ª etapa do curso.

Descrição da Acção							
2ª Etapa
Através de um jogo, serão avaliados os conhecimentos de cada criança, para que
a brincar, estas assimilem os conhecimentos adquiridos na etapa anterior.
Este jogo consistirá num exame teórico de segurança e educação rodoviária,
feito por todas as crianças nos computadores multimédia e de um percurso nas
ruas, cruzamentos e rotundas, do circuito rodoviário da “Escolinha da Educação
Rodoviária”, percurso esse que é feito em veículos ecológicos a pedal ou a motor
eléctrico, o qual será sempre acompanhado por 1 instrutor.
Nos testes de segurança e educação rodoviária, a cada resposta certa são
adicionados 2 pontos e a cada resposta errada é retirado 1 ponto à equipa.
No circuito rodoviário as crianças terão a possibilidade de fazer um percurso livre,
onde terão que colocar uma ficha em cada casa do circuito.
Por cada ficha bem colocada serão adicionados 3 pontos à equipa, e por cada
infracção cometida no circuito (o não respeito da sinalização e/ou das regras
rodoviárias) será penalizada com 1 ponto negativo.
Após todas as crianças terem percorrido o circuito rodoviário e efectuado 1 teste,
será apurada a equipa vencedora, sendo esta a que tiver melhor pontuação.
No final do jogo, será oferecido a todas as crianças, um diploma e um jogo de
tabuleiro “O Jogo da Educação Rodoviária”.
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O Jogo da Educação Rodoviária				
“O Jogo da Educação Rodoviária” é um jogo de tabuleiro que inclui 100 cartas com
questões de Código da Estrada e de senso comum, e tem por objectivo ensinar às
crianças regras básicas de segurança rodoviária, colocando questões genéricas
de Código da Estrada e senso comum, pretendendo desta forma introduzir a
segurança rodoviária na educação básica das crianças e consequentemente
contribuir a nossa assustadora realidade de 1700 atropelamentos de crianças
por ano.
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Conclusão

								

A sua organização tem desta forma, a possibilidade de com esta acção itinerante
beneficiar milhares de crianças, que de uma forma gratuita irão adquirir conhecimentos
essenciais para a adopção de comportamentos adequados de Segurança e
Educação Rodoviária, no ambiente rodoviário.
Esta acção itinerante pretende contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária
infantil, a médio e a longo prazo, sensibilizando as crianças, bem como os pais e
encarregados de educação para esta problemática e também despertar o interesse
das Escolas e Colégios para futuras iniciativas similares.
Aliada à experiência e know-how dos promotores, esta acção itinerante reúne
todas as condições para ser um sucesso.
Assim a educação rodoviária é tema de grande actualidade e existe uma consciência
colectiva de que o seu sucesso resulta da vontade de todos nós.
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.......................................................................................................................
Montagem:				
1 dia			
Período da Acção			
( a definir )
Desmontagem			
1 dia			
Número total de dias		
( a definir )
.......................................................................................................................
Equipamentos e Serviços disponibilizados para a acção:
Reboque - Sala de Aula e Testes Multimédia
Equipamento
5 Computadores
4 Monitores tácteis
2 Projector
2 Tela de projecção
Programa Multimédia de Educação Rodoviária para Crianças
Programa de Testes Multimédia
Circuito Itinerante - Vila Segura
Rotunda, cruzamentos, sinalização rodoviária, edifícios, passeios e protecções laterais.
4 Veículos eléctricos
4 Veículos a pedal
3 Formadores de apoio constante ao circuito

Possibilidade de elabiorar “jogos da Educação Rodoviária” personalizados com a sua marca, para serem distribuídos ás crianças.
Existe a possibilidade de angariar parceiros que se associem a esta iniciativa ajudando assim a suportar os custos desta acção,
através da colocação de publicidade (nas protecções laterais e edifícios bem como projecções dentro do camião, que são visíveis
no exterior), ficando desta forma também os parceiros, associados a esta temática tão actual na sociedade Portuguesa.

