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Exmas/os. Senhoras/es
Presidentes de Díreções e de Conselhos Executivos das Escolas,

No âmbito do Projeto Civitas Destinations, a AREAM está a organizar uma campanha que prevê a

realização de ações de sensibilização que visam promover a mobilidade sustentável nas escolas junto
da comunidade escolar. As ações visam debater os principais problemas sentidos no acesso à escola e
identificar possíveis soluções de melhoria.

Estão planeados três tipos de ações, dirigidos a diferentes faixas etárias:
- Ações participativas sobre a mobilidade nas escolas, em que os alunos, apoiados por moderadores,
irão debater os problemas e constrangimentos que encontram diariamente no acesso à escola, nas
perspetivas dos utílizadores dos diferentes modos (transporte público, pedonal, pessoa com
mobilidade reduzida, transporte individual e bicicleta), e propor soluções de melhoria que venham
contribuir para a sustentabilidade, segurança e qualidade de vida da comunidade escolar - estos ações
são dirigidas a faixas etárias acimo do 3e ciclo de ensino.
- Avaliação da qualidade do espaço público envolvente à escola, com a aplicação de ferramentas de
auditoria, com os objetivos de criar nos estudantes um espírito crítico sobre o espaço público que é
proporcionado à comunidade - estas ações são dirigidas a foixos etárias acima do 2e ciclo de ensino.
- Palestras sobre mobilidade sustentável - estos ações são dirigidas a todas as faixas etúrias.

Sendo do interesse de toda a comunidade escolar, estas ações poderão, igualmente, ser dirigidas ao
pessoal docente e não docente, ou aos encarregados de educação, desde que a escola assim o entenda
e se preste a colaborar na sua organização.

Esta campanha desenvolve-se no âmbito do Projeto Civitas Destinations e poderá ser enquadrada nos
programas escolares de Educação Rodoviária e Eco-Escolas.

Apelamos aos interessados em desenvolver estas ações nas suas escolas, que entrem em contacto com
a AREAM, identificando a ação pretendida, através dos seguintes contactos:
- Cláudia Henriques - claudiahenriques@aream.ot
- Rúben Figueira - rubenfisueira@aream.pt
- Telefone -291723300

Certos do vosso interesse, apresentamos os melhores cumprimentos,
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Filipe Oliveira

Presidente do Conselho de Administroção
ARE AM
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