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1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIRECAO REGIONAL DE ED UCACÃO, ATRAVÉS DA EQUIPA DE COORDENACÃO DO PRER

igP ïtu

PRoJEToS ATtvtDADES DrsrrruarÁnros (Bnrvr) DescnrçÃo DATAs

Semana Europeia da Mobilidade
2020

Difusão de recursos de sensibilização,
por intermédio dos meios de
comunicação social.

Comunidade civil

Difusão de recursos originais e de outrem, promovendo o uso de modos
de transporte ativos, sobretudo caminhar e pedalar, em segurança, em
vez do uso do automóvel particular, numa estratégia de combate à

inatividade física, proteção do ambiente e economia de capital.

L6 22 de
setembro

Dia Europeu Sem Carros
20 de
setembro, dom

Dia Europeu Sem Mortos nas

Estradas
2L de
setembro, 2a f

Encontro de Abertura do PRER e Ação de Formação - Módulo 1

Docentes de todos os

grupos de
recrutamento e

dinamizadores do
PRER, em particular

Apresentação detalhada do plano de ação traçado para a 143 edição do
PRER e, conhecimento de boas práticas de educação para a segurança
rodoviária.

8 outubro, 5e f

Ação de Formação para (Novos) Delegados de Segurança 2020
(Novos) Delegados de

Seguranca

lntervenção na ação de formação, na qualidade de parceiro (DRE/PRER),

no âmbito do projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos.
A definir

Dia Mundial em Memória das

Vítimas da Estrada

Exposição virtual
Comunidade civil

Divulgação do "100"CT (edição t9/20l'.
Ao longo ano

letivo

Comemoração da efemeride que se

assinala em 15 de novembro, dom.
Exposição do produto de atividades levadas a cabo em 2O!9/2020
(Centro Comercial Madeira ShoppÌng).

12a19de
novembro

Ação de Formação - Restantes módulos
Docentes de todos os
grupos de

recrutamento
Conhecimento de boas práticas de educação para a segurança rodoviária A definir

"Presentes, todos. Acidentes,
nenhuns"

Aconselhamento e distribuição de
informação escrita aos utentes da

estrada.
Comunidade civil

Operação stop não repressiva, na Avenida do Mar e das Comunidades
Madeirenses, numa parceria com a PSP - Comando Regional da Madeira,
envolvendo fieuras públicas e alunos de uma escola do Funchal.

16 de
dezembro, 4e f

Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante Comunidade civil
Entrega de prémios do "100" Comentários no Trânsito e dos Spots de
Vídeo de Segurança Rodoviária (SVSR na FNAC Madeira)

5 maio, 4a f

Encontro de Encerramento do PRER

Docentes

dinamizadores
PRER

do

Reconhecimento público da qualidade do trabalho desenvolvido pelos

estabelecimentos de educação/ensino, em prol da educação para a

segurança rodoviária, avaliação global do PRER e apresentação de
sugestões subsidiárias da conceção do PRER 2O2t/2O22.

8 julho, 5a f



2 DADES DESENVOIVIDAS PELOS ESTABELECIMENTOS DE E

ATtvtDADES DEsïNATÁRros (Bneve) DEscRrçÃo FASES DATAs

A - Aula de Trânsito Real (ATR) Alunos
Passeio a pé ou de transporte, na área envolvente da escola, explicando-se

a linguagem dos sinais e as regras de trânsito.
única Até 11 de junho

B - A Minha Carta de Condução (MCC) Alunos Conhecer os direitos e deveres dos titulares de carta de condução. única Até 11 de junho

Escola Até 5 fevereiro
C - "100" Comentários no Trânsito ("100"CT) Alunos

Registo fotográfico de situações (des)adequadas, comentadas ou não,

relacionadas com o trânsito diário de veículos e peões na via pública. Regional 5 março, 6ê f

D - Civismo e Circulação Defensiva na Estrada

(ccDE)

Pais e/ou

Encarregados

de Educação

lnquérito aos hábitos de pais e encarregados de educação na qualidade de

utentes da estrada.
Escola Até 11 de junho

E - Construção do Troféu da TEER (CfiEER)
Alunos Construção de um troféu através da reciclagem e/ou reutilização de recursos

materiais, para entrega na Fase Escola da TEER.
Escola Até à data da Fase Escola da TEER

F - Escolinha de Trânsito (ET) Alunos
Circulação numa pista protegida de educação rodoviária, com veículos

adequados à idade dos participantes (trotinetas, triciclos, etc.).
Escola Até 11 dejunho

Escola Até 19 março
G - Hino do PRER (HPRER) Alunos Criação de uma canção que represente mais um símbolo do PRER.

Regional 20 de maio, 5a f

H - Passatempos Seguros (PS) Alunos Fichas de passatempos para promover a educação rodoviária Esco la L1 de nov., LL fev. e 11 maio

Escola 26 out. a 19 fevereiro
| - Prova de Orientação Rodoviária (POR) Alunos

Percurso apeado traçado num mapa e com questionamento nos postos de

controlo acerca dos sinais e regras de trânsito. Regional 5 março, 6e f

J - Rali VaÌ à Escola Alunos
Apresentação do desporto automóvel na RAM, nomeadamente os ralis e

rampas numa perspetiva de sensibilização e educação rodoviárias.
Escola

Mediante calendário dos rali e

rampas

Escola Até 8 abrilK - Spots de Vídeo de Segurança Rodoviária

(svsR)
Alunos

Criação de vídeos alusivos ao tema e que visa promover a prevenção e

segurança rodoviária. Regional 5 de maio,4e f

Escola
26 out. a 14 de janeiro (1e CEB)

26 out. a 19 fevereiro (2q e 3q CEB)

Concelhia 18 janeiro a 1.9 fevereÌro (1e CEB)
L- Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER) Alunos

Questionário e circulação de bicicleta numa pista protegida de educação

rodoviária.

Regional 5 março, 6ê f

M - Outras Atividades lntervenção (OAl)
Comunidade

Educativa
Outras ações distintas das tipificadas anteriormente. Escola Até 11 de junho



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PETOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACÃO/ENSINO E COORDENADAS PELA DIRECÃO REGIONAL DE EDUCACÃO/SETOR DE

ENSINO

* PLANO DE ACÃO A, versão provisória, julho 2020, sujeito a alterações.

**PLANO DE ACÃO B:

- Devido à pandemia provocada pelo covid-19 e, caso não seja possível realizar uma final para a TEER e POR, com todos os alunos finalistas presentes, será encontrada uma
alternativa.
- Devido à pandemia provocada pelo covid-19 e, caso não seja possível realizar as finais regionais dos concursos ("100"CCT, HPRER, SVSR) como previsto, será encontrada uma
alternativa.
- Devido à pandemia provocada pelo covid-19 e, caso não seja possível realizar as fases escola com a totalidade dos alunos deverão reduzir-se os grupos de forma a cumprir as

recomendações existentes na altura.

ATIVIDADES IEJI PE 19 CEB 29 CEB 3S CEB ES ER

ATR X X

MCC X X

"\oo"cT X X

CCDE X

CTTEER X

ET X X

H PRER X X

PS X X X

POR X X

RVE X X x X X X X

SVSR X X

TEER X X X

oAr X X X X X X X


