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Plano Regional de Educação Rodoviária 20201202I - XIV Edíção

Prova de Orientação Rodoviária - 2e e 3s Ciclos do Ensino Básico - Final Regional

PRoGRAMncÃo Do EVENTo

DATA: 17 de junho de 2021, quinta-feira

LOCAL: Parque de Santa Catarina

nOnÁntO: Das 14h00 às 16h00

TRANSPORTES: De acordo com o Guia do PRER 202012021, "compete aos estabelecimentos de

educação/ensino, através dos docentes dinamizadores do PRER, garantir o transporte dos alunos, na

eventualidade da Direção Regional de Educação (DRE) não o conseguir assegurar".

EQUIPAMENTOS E RECURSOS MATERIAIS: Todos os equipamentos utilizados (balizas)

serão da responsabilidade da equipa coordenadora do plano

A caneta indispensável à resolução das perguntas existentes em cada posto de controlo

(baliza'., será oferecida pela promotora do evento.

Ds alunos devem usar equipamento desportivo (confortável) adequado à realização da Prova,

se possível com identificação da escola respetiva. E conveniente que os participantes, tanto alunos,

como cocentes, se acautelem para a eventualidade do tempo estar menos agradável.

PLANO DE CONTINGÊNCÁ COVID.19:

1- O(s) representante(s) de cada Estabelecimento de Ensino, deve(m) ser acompanhado(s)

apenas por um dinamizador do Plano Regional de Educação Rodoviária.

2- A entrada no Parque de Santa Catarina está interdita aos participantes que:

a) Tenham estado em contato com alguém infetado nos 14 dias anteriores ao evento;

b) Tenham suspeitas ou sintomas de doença, nomeadamente: tosse, febre, dificuldade

respiratoria, dor de garganta, dores musculares, alterações do paladar e/ou do olfato;

c) Pertençam a um grupo considerado de risco.

3- Todos os participantes, tanto no acesso, como durante a permanência no Parque de Santa

Catarina, devem usar máscara facial.

4- Os alunos participantes devem higienizar as mãos, desinfetando-as com uma solução à base

de álcool, antes e após a realização da prova.

5- Os participantes devem limitar a sua presença na ârea do Parque de Santa Catarina onde

decorre o evento, ao estritamente necessário. O acesso a essa zonafaz-se, no máximo, com



5min. de antecedência relativamente à hora estabelecida para o início das atividades e a

saída o mais tardar Smin. após o termo da participação de cada escola.

6- Tanto os participantes, como o pessoal afeto à organização do evento, devem evitar o contato

físico entre si.

7- O pessoalafeto àorganização do evento também está obrigado ao cumprimento das medidas

de proteção individual, designadamente: uso de máscara facial, higienização das mãos e

d istanciamento físico.

8- No Mapa do Evento encontra-se definida a ordem de intervenção de cada grupo de

estabelecimentos de ensino/alunos, considerando ainda o que se encontra explicitado no

número cinco.

9- Toda a Prova realiza-se ao ar livre.

10- Quando da partilha do chip eletrónico, antes da primeira e entre utilizações, existirá a limpeza

e desinfeção total do mesmo, mediante a utilização de produtos adequados e eficazes no

combate à propagação do vírus.

MAPA DO EVENTO:

EB23 da Torre

EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro

EBS Dr. Maurílio da Silva Dantas

EB/PE de S. António e C. das Freiras

EBS Gonçalves Zarco

EB23 Dr. Alfredo FN Júnior

EBt23 | PE Bartolomeu Perestre lo

EBS Machico

EBS Padre Manuel Álvares

EBS Ponta do Sol

EBS/PE da Calheta (pólo da Fajã)

EBS/PE da Calheta (pólo da calheta)

EBS Prof.Dr.F. Freitas Branco

EBS Dr. Ângelo A da Silva

EBS Santa Cruz

EB23 do Caniço

EBS Bispo DMF Cabral

EBS D. Lucinda Andrade

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Eduarda Ferreira

lnês Coelho

Duarte Luís

Élton Afonso Rodrigues

Rodrigo Ferreira

Rodrigo Gonçalves

Martim Jesus

Afonso Vieira

Emília Almada

Maria Leonor Gontardo

Melinda Tré

David Ponte

Rodrigo Mesquita

Afonso Faria

Martim Saturnino

Szymon And ré Vasconcelos

Ana lsabelAndrade

Mateus Silva

29 CEB
Ponto de Encontro junto ao

percurso rodoviário

João Pedro Silva

Gonçalo Nuno Camacho

David Pestana

João Rodrigues

Bernardo Teixeira

André Barreto

Jéssica Rodrigues

João Pedro Escaleira

Pedro Sousa

Pedro Silva

Guilherme Correia

Rodrigo Barreto

Cláudia Alves

Rodrigo Daniel

Alexandre Sousa

Rodrigo Andrade

39 CEB

Ponto de encontro iunto à
capela

2e e 3s Ciclos do Ensino Básico

Nota: em cada grupo, cada aluno saide minuto a minuto



ENTREGA DE PREMIOS: Devido ao formato traçado para a realização do evento, os prémios serão

entregles oportunamente, em cerimónia a realizar nas instalações da DRE

+ INFORMACÕES Para esclarecimentos eventuais, encontram-se disponíveis os email's - dqp.dre@

madeira.qov.pt (Divisão de Gestão de Projetos) e prer.dre@gmail.com (Equipa Coordenadora do

PRERì.

EQUIPA DE COORDE NACAO RFR 20201?0-21DOP




