
Designação ITG-2226/20 - EDUCAÇÃO RODOVIÁRIA – Aplicabilidade na Escola

Razões 
Justificativas

A sinistralidade rodoviária constitui um flagelo que todos os anos envolve um elevado número 
de acidentes e vítimas, quer mortais, quer feridos, uns mais graves, outros mais leves, bem 
como elevados prejuízos sociais e económicos.

A criação de espaços de discussão e abordagem deste tema revela-se fundamental. O Plano 
Regional de Educação Rodoviária foi constituído com esse propósito, tendo em conta que é 
fundamental estimular uma cidadania responsável e desenvolver, desde cedo, competências, 
quer de ação, quer de conhecimento, passando pelas de atitude, relacionadas com 
comportamentos seguros e de bem-estar em ambiente rodoviário, pelo que a escola apresenta-
se como um contexto privilegiado para a sua promoção.

Acreditamos que, para que os docentes sejam capazes de estimular o desenvolvimento dessas 
competências nas nossas crianças e jovens, sobretudo,  torna-se  fundamental levar a cabo 
atividades formativas, cuja frequência tenha um contributo decisivo para a sua missão 
enquanto aplicadores do Plano Regional de Educação Rodoviária da RAM.

Objetivos OBJETIVOS GERAIS:
- Conhecer o Plano Regional de Educação Rodoviária 2020/2021;
- Desenvolver competências para a realização de atividades práticas de Educação Rodoviária 
(como circuitos, orientação).

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.
- Apresentar o Plano Regional de Educação Rodoviária na RAM para o ano escolar de 
2020/2021;
- Caraterizar o problema da sinistralidade rodoviária na Região Autónoma da Madeira (RAM);
- Perspetivar diferentes possibilidades de formação e educação para a segurança rodoviária, 
na e através da escola;
- Produzir materiais e atividades para o ensino da Educação Rodoviária na e através da escola;
- Aplicar os materiais e atividades produzidos;
- Realizar um circuito rodoviário.

Conteúdos

1- O Plano Regional de Educação Rodoviária na RAM.................................................2 h
2 - O problema da sinistralidade rodoviária......................................................................2 h
3 - Segurança rodoviária em Portugal;
3.1 - Consequências, causas e prevenção dos acidentes de viação.........................2 h
4- Estratégias para a formação e educação das crianças e jovens da RAM: 
4.1 - Atividades formativas de segurança rodoviária.................................................... 2 h
4.2 - Materiais didáticos de segurança rodoviária...........................................................2 h

Área de 
Formação

Formação pessoal, deontológica e sócio-cultural

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com o Despacho n.º 106/2005, de 21 de setembro, para 
progressão na carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 25 horas

Horas 
presenciais/síncronas

10 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

15 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Local de 
Realização

On-line,  Via TEAMS

Edifício/Sala

Critérios de 
Avaliação

- Aplicação de conhecimentos com rigor científico e pedagógico, fundamentando as suas 
escolhas ..............................40%
- Participação nas atividades 
propostas........................................................................................................................................
................40%
- Capacidade de autoavaliação e 
metacognição..................................................................................................................................
.....20%

Carla Patrícia Ferreira de Jesus

Cláudia da Conceição Costa Correia

Nelson Lino de Jesus Relva

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

08-10-2020 14:30 17:00

20-11-2020 14:30 17:00

18-01-2021 14:30 17:00

11-02-2021 14:30 17:00

Data Hora Início Hora Fim

12-10-2020 15:00 18:00

18-11-2020 15:00 18:00

03-12-2020 15:00 18:00

19-01-2021 15:00 18:00

05-02-2021 15:00 18:00

Não 
Presencias

A calendarização das sessões não presenciais é provisória  e será ajustada no decorrer das sessões 
presenciais.

Dados solicitados na inscrição
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.

Aplica o Projeto neste ano letivo

Autorizo a Direção Regional de Educação a utilizar o meu endereço eletrónico para divulgação 
de futuras ações de formação.

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA



Inscrições Os formandos deverão:

Realizar a sua inscrição até 28-09-2020

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 29-09-2020

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 01-10-2020

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 02-10-2020

Plataforma Interagir
https://digital.madeira.gov.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA


