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PRoJEToS ATIVIDADES DrsrrnnrÁRros (Bnrvr) DescnrçÃo DATAs

Semana Europeia da Mobilidade
20L9 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.

t6 22 de
setembro

Dia Europeu Sem Carros

22
setembro,
dom.

de

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 134 edição do
PRER, conhecimento de boas práticas de educação para a segurança

rodoviária, através de testemunhos de aplicadores do PRER em distintos
setores de educação/ensino e ainda esclarecimento de normas do
transporte coletivo de passageiros.

3 de outubro,
53f

Ação de Formação para (Novos) Delegados de Segurança 2019
(Novos) Delegados de
Segurança

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

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

L8 de outubro,
6f

Dia Mundial em Memória das

Vítimas da Estrada

Comemoração da efeméride que se

assinala em 17 de novembro, dom.
Comunidade civil

Exposição do produto de duas atividades levadas a cabo em 2O!8/2O!9
e de sistemas de transporte amigos do ambiente, no Centro Comercial
Madeira Shoppine.

L4a2tde
novembro

Ação de Formação - Módulo 2
Docentes de todos os
grupos de
recrutamento

Conceção de ambientes protegidos para a realização da Prova de

Orientação Rodoviária e da Taça Escolar de Educação Rodoviária e

exploração da manutenção e de sistemas de proteção de veículos de 2

rodas, com e sem motor, na lógica de que prevenir é melhor do que

remediar.

2l de
novembro, 5!! f

"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 figuras públicas e alunos de escolas do Funchal.

').! de

dezembro,4e f

Ação de Formação - Módulo 3

Docentes de todos os
grupos de
recrutamento

Mesa-redonda intitulada "Tive um acidente. E , com a

participação de um agente da PSP, um técnico de seguros e um
representante da administração educativa regional, da área da ação

social escolar.

13 de fevereiro,
53f

Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante Comunidade civil
Entrega de prémios do "100" Comentários no Trânsito e divulgação do
Hino do PRER, na Fnac Madeira

5 de maio, 33 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 2020/2027.

3 de julho, 6 f



2. ATIVIDADES DESENVqL

ATIVIDADES DrsnrunrÁnros (Bnrve) DescnrçÃo 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 9 de junho

B - A Minha Carta de Condução (MCC) Alunos Conhecer os direitos e deveres dos titulares de carta de condução única Até 9 de junho

C - "L}O" Comentários no Trânsito

("100"cï)
Alunos

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

relacionadas com o trânsito diário de veículos e peões na via pública.

Escola Até 28 de fevereiro

Regional 20 de março, 6e f

D - Construção do ïroféu da TEER

(CTÏEER)
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 ïEER

E - Civismo e Circulação Defensiva (CCD)

Pais e/ou

Encarregados

de Educação

lnquérito aos hábitos de pais e encarregados de educação na

qualidade de utentes da estrada.
Escola Até 9 de junho

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 9 de junho

G - Hino do PRER (HPRER) Novo Alunos Criação de uma canção que represente mais um símbolo do PRER.
Escola Alé 27 de março

Regional 21 de maio, 5e f

H - Passatempos Seguros (PS) *ouo Alunos
Promoção da educação contínua dos utentes da estrada, através de

fichas de passatempos.
Escola 1-1 de nov., fev. e maio

| - 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.

Escola 4 de nov. a 6 de março

Regional 20 de março, 63 f

J - Spots de Vídeo de Segurança

Rodoviária (SVSR)
Alunos

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

e segurança rodoviária.

Escola Até 17 de abril

Regional 5 de maio, 3e f

K - Taça Escolar de Educação Rodoviária

(TEER)
Alunos

Questionário e circulação de bicicleta numa pista protegida de

educação rodoviária.

Escola
4 nov. a 7 de fev. (ls CEB)

4 de nov. a 6 de março (2e e 3e CEB)

Concelhia 10 fev. a 6 de mar. (1e CEB)

Regional 20 de março, 6e f



L - Outras Atividades lntervenção (OAl) Comunidade Educativa Outras ações distintas das tipificadas anteriormente Escola Até 9 de junho

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACÃO/TruSIruO E COORDENADAS PELA DIRE REGIONAL DE EDUCACÃO/STTON OT

ENSINO

ATIVIDADES IEJI PE 19 CEB 29 CEB 39 CEB ES ER

ATR X X

MCC X X

"too"c-l X X

CTTEER X

ccD X

ET X X

HPRER X X

PS X X X

POR X X

SVSR X X

TEER X X X

oAt X X X X X X X


