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Taça Escolar de Educação Rodoviária – 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico – Final Regional 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

DATA: 11 de junho de 2021, sexta-feira 

LOCAL: Parque de Santa Catarina 

HORÁRIO: Das 09h30 às 12h15 

TRANSPORTES: De acordo com o “Guia do PRER 2020|2021 para Educadores e Dinamizadores”, 

“compete aos estabelecimentos de educação/ensino, através dos professores dinamizadores do 

PRER, garantir o transporte dos alunos, na eventualidade da Direção Regional de Educação (DRE) 

não o conseguir assegurar”. Naturalmente que a deslocação dos participantes oriundos do Porto Santo, 

será gerida diretamente pela DRE. 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS MATERIAIS: As bicicletas para a realização da Prova de 

Maneabilidade (prática) serão disponibilizadas pela promotora do evento, sem prejuízo da 

possibilidade dos participantes poderem utilizar o seu próprio veículo. 

Recomenda-se a utilização de capacetes de proteção dos próprios alunos participantes. 

O cartão de identificação para os alunos participantes, deve ser preenchido totalmente e usado 

dependurado ao pescoço, no dia agendado para as atividades, por razões de segurança. 
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CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

 

Estabelecimento de Ensino: _______________________________________________________ 

Nome do Aluno: ________________________________________________________________ 

Ano de Escolaridade: ____ 

A caneta indispensável à resolução do Teste de Avaliação de Conhecimentos (Teste), será 

oferecida pela promotora do evento. 

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

de Maneabilidade (Prova), se possível com identificação da escola respetiva. É conveniente que os 



participantes, tanto alunos, como docentes, se acautelem para a eventualidade do tempo estar menos 

agradável. 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19: 

1- A representação de cada Município, no 1º Ciclo do Ensino Básico, encontra-se reservada aos 

2 primeiros classificados na Fase Concelhia e nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, cada 

Estabelecimento de Ensino participante fará a sua representação através do 1º classificado 

na Fase Escola (local), em cada um dos ciclos de ensino. 

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

apenas por um dinamizador do Plano Regional de Educação Rodoviária. 

3- 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 

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

c) Pertençam a um grupo considerado de risco. 

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

Catarina, devem usar máscara facial. 

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

de álcool, antes da realização do Teste de Avaliação de Conhecimentos. 

6- Os participantes devem limitar a sua presença na área do Parque de Santa Catarina onde 

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

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

saída o mais tardar 5min. após o termo da participação de cada escola. 

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

físico entre si. 

8- O pessoal afeto à organização do evento também está obrigado ao cumprimento das medidas 

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

distanciamento físico. 

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

estabelecimentos de ensino/alunos, a qual compreende a realização sucessiva de: Teste de 

Avaliação de Conhecimentos e Prova de Maneabilidade, considerando ainda o que se 

encontra explicitado no número seis. 

10-  Tanto o Teste como a Prova, realizam-se ao ar livre. 

11-  As mesas e cadeiras usadas na realização do Teste, tanto antes, como entre utilizações, 

serão limpas e desinfetadas, mediante a utilização de produtos adequados e eficazes no 

combate à propagação do vírus Sars-Cov-2 (vírus). 



12-  Quando da partilha de bicicletas, antes da primeira e entre utilizações, existirá a limpeza e 

desinfeção total do volante, punhos, manetes e banco (selim), mediante a utilização de 

produtos adequados e eficazes no combate à propagação do vírus. 

13-  Aos alunos participantes que se apresentem sem capacete de proteção (facultativo), será 

permitida a realização da Prova sem capacete. 

MAPA DO EVENTO: 

GRUPOS HORAS PARTICIPANTES 
  1º CEB 1º CEB 2º CEB 3º CEB 

1 Das 09h30 às 09h45 
Colégio do Marítimo 
Júlio Estanqueiro 

EB1/PE da Ladeira 
Madalena Velosa 

EBSG Zarco 
Ana Sousa 

EBSG Zarco 
Rodrigo Leite 

2 Das 09h45 às 10h00 
EB1/PEJ da Serra 
Gonçalo Serrão 

EB1/PER Caldeira 
Gabriel Pinto 

EB23 da Torre 
Salvador Goes 

 

3 Das 10h00 às 10h15 
EB1/PE/C R. Brava 
Tiago Vale 

EB1/PE da Corujeira 
André Laranjeiras 

EBSPM Álvares 
Albani Pestana 

 

4 Das 10h15 às 10h30 

EB1/PE PD e Boav. 
Dinis Fernandes 

EB1/PE PD e Boav. 
Benjamim 
Fernandes 

EB123/PE B Perest. 
Rodrigo Silva 
 
EBS DL Andrade 
Pedro Pestana 

 
 
 
 

5 Das 10h30 às 10h45 
Ext. NS Conceição 
Guilherme Oliveira 

EB1/PE/C P Santo 
Tiago Vasconcelos 

EBS PDr.FF Branco 
- 

EBS PDr.FF Branco 
- 

6 Das 10h45 às 11h00 
EB1/PE/C Lº Guiné 
Sofia Paulo 

EB1/PE da Calheta 
Leonor Sousa 

EBS/PE Calheta 
- 

EBS/PE Calheta 
- 

7 Das 11h00 às 11h15 
Municíp. de Santana 
- 

Municíp. de Santana 
- 

EBS BDMF Cabral 
- 

EBS BDMF Cabral 
- 

8 Das 11h15 às 11h30 

 
 
 

 EBS Machico 
- 
 
EB23 Dr.AFN Júnior 
- 
 

EBS Machico 
- 
 
EB23 Dr.AFN Júnior 
- 
 

9 Das 11h30 às 11h45 

  EBS S Cruz 
- 
 
EB23 Caniço 
- 

EBS S Cruz 
- 
 
EB23 Caniço 
- 

10 Das 11h45 às 12h00 

  EB23 Dr.EB Castro 
- 
 
EBS Dr AA Silva 
- 

EB23 Dr.EB Castro 
- 
 
EBS Dr AA Silva 
-. 

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

entregues oportunamente, em cerimónia a realizar nas instalações da DRE. 

+ INFORMAÇÕES: Para esclarecimentos eventuais, encontram-se disponíveis os email's - dgp.dre@ 

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

PRER). 
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