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Prova de Orientação Rodoviária – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico – Final Regional 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

DATA: 11 de março de 2022, sexta-feira 

LOCAL: Parque de Santa Catarina 

HORÁRIO: Das 10h15 às 12h00 

TRANSPORTES: De acordo com o “Guia do PRER 2021|2022 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”. E efetivamente, pese a vontade, a DRE não reúne meios para assegurar 

o transporte, quer dos alunos, quer dos dinamizadores do PRER. 

Naturalmente que a deslocação dos participantes oriundos do Porto Santo, será gerida diretamente 

pela DRE. 

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.  

Os alunos devem usar equipamento desportivo (confortável) adequado à realização da 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- 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- Todos os participantes, tanto no acesso, como durante a permanência no Parque de Santa 

Catarina, devem usar máscara facial. 

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

de álcool, antes e após a realização da prova. 

4- 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. 



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

físico entre si. 

6- 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. 

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

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

quatro. 

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

MAPA DO EVENTO: 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico  

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

Grupo I – Saída às 10h15 

EBS D. Lucinda Andrade 

EBS Bispo DMF Cabral  

EB23 do Caniço  

EBS Santa Cruz  

EBS Dr. Ângelo A da Silva  

EBS Prof.Dr.F. Freitas Branco 

Colégio Infante D. Henrique 

Grupo II – Saída às 10h45 

EBS/PE da Calheta (pólo da calheta) 

EBS/PE da Calheta (pólo da Fajã) 

EBS Ponta do Sol  

EBS Padre Manuel Álvares 

EBS Machico  

EB23 Horácio Bento Gouveia 

Colégio dos Salesianos Funchal  

EB23 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade  

Grupo III – Saída às 11h15 

EB123/PE Bartolomeu Perestrelo  

EB23 Dr. Alfredo FN Júnior 

EBS Gonçalves Zarco 

EB/PE de S. António e C. das Freiras 

EBS Dr. Maurílio da Silva Dantas  

EB23 Dr. Eduardo Brazão de Castro  

EB23 da Torre  

Colégio da Apresentação de Maria 

Nota: em cada grupo saí dois aluno, um de cada ciclo, de minuto a minuto.  

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

entregues posteriormente, em cerimónia a realizar pelo PRER. 



+ 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). 

EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PRER 2021|2022 

mailto:dgp.dre@madeira.gov.pt

