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Introdução  

 

 

A sinistralidade rodoviária apresenta-se como uma problemática emergente da 

atualidade, sendo alvo de atenção consciente séria e responsável. Este trabalho 

constitui um projeto de desenvolvimento na prevenção rodoviária para o concelho de 

Lousada, através da constituição do desenvolvimento de processos pedagógicos que 

favorecem a apropriação de conhecimentos desencadeadores de comportamentos, 

atitudes e valores, no sentido de uma utilização mais segura da via pública. Desta 

forma, procuramos estabelecer parcerias com diversas entidades com 

responsabilidades diretas na educação cívica da comunidade, Camara Municipal de 

Lousada, GNR, PSP, Bombeiros Voluntários de Lousada, Governo Civil do Porto, 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, entre outras. O coração deste projeto 

situa-se na escola, sendo um dos principais meios de educação rodoviária da 

população infanto-juvenil, procurando envolver também os pais, auxiliares de ação 

educativa, professores, em suma toda a comunidade local. 

Pretendemos envolver toda a comunidade de Lousada, identificando a Escola Básica 

e Secundária de Lousada Oeste como um polo de referência na Educação para a 

Prevenção Rodoviária. A Prevenção Rodoviária no Agrupamento de Escolas de 

Lousada Oeste (PRAELO) constitui-se como um objetivo primordial no Projeto 

Educativo do Agrupamento, inovador no seu conteúdo, e ambicioso nos seus 

propósitos, pois enquanto resposta às necessidades que vão sendo sentidas no que 

diz respeito à problemática da sinistralidade e da própria iliteracia rodoviária, ela 

procura sensibilizar e formar para o correto uso da via pública, criando 

simultaneamente uma Cultura de Cidadania na ocupação da mesma. Através do 

recurso, quer à formação em sala, quer ao uso da pista de simulação em dimensão 

real, a PRAELO prima pela promoção de aprendizagens de uma forma lúdica, 

pedagógica e muito apelativa.  
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1. Justificação da Atividade 

As crianças são os principais alvos em termos de sinistralidade rodoviária, sejam como 

peões, como velocípedes, ou como passageiros quando transportados em viaturas. 

Desta forma os propósitos que sustentam o desenvolvimento deste projeto, incidem na 

informação e esclarecimento dos alunos, modo de utilização da segurança, e ser 

mensageiros de uma conduta segura dos próprios adultos, relembrando-lhes os 

procedimentos corretos na segurança rodoviária. Acreditamos que a implementação 

deste projeto contribuirá para comportamentos mais seguros, mais sólidos e 

duradouros reduzindo os acidentes rodoviários com crianças, jovens e adultos. 

Conscientes da importância deste tema, o circuito Rodoviário idealizado e 

implementado na escola sede deste Agrupamento, para usufruto dos alunos do 

Agrupamento será disponibilizado aos alunos dos restantes Agrupamentos do 

Concelho. 

 

1.1. Ações a promover 

A preocupação crescente com a adoção de práticas educativas inclusivas que 

proporcionem a todos os alunos com diferentes problemáticas um ensino e uma 

prática facilitadores de qualidade, obriga a uma reflexão constante, sobre o tipo de 

medidas e estratégias a implementar, para dar resposta às necessidades individuais 

desses alunos. Assim, apresentamos como principais ações a desenvolver: 

- Ações teóricas e práticas de Educação Rodoviária destinadas a alunos do 1º ao 6º 

anos de escolaridade das escolas do Concelho de Lousada, proporcionando-lhes, 

para além da componente lúdica e desportiva, os conhecimentos e as competências 

necessárias para circularem na via pública com mais segurança;  

- Através da simulação de situações reais de trânsito, aplicar as regras da sinalização 

vertical e horizontal, dispostas no circuito, colocando em prática os conhecimentos 

adquiridos na aula teórica que antecede a parte prática. 

- Na formação teórica, assim como na prática inclusiva, impõem-se as práticas de 

diferenciação positiva, que assegurem aos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais a igualdade de oportunidades, de forma a terem momentos de alegria com 

aprendizagem de acordo com o grau/ nível de problemática. 
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- Através da utilização de bicicletas e trotinetas, os alunos aprendem e divertem-se no 

circuito rodoviário com diversos sinais de trânsito.  

 

2. Identificação da organização 

A atividade será da responsabilidade do grupo de Educação Física do Agrupamento 

em articulação com o grupo do Ensino Especial.   

 
3. Recursos (apresentação e gestão)  

3.1. Humanos  

 Professores titulares de turma (1º ciclo) e Diretores de Turma (2º ciclo) para 

entregarem e receberem a ficha de inscrição/autorização do EE e para acompanharem 

os alunos à atividade. 

3.2.  Temporais  

A intervenção será feita em cada grupo turma. Assim, as turmas do 1º ciclo e o grupo 

NEE terão esta atividade durante o 1º período. Para as turmas do 2º ciclo a atividade 

decorrerá durante o 2º Período. A dinamização das ações terá o seguinte cronograma: 

  Acão a Desenvlover 

1º Período (um período de 

manhã ou tarde a definir) 

1º ciclo Aula teórica seguida de 

prática 

1º Período (um período de 

manhã ou tarde a definir) 

Alunos com NEE Aula teórica seguida de 

prática 

2º Período (um período de 

manhã ou tarde a definir) 

2º ciclo Aula teórica seguida de 

prática 

 

 

3.3. Espaciais 

Cada sessão teórica será no auditório. 

A parte prática poderá decorrer, em funções das condições meteorológicas, no espaço 

exterior de recreio, na Pista da Costilha (Lousada), no Parque Urbano Dr. Mário 

Fonseca (Lousada), no Parque de Lazer de Casais ou no pavilhão gimnodesportivo da 

escola. 
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3.4. Materiais  

a) Bicicletas e trotinetas 

b) Sinais de trânsito 

c) Coletes refletores 

c) Tintas e materiais de pintura 

 

 

3.5. Financeiros 

O orçamento para este projeto será idealizado após o estabelecimento dos protocolos 

com as entidades responsáveis, na perspetiva de obter o apoio da Autarquia e da 

Junta de Freguesia na aquisição dos materiais supracitados. 

 

4. Definição de Objetivos (Gerais e Específicos)  

A PRAELO constitui-se como um Projeto Educativo, inovador no seu conteúdo, e 

ambicioso nos seus propósitos, pois enquanto resposta às necessidades que vão 

sendo sentidas no que diz respeito à problemática da sinistralidade e da própria 

iliteracia rodoviária, ela procura sensibilizar e formar para o correto uso da via pública, 

criando simultaneamente uma Cultura de Cidadania na ocupação da mesma. Através 

do recurso, quer à formação em sala, quer ao uso da pista de simulação em dimensão 

real, a PRAELO prima pela promoção de aprendizagens de uma forma lúdica, 

pedagógica e muito apelativa. Desta forma, definem-se como principais objetivos 

gerais:  

(1) – Promover a Educação de Crianças e Jovens, do Agrupamento/ Concelho, como 

utentes da via pública; 

(2) – Consciencializar docentes, famílias e comunidade em geral, para a importância 

da Prevenção Rodoviária;  

(3) – Despertar nos Jovens bons hábitos e atitudes corretas na via pública, enquanto 

peões, passageiros e ciclistas; 
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 (4) – Fazer parte integrante do Projeto Educativo do Agrupamento, visando a 

Educação e a Segurança Rodoviária, envolvendo as Escolas, alunos, docentes, 

auxiliares de ação educativa e pais.  

Na implementação do projeto pretende-se: 

(1) – Fomentar nos alunos atitudes de segurança e comportamentos preventivos na 

circulação rodoviária; 

(2) – Motivar os alunos para a participação ativa na vivência de situações 

rodoviárias; 

(3) – Aprender regras básicas de segurança rodoviária em contexto de aula e 

prático; 

(4) – Promover o interesse pelo conhecimento de problemas relacionados com 

focos de insegurança rodoviária local. 

(5) – Desenvolver o espirito crítico nos alunos, no sentido da transmissão da 

mensagem aos encarregados de educação para a problemática da Segurança 

e Educação Rodoviária. 

(6) – Envolver e sensibilizar a família para a importância do seu papel educativo e 

determinante na interiorização de comportamentos e atitudes mais seguras em 

situações rodoviárias. 

 

 

5. Locais de Realização  

- Escola (trajeto pintado no espaço de recreio da escola). 

- Pista da Costilha (Lousada) 

- Parque Urbano Dr. Mário Fonseca (Lousada) 

- Parque de Lazer de Casais 
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6. Ficha de Inscrição/Autorização do Encarregado de  educação Ficha 

de Inscrição geral (controlo) 
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7. Cartaz de Divulgação 

 

 
 

 

 

 

8. Destinatários 

Esta atividade terá como público alvo os alunos dos 1º e 2º ciclos do Agrupamento 

de Escolas de Lousade Este. 

 

 

9. Apoios e Patrocínios (ofícios a solicitar e de a gradecimento)  

Será solicitado o apoio à Câmara Municipal, para a utilização dos parques 

públicos (Anexo II), à GNR e aos Bombeiros voluntários, será igualmente solicitada a 

colaboração a fim de assegurarmos as necessárias questões de segurança. (Anexos 

III e IV) 
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10. Justificação de Faltas 

 
 

 

11. Bibliografia 

Para a realização deste trabalho foram consultados os seguintes endereços web: 

 

• http://www.cm-ilhavo.pt/PMIE_2012/m6_6.html 

• http://www.aefanzeres.pt/images/documentos/20132014/clubeseguranca/regulamen

tocircuitorodoviario201314.pdf 

• https://www.facebook.com/prevencaorodoviariaportuguesa 

• http://www.prp.pt/ 
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Anexo I  - Trajeto de segurança Rodoviária 
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ANEXO II – Ofício à CML Pedido de Autorização de utilização de Espaços 

    

 

 

Ex.mo Srº  

Presidente da C.M.L 

Forte S. João de Deus 

 

0000 -000  Lousada 

 

    

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: Data: 

    

 

ASSUNTO: 

 Pedido de autorização para realizar atividades no âmbito de “Prevenção 

Rodoviária” na Pista da Costilha (Lousada), no Parque Urbano Dr. Mário 

Fonseca (Lousada), no Parque de Lazer de Casais 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas Lousada 

Este, pretendem dinamizar uma Atividade de “Prevenção Rodoviária”,  

nos dias ___ de __________.  

Assim, vimos por este meio pedir a V. Exa. se digne autorizar-nos 

a realizar atividades motoras e a marcação de percursos (provisórios) na 

Pista da Costilha (Lousada), no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca 

(Lousada), no Parque de Lazer de Casais na data supracitada. 

Sem outro assunto e certos da sua compreensão e colaboração, 

despedimo-nos de V. Exa. 

  Com os melhores cumprimentos, 

  

  

     O Director 

 

 



Prevenção Rodoviária no AE Lousada Oeste  

14 

 

ANEXO III – Ofício aos Bombeiros - Pedido de Assistência 

    

 

 

Ex.mo Srº  

Presidente da Direção dos 

Bombeiros Voluntários de 

Lousada 

_____________________ 

0000 -000  Lousada 

 

    

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: Data: 

    

 

ASSUNTO: 

 Pedido de assistência no âmbito da realização das atividades  

“Prevenção Rodoviária” na Pista da Costilha (Lousada), no Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca (Lousada), no Parque de Lazer de Casais 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas Lousada 

Este, pretendem dinamizar uma Atividade de “Prevenção Rodoviária”,  

nos dias ___ de __________.  

Dado o elevado número de alunos que se prevêem estar 

envolvidos, cerca de 100, e a faixa etária dos mesmos, alunos do 1º e 2º 

CEB, vimos por este meio solicitar a V.ª Ex.ª o apoio de 2 ambulâncias e 

pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros nos locais de prova.  

Sem outro assunto e certos da sua compreensão e colaboração, 

despedimo-nos de V. Exa. 

  Com os melhores cumprimentos, 

 

     O Director 

 

_________________________________________ 
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ANEXO IV – Ofício à GNR/PSP – Comunicação e enquadramento da atividade 

    

 

 

Ex.mo Srº  

Comandante Distrital da P.S.P. 

de Lousada 

_____________________ 

0000 -000  Lousada 

 

    

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: Data: 

    

 

ASSUNTO: 

 Pedido de assistência no âmbito da realização das atividades  

“Prevenção Rodoviária” na Pista da Costilha (Lousada), no Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca (Lousada), no Parque de Lazer de Casais 

 

O Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas Lousada 

Este, pretendem dinamizar uma Atividade de “Prevenção Rodoviária”,  

nos dias ___ de __________.  

Dado o elevado número de alunos que se prevêem estar 

envolvidos, cerca de 100, e a faixa etária dos mesmos, alunos do 1º e 2º 

CEB, vimos por este meio solicitar uma maior cobertura das zonas 

circundantes ao local da atividade, bem como o enquadramento e 

acompanhamento da escola ao local de realização da atividade a fim de 

evitar qualquer constrangimento, que coloque em risco a integridade 

física dos intervenientes. 

Sem outro assunto e certos da sua compreensão e colaboração, 

despedimo-nos de V. Exa. 

  Com os melhores cumprimentos, 

     O Director 

 

_________________________________________ 
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ANEXO V – Ofício de agradecimento 

    

 

 

Ex.mo Srº  

____________________________ 

_____________________ 

0000 -000  Lousada 

 

    

Sua referência: Sua comunicação de: Nossa referência: Data: 

    

 

ASSUNTO:  Agradecimento 

 

Vimos por este meio agradecer a V.ª Ex.ª o apoio, 

colaboração e disponibilidade prestada na realização da atividade 

“Prevenção Rodoviária”, levada a efeito pelo Agrupamento de Escolas 

Lousada Este.  

  Com os melhores cumprimentos, 

     O Director 

 

_________________________________________ 

 


