Caminho Seguro

Projecto único e inovador em Portugal
O camião vai percorrer o país a ensinar as nossas crianças Segurança Rodoviária
Camião equipado com uma sala de aula multimédia e uma sala com computadores de teste de
código da estrada. Este transporta a «Vila Segura», uma mini cidade com edifícios, sinalização
rodoviária, passeios, protecções laterais e também veículos ecológicos eléctricos e a pedal.
Toda esta estrutura será montada nas diversas regiões do país que adiram a este projecto.
- O projecto Caminho Seguro consiste numa mini cidade em que as crianças, através de
um jogo organizado por equipas ou individualmente, aprendem regras básicas de segurança
rodoviária.
- Este jogo é composto por uma aula de Código da Estrada, um exame teórico efectuado
em computador e um exame prático onde as crianças aplicam os conhecimentos adquiridos,
nas ruas, cruzamentos e rotundas da nossa Vila Segura.
O percurso é efectuado com carrinhos a pedal ou a motor eléctrico, sempre acompanhados
por um instrutor qualificado da DGV.
- Este projecto foi concebido para que crianças dos 6 aos 12 anos possam aprender regras
básicas de segurança rodoviária, conjugando diversão com aprendizagem.

O projecto «Caminho Seguro» é uma iniciativa totalmente privada, sem apoios financeiros
estatais e que surge para ajudar a preencher a inexistêrncia de espaços rodoviários
dinamizados para a formação de segurança e educação rodoviária, das nossas crianças.
Esta acção funciona em espaços ao ar livre ou fechados e poderá estar ligada a iníciativas
municipais ou estatais, feiras diversas e até mesmo a empresas que queiram associar uma
marca ou produto ou até mesmo desenvolver uma acção publicitária, associada a esta
temática.
O principal objectivo desta acção é possibilitar que o maior número crianças usufrua desta
importante acção pedagógica, contribuindo desta forma para a adopção de comportamentos
adequados e para a introdução da segurança rodoviária na educação básica das crianças,
capaz de produzir efeitos positivos na redução da sinistralidade rodoviária infantil, a médio e
longo prazo.
Estamos certos que esta iniciativa pioneira será um sucesso e obterá o apoio das entidades
públicas e da sociedade cívil, através da marcação de acções, de patrocínios bem como da
divulgação do projecto na comunicação social.
Assim, desta forma, todos juntos, contribuiremos para esta grande causa nacional.
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Para mais informações: Proposta Genérica (Requer Acrobat Read para ler o ficheiro)
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