Intervenção para a Vida
Duração

10 meses

País

Portugal

Localização

7 jardins de infância da zona de Vila Nova de Gaia: Pedras, Chouzelas,
Alumiara, S. Paio, Devesas, Freixieiro e Formigosa 2

Área de Intervenção

Intervenção junto dos jovens

Contexto
Este projecto surgiu da necessidade de sensibilizar as crianças, pais/encarregados de
educação, educadores de infância e auxiliares para a segurança das crianças na circulação
rodoviária. Isto porque os acidentes rodoviários são a maior causa de morte das crianças em
Portugal, devido a não, ou má, utilização de dispositivos de segurança nos automóveis.

Objectivo Geral
Formar crianças em idade pré/escolar, bem como os seus pais / encarregados de educação e
educadores de infância para a segurança das crianças na circulação rodoviária.

Objectivos Específicos
- Dotar as crianças de conhecimentos básicos de circulação rodoviária na via pública como
peões e passageiros, através de actividades lúdicas (e como veiculo de
informação/sensibilização junto dos pais/educadores);
- Sensibilizar os pais/encarregados de educação para o cumprimento das regras de segurança
rodoviária e de civismo na via pública;
- Formar os educadores de infância de forma a desenvolvem autonomamente mecanismos de
educação para a circulação rodoviária, educação cívica na via pública como peões, passageiros
e futuros condutores;
- Sensibilizar a opinião pública para o uso de dispositivos de segurança no transporte de
crianças em automóveis, para um comportamento cívico mais adequada na ci rculação
rodoviária a peara o cumprimento das regras de segurança.

Actividades
- Formação de educadoras de infância/animadores com temas de prevenção rodoviária,
trauma na infância e técnicas de animação plástica;
- Desfile de carnaval com o tema da prevenção rodoviária;
- Elaboração de materiais para a construção de uma mini-cidade com o intuito de ser utilizado
no filme de animação;
- Gincanas rodoviárias inter - jardins de infância;
- Filme de animação com o tema de prevenção rodoviária.

População Alvo
7 jardins de infância da zona de Vila Nova de Gaia

Parceiros
Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), Centro Lúdico da Imagem Animada
Recursos Humanos
- Pessoal Local
- 1 coordenadora de projecto
- 3 formadores.

Financiadores
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

