Comunicado de Imprensa
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico aprendem sobre segurança rodoviária de forma lúdica

MEO Kids e Prevenção Rodoviária Portuguesa
lançam novos conteúdos para app “Vida na Estrada”
Lisboa, 29 abril 2016







MEO Kids e Prevenção Rodoviária Portuguesa relançam aplicação “Vida na Estrada”;
Aplicação em exclusivo no MEO;
Novos conteúdos e atividades, abrangendo todos os anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
Chancela da Direção-Geral de Educação do Ministério da Educação e Ciência;
MEO Kids conta neste projeto com o apoio da Fundação PT.

O MEO Kids e a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) relançam a aplicação “Vida na Estrada”, a partir de
hoje com novos conteúdos alusivos à prevenção rodoviária e vocacionados para todos os alunos do 1.º ao
4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB). A aplicação interativa de televisão é um exclusivo MEO e
encontra-se acessível, gratuitamente, para todos os clientes MEO ADSL e MEO Fibra através da app TV
MEO Kids ou do botão azul do comando MEO.
Para esta aplicação, a PRP concebeu e produziu, com a recomendação da Direção-Geral de Educação do
Ministério da Educação e Ciência, 81 atividades distribuídas por cada ano de escolaridade do 1.º CEB,
abrangendo crianças dos 6 aos 10 anos de idade. Subordinadas a várias temáticas, estas atividades abordam
os principais conteúdos pedagógicos de segurança rodoviária, visando promover a aquisição de
conhecimentos e capacidades, bem como a adoção de comportamentos e atitudes seguras no trânsito,
enquanto passageiro, peão e ciclista.
A aplicação “Vida na Estrada”, com estas atividades, permite dotar também os professores de materiais
apelativos e pedagógicos de suporte à realização de projetos de educação rodoviária. Estes materiais, para
além de sensibilizarem os pais para a educação rodoviária dos seus filhos, pretendem fomentar o seu
acompanhamento na escola, através da promoção da utilização destas atividades disponibilizadas em casa.
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A visão da PRP
Com mais de 50 anos de existência, a PRP preconiza que a educação rodoviária deve ser proporcionada às
crianças – utentes de grande vulnerabilidade no trânsito – o mais cedo possível, por forma a um contacto em
tempo útil e duradouro com a temática. A aposta contínua, ao longo da vida, na educação rodoviária é, aliás,
um dos pilares estratégicos da PRP. Nesta lógica, a PRP acredita que o desenvolvimento de atitudes e valores,
como o respeito, a responsabilidade e a tolerância, são componentes essenciais da educação para a cidadania
e, nessa ótica, contribui em projetos com a aplicação “Vida na Estrada” para promover o conhecimento e o
desenvolvimento de competências que permitam viver em segurança.
MEO Kids conta com o apoio da Fundação PT
O desenvolvimento desta aplicação MEO Kids está, ainda, enquadrado na estratégia de atuação da Fundação
Portugal Telecom (Fundação PT), caracterizada por quatro áreas de intervenção: a saúde, a acessibilidade
digital, a intervenção social e a educação. No campo da educação, em que a Fundação PT se posiciona com
programas de reconhecido mérito, como o Comunicar em Segurança, surge agora a “Vida na Estrada” com
contributos para os mais novos aprenderem na TV o que de melhor se faz na estrada.
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