Comunicado de Imprensa

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico aprendem sobre segurança rodoviária de
forma lúdica num novo portal de jogos

Prevenção Rodoviária Portuguesa adapta
app “Vida na Estrada” à web
Lisboa, 20 abril 2018





Prevenção Rodoviária Portuguesa apresenta novo site “Vida na Estrada”;
Conteúdos e atividades abrangem todos os anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico;
Chancela da Direção-Geral de Educação do Ministério da Educação e Ciência;
Cerimónia de apresentação do novo portal www.vidanestrada.prp.pt contou com a
presença do Secretário de Estado da Educação

A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) adaptou a aplicação “Vida na Estrada” à web, e
apresentou-a ontem, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado da
Educação Dr. João Costa e do Diretor-geral da Educação, Dr. José Vítor Pedroso, entre outras
entidades.
"Vida na Estrada" é um portal de jogos de prevenção rodoviária para alunos do 1.º Ciclo do
Ensino Básico. Utilizando uma estratégia de game-based learning, o projeto traz a linguagem dos
jogos para a educação, atraindo desta forma o público mais jovem. Os jogos 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.
Estas atividades foram concebidas e produzidas pela PRP, com a recomendação da Direção-Geral
da Educação do Ministério da Educação e Ciência, e compõem-se de 81 atividades distribuídas
pelos 4 anos de escolaridade do 1.º CEB, abrangendo crianças dos 6 aos 10 anos de idade.
A disponibilização destas atividades num portal permite dotar os professores de materiais
apelativos e pedagógicos de suporte à realização de projetos de educação rodoviária, e
sensibilizar os pais para a educação rodoviária dos seus filhos, fomentando o seu
acompanhamento na escola, através da promoção da utilização destas atividades disponibilizadas
em casa.
Para José Miguel Trigoso, Presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa "As atitudes e os
comportamentos adquiridos enquanto criança são determinantes na forma de nos comportarmos
ao longo da nossa vida. Na estrada, constituem muitas vezes a diferença entre a vida e a morte –
a nossa e a dos outros com quem partilhamos o espaço rodoviário. É por isso que a PRP
considera, desde sempre, que a educação rodoviária é um instrumento decisivo na luta
permanente contra a insegurança rodoviária."

www.vidanestrada.prp.pt
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Sinistralidade Rodoviária Infantil
Entre 2010 e 2016, morreram nas estradas portugueses 91 crianças com idade até 14 anos.
Comparativamente com a UE, este grupo etário tem menos peso no total de vítimas mortais – em
Portugal, em 2016, representou 1.2% do total de vítimas mortais, contra 2.5% na UE. O número
de vítimas mortais por milhão de habitantes neste grupo é também menor em Portugal (5) do que
na UE (8).
Em Portugal, neste grupo etário, há uma maior percentagem vítimas mortais por atropelamento
(37% contra 30% na UE) e pelo contrário, há uma menor percentagem que circulavam em
automóveis ligeiros (39% contra 48% na UE) e em bicicletas (10% contra 13% na UE).
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 como a aplicação “Vida na Estrada” para promover o conhecimento e o desenvolvimento
de competências que permitam viver em segurança.
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