
No âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e do Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e designadamente no domínio da Segurança Rodoviária, a Direção-Geral da 

Educação convida os estabelecimentos escolares a participarem, no dia 28 de abril, entre as 18:30 e as 

19:30, em modo remoto, no Webinar “Mobilidade e Educação Rodoviária”. 

 Esta iniciativa dirige-se à comunidade educativa, respetivamente, docentes, alunos, técnicos, encarregados 

de educação e outros intervenientes, e conta com a participação de:  

- Fernando Moital, Coordenador do Projeto FIXE-CITY, da Associação de Associação para a Promoção de 

uma Cultura de Segurança Rodoviária (GARE); 

- Lina Bolas, Professora da Escola André de Resende, do Agrupamento de Escolas Gabriel Pereira, em Évora;   

- Maria Noites, Aluna a frequentar o 9.º ano na Escola Gabriel Pereira, em Évora;     

- Graça Noites, Aluna a frequentar o 11.º ano na Escola Gabriel Pereira, em Évora.  

 
Este webinar tem como objetivos:  

•    Promover a sensibilização para a importância da Educação Rodoviária; 

•    Favorecer o aumento do nível de literacia em educação rodoviária; 

•    Fomentar a reflexão sobre as temáticas da mobilidade e do ambiente rodoviário;  

•    Estimular novas formas de ensino e de aprendizagem, sustentadas em redes de colaboração, que 

fortaleçam a relação escola-família-comunidade; 

•    Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de cidadania rodoviária responsável;  

•    Incentivar a participação da comunidade educativa na construção de um ambiente rodoviário mais 

seguro e mais saudável. 

 
PROGRAMA 

 
18:30  

Abertura 

•    Dr. José Carlos Sousa, Direção-Geral da Educação, Diretor de Serviços de Projetos Educativos 

 
18:40 

Sessão:  Mobilidade e Educação Rodoviária  

•    Dr. Fernando Moital, do Projeto FIXE-CITY, da Associação de Associação para a Promoção de uma Cultura 

de Segurança Rodoviária (GARE) 

•    Professora Lina Bolas - Relato do trabalho desenvolvido no âmbito do Projeto FIXECITY  

•     Maria Noites e Graça Noites – Testemunho de duas alunas sobre o trabalho desenvolvido no âmbito do 

Projeto FIXECITY   

 
19:30 

Encerramento 

Para assistir ao webinar é necessário inscrever-se, até ao dia 26 de abril, em: 

http://area.dge.mec.pt/wMobilidade 

http://area.dge.mec.pt/wMobilidade

