PÉS NO CHÃO E NOS PEDAIS…
VAMOS AJUDAR A DESENHAR A ROTA PARA A ESCOLA!
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ANTES DE COMEÇAR É IMPORTANTE SABER:
O que é uma rota segura?
Uma Rota Segura Para a Escola é um percurso para a escola devidamente identificado e
comunicado que tem como objetivo estimular e incentivar as deslocações para escola a
pé e de bicicleta. Por isso estas rotas devem oferecer melhores condições de maior conforto
e segurança.
Como vamos definir a(s) rota(s)?
Para identificar e sinalizar estas rotas, precisamos da ajuda de quem as usa e/ou vai usar e por
isso a participação da comunidade escolar é tão importante.
Nesta fase precisamos de conhecer as várias possibilidades de rotas através de caminhadas e
pedaladas exploratórias recolhendo dados importantes para avaliação e determinantes para a
definição e identificação da rota que será sinalizada.
Para isso pedimos ajuda no preenchimento da FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ROTA. Pode e deve ser
preenchida em família ou no caso de alunos mais velhos podem-no fazer sozinhos ou com um
amigo. Requer sempre que seja preenchido após uma caminhada e ou pedalada pelo percurso
que escolheram analisar de casa até à escola.
IMPORTANTE
Ao fazer esta avaliação devem ter bem presente o
objetivo deste diagnóstico e da recolha destes dados.
É importante olhar para os percursos com outros
olhos, mais atentos a todos os obstáculos que muitas
vezes já nos habituámos a ver e nem reparamos mas
que podem ser dissuadores para outras pessoas, por
exemplo carros mal estacionados, passadeiras mal
colocadas ou inexistentes, semáforos que não
funcionam, ausência de passadeiras ou passeio, má
iluminação, passeios estreitos, obstáculos cno meio
de passeio, saídas de garagem perigosas, zonas de
passagem de carros com grande velocidade, etc.
Também é importante perceber os pontos de
vantagem, como por exemplo zona mais
movimentada com mais vizinhos ou comércio local
que torna mais vivida e por isso mais segura, sombras,
zonas cobertas ou de abrigo da chuva, jardim ou
parque, áreas sem trânsito, boa iluminação, passeios
largos, zona de velocidade reduzida, passadeira,
ciclovia, etc.
contactos: rotaseguraparaescolaaveiro@gmail.com
http://rotaseguraparaaescola.pt/

DICAS
Tentem sempre registar com fotografia e descrever as situações. Para
facilitar escrevam em papel uma
legenda fácil de perceber e tirem
fotografia com o papel à frente.
MATERIAL NECESSÁRIO:
• Telemóvel ou máquina fotográfica
(registo fotográfico ou vídeo);
• Mapa impresso ou digital (ver link
para download ou coordenadas
GoogleMaps);
• Ficha de apoio impressa para
preencher ou digital caso prefiram
preencher no ecrã;
• Marcadores (ou lápis de cor)
vermelha, amarela e verde.
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FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ROTA
IDENTIFICAÇÃO AVALIADOR(A)
Nome(s):
Escola:
Telefone e email
Data da Avaliação:

Avaliação é a pé

ou de bicicleta

ANÁLISE DA ROTA EM 3 PASSOS:
1. Identificar os pontos fortes desta rota. O que consideram positivo nesta rota?

2. Identificar os pontos fracos desta rota. O que consideram menos positivo nesta rota?

contactos: rotaseguraparaescolaaveiro@gmail.com
http://rotaseguraparaaescola.pt/

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE ROTA
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3. Desenho da rota (ver mapa de apoio)
Considerando a rota que estão a avaliar, desenhem-na no mapa em papel ou na app GoogleMaps
através de uma linha contínua que pode ter várias cores, utilizando a escala cromática do semáforo:
vermelho perigo, verde segura, amarelo moderado.

OBSERVAÇÕES

contactos: rotaseguraparaescolaaveiro@gmail.com
http://rotaseguraparaaescola.pt/

