Projecto de
mobilidade pré-POP
A JUNTA DE FREGUESIA DE ARADAS VAI APOSTAR
NO USO DA BICICLETA A PARTIR DO PRE-ESCOLAR
No próximo dia 01 de junho a Junta de Freguesia de Aradas vai
dar inicio à implementação de um Projeto na Freguesia
destinado a realizar atividade de mobilidade sustentável,
visando aumentar a sensibilidade, a compreensão das
crianças e a necessidade de adotar práticas ambientalmente
sustentáveis.
A atividade será desenvolvida no Largo Acácio Rosa, e
abrangerá 257 crianças do ensino pré-escolar público e
privado, adquirindo a Junta mais de 40 bicicletas e capacetes
que serão repartidos entre todos os estabelecimentos de
ensino da freguesia, além dos 5 Kits BOX PréPOP que apoiarão
as atividades a desenvolver dentro e fora dos recintos
escolares. Sendo intenção da Junta de Freguesia, alargar o
projeto a todas as crianças do ensino básico da Freguesia, nos
próximos anos.
Esta aposta da Junta de Freguesia de Aradas no uso da
bicicleta torna-nos a Junta de Freguesia Portuguesa com
maior rácio de bicicletas disponibilizadas por número de
alunos do ensino público, com uma bicicleta por cada 4
crianças do pré-escolar. Atualmente os números nacionais são
de uma bicicleta para mais de dez alunos*.
*Dados recolhidos no estudo “Volta a Portugal, em busca, da
Bicicleta
Num esforço para criar boas práticas no uso da bicicleta a JF
Aradas apostará no projeto PréPOP, o qual tem como principal
objetivo realizar atividades de educação para a mobilidade
sustentável, dirigidas a crianças do Pré-Escolar (dos 2 aos 5
anos), incluindo crianças com NEE’S, que visem aumentar a
sua sensibilidade e compreensão para a necessidade de
adotar práticas ambientalmente sustentáveis.
As abordagens pedagógicas assentam em metodologias
colaborativas, com ênfase na experimentação e na promoção
da aprendizagem por via da interação, do exemplo, do jogo e
do lúdico.
Pode dizer-se que «o PréPOP é um projeto a brincar que tem
que se levar a sério». Através do lúdico e da brincadeira

quer-se incutir nas crianças que o uso da bicicleta e a adoção
de práticas amigas do ambiente no contexto social e urbano
são atividades que ajudam o planeta. Para tal, serão
promovidas ações capazes de: aumentar a destreza e
capacidades motoras das crianças no uso da bicicleta,
desenvolver as suas capacidades criativas para reciclar e
reutilizar, educá-las para o respeito por todos, condutores,
peões e utilizadores de qualquer meio de transporte e
estimulá-los para a adoção de práticas amigas do ambiente e
comportamentos cívicos adequados.
Desenvolvido pela agência NunoZamaro Indústrias e apoiado
pela Associação Patrulheiros, contará ainda com formações
presenciais e up grades online para todos os estabelecimentos
de ensino envolvidos.
Salientamos ainda, que no mesmo dia 1 de Junho, Dia da
Criança será desenvolvida uma atividade lúdica com música,
dança e figurantes nas Escolas Básicas da Freguesia, visando
proporcionar uma interação física, motora e social às trezentas
e trinta crianças do ensino básico, visando atenuar os efeitos
nefastos da pandemia, promovendo o bem-estar físico e
psicológico e proporcionando momentos de alegria e de lazer.

Realçamos que todas as atividades , que abrangerão mais
de 580 (quinhentas e oitenta) crianças, cumprirão
escrupulosamente as normas de segurança e sanitárias
em vigor.
Com estima,
A Presidente da Junta de Freguesia,
Catarina Barreto

