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A Câmara Municipal de Ílhavo vai comemorar, no próximo dia 18 de Março (quinta-feira), 
o 6.º Aniversário da Escola Municipal de Educação Rodoviária (EMER), tendo preparado um 
programa especial para esse dia.

Para assinalar mais um ano de existência, a EMER contará com a presença especial da 
Guarda Nacional Republicana e dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, que para além de 
disponibilizarem viaturas para visita por parte das Crianças e Jovens, promoverão acções 
de sensibilização rodoviária. Neste dia estarão ainda expostos no espaço da EMER, um 
automóvel híbrido e uma scooter eléctrica, promovendo desta forma as vantagens da 
utilização de meios de transporte amigos do ambiente.

Em dia de aniversário, a EMER receberá da parte da manhã, entre as 9:15h e as 11:45h, 
alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo. As Crianças serão enquadradas em actividades lúdico-
recreativas, que visem a assimilação de conceitos de prevenção e segurança rodoviária, 
nomeadamente através de pinturas faciais, contos, jogos e, especialmente para este dia, 
as Crianças serão convidadas a decorar um postal que levarão para casa para oferecerem 
aos Pais, presente que antecipa a celebração do Dia do Pai, a 19 de Março.

Da parte da tarde, entre as 14:00h e as 17:00h, os alunos do 2.º e 3.º Ciclo participarão 
no circuito externo, numa simulação de acidente entre veículos e um peão, sendo familiarizados 
neste contexto com a principais regras e sinalização rodoviária, assim como dos procedimentos 
a adoptar em caso de acidente. Nesta fase do dia, será ainda ministrada uma sessão teórica 
de sensibilização rodoviária, que terá como público-alvo Alunos do Ensino Secundário, numa 
lógica de sensibilização e preparação de futuros condutores.

Ao longo do dia de aniversário da EMER, todas as Crianças e Jovens poderão divertir-
se no circuito externo, com a utilização das viaturas, colocando em prática os comportamentos 
adequados a ter na via pública.

Para terminar um dia recheado de actividades e muita animação, será realizado, pelas 
18:00h, o Workshop: “Segurança Rodoviária - A Condução Defensiva como Instrumento de 
Combate à Sinistralidade”, o qual contará com a participação da Prevenção Rodoviária 
Portuguesa e da Guarda Nacional Republicana.

A EMER encontra-se aberta ao Público, em regime livre, todos os quartos sábados de 
cada mês, funcionando ao longo do ano no seu horário normal e de forma gratuita, mediante 
marcação prévia.

Desde a abertura, a Escola Municipal de Educação Rodoviária, situada junto à Piscina 
Municipal da Gafanha da Nazaré, foi visitada por 14.765 Crianças e Jovens de vários 
Estabelecimentos de Ensino do Município de Ílhavo e de toda a região Centro, sendo que 
3.332 fizeram-no durante o último ano.

Atendendo às condições que possui, a EMER pode ainda ser utilizada para a realização 
de Festas de Aniversário e outros eventos, segundo condições e disponibilidade a acordar.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos,                                              

Guilherme Teixeira Carlos, Eng.
Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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