
 

 

EDUCAR A PEDALAR 

 

 

A Guarda Nacional Republicana, através da Secção de Prevenção Criminal e 

Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão, no 

próximo dia 18 de junho de 2022, pelas 09:00,  em articulação com a equipa de Ciclismo 

Tavfer – Mortágua – Ovos Matinados,  Ciclo Clube Pedais do Dão, Associação de Pais de 

Santa Comba Dão e Associação de Ciclismo da Beira Alta, no âmbito do projeto “Educar 

a Pedalar”,  vão promover uma ação de sensibilização de segurança rodoviária, 

destinada a crianças com idades compreendidas entre os 09 e os 14 anos, com a 

participação das suas famílias, dividindo-se em componente teórica e prática. 

Pretende-se dotar as crianças, com conhecimentos teóricos e práticos, para que possam 

conduzir os velocípedes na via pública de uma forma mais segura, assim como retirar 

algumas dúvidas sobre regras de segurança.  

Nos conteúdos teóricos serão abordados, as principais regras de segurança rodoviária, 

referentes à condução de um velocípede, com a participação de elementos da equipa 

de ciclismo Tavfer – Mortágua – Ovos Matinados, onde serão transmitidos alguns 

conhecimentos técnicos a ter em conta, tais como, ajustar a bicicleta ao tamanho do 

ciclista; pressão do ar a utilizar nos pneus; reparação de um furo; entre outros conselhos 

uteis. 

A componente prática, será direcionada para as crianças, vertendo inicialmente por uma 

prova de perícia nas instalações do Comando da GNR de Santa Comba Dão, com o apoio 

do Ciclo Clube Pedais do Dão e da Associação de Ciclismo da Beira Alta, seguindo-se um 

passeio pelas Ruas de Santa Comba Dão, colocando-se as crianças em contacto com a 

realidade, e aplicando os conhecimentos adquiridos, com o apoio dos ciclistas 

profissionais e por elementos da equipa ciclo da GNR. 



 

Material necessário para a ação: 

• bicicleta e respetivo equipamento, que será identificado no momento da 

inscrição, sendo que o capacete será obrigatório; 

Caso não tenham bicicleta ou capacete, no ato da inscrição devem fazer referência, 

para ser disponibilizado material. 

 

Faça a sua inscrição, até ao dia 14 de junho, através do endereço de e-mail: 

ct.vis.dscd.npe@gnr.pt 

Para qualquer informação adicional, poderá contactar 961195322. 
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