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1. Introdução
Este manual tem como objectivo fornecer ins-
truções de caracter geral para a boa utilização e 
navegação do ponto de vista UI ( user interface) 
para o portal “Juniór Seguro” da ANSR.

ORGANIZAÇÃO
Este portal disponibiliza recursos educativos 
digitais de educação rodoviária (REDER), orga-
nizados em quatro níveis de escolaridade: Pré-
-escolar, 1º Ciclo, 2º Ciclo e 3º Ciclo do Ensino  
Básico, representados por quatro cores: azul, 
verde, laranja e vermelho respectivamente.

Dentro de cada nível de escolaridade, os REDER 
estão separados por temáticas onde o  utiliza-
dor pode escolher a ação/papel que pretende 
experienciar: “vou a pé” (como peão),  “vou 
de carro” (como passageiro), “vou de bicicleta” 
(como condutor) e “eu e os outros” (como ci-
dadão).

Em cada temática, os REDER são disponibiliza-
dos em conjuntos de 3 ou 4 actividades, que 
abordam o mesmo conteúdo, mas em etapas 
diferentes como:

1. Vamos Aprender
Pretende-se fornecer informação e conteúdos 
específicos relacionados com os conhecimen-
tos e capacidades relevantes para a adoção de 
comportamentos adequados nos diversos pa-
péis que a criança ou jovem pode assumir em 
ambiente rodoviário.

2. Vamos Relembrar
Destina-se a fazer uma revisão e sistematização 
dos assuntos abordados na atividade anterior. 
Com a repetição dos conteúdos, visa-se refor-
çar a apreensão dos conhecimentos.

3. O que tu já sabes
Este recurso é apresentado sob a forma de 
avaliação (Quiz), onde o número de respostas 
certas e erradas define o final da atividade. O 
utilizador será incentivado a realizar outras ati-
vidades quando dá respostas erradas ou recebe 
um certificado de participação, caso dê todas as 
respostas certas.

OS REDER
Os REDER são disponibilizados nos seguintes 
formatos:

• HTML 5 & CSS 3 
Para conteúdos disponibilizados na Rede com 
interatividade;

• PDF 
Para conteúdos estáticos que poderão ser des-
carregados para o computador do utilizador, 
para visualização posterior;

• MP4 
Para ficheiros em vídeo, codificação em H. 264 
e som em AAC encapsulado; 

Cada recurso é acompanhado por indicações 
sobre a sua exploração pedagógica.

Todos os REDER respeitam o direito de autor e 
a propriedade intelectual e detem licença Crea-
tive Commons BY-NC-SA.
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2. Sobre o site

No âmbito da Revisão Intercalar da Estratégia 
Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR) para 
o período 2013-2015, foi aprovado um plano 
de “Ações Chave” que consta do anexo à Reso-
lução do Conselho de Ministros n.º 5/2014, de 
13 de janeiro. De acordo com o mesmo, cabe 
à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviá-
ria (ANSR), no contexto do Objetivo Operacio-
nal n.º 1 - “Programa e Iniciativas de Educação 
e Formação para o Desenvolvimento de uma 
Cultura de Segurança Rodoviária”, Ação-Chave 
n.º 1.14, assegurar a conceção, a produção e 
a disponibilização de recursos educativos em 
formato digital e interativo, subordinados a vá-
rias temáticas, destinados às crianças da edu-
cação pré-escolar e aos alunos dos três ciclos 
do ensino básico, tendo em vista promover a 
aquisição de um conjunto de competências que 
proporcionem uma integração segura no meio 
rodoviário. Efetivamente, uma das tarefas mais 
difíceis em matéria de prevenção e segurança 
rodoviária é atuar sobre o comportamento das 
pessoas, de modo a que as suas atitudes con-
tribuam para uma redução do risco inerente à 
circulação rodoviária.

Uma das formas de o conseguir, talvez mesmo a 
mais eficaz, é através da informação/formação 
de crianças e jovens, já que estes estão desper-

tos para a apreensão de novos conhecimentos, 
influenciam as gerações mais velhas, além de 
serem os adultos do futuro. Deste modo, a so-
lução preconizada para transmitir conhecimen-
tos de segurança rodoviária no contexto escolar 
consiste na produção de recursos educativos 
diversificados - instrumentos de apoio e de 
trabalho, que visam articular os interesses da 
população mais jovem com a informação que 
se considera imprescindível para fazer face aos 
perigos diários do trânsito.

O objetivo é facultar aos mais novos a apren-
dizagem sequencial e progressiva de compor-
tamentos seguros a adotar enquanto utentes 
da via pública, i.e., na qualidade de peões, 
passageiros e condutores. Pretende-se, assim, 
favorecer a abordagem da temática da educa-
ção rodoviária em contexto escolar, de modo a 
que esta se constitua como parte integrante do 
processo de desenvolvimento dos indivíduos, 
acompanhando-os ao longo dos diversos anos 
de escolaridade. Espera-se, pois, que o Júnior 
Seguro, ao possibilitar o acesso online a uma sé-
rie de recursos destinados a serem usados e ex-
plorados no âmbito das atividades educativas, 
venha a dar resposta a esta pretensão e contri-
bua para a implementação de uma nova cultura 
de cidadania e segurança rodoviárias.
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Organigrama do site com acesso directo a todas as páginas.

3. Mapa do site
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4. Homepage

Acesso às paginas de recursos educativos 
digitais de educação rodoviária (REDER), 
agrupados em 4 níveis - educação pré-
escolar, 1,º, 2.º e 3.º ciclo do ensino básico. 

As diferentes cores identificam o nível de 
educação: pré-escolar, 1,º, 2.º e 3.º ciclo do 
ensino básico. 

pré-
escolar

10 ciclo
do ensino

básico

20 ciclo
do ensino

básico

30 ciclo
do ensino

básico

Menu principal de navegação para páginas 
de informações gerais do site.
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5. Páginas de atividades

Acesso à pagina inicial Menu principal Pesquisa

Nível de Escolaridade identificada no título 
da página assim como na cor de fundo.

Links de navegação com indicação da 
localização atual do usuário e níveis 
superiores da estrutura

Barra lateral com acesso a conteúdos 
complementares e de apoio:

1. Dicas 
2. Ambiente Rodoviário 
3. Factos e Mitos 
4. Glossário 
5. Help Desk

Os REDER estão organizados por sub-temas, 
e apresentam-se sob 3 tipos diferentes de 
recursos:

1. Vamos aprender 
2. Vamos relembrar 
3. O que tu já sabes

1. Vamos aprender

Pretende-se fornecer informação e 
conteúdos específicos relacionados com os 
conhecimentos e capacidades relevantes 
para a adoção de comportamentos 
adequados nos diversos papéis que a criança 
ou jovem pode assumir em ambiente 
rodoviário. 

Para aumentar 
ou diminuir o 
tamanho da letra.

Separadores para a visualização dos REDER 
organizados pelos temas:

1. Vou a pé (peão) 
2. Vou de carro (passageiro) 
3. Vou de bicicleta (condutor) 
4. Eu e os outros (cidadão)

2. Vamos relembrar 
Destina-se a fazer uma revisão e 
sistematização dos assuntos abordados 
na atividade anterior. Com a repetição dos 
conteúdos, visa-se reforçar a apreensão dos 
conhecimentos.

3. O que tu já sabes 
Este recurso é apresentado sob a forma 
de avaliação (Quiz), onde o número de 
respostas certas e erradas define o final 
da atividade. O utilizador será incentivado 
a realizar outras atividades quando dá 
respostas erradas ou recebe um certificado 
de participação, caso dê todas as respostas 
certas.
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6.1. Video

Fechar a atividade e voltar à página anterior

Reproduzir o video

Fechar a atividade e voltar à página anterior

Nível de Escolaridade

Titulo da atividade.

Área de reprodução da atividade.

Atualizar a atividade

Testa o que já sabes.

Links de navegação com indicação da 
localização atual do usuário e níveis 
superiores da estrutura

6. interface reder
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6.2. slideshow

Setas de navegação para avançar ou 
retroceder a reprodução de slides.

Mensagem final com link directo à pagina 
anterior.

Botões “voltar” e “continuar” para avançar 
ou retroceder a reprodução da banda 
desenhada

6.3. banda desenhada
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6.4. jogos

Jogos de Arrastar

Neste tipo de atividade, é pedido ao 
utilizador que arraste elementos dentro da 
área de reprodução.

Jogos de Selecionar

Neste tipo de atividade, é pedido ao 
utilizador que clique sobre o(s) elementos 
dentro da área de reprodução.

Sopa de Letras

Neste tipo de atividade, é pedido ao 
utilizador que procure palavras à direita que 
façam sentido nas frases à esquerda.
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Jogo da Memória

Neste tipo de atividade, é pedido ao 
utilizador que clique sobre o(s) elementos 
dentro da área de reprodução a fim de 
encontrar pares de imagens iguais.

Jogo do percurso

Nesta atividade, é pedido ao utilizador 
que use as teclas cursoras para definir um 
percurso.

Em caso do uso de um tablet é dada a 
hipotese de uso de um teclado virtual 
acedido pelo botão “Teclas Virtuais”.
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6.5. quiz

Iniciar a atividade

Clicar na resposta certa.

No nível Pré-escolar as respostas estão em 
forma de imagem. Clicar na imagem certa.

Gráfico de progressão e desempenho: 
 - Perguntas por responder 
 - Respostas certas 
 - Respostas erradas
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PARABÉNS!

Acertaste em todas as respostas. 
Imprime o teu diploma

IMPRIMIR

Estás no bom caminho. 
Queres jogar outra vez?

sim não

Precisas de te esforçar mais para estares 
em segurança. Queres jogar outra vez para 

conseguires o teu diploma?

sim não

JúNIOR SEGURO

Por ter conseguido terminar a atividade “O que 
tu já sabes”, do tema “Vou a pé”, com todas 

as respostas certas. 

O portal Júnior Seguro atribui este diploma a

 ,     de                    de 

Mensagem de certo ou errado com a 
respectiva justificação.

Botão de navegação para a pergunta 
seguinte.

Mensagem final do quiz conforme o 
desempenho do utilizador.

Possibilidade de impressão de diploma com 
todas as respostas certas.



MANUAL DE UTILIZAÇÃO

SOPA DE LETRAS

Conduzir uma bicicleta traz-te muita liber-
dade, mas também responsabilidade pela 
tua segurança e pela das outras pessoas.

Antes de te aventurares na estrada, há 
algumas regras fundamentais que deves 
conhecer. Deixamos-te alguns tópicos e 
desa�amos-te a descobrir quais são essas 
regras, para as poderes pôr em prática. 
Podes consultar o Código da Estrada, a 
internet ou perguntar a pessoas mais 
velhas e mais experientes.

Aprende as regras de trânsito 
para bicicletas

Consulta também estes materiais:

Escreve as regras que aprendeste num folheto ou cartaz, para poderes partilhar 
com quem te rodeia: os teus professores ou professoras, colegas, amigos e 
amigas, a tua família. 

3º Ciclo ensino báSico

JúNIOR SEGURO

NOME DATA  ____/____/____

http://www.ansr.pt/Campanhas/Documents/Breve%20guia%20de%20veloc%C3%ADpedes%202014/Folheto_Guia_Velocipede_090714_WEB_folhas_separadas.pdf 

http://www.ansr.pt/SegurancaRodoviaria/Publicacoes/Documents/GUIA%20CONDUTOR%20VELOC%C3%8DPEDE.pdf 

-Breve Guia

-Guia Condutor de Velocípede

6.6. pdf

Recursos imprimiveis para desenhar, pintar, 
recortar, colar, jogar, ler, registar, debater, 
etc.
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EDUCAÇÃO PRÉ-esCoLAR

JúNIOR SEGURO

NOME DATA  ____/____/____

	 Dicas

Eu e os Outros

•	 A	rua	é	de	todas	as	pessoas,	por	isso	todos	temos	que	fazer	a	nossa	parte	
para	evitar	os	acidentes.

•	 Ajuda	as	outras	pessoas,	em	especial	os	que	têm	mais	diiculdade	que	tu:	
os	bebés,	as	grávidas,	as	pessoas	idosas	e	as	pessoas	com	diiculdades	a	
deslocarem-se.

7. dicas

8. ambiente rodoviário

Clicar para abrir pdf

Recurso imprimivel em formato pdf
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9. factos & mitos

10. glossário
Existe um glossário em cada nível de 
escolaridade com uma lista alfabética dos 
termos usados e sua definição. 

Em cada nível de escolaridade, existe uma 
lista de ideias e conceitos caracterizados 
como factos e mitos. Ao clicar sobre estes, 
surge a  sua justificação, com o reforço visual 
de sinal verde ou vermelho.
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11. help desk

Em cada nível de escolaridade, existe um 
formulário de contacto onde o utilizador 
poderá colocar dúvidas ou questões 
relacionadas com as atividades.

12. Familias & docentes
Esta página é orientada principalmente para as famílias e docentes. Aqui poderá encontrar dicas, 
concelhos e recomendações sobre segurança rodoviária, organizados sob os mesmos temas 
dos REDER (Vou a pé, Vou de carro,  Vou de bicicleta e Eu e os outros) assim como links úteis e 
descarregamentos.
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13. contactos

14. acessibilidades

Na página de contactos está indicado o 
número de telefone, o e-mail e morada da 
ANSR.

Atualmente a portabilidade dos sistemas WEB 
para smartphones e tablets é um fator cada vez 
mais importante. No entanto, a diversidade des-
te tipo de dispositivos é relevante e  os browsers 
que estes utilizam para a navegação na internet 
são muitos e distintos, havendo ainda pouca 
normalização que garanta heterogeneidade na 
interpretação das tecnologias envolvidas no de-
senvolvimento dos portais. 
Assim, a solução adotada na presente proposta 
para a resolução das questões supramenciona-
das é o desenvolvimento com a utilização de 
interfaces que se adaptem automaticamente 
ao ecrã do dispositivo que as acede sem que o 
utilizador necessite de instalar qualquer plug-in 
para o efeito, tal é conseguido pela utilização da 
tecnologia responsive.  O portal que se apresen-
ta apenas necessitará de plug-in’s ou software 
terceiro para a leitura de pdf’s, ePUB e Mobipo-
cket  e o utilizador será notificado nesse sentido.

Nesse sentido, o endereço utilizado para o 
acesso ao portal será sempre o mesmo, seja 
acedido por um dispositivo móvel ou por um 
Desktop, ficando o esforço da deteção do tipo 
de dispositivo, e consequente tipo de dispo-
sição de conteúdos a apresentar, no lado das 
media queries (tecnologia Cascading Style 
Sheet3), passando assim o esforço do proces-
samento envolvido para o lado do browser, 
contribuindo assim para que a robustez do 
portal não fique  comprometida com o cresci-
mento do volume de conteúdos e número de 
utilizadores. Assim, o web design contemplado 
na presente proposta é baseado em elemen-
tos presentes nas frameworks jQuery, Twitter 
Bootstrap e createJS, garantindo assim a reso-
lução de grande parte dos problemas ineren-
tes à compatibilidade das funcionalidades e 
visualização de conteúdos entre os browsers 
mais populares.  
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Manual 
Júnior Seguro

15. especificações técnicas

HTML5

JavaScript

JQuery

CSS3

Boostrap 3.0

Create JS

Sound JS

Canvas

Tencologia usada para a 
elaboração da plataforma

Tencologia usada para a 
criação de cada atividade 
inserida na plataforma

LINGUAGENS USADAS NO DESENVOLVIMENTO:

16. suporte técnico
Em caso de avaria, falha ou bloqueio do portal, é favor contactar:

Parque de Ciências e Tecnologia de Oeiras 
Avenida Casal de Cabanas, 
Urbanização de Cabanas Golf, n.º 1 
Tagus Park 
2734-507 Barcarena

Tel.: 214 236 907 (das 09:00 às 17:00)

E-mail: transito@ansr.pt



www.opticreative.pt
www.optimyzer.pt


