O que é o Pedibus?
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O Pedibus é uma “caravana” de crianças
que percorre o caminho entre a casa e a
escola a pé, sob a orientação de um adulto.
Os pais que inscreverem a sua criança no
Pedibus inscrevem-se ainda individualmente
para acompanhá-la, consoante as
necessidades e por turnos.
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Liga os pontos e pinta o teu desenho.
É provável que já a tenhas visto a
caminho da escola!

Um caminho
de descobertas!
Há mais de 20 anos que a ATE
desenvolve o Pedibus em toda a
Suíça para contribuir para a
segurança e saúde das crianças,
mas também para promover uma
mobilidade suave e respeitadora
do ambiente. Os trajetos Pedibus
tornam-se assim momentos únicos
de partilha e observação da natureza
envolvente: flores, árvores, vegetação,
animais, insetos… A oportunidade
de fazer, todos os dias, descobertas
surpreendentes e divertidas!

As vantagens do Pedibus

ATE Pedibus

– Segurança e autonomia das crianças
– Atividade física diária
– Menos poluição
– Convívio e relações sociais mais estreitas
– Economia de tempo para os pais

Com o apoio de

ATE Association transports et environnement - Bureau romand
(Associação Transportes e Ambiente - Gabinete da Suíça Romanda)
Rue des Gares 9, 1201 Genebra
Tel. 022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Junta-te ao movimento!

Pedibus,
como funciona?
É muito simples e funciona como
um verdadeiro autocarro, mas a pé.

Falem com
outros pais.
Reúnam as famílias
interessadas, bastam duas
para dar início a uma linha
Pedibus!

Contactem a vossa
Coordenação Pedibus.
Esta vai ajudar-vos a iniciar a vossa
linha e fornecer-vos material de
segurança.

Definam o funcionamento.
O itinerário, as paragens e as regras
da vossa linha são determinados
em conjunto com os outros pais.

– O itinerário e o horário são escolhidos
com base nas necessidades das famílias.
– As condutoras e os condutores
são pais ou adultos de confiança.
– A criança junta-se ao Pedibus
na paragem mais próxima,
estas são assinaladas
através de sinalética.

A nossa Coordenação
A ATE implementou Coordenações cantonais
para acompanhar os pais na aventura do Pedibus.
Estas aconselham-vos e ajudam-vos na criação e
manutenção das linhas.

Friburgo

Jura

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

jura@pedibus.ch
032 544 16 13

Genebra

Suíça alemã

geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 46

Material de segurança
e informação

Ticino

Visitem www.pedibus.ch para obter mais
informações e descarregar ou encomendar
o material disponibilizado gratuitamente!

Valais

–
–
–
–
–

Seguro contra acidentes e de responsabilidade civil
Coletes de segurança e coletes/arneses refletores
Refletores
Sinais indicadores de paragem
Cartazes e flyers

ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud
vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

Não te esqueças de nos enviar uma fotografia do
teu desenho para coordination.pedibus@ate.ch
e receberás uma agradável surpresa.

Criar uma linha Pedibus,
nada mais fácil!

