






O Perfil do Aluno e a Bicicleta

A ecologia e o ambiente estão seguramente na agenda do

momento conseguindo mesmo juntar os líderes mundiais para

discutir as soluções dos problemas ambientais que hoje nos

assolam. Não será então a altura ideal para também incluir

estes assuntos na agenda escolar e enquadrá-los no perfil do

aluno?

A escola pode assumir-se assim numa “organização” para os

alunos, contrariando um passado de alienação da realidade,

quando adota um projeto educativo mais verde capaz de, em

cada dia, proporcionar na sua comunidade experiências

transformadoras do ponto de vista da sustentabilidade.

A Agenda/Narrativa hoje: 
Sustentável 



Combinar a bicicleta com um perfil desejado do aluno

pressupõe uma tarefa engenhosa, mas ao mesmo

tempo atrativa. Ligar estes dois objetos afigura-se um

desafio estimulante dada a natureza aparentemente

distinta dos mesmos, embora pertinentes e atuais.

Sim, porque hoje na nossa Escola discute-se e reflete-

se acerca do seu papel na formação dos jovens e o

impacto das suas aprendizagens na qualidade do

exercício de uma futura cidadania que se pretende

consciente e responsável.
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A bicicleta surge neste quadro enquanto possível

ferramenta promotora dos valores e princípios preconizados

nesta visão de aluno “Livre, autónomo, responsável e

consciente de si próprio e do mundo que o rodeia. Capaz de

lidar com a mudança e a incerteza” in cartaz promocional do

Perfil do Aluno.

Este documento de referência também salienta a necessidade

de “reconhecer a importância dos diferentes saberes para a

sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de

Portugal e do mundo” e nada melhor do que uma engenhoca

universal de duas rodas (BICICLETA), símbolo identitário de

uma infância feliz e sedenta de aventura, para potenciar os

valores de uma cidadania responsável.

Bicicleta - a geringonça adequada?

Guimarães a Pedalar
(foto do evento no âmbito da Semana da Mobilidade em 2011)



Projetos mobilizadores capazes de induzir novos hábitos?O tema da mobilidade sustentável é sensível à maioria dos

cidadãos que acolhem com agrado os vários eventos e

iniciativas pontuais que ocorrem predominantemente aos fins

de semana. A atitude altera-se quando se trata de programas e

propostas que exigem mudanças profundas nos

comportamentos como é o caso da adesão ao transporte ativo

nas deslocações diárias para o emprego ou para escola.

Todavia, são alguns os exemplos de tenacidade e

inconformismo de projetos que tentam recolocar a bicicleta na

ordem do dia e incutir na comunidade novos hábitos de

mobilidade ativa para cumprir o trajeto para o trabalho e para

a escola, mobilizando assim os cidadãos e os alunos para a

adoção de estilos de vida saudáveis.



Neste contexto de mudança, que outro cenário se poderia 
desejar senão aquele que permitiria uma deslocação 
independente dos alunos, libertando os pais dessa tarefa e 
permitindo simultaneamente uma redução do trânsito. A 
bicicleta possibilitaria um vínculo afetivo ao território através 
de uma fruição plena e de descoberta do percurso de e para a 
escola, promovendo nos alunos competências de autonomia e 
capacidade de adaptação a situações novas e imprevistas. Que 
outro meio de locomoção se afiguraria mais popular e atrativo 
aos olhos de uma criança e jovem que uma bicicleta, capaz de 
lhe proporcionar sensações de liberdade e felicidade. Se há um 
divertimento capaz de motivar, mobilizar e sensibilizar as 
crianças para a adoção de estilos de vida saudáveis e combater 
a epidemia do século (obesidade infantil) este seria certamente 
a bicicleta. Que outro transporte permitiria uma deslocação 
ativa e hábil para a escola, favorável ao seu desenvolvimento 
psicomotor, garantindo assim um aumento substancial dos seus 
tempos de atividade física? A bicicleta com certeza.

Cenários desejados



O impacto das mudanças previstas neste cenário mais “ativo” e saudável de deslocação no caminho de casa para a

escola poderia representar, a médio prazo, um salto qualitativo na vida dos alunos e contrariar a tendência do recurso

aos transportes motorizados, promotores de estilos de vida sedentários.

Uma escola com mais pedal para um estilo de vida melhor

Cabe à escola estabelecer cenários e prioridades no âmbito das transformações esperadas no domínio da 
sustentabilidade ambiental, permitindo assim cativar a comunidade educativa para o tema da mobilidade ciclável e 
sobretudo fomentar a reflexão acerca dos benefícios do transporte ativo e a sensibilização para a adoção de estilos de 
vida saudáveis.



Fim

O João subiu para a bicicleta, que rangeu aflitivamente. Às primeiras pedaladas, 
ela respondeu com estalidos, como os ossos de um velho que se levanta de uma 
cadeira, mas pouco depois já rolava pela estrada abaixo. Ele pedalou com mais 
força e atravessou o ar morno da manhã. Sentia não sabia o quê que o 
empurrava para diante. Cheirava-lhe não sabia a quê, sabia-lhe não sabia a quê. 
E esse “não sei quê” era liberdade. Estava dentro dele e à volta dele, por todo o 
lado. Também ele era um rapaz numa bicicleta azul e também ele levava a flor 
da liberdade numa manhã de Abril. Com ela, podia ir até onde quisesse. Por isso, 
pedalou ainda com mais força e avançou a sorrir na direcção do Sol.

O Rapaz da bicicleta azul
(Álvaro Magalhães)


