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Semana da Mobilidade

“Espaço Bicicleta” é o nome
provisório do projeto que vai
ser apresentado formal-
mente no próximo dia 27,
pelas 16.30 horas, na Escola
Secundária da Gafanha da

Nazaré. É um projeto sobre a utilização das
bicicletas por parte dos alunos.

De acordo com o Censos de 2011, a Gafa-
nha da Nazaré é a freguesia do país com
maior número de utilizadores diário da bici-
cleta.

Estima-se que, dos 800 alunos desta es-
cola, 70% usem a bicicleta como meio de
transporte diário para a escola.

O desafio para a sua criação foi lançado
em Julho passado pela Câmara Municipal de
Ílhavo (António Leandro – área de projectos
envolvendo prototipagem) e pela Universi-
dade de Aveiro (José Carlos Mota – Plata-
forma da Bicicleta e Mobilidade) e foi pela
escola bem acolhido. 

Tem o projeto três componentes: 

- uma oficina, um espaço de trabalho sob
o tema ambiente e partilha de interesse pela
bicicleta e, finalmente, um terceiro, sobre a
criação de componentes de bicicletas e im-
pressão em 3D.

O tema subjacente a este projecto é a se-
gurança.                   

Preocupa a comunidade educativa que o
uso diário da bicicleta pelos seus alunos/co-
munidade seja feito em condições não muito
favoráveis: pouco respeito pela sinalética,
condições técnicas das bicicletas, quase ine-
xistência de iluminação própria e as condi-
ções em que este uso é feito, já que há pou-
cas ciclovias e o tráfego e as vias foram tra-
dicionalmente feitas com base nos veículos
motorizados, etc.

Também este projeto é um meio de intro-
duzir esta temática nos currículos escolares,
bem como criar uma certa inovação a nível
de criação de componentes para bicicletas
pelos alunos.

Ao iniciar este ano lectivo temos já está
instalado o espaço oficina, bem como o es-
paço de trabalho sobre toda a temática, plano
de actividades, bem como o grupo de alunos
a iniciar o projeto (Curso de Eletrónica e Au-
tomação).

Está a ser aplicado agora um inquérito a
todos os alunos para se poderem obter os
dados que nos permitam elaborar um plano
de acção fundamentado e há contactos com
agentes locais com experiências na área, que
vão ser úteis neste desafio. |

A escola que não
pára de pedalar

António Rodrigues
Escola Secundária da Gafanha da Nazaré
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AGENDA

Amanhã, terá lugar na Fábrica Centro Ciência Viva, com início às 21 horas, o Debate “A mobili-
dade em bicicleta e a sinistralidade rodoviária: contributos da PSP”, uma organização conjunta
da Plataforma Tecnológica da Bicicleta e Mobilidade Suave da Universidade de Aveiro, do Cicla-
veiro e do NBicla - Núcleo da Bicicleta da AAUAv, no âmbito da iniciativa Compromisso pela Bi-
cicleta.

Não faltam ideias e possibili-
dades para incentivar desde
cedo as nossas crianças a se
deslocarem para a escola de
forma mais sustentável. Por
toda a Europa surgem progra-
mas de promoção e incentivo
pensados para o público jovem
e, por consequência, as suas
famílias. Alguns programas e
medidas que nos podem servir
de inspiração:

Cycle Kids é um programa
cujo objectivo principal é a in-
tegração de hábitos de alimen-
tação saudável e de actividade
física, precocemente nas es-
colas, de forma atractiva e di-
vertida através da bicicleta.
Através da integração no plano
curricular escolar, o projecto
contribui para que as crianças
das escolas envolvidas apren-
dam a andar de bicicleta em

segurança, aliando a actividade
física, a mobilidade e a alimen-
tação. 

CicloExpresso Oriente,uma
iniciativa de organização cívica,
onde um grupo de pais de es-
colas da mesma área, em Lis-
boa, se organizam uma vez por
semana acompanhando um
grupo de crianças que se des-
locam para a escola de bici-
cleta.

Serpente Papa-Léguas é
um Jogo da Mobilidade e, ao
mesmo tempo, uma campa-
nha que pretende incentivar as
viagens sustentáveis para a es-
cola das crianças e, claro, dos
pais (a pé, de bicicleta ou de
transportes públicos). O pro-
jecto nasce na Bélgica e espa-
lhou-se pela Europa, tendo
sido já implementado em al-

gumas escolas em Portugal
com enorme sucesso.

Cycling Games é um pro-
jecto desenvolvido pela Danish
Cyclists’Federation, que atra-
vés de jogos e actividades lú-
dicas ensina crianças desde
muito cedo a aprender a andar
de bicicleta, assim como a de-
senvolver o respeito pelas dis-
tâncias e pela partilha do es-
paço público.

Cykelscore, um projecto di-
namarquês que consiste num
programa de incentivos para a
utilização da bicicleta através
da integração de tecnologia,
contribuindo para que escolas,
empresas e municípios au-
mentem o número de utiliza-
dores, bem como façam a re-
colha de dados mensuráveis
da sua utilização. |

Promover
e incentivar
a mobilidade activa
nas deslocações
para a escola
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