
Para as crianças de todas as idades, andar de bicicleta é uma experiência
estimulante e gratificante, na qual têm oportunidade 
e exercitar, socializar e explorar o ambiente envolvente.

Andar de bicicleta em ambientes escolares não só 
desenvolve a consciência cívica, como também 
contribui para os objetivos de descarbonização e 
mobilidade sustentável. 

AcreditamoAcreditamos que a inclusão da mobilidade em 
bicicleta no ensino pré-escolar criará uma cultura 
de ciclismo, dentro e fora das escolas. Desta forma, 
o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas 
de Arganil procuram de uma forma objetiva dar 
resposta, àquilo que têm sido alguns programas de 
escala nacional, "Desporto Escolar sobre rodas" e 
"O"O Ciclismo vai à Escola", desenvolvidos no âmbito 
da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 
Ciclável 2030 e do Programa Nacional de Ciclismo 
para Todos.

Sensibilizar e consciencializar a comunidade em 
geral e em especial a comunidade escolar, para 
a importância de alterarem os seus padrões 
de consumo, tornando-se consumidores mais 
sustentáveis e responsáveis, concorrendo assim 
para os pilares da Valorização do Território e da 
Economia Circular.

O parceiro estratégico deste projeto é o 
Agrupamento de Escolas de Arganil, uma vez que, 
será em contexto escolar que estas atividades 
serão desenvolvidas. Neste sentido, vamos procurar 
que todas as crianças com idades dos 3 aos 5 anos 
a frequentar o Agrupamento de Escolas de Arganil o 
possam integrar.

EstEsta parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Arganil contempla o envolvimento dos Cursos 
Profissionais: 
- Técnico/a de Desporto - colaboração no processo 
pedagógico através apoio  técnico nas sessões;
-- Técnico/a de Manutenção Industrial – Variante 
Mecatrónica - verificação e reparação das 
bicicletas que necessitem.

Pode entregar a bicicleta na Escola que frequenta o 
seu educando, ou contatar a respetiva Freguesia e 
articular a recolha da bicicleta.

EsperamoEsperamos o melhor acolhimento deste projeto 
por toda a comunidade de forma a que possamos 
todos em conjunto dar as “primeiras pedaladas” do 
projeto “Crescer a Pedalar” e começar a construir o 
futuro hoje.

O Projeto “Crescer a Pedalar” 
abrange várias dimensões:

Objetivos
Parceiro estratégico

Onde posso entregar a bicicleta?

PROJETO
“CRESCER A PEDALAR”


