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O transporte ativo refere-se ao uso de meios fisicamente 
ativos durante as viagens, em oposição ao uso de
transporte motorizado, como carros. Os meios de
transporte ativo mais comuns são caminhar e andar de
bicicleta, mas também inclui patinar ou andar de skate ou
qualquer outro modo que envolva atividade física. O uso
de transportes públicos também é considerado transporte
ativo, pois pelo menos uma parte da viagem é feita de 
forma ativa. De facto, caminhar e andar de bicicleta 
são formas simples, acessíveis e económicas de ser 
ativo e estão entre os meios de transporte mais
 eficientes e sustentáveis. [1].

A investigação tem demonstrado que o deslocamento 
ativo pode ser uma importante fonte de atividade 
física [2] com potencial para melhorar a saúde.

 O deslocamento ativo para a escola (DAE está associado      
com níveis mais baixos de obesidade [3] melhor aptidão 
cardiorrespiratória [4], melhor saúde metabólica [5], 
maior performance académica [6, 7] melhor saúde mental 
[8] e promove da mobilidade independente [9].

Para além da saúde, o transporte ativo também poderá 
ter um impacto importante nas comunidades devido 
aos seus benefícios económicos, sociais e ambientais 
[1] tais como  redução das emissões de carbono, 
diminuição do ruído causado pelo transito , maior 
interação social [10], e uma redução na taxa de a 
cidentes [11].



Apesar do reconhecimento desses benefícios, as 
taxas de transporte ativo são baixas e estão em 
declínio em muitos países [1]. 

Vários fatores podem contribuir para o DAE [12], e 
de  acordo com os modelos ecológicos, as 
intervenções para aumentar os comportamentos
 são mais eficazes quando operadas em 
diferentes níveis [13], visando indivíduos, ambiente 
social, ambiente físico e políticas.



De facto, o DAE pode ser uma importante estratégia de saúde pública devido à sua
 regularidade e amplo alcance, pois pode impactar muitas crianças de todas as origens. 

Além disso, os comportamentos de saúde formados durante a juventude podem impactar 
as trajetórias de saúde para a vida [14] e intervenções realizadas na escola que promovam 
ativamente a participação da família e da comunidade (como autocarros escolares 
humanos) e estratégias educacionais parecem ser as mais eficazes para aumentar 
o transporte ativo [15].

Portanto, a implementação de campanhas nacionais e comunitárias para consciencializar 
sobre o uso da bicicleta e da caminhada, pode contribuir significativamente para a saúde 
individual e comunitária e, para o desenvolvimento de uma mobilidade sustentável de 
modo a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de 2030. [16]. 

Contribuindo diretamente para alcançar o ODS3 (boa saúde e bem-estar), bem como o 
ODS4 (educação de qualidade); ODS5 (igualdade de género); ODS9 (indústria, inovação 
e infraestrutura); ODS10 (redução das desigualdades); ODS11 (cidades e comunidades 
sustentáveis) e ODS13 (ação climática).
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2.1
DICAS para 
a escola

COMO a Escola 
pode fazer

1 2 3

4 5 6

Integrar estacionamentos 
escolares de bicicletas 
(segurança).

Integrar o uso de bicicleta 
no currículo escolar.

Organizar cursos de 
formação para professores 
e pais sobre deslocamento 
ativo.

Organizar intervenções 
de caminhada, como 
autocarro escolar 
ambulante.

Elaborar programas 
educativos para crianças 
e pais sobre os benefícios 
do deslocamento ativo e 
dicas de segurança.

Apoiar campanhas de 
cconsciencialização de 
deslocamento ativo.



COMO a Escola 
pode fazer

1 2 3

4 5 6

Cooperar com as 
autoridades locais 
para promover 
ciclovias seguras.

Colaborar com os 
professores para 
promover o deslocamento 
ativo para a escola e 
integrar conteúdos acerca 
do uso da bicicleta nos 
seus programas didáticos.

Fornecer recursos de deslocamento 
ativo para a escola aos professores, 
como i) atividades de deslocamento 
ativo da escola (ou seja, autocarros de 
bicicleta, etc.); ii) estratégias 
interdisciplinares entre assuntos 
relacionados ao passeio de bicicleta ou 
escola, etc.

Cooperar com os pais na 
organização de atividades 
de deslocamento a pé ou 
de bicicleta.

Organizar competições de      
distâncias percorridas, a
pé ou de bicicleta, com
outras escolas ou dentro
das escolas entre os
diferentes anos escolares.

Elaborar materiais para 
divulgação de campanhas 
de deslocamento ativo. 7 Promover um “dia de 

rodas” mensal/semanal 
(onde as crianças podem 
levar suas bicicletas/patins  
para usar dentro da 
escola.

2.1
DICAS para 
a escola



mov
O que os Professores 
podem fazer

2.2
DICAS para 
PROFESSORES

Ensinar sobre andar de 
bicicleta e caminhar.

Ensinar sobre 
componentes, 
manutenção e 
reparação de 
bicicletas.

Conceber circuitos 
seguros de bicicleta/
caminhada.

Promover atividades 
interdisciplinares de 
bicicleta/caminhada 
com outras disciplinas.



O que os Professores 
podem fazer

2.2
DICAS  
para PROFESSORES

Fornecer opções e 
variedade de recursos 
para bicicletas (por
 exemplo, biblioteca 
de bicicletas, vídeos, 
etc.).

Conceber unidades didáticas para o uso da bicicleta sobre i) segurança da bicicleta (ensinar os alunos 
acerca do como andar de bicicleta e segurança rodoviária); i) componentes da bicicleta (ensinar os 
alunos a consertar suas bicicletas); iii) circulação em circuito fechado de bicicleta (projetar circuitos e 
praticar andar de bicicleta em circuito fechado na escola); iv) Projeto de ciclovia (criar ciclovias 
em conjunto com outras disciplinas ao redor da escola); iv) Evento de bicicleta (Planear passeios, 
excursões e atividades ciclísticas).

Unidade didática da caminhada: segurança rodoviária 
com sinalização rodoviária; identificar os locais mais 
seguros para atravessar; criar um mapa de autocarro 
ambulante com locais de embarque e desembarque; 
projetar rotas diferentes; identificar barreiras 
ambientais limitadoras do caminhar pela escola.

Criar materiais para 
campanhas de 
deslocamento 
ativo.

Projetar percursos para 
caminhada com estações 
de aptidão física.



O que os Pais 
podem fazer:

2.3
DICAS para 
PAIS

1 Cooperar com a escola e os 
professores. Os pais devem 
certificar-se de que a 
criança está a aprender.

2 Apoiar o ciclo de ensino fora da 
escola. Os pais são modelos 
importantes para um estilo 
de vida saudável.

3 Apoiar o deslocamento ativo 
para a escola.



Como os pais 
podem fazer

1 Organizar atividades de 
deslocamento ativo 
com os professores.

2 Planear excursões em família 
e atividades ciclísticas.

3 Apoiar as estratégias de 
deslocamento ativo da escola.

4 Assegurar todos os requisitos 
legais para uma boa utilização 
da bicicleta (seguros, capacetes…).

5 Voluntariar-se como “motorista” 
de autocarro humano.

6
Deslocar-se com as crianças 
identificando locais onde 
atravessar e reconhecendo 
os sinais de trânsito.

2.3
DICAS para 
PAIS



2.4
DICAS para as 
AUTORIDADES 
locais

O que as autoridades 
podem fazer

1 2 3

4 5 6

Garantir uma boa infraestrutura 
para caminhada e bicicleta, 
reduzir os limites de velocidade, 
preservar as zonas escolares
(ou seja, não parar nas ciclovias)
, etc. 
As autoridades devem garantir 
que todas as crianças possam 
caminhar ou pedalar com 
segurança para a escola.

Fazer um plano de 
política municipal 
para as ciclovias 
e promover uma boa 
divulgação do mesmo.

Identificar mudanças 
para melhorar as 
condições para 
andar de bicicleta 
e caminhar.

Colaborar com a 
administração escolar 
e o departamento de 
meio ambiente.

Facilitar o aluguer de 
bicicletas para 
deslocamento 
escolar ativo.

Facilitar atividades 
nos bairros para 
melhorar a auton
omia das crianças.



Como as autoridades 
podem fazer

1 2 3

4 5 6

Criar uma zona sem
carros à volta das
escolas, fechando as
ruas nas horas de ponta.

Projetar/pintar/sinalizar 
um ponto de embarque/
desembarque para 
autocarros escolares 
a pé ou de bicicleta.

Desenhar ciclovias ou 
percursos pedestres.

Criar lombas ou 
limites de velocidade 
mais baixos ao redor 
das escolas.

Botões para ativação de 
semáforos de peões em 
passadeiras para as 
crianças passarem.

Promover e colaborar 
com Instituições de 
Ensino de nível 
universitário ou primário 
e/ou secundário para 
encontrar boas práticas.

2.4
DICAS para as 
AUTORIDADES 
locais
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Deslocamento Ativo para a Escola (DAE) exige programas de
percursos seguros para melhorar as condições de segurança e
aumentar o número de alunos que vão para a escola e voltam da
escola para casa a pé ou de bicicleta nos chamados autocarros 
humanos. Um programa de DAE pode ajudar a reduzir a poluição
do ar, aumentar o número de alunos a caminhar e pedalar, e dá a
crianças e adultos a oportunidade de se exercitarem e socializarem.

Com base em documentos-chave de programas de transporte ativo
para a escola implementados com sucesso em diferentes países
como Reino Unido (UK)(https://www.sustrans.org.uk/media/4687/
4687.pdf), Estados Unidos da América (EUA)
https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/
files/resource_files/step-by-step-walking-school-bus.pdf).
Escócia (https://www.cycling.scot/mediaLibrary/other/english/
5539.pdf) e autoridades de saúde como a Organização Mundial
da Saúde (OMS) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/350836/9789240035928-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y),
compilamos as principais etapas a serem seguidas na
implementação destes programas 

1) Ponto de partida

Discutir a ideia com o diretor da escola e/ou outro
decisor-chave.

Identificar parceiros e trabalhar com uma equipa para
responder a algumas perguntas importantes. Os
diretores podem ajudar à comunicação com os alunos
e os pais e, como líderes da escola, podem obter 
o apoio desses.

A equipa deve incluir:
(1) representante do pessoal da escola,
(2) representante da associação de pais/professores,
(3) representante dos estudantes e
(4) outras... pessoas adicionais que podem ajudar em
partes específicas do programa.

Nomear alguém para coordenar o programa.

2) Planeando o percurso

A. Onde moram os alunos? Poderá ser necessário fazer um mapa de
proximidade: uma representação visual de onde os alunos moram em
relação à escola.
B. Fazer  uma avaliação do potencial e exequibilidade dos potenciais
 percursos a pé/bicicleta (recurso: p. ex. 
https://www.saferoutesinfo.org/).
C. Identificar as paragens, se existirem.
D. Cronometrar o percurso para verificar se caminhar/andar de 
bicicleta permite chegar à escola num tempo razoável.
E. Criar um mapa que mostre os percursos, as paragens e os 
horários de embarque/desembarque para cada paragem. Este mapa 
também pode incluir informações de contato e uma breve descrição 
do programa para fins promocionais e informativos. Publicar o mapa 
no site da escola e distribuir disponibilizar cópias para alunos, 
funcionários e pais – as pessoas podem não ter conhecimento das 
opções de percursos na localidade.

Como decidir sobre o percurso?

Mapear os diferentes percursos para a escola e identificar a opção mais segura. 
Caso a sua escola tenha uma rede de transporte escolar, o percurso para o 
autocarro humano a escolher pode aproveitar-se disso. Caso contrário, 
ferramentas como um mapa digital ou Cycle Streets podem ajudar a
 planear os percursos. Importa também falar com o profissional de 
viagens escolares da autoridade local para ajudar no planeamento 
de percursos e iniciar o planeamento das viagens.

A etapa seguinte é decidir quais os pontos ao longo do percurso para crianças 
e famílias se juntarem ao autocarro humano em movimento, garantindo que 
o maior número possível de crianças possa ter acesso dentro da área de
abrangência da escola.
É importante identificar um percurso seguro para entrar na escola. Uma vez
na escola, considere o local de chegada e onde as bicicletas podem ser
estacionadas.



3) Recrutamento de estudantes
e responsáveis

Iniciar com o recrutamento de alunos, pois uma forte 
participação destes pode ajudar a recrutar adultos
responsáveis, principalmente pais e outros membros 
da família, e aumentar a perceção da necessidade do 
programa. Mas também é bom começar com o 
recrutamento de responsáveis e basear o número 
de percursos no número de adultos disponíveis, 
limitando o número de alunos de forma adequada.

Certificar-se que o diretor está envolvido desde o início no
processo de planeamento. A sua participação ajudará a garantir
que toda a escola esteja integrada, e tornará a participação muito
mais fácil.
Decidir com quem se comunicar, de que forma, e qual é a
mensagem.
Comunicação com os pais – ter o apoio deles será crucial para o 
sucesso do programa. Pode usar cartas, textos, site ou media
social.
Promover o recrutamento de estudantes e adultos usando os 
formulários de registo/interesse para consciencializar sobre as 
oportunidades e facilitar a inscrição de ambos.
Se existir um mapa de proximidade, comece aqui para encontrar 
os alunos que moram perto ou utilizam o percurso designado. 
Além disso, trabalhe com o seu diretor ou conselheiros para 
discutir de que forma o programa pode apoiar os alunos 
que podem ter problemas de assiduidade ou atrasos.
Como alcançar os alunos: comunicados da escola, folhetos para 
as famílias, e-mails, ligações dos diretores e apresentações em 
sala de aula, podem ter alcance nos alunos e suas famílias. 
Considere o uso de canais de media social também.

4) Iniciar e manter o programa

Identificar um número suficiente de adultos para supervisionar os caminhantes ou ciclistas 
(um adulto para 4 crianças até aos 6 anos, e um adulto para seis crianças dos 7 aos 9 anos). 
Identificar quantas bicicletas são armazenadas na escola.
Fornecer treino de ciclismo e de caminhada que seja adequado às necessidades dos alunos. 
Provavelmente haverá uma grande diversidade de habilidades existentes, dependendo 
da idade, desenvolvimento e experiência.
Finalizar os detalhes logísticos, incluindo a definição de um cronograma.
Confirmar os percursos com os alunos que se inscreveram e distribuir um kit incluindo 
o mapa de percurso final, Código de Conduta e Carta de Confirmação.

Seja inclusivo: Considerar as necessidades dos alunos com deficiências físicas, de 
desenvolvimento e de saúde mental, e a melhor forma de acomodá-los no programa.

Tirar fotos e usá-las para promover o programa ao longo do ano. Certificar-se de que todos os alunos 
tenham formulários de autorização de fotos arquivados na escola, ou incluir a declaração de autorização 
de fotos no Formulário de Registo de Estudante e Formulário de Interesse do Responsável Adulto. 
Uma assembleia de toda a escola é o momento perfeito para deixar todos empolgados com o programa. 
Enviar comunicados de imprensa ou artigos para o jornal local e para o jornal da escola. Promover o 
evento/programa nas redes sociais.
Atrair e reter alunos através de atividades divertidas e seguras ao longo do percurso. Forneça pequenos 
brindes ou prémios para os alunos que participam regularmente como reconhecimento da escola. 
Manter contato com responsáveis adultos por meio de reuniões regulares, e-mails, textos, boletins 
informativos ou telefonemas. Descobrir o que funciona para manter o contato. Manter os adultos 
envolvidos – peça conselhos, se eles souberem de outras pessoas que possam ajudar e de 
exemplos de coisas boas que aconteceram na sua experiência.
Acompanhar a participação.
Manter a comunicação aberta com os seus alunos, famílias, administração e líderes. Lembrar aos 
responsáveis e aos alunos que eles estão a fazer um bom trabalho e agradecer a todos pela participação. 
Continuar a recrutar estudantes, responsáveis e membros da equipa, caso os indivíduos se mudem ou 
não possam cumprir suas responsabilidades.

Considerações: Pedir aos pais que andem com as crianças ou possibilitem autorizações para lidar com 
questões de responsabilidade; os participantes do autocarro de bicicletas precisam de usar capacetes.



5) Avaliação e Ajustamento do Seu
Programa DAE

Quão bem o seu programa está a funcionar? O que 
pode ser ajustado para o tornar mais acessível, 
seguro e divertido?

Avaliar o programa periodicamente é fundamental para 
o manter atualizado, focado e seguro. É importante
avaliar um novo programa no meio do primeiro ano
de operação, bem como no final de cada ano, para
ajustar para o ano seguinte.

Rever os comentários regularmente, eles podem 
identificar problemas que precisam de ser abordados. 
Questionar os alunos sobre as suas experiências com o 
programa e perguntar o que pode torná-lo mais 
seguro, divertido e acessível. Se você tiver um 
representante estudantil na equipa, peça 
conselhos sobre como alcançar mais alunos. 
Questionar as famílias sobre a sua experiência com o 
programa, e perguntar o que pode torná-lo mais 
seguro, divertido e acessível
Ajustar o seu programa conforme necessário para
 torná-lo mais seguro, acessível e divertido
Fazer alterações nas atividades conforme necessário.

6) Avançando

Comemorar as conquistas e contar a todos o que acontece a seguir.
Fortalecer as relações com o departamento de saúde pública,
departamento de obras públicas ou departamento de transportes, 
pode beneficiar os alunos da sua escola, especialmente se esses 
departamentos tiverem um sistema de transporte ativo já existente.
Identificar áreas do currículo onde questões do deslocamento a
tivo podem ser discutidas, investigadas e incentivadas. Incorporar 
ciclismo, caminhada e corrida na cultura escolar é crucial, e usar 
o currículo é uma maneira ideal de facilitar isso.

_________________

Referências:

https://www.saferoutespartnership.org/sites/default/files/resource_files/stepby-step-
walking-school-bus.pdf
https://www.cycling.scot/mediaLibrary/other/english/5539.pdf
https://www.sustrans.org.uk/media/4687/4687.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350836/9789240035928-eng.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
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De forma a incentivar os professores a 
promoverem o Deslocamento Ativo para 
a Escola (DAE) nas suas Escolas do EB ou 
Secundário, uma das ferramentas úteis a 
considerar são as Unidades de 
Aprendizagem (UA). Neste documento, 
podem ser seguidos alguns exemplos 
relativos à UA de caminhada e/ou 
deslocamento de bicicleta até à Escola.

4.1
Unidade de 
Aprendizagem de 
Caminhada

4.2
Unidade de 
Aprendizagem 
sobre estilo de 
vida saudável

4.3
Unidade de 
Aprendizagem 
de Ciclismo





4.1
Unidade de 
Aprendizagem de 
Caminhada

Objetivos específicos: 

a) Conhecimento da utilização do deslocamento ativo, pela cidade, como um estilo de vida 
saudável (Caminhar, Correr, Andar de Bicicleta).
b) Circular a pé (caminhada e corrida) com intensidades diferentes e em condições de 
segurança (passadeiras, respeito pelas regras de trânsito).
c) Circular de bicicleta em condições de segurança (uso de capacete, na ciclovia, respeito 
às regras de trânsito)

Mensagem chave: O deslocamento ativo é fácil e sustentável, é uma das formas de atingir as recomendações de AF da OMS para crianças e 
adolescentes de realizarem pelo menos 60 minutos de AF Moderada a Vigorosa, ou 7.000 a 10.000 passos diários.

Material:   
Registo de ”pés felizes”, 
Escala Borg

Métodos: 
Palestras participativas sobre 
o tema Deslocamento Ativo;
aulas aplicadas no ginásio;
registo de dados pessoais
no diário.

Frequência: 
duas aulas 
Duração: 
60 minutos 

Potenciais Ligações Curriculares: Ciências; Sistema 
cardiovascular; Educação Física: caminhada/
corrida/ciclismo, postura correta, diferentes
aplicações e intensidades; Geografia: 
estudo de mapas de cidades.

NB. O trabalho em grupo 
pressupõe que os grupos 
são formados de forma 
a que possam trabalhar 
em conjunto de forma 
extracurricular em 
tarefas de desafio 
em casa.



VAMOS COMEÇAR A JOGAR PELA SAÚDE

Discussão inicial sobre o deslocamento ativo como atividade 
física 

Discussão sobre o deslocamento ativo em várias intensidades e a 
sua contribuição para a saúde cardiovascular. Reflexão sobre a 
sustentabilidade da caminhada/corrida/ciclismo em todos os 
ambientes, espaços, tempos e condições.

Pontos de aprendizagem 

Qual é o significado de deslocamento ativo?

- Quantos quilómetros fazer num dia com a bicicleta

- O professor começa a explicar por que ser ativo é importante 
para as crianças

- Quantos passos as crianças têm que dar por dia se estiverem a 
andar ou a correr?

Atividades em sala de aula

   - Caminhada/corrida/ciclismo em diferentes velocidades em 
atividades lúdicas (caminhos, transporte de objetos, jogos em duplas 
com o parceiro de olhos fechados) 
   - Medição da frequência cardíaca após uma caminhada/corrida/
ciclismo em baixa, média e alta intensidade -aplicação da Escala de 
Borg.

- Estudo de mapas rodoviários e cálculo de distâncias em pequena 
escala -busca do local de residência e posicionamento no mapa -
hipótese de alguns trajetos de e para casa.

  Trabalhos de casa saudáveis + Desafios

- Durante a semana ou no fim de semana, calcule com o pai e a mãe
três percursos no mapa da cidade. Realize os três percursos a pé, ou 
a correr, ou de bicicleta: 1) percurso feito a um ritmo lento (por 
exemplo, ir ao supermercado), 2) percurso feito a velocidade média-
alta (por exemplo, ir à igreja ou ao parque mais próximo), 3 ) percurso 
feito em alta velocidade (caminhada/corrida/bicicleta com os pais). 

- Anote num diário pessoal: a) os três percursos feitos indicando os 
percursos, ida e volta, de e para casa; b) anotar a frequência 
cardíaca no início, no final da viagem de ida, no final da volta; c) 
anotar a autoavaliação com a escala de Borg; d) notar os 
sentimentos vivenciados nos três caminhos.

Discussão final após os trabalhos de casa e os desafios 
Discussão sobre os desafios domésticos, é viável? Gostaram dos 
trabalhos de casa?
Consegui aumentar o número de passos durante um dia? Se
não, por que não?



Anexos

Exemplo de página de diário

________________

Referências

https://www.who.int/publications/i/item/978924
0015128
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physical-activity-guidelines

Nome, Apelido Femino.     
Masculino 

Idade Turma 

QUESTÕES PRÉVIAS ÀS ATIVIDADES  

Tens a noção de quão importante é o 
deslocamento ativo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Consegues controlar a caminhada/
corrida/ciclismo melhor ou pior do 
que outras habilidades? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caminhar/correr/ciclismo pode 
influenciar a atividade do teu coração? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dia e local

    
1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 

  
1: ; 2: ; 3: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entendes a importância do 
deslocamento ativo?

Sentes mais controlo quando 
caminha/corre/anda de bicicleta?

Com que velocidade máxima podes 
andar/correr, e com quantos batimentos 
cardíacos por minuto?

Impressões e sensações pessoais nos 3 percursos
Com o pai/mãe Descrição: 

COMO TE SENTES, EM COMPARAÇÃO AO deslocamento ativo  APÓS ESTA EXPERIÊNCIA?

ATIVIDADES
1 baixa 
intensidade
percurso 1
BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

2 média 
intensidade
percurso 2
 BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

3 alta 
intensidade
percurso 3
 BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

Correspondência à e
scala de Borg 
Borg Correspondência

Com pai/mãe
Com pai/mãe

Vel.1
Média bpm

Vel.1
Média bpm

Vel.1
Média bpm

Média da escala de Borg

 QUESTÕES APÓS AS ATIVIDADES S (1=baixo, 10=alto)



4.2
Unidade de 
Aprendizagem 
sobre estilo de 
vida saudável

Objetivos: 

a) Conhecimento da utilização do Deslocamento Ativo, pela cidade, como um estilo de vida
saudável (Caminhar, Correr, Andar de Bicicleta).

b) Deslocar-se a pé (caminhada e corrida) com intensidade diferente e em condições de
segurança (passadeiras, respeito pelas regras de trânsito).

c) Circular de bicicleta em condições de segurança (uso de capacete, na ciclovia respeito às
regras de trânsito)

Mensagem-chave: Deslocamento Ativo é fácil e sustentável, uma das formas de atingir as recomendações da OMS para crianças e 
adolescentes ao realizarem pelo menos 60 minutos de AF Moderada a Vigorosa, ou 7.000 a 10.000 passos diários.

Material:   
Registo de ”pés felizes”, 
Escala Borg

Métodos: 
Trabalho de grupo sobre o 
tema das Deslocações Ativas; 
trabalho de grupo aplicado 
no ginásio; trabalho em 
grupo nos desafios de 
casa, registo de dados 
pessoais no diário.

Frequência: 
duas aulas
Duração: 
60 minutos

Potenciais Ligações Curriculares: Ciências: Sistema 
cardiovascular; Educação Física: caminhada/
corrida/ciclismo, postura correta de marcha, 
diferentes aplicações e intensidades; Matemática: 
espaço-tempo-velocidade; Geografia: estudo 
de mapas de cidades.

NB. O trabalho em grupo 
pressupõe que os grupos 
são formados de forma 
a que possam trabalhar 
em conjunto de forma 
extracurricular em tarefas 
de desafio em casa.



2) Planeando o percurso

A. Onde moram os alunos? Poderá ser necessário fazer um mapa de 
proximidade: uma representação visual de onde os alunos moram em 
relação à escola.
B. Fazer  uma avaliação do potencial e exequibilidade dos potenciais
 percursos a pé/bicicleta (recurso: p. ex. 
https://www.saferoutesinfo.org/).
C. Identificar as paragens, se existirem.
D. Cronometrar o percurso para verificar se caminhar/andar de
bicicleta permite chegar à escola num tempo razoável.
E. Criar um mapa que mostre os percursos, as paragens e os
horários de embarque/desembarque para cada paragem. Este mapa
também pode incluir informações de contato e uma breve descrição
do programa para fins promocionais e informativos. Publicar o mapa
no site da escola e distribuir disponibilizar cópias para alunos,
funcionários e pais – as pessoas podem não ter conhecimento das
opções de percursos na localidade.
Come decidere il percorso?

Como decidir sobre o percurso?

Mapear os diferentes percursos para a escola e identificar a opção mais segura. 
Caso a sua escola tenha uma rede de transporte escolar, o percurso para o 
autocarro humano a escolher pode aproveitar-se disso. Caso contrário, 
ferramentas como um mapa digital ou Cycle Streets podem ajudar a
 planear os percursos. Importa também falar com o profissional de 
viagens escolares da autoridade local para ajudar no planeamento 
de percursos e iniciar o planeamento das viagens.

A etapa seguinte é decidir quais os pontos ao longo do percurso para crianças 
e famílias se juntarem ao autocarro humano em movimento, garantindo que 
o maior número possível de crianças possa ter acesso dentro da área de 
abrangência da escola.
É importante identificar um percurso seguro para entrar na escola. Uma vez 
na escola, considere o local de chegada e onde as bicicletas podem ser 
estacionadas. 

VAMOS COMEÇAR A JOGAR PELA SAÚDE
Discussão inicial sobre o deslocamento ativo como atividade física 
Discussão sobre caminhada/corrida/ciclismo em várias intensidades, e a sua 
contribuição para a saúde cardiovascular. Reflexão sobre a sustentabilidade da 
caminhada/corrida/ciclismo em todos os ambientes, espaços, tempos e condições.

Ponto de aprendizagem nas atividades em sala de aula

Qual o significado de deslocamento ativo      
- O professor começa por explicar o que é o deslocamento ativo, por que é

importante para os jovens
- Quantos passos devem dar por dia (correr/caminhar)?
- Quantos quilómetros devem pedalar por dia (ciclismo)?

Atividades de sala de aula

● Trabalho em grupo sobre as funções e modificações no sistema cárdio-circulatório
e respiratório em função de diferentes intensidades de trabalho físico-motor.
Produção de um pequeno manual, decorrente de todo o trabalho de grupo, a
entregar a cada aluno

● Trabalho em grupo: organização de atividades de deslocamento ativo em
diferentes velocidades (atividades recreativas, jogos, outros). Cada grupo apresenta e
faz com que todos experimentem o seu trabalho
(incluindo medir a frequência cardíaca e aplicar a ferramenta de
auto-perceção de fadiga).

● Trabalho em grupo: calcular as diferentes velocidades de movimento de diferentes
modalidades (corrida, caminhada, ciclismo) e compará-las entre si (com base em
recordes nacionais ou olímpicos).

● Trabalho em grupo: pesquisa de ferramentas para autoavaliação da fadiga. No final
do trabalho em grupo, é escolhida a ferramenta considerada mais fácil e utilizável
para a autoavaliação da fadiga. Criação do diário pessoal (que dados introduzir, que
tipo de registo).

● Trabalho em grupo: estudar mapas de ruas ou parques da cidade
e calcular percursos de distância igual ou variável desde o local de residência.

Trabalhos de casa saudável + Desafios

● Durante a semana e ao fim-de-semana, juntamente com os outros membros
do grupo de trabalho, calculam e realizam em conjunto, marcando em local
apropriado, pelo menos três percursos: Grupos A: três percursos de igual
distância, no mapa da cidade ou no mapa de um parque público, a ser realizado
em baixa-média-alta intensidade. Cálculo da frequência cardíaca, cálculo de
velocidade individual, diferenças, autoavaliação da perceção de fadiga com o
instrumento escolhido. Grupo B: três percursos de diferentes comprimentos, no
mapa da cidade ou no mapa de um parque público, a serem realizados na maior
velocidade possível. Cálculo da frequência cardíaca, cálculo de velocidade
individual, diferenças, autoavaliação da perceção de fadiga com o instrumento
escolhido. Realizar com osparceiros do grupo as situações a) e b), em três dias
diferentes de duas semanas diferentes.

● Registar no diário pessoal, escolhido pela turma através do trabalho em grupo,
os elementos escolhidos como dados a serem registados.

Discussão final após trabalhos de casa e desafios
Discussão sobre os desafios, é viável? gostaram dos trabalhos de casa?
Conseguiram aumentar o número de passos durante um dia? Se não, por que 
não?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 
1: ; 2: ; 3: 

Vel.1 Vel.1 Vel.1 Média da escala de Borg
1: ; 2: ; 3: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nome, Apelido Feminino    
Masculino

Idade Turma

Questões pós atividades (1=baixo, 10 alto)

Tens a noção de quão importante é o 
deslocamento ativo?
Consegues controlar a caminhada/corrida/ciclismo 
melhor ou pior do que outras habilidades?

Caminhar/correr/ciclismo pode influenciar 
a atividade do teu coração?

ACTIVIDADES
Dia e local 1 Corrida ligeira 2 corrida média 3 Corrida intensa  Correspondência à escala de 

Borg 

1 percurso
BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

2 percurso
BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

2 percurso
BPM no começo
BPM durante
BPM no regresso
Velocidade

Com pai/mãe
Com pai/mãe Média bpm Média bpm Média bpm

Entendes a importância do 
deslocamento ativo?

Sentes mais controlo quando 
caminha/corre/anda de bicicleta?

Com que velocidade máxima 
podes andar/correr, e com 
quantos batimentos cardíacos por 
minuto?

Impressões e sensações pessoais nos 3 percursos

Com os parceiros 
de grupo

Descrição:

COMO TE SENTES, EM COMPARAÇÃO A CAMINHAR, APÓS ESTA EXPERIÊNCIA?

 Correspondência à escala de Borg 

QUESTÕES PRÉVIAS ÀS ATIVIDADES



4.3
Unidade de Aprendizagem 
de Ciclismo

Objetivos Específicos:

a) Começar e praticar aspetos técnicos básicos para andar de bicicleta com
segurança no ambiente urbano.
b) Conhecer e praticar as regras básicas de trânsito e sinalização rodoviária.
c) Sensibilizar para a importância do uso de vestuário de proteção e acessórios
necessários para circular em segurança.
d) Conhecer e praticar ações básicas de ajuste e manutenção da bicicleta.
e) Desenvolver atitudes críticas sobre os benefícios e as razões de utilização da
bicicleta.

Sessões de ciclismo:

1ª sessão: Introdução e formação teórica interativa. Os alunos serão
consciencializados sobre os benefícios do uso da bicicleta, normas de trânsito e
segurança [regulamentos], conceitos básicos para a sua manutenção, bem como
ações contra imprevistos para que os alunos encontrem aplicabilidade no seu dia
a dia ao utilizar a bicicleta. 
2ª sessão: Mini mecânica. Será ensinado a regular de forma básica e autónoma as
partes de uma bicicleta. Após esta sessão, os alunos poderão resolver problemas
mecânicos simples do seu dia-a-dia de forma independente.
3ª sessão: Circuito de ciclismo. Serão ensinados os aspetos técnicos e o controlo
básico do deslocamento de bicicleta, garantindo um domínio básico para circular na
via urbana com segurança
4ª sessão: Gincana de ciclismo "Ganha a tua licença de bicicleta para pedalar".
Haverá uma gincana em grupos de 5 etapas, onde deverão superar um desafio em
cada uma delas, aplicando habilidades básicas na bicicleta. Após a superação de
cada etapa, a “licença de bicicleta” será obtida. Ao final da sessão haverá uma
atividade com o grande grupo para consolidar todos os conteúdos aprendidos
durante o programa



Localização Espaço aberto Tempo 55 min  Nº Participantes 22 

 

Atividades Tempo 

5 min 

35 min 

15 min 

1ª Sessão Programa de ciclismo

Apresentação. Em um grande círculo com todos os alunos, vamos nos apresentar 
e fazer uma pequena explicação sobre o programa e os objetivos. Perguntaremos 
a cada aluno os seus nomes, e se gostam ou não de andar de bicicleta, e o 
motivo, dando a vez de falar com uma bicicleta em miniatura.

55 min 22 

7 min 

4 min 

20 min 

12 min 

12 min 

Objetivos

● Consolidar o conhecimento sobre educação em segurança rodoviária 
por bicicleta.
● Conhecer as principais partes mecânicas da bicicleta.
● Desenvolver aspetos críticos sobre os benefícios e motivos do uso da 
bicicleta como meio de transporte.

Material Cartões impressos e plastificados; 4-5 bicicletas; 2 cones de cores
 diferentes; papel adesivo.

Desenvolvimento da sessão

Bateria de questões. Equipas de 3 a 4 alunos: serão realizadas as seguintes 
atividades:

1. 1. Relacionar sinais de trânsito com significado: Cada grupo receberá uma 
série de cartões com o significado de diferentes sinais. Os alunos devem 
percorrer 20 metros de ida e volta por uma pista marcada. No fim da pista 
estarão situados os sinais. Através de uma corrida de estafeta, eles devem ir 
colocar o cartão no sinal correspondente. 
Variante: o percurso é feito em de bicicleta. 

2.  Relacionar os sinais de circulação com o seu significado: A mesma dinâmica 
da atividade anterior será realizada, mas alterando os sinais.
Variante: "O rei manda", uma pessoa será responsável por indicar as direções 
verbalmente, e através dos sinais de trânsito. Os alunos devem deslocar-se no 
sentido indicados pelos sinais, sem se confundir com a indicação oral.

3.  Identificar o nome da parte da bicicleta: Cada grupo receberá uma bicicleta e 
uma série de cartões com o nome escrito das diferentes partes da mesma. Cada 
grupo deve colar os cartões na parte da bicicleta que acredita corresponder ao 
seu nome.

4.  Verdadeiro/falso: Os alunos serão organizados num grande grupo. Um 
professor dará uma informação, e os alunos devem-se posicionar num cone ou 
noutro, conforme acreditam que a afirmação é verdadeira ou falsa. Depois, uma 
vez  finalizada a atividade, serão explicadas as respostas (O material utilizado 
para estas atividades encontra-se no anexo 1).

Chuva de benefícios. Os grupos serão convidados a pensar em 4 benefícios do 
ciclismo. Posteriormente, cada grupo apresentará os seus pensamentos sobre 
os benefícios, que serão discutidos com o corpo docente. 

De igual modo, o uso de bicicleta será comparada a outro meio de transporte 
(modo de transporte ativo ou passivo).

Localização Espaço aberto Tempo  Nº Participantes

2º Sessão Programa de ciclismo

Objetivos

Material

● Aumentar o conhecimento sobre as principais partes da bicicleta.
● Aprender a ajustar o selim e o guiador.
● Aprender a colocar a corrente facilmente

1 bicicleta por aluno; 30 cones; 3-4 chaves para ajustar o selim.

Desenvolvimento da sessão

Atividades Tempo

Abordagem da situação. Apresente uma situação aos alunos por meio de uma história 
interativa (ex. bem-vindo à grande academia da mecânica, nesta aula aprenderemos a 
mecânica básica de um veículo fabuloso, e não me refiro a aviões, barcos ou 
submarinos, estou a falar de bicicletas ...). 

Primeiro, todo mecânico deve conhecer as partes da bicicleta.

Revisão de partes da bicicleta. Os professores indicarão diferentes partes de uma Bicicleta, 
e os alunos terão que nomeá-los em voz alta.

Mecânica vs. puxar a corrente Em primeiro lugar, o professor explica e demonstra como 
colocar a corrente caso ela saia. Posteriormente, serão desenvolvidas as seguintes 
atividades  lúdicas para fortalecer o que foi aprendido. A turma será organizada em 3 
equipas. 

1.  Ciclistas: eles devem deslocar-se num percurso de bicicleta, sem usar os pedais, 
movendo a bicicleta apenas com os pés no chão.
2.  O “Extrator de Correntes”: Alguns alunos ficarão encarregues de retirar a corrente dos 
outros 
colegas. destes serão “O Extrator de Correntes”, e usarão um colete refletor. Eles devem 
parar os ciclistas fazendo sinal com as mãos, e depois extrair a corrente da bicicleta.
3. Mecânicos: Estes alunos estarão colocados nas suas "oficinas" (cones). Quando um 
extrator de correntes retira a corrente de um ciclista, este deve ir até a oficina do mecânico 
para colocar a corrente corretamente.

A cada 3 minutos os papéis serão trocados.

Nas alturas. Num grande grupo de alunos, cada aluno terá que fazer o mesmo percurso 
em ziguezague entre diferentes cones, ajustando o selim da bicicleta em diferentes 
alturas. Os alunos devem encontrar as alturas corretas do selim. 

“De quem é esta bicicleta”? Os alunos serão organizados em 4 equipas (2 grupos opostos). 
A cada grupo será entregue uma bicicleta, e sem que a equipa adversária a veja, deverá 
ajustar o selim da bicicleta a um dos seus membros. Posteriormente, a equipa 
adversária terá que tentar adivinhar para quem essa bicicleta está ajustada.



55 min 22 

 

10 min 

5 min 

10 min 

5 min 

25 min 

 

55 min 22 

8 min 

8 min 

8 min 

8 min 

8 min 

12 min 

Localização Espaço aberto Tempo  Nº Participantes

3ª Sessão Programa de ciclismo

Objetivos

Material

● Desenvolver habilidades básicas para aprender a andar de bicicleta.
● Aprender a superar as possíveis barreiras arquitetónicas que nos são
 apresentadas ao andar de bicicleta

1 apito por professor, 1 bicicleta e capacete por aluno, cones, cordas, giz, 2 colchões, 
2 bolas, 2 argolas

Desenvolvimento da sessão
Atividades Tempo

Suba e comece a andar de bicicleta (2 grupos). Para analisar o nível do aluno, começaremos 
com uma breve explicação de como montar na bicicleta. Todos os alunos serão colocados 
no final da pista. O professor atribuirá a cada aluno um número (nº 1 ou 2). Quando o 
professor indicar o número do grupo , o grupo terá que passar para o outro lado da pista

=HTVZ�T\KHY�KL�T\KHUsH�°5\T�NYHUKL�NY\WV��7YL[LUKL�ZL�X\L�VZ�HS\UVZ�ZL�MHTPSPHYPaLT�
com as mudanças da bicicleta (mais dura = descidas ou retas com menor cadência; mais 
suave = subidas ou retas com maior cadência). Cada aluno na sua bicicleta, circulando 
na pista no sentido dos ponteiros, ajusta as suas mudanças ao sinal do professor

(V�JVTHUKV�KV�HWP[V�°
Os alunos devem reagir aos sinais sonoros transmitidos pelo professor e realizar as ações 
correspondentes, sendo 1 bip = travar + 3 segundos estáticos + arrancar; 2 bips = 5 
segundos marcar com braço curvo + fazer curva; 3 bips = fazer um círculo com mudança 
de ritmo; 4 = meter uma mudança, e os alunos devem fazer o que é ordenado. Este 
exercício tem como objetivo vivenciar ações e reagir a estímulos externos ao pedalar em 
vias públicas.

*VYYPKH�KL�[HY[HY\NHZ�°.YHUKL�NY\WV��6Z�HS\UVZ�ZqV�JVSVJHKVZ�U\TH�L_[YLTPKHKL�KH�WPZ[H�
L�HV� sinal do professor, devem passar para o outro lado o mais devagar possível, sem 
colocar o pé no chão e sem dar voltas em círculo.

*PYJ\P[V�	H�TPUP�JPKHKL�	�°4V]LUKV�PUKP]PK\HSTLU[L�JHKH�HS\UV�UH�Z\H�IPJPJSL[H��L_LJ\[HY�V� 
circuito designado. São estabelecidos 2 circuitos de nível diferente (iniciado e avançado) 
aos  quais os alunos serão atribuídos sem saber o nível de cada um (no entanto, durante a 
atividade são feitas as devidas alterações dependendo do progresso de cada aluno).
Os circuitos são os seguintes:
NÍVEL INICIADO
1. Ziguezague entre cones
2. Passe entre 2 linhas paralelas
3. Ceder prioridade numa passadeira
4. Passe por cima de 2 faixas que gerem instabilidade
5. Faça uma rotunda
6. Passe por cima de 2 faixas que geram instabilidade

NÍVEL AVANÇADO
1. Ziguezague entre cones
2. Passar entre 2 linhas paralelas mais estreitas que as do circuito anterior
3. Passar por um número maior de faixas que gerem mais instabilidade
4. Equilíbrio no colchão
5. Pegar numa bola e coloca-la num balde/aro

Location Espaço 
aberto

Tempo  Nº Participantes

4ª Sessão Programa de ciclismo

Objetivos

Material

● Colocar em prática os conteúdos aprendidos.
● Reforçar o conhecimento através de uma verdadeira start-up.
● Resolver as possíveis dificuldades que surgem em contexto real.
● Desenvolver a capacidade de tomar decisões e adquirir aspetos críticos.
Cartão (licença de bicicleta) para cada aluno, carimbos para cada estação. 1 
bicicleta e capacete para cada aluno, 1 giz, 1 corda longa, 1 balde, bolas, 
cones, fitas com partes da bicicleta.

Desenvolvimento da sessão
Atividades Tempo

Os alunos serão divididos em 5 grupos. Cada grupo receberá um mapa com diferentes 
postos marcados com uma determinada ordem. Até que o grupo atinja a meta de um posto, 
ele não poderá passar para o próximo. A equipa que terminar todos os postos primeiro será a 
vencedora. Posteriormente, será realizada uma atividade conjunta entre todos os grupos. 
Cada aluno receberá uma licença de bicicleta e será obtida cada vez que concluir um posto

7VZ[V����7LUK\YHKV�WVY�IPJPJSL[HZ�°�,T�WLX\LUVZ�NY\WVZ���6�WYVMLZZVY�HTHYYHYm�\TH� 
corda entre dois pontos. Diferentes fitas serão penduradas nesta corda, que terá uma 
parte da bicicleta escrita. Cada aluno deve sair de um lado para o outro, levando uma 
fita ao longo do caminho. Quando chegar à outra extremidade, precisará de colocar a 
fita na parte apropriada da sua bicicleta. 
6IQL[P]V!°*VSVJHY�[VKHZ�HZ�MP[HZ�UV�SVJHS�JVYYLZWVUKLU[L�UH�IPJPJSL[H�

7VZ[V����(WHUOHKPUOHZ�°�,T�WLX\LUVZ�NY\WVZ���(�[YHKPJPVUHS�¸HWHUOHKPUOH¹�ZLY
m�QVNHKH  montados em bicicletas, num espaço limitado. Se um aluno for 
apanhado pelo caçador,os papéis serão trocados. Se um jogador sair das linhas 
do campo, o papel também será trocado com o caçador. Mais tarde, em vez de 
trocar de papéis, todos os alunos que foram apanhados se tornarão 
perseguidores e se acumularão para que apenas um aluno permaneça. 
Objetivo: Que todos os alunos sejam apanhados.

7VZ[V����:\WLY�¸IPRLHIPSP[`¹���,T�WLX\LUVZ�NY\WVZ��°6�NY\WV�[LU[HYm�JVTWSL[HY�\
T� pequeno circuito de 3 maneiras diferentes: 1. Em menos de um certo tempo; 
2. Sem TqVZ"����:LT�WtZ�° 
6IQL[P]V!°;VKVZ�VZ�HS\UVZ�KV�NY\WV�KL]LT�[LU[HY�HZ���MVYTHZ�KL�MHaLY�V�JPYJ\P[V�� 
mas se apenas um membro do grupo conseguir também atingirão o objetivo 
do posto.

7VZ[V���°7HJ�4HU�°�,T�WLX\LUVZ�NY\WVZ���5\T�LZWHsV�VUKL�Om�SPUOHZ�ILT�THYJ
HKHZ��uma pessoa será o Pac-Mac, e os restantes os cokies (bolachas). Eles só 
poderão mover -se ao longo das linhas. Quando se virarem, devem marcar com 
os braços a direção para onde vão. Inicialmente, o Pac-Man será apenas uma 
pessoa, para depois ir acumulando alunos que for apanhando, até que todos/as 
se tornem um Pac-Man.

7VZ[V���°7LSV[HJSL[H�°�,T�WLX\LUVZ�NY\WVZ���6�NY\WV�KL]L�[YHUZWVY[HY�\T�JLY[V� 
número de bolas (uma de cada vez, e com apenas uma bola por viagem) de uma 
�SPUOH�n�V\[YH��THZ�WHYH�X\L�LZ[HZ�IVSHZ�ZLQHT�]mSPKHZ��KL]LT�JVSVJm�SHZ�U\T�IHSKL�° 
6IQL[P]V!°LUJLZ[HY�WLSV�TLUVZ�\T�U�TLYV�KL�IVSHZ�X\L�JVYYLZWVUKH�HV�U�TLYV� de 
membros do grupo.

.YHUKL�1VNV�����NY\WVZ��°6Z�NY\WVZ�ZLYqV�JVSVJHKVZ�U\TH�L_[YLTPKHKL�KH�WPZ[H��
±� frente de cada grupo, a uma distância de 20 metros, será colocado um cone. O 
professor fará uma pergunta e serão dados 30 segundos para discutir a questão 
entre os grupos. Após 30 segundos o professor apitará, e um representante de 
cada grupo deverá correr até ao seu cone e tocá-lo. O primeiro a tocar no cone 
será o primeiro a responder em voz alta. Se falhar a resposta, virá o segundo 
que tentará responder, e assim por diante.
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No contexto da implementação de estratégias para o desenho de Programas DAE, existem algumas boas práticas em diferentes 
países/cidades que oferecem muitos exemplos a serem seguidos.

Caminhada para a escola

Iniciando um “autocarro escolar 
ambulante”

 http://www.walkingschoolbus.org/ 

http://eustarsmadrid.blogspot.com/2015/03/que-es-un-
pedibus.html 

https://www.caminoescolarseguro.com/otras-
iniciativas.html 

https://www.trafficsnakegame.eu/spain/ 

De bicicleta para a escola

  https://www.bikeability.org.uk/ 
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-
velo/article/presentation 

https://www.fpcub.pt/2021/09/2o-bicircular-oficina-de-
aprendizagem-de-circulacao-com-bicicleta 

https://cyclingsolutions.info/cycling-children-cycle-
training-and-traffic-safety/ 

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-
hacemos/educacion-vial/ 

https://www.dgt.es/export/sites/web-
DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-
hacemos/educacion-
vial/jovenes/ESO_movilidad_sostenible_segura/2019-
04_mat-libreconfig_MOV-SEGURA-SOST-guia-
profesor.pdf 

 https://www.dgt.es/export/sites/web-
DGT/.galleries/downloads/conoce_la_dgt/que-
hacemos/educacion-vial/jovenes/bicicleta/Como-
formar-ciclistas-en-linea.pdf 

https://starsespaña.dgt.es/ 

https://profith.ugr.es/paco 

Caminhada para a escola

Jogos para promover a c
aminhada até a escola

Ciclismo (Reino Unido)

Programa de promoção de bicicletas 
(França)

Aulas de vídeo: ciclismo seguro (Portugal)

Embaixada de Ciclismo da Dinamarca

Guia para usuários de bicicletas (Espanha)

Projeto STARS (Espanha)

Grupo de Investigação Profith (Espanha)
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