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A vida é igual 
andar de bicicleta. 

Para manter o 
equilíbrio é preciso 

se manter em 
movimento.

Albert Einstein

https://www.pensador.com/autor/albert_einstein/


Introdução

A Escola Estadual de Ensino Fundamental Aurélio Reis está 
situada na cidade de Porto Alegre, atende a aproximadamente 
270 estudantes, do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental, 
nos turnos manhã e tarde. Atuo, como professor de Matemática 
das turmas de sétimo ao nono ano. Além disso, sou um amante 
da bicicleta, tenho o ciclismo como hobby e a bicicleta como 
principal meio de locomoção dentro da cidade.



 No ano de 2019, o corpo discente da escola diagnosticou, ao observar os 
alimentos trazidos de casa pelos/as alunos/as, que seus hábitos alimentares 
estavam baseados principalmente em alimentos processados, com grande 
quantidade de açúcares e sódio. 

A partir de diálogos e reflexões junto aos/às alunos/as e à comunidade 
escolar, compreendeu-se que a sobrecarga de trabalho das famílias 
desencadeou o hábito de enviarem às crianças lanches industrializados 
como: refrigerante, bolacha recheada e ‘salgadinhos’.

Esta prática é resultado também da expansão da indústria alimentícia e 
de redes fast-food, contribuindo para que façamos o consumo de alimentos 
de rápido preparo, perdendo-se a cultura de produzir seu próprio alimento.



A partir de um questionário com perguntas referentes aos hábitos 
alimentares e à prática de atividades físicas, percebeu-se ainda a 
ausência da prática esportiva no cotidiano das crianças e adolescentes. 

O mesmo foi evidenciado pelos/as professores/as de Educação 
Física, que relataram desmotivação dos/as alunos/as diante das 
propostas que envolviam o movimento do corpo de forma mais intensa.



Concluiu-se, portanto, que era um momento importante para 
abordar o tema da alimentação e a importância de se realizar atividades 
físicas dentro e fora da escola. Inicialmente, pensou-se em realizar uma 
campanha para proibição do consumo de quaisquer alimentos 
processados. 

Contudo, refletiu-se que apenas proibir não estaria de acordo com 
nossa linha de trabalho pedagógico, e tampouco seria efetivo do ponto 
de vista prático. Pensar a alimentação como elemento fundamental da 
nossa saúde física e mental passou a ser, portanto, o foco principal.



Nesse contexto, em março de 2019, a escola deu início ao Projeto “Corpo, 
Saúde e Movimento”, que passou a compor o currículo de todas as turmas e 
disciplinas. 

Foram desenvolvidas diversas atividades como: estudo dos hábitos 
alimentares das famílias(anamnese), troca de experiências culinárias, vídeo 
aulas, conhecimento de rótulos de alimentos, estudo do valor nutricional, 
rodas de conversa, circuitos esportivos, oficina de culinária, atividades 
esportivas no bairro, aula de dança, retomada da horta escolar, campanha 
para eliminação do consumo de alimentos industrializados no ambiente 
escolar e conscientização sobre o que comemos e como é o ambiente em que 
comemos.



Desenvolvimento.

Dentre uma das iniciativas do Projeto ‘Corpo Saúde e Movimento’, a 
bicicleta virou tema de estudo nas aulas de Matemática da turma do sétimo 
ano. Estudamos o raio, circunferência, o número Pi, geometria, velocidade 
média, distância percorrida, caloria gasta, equilíbrio de um corpo e toda a 
energia corporal utilizada ao movimentar esta máquina. 

Fizemos um diagnóstico com os/as estudantes da turma sobre como se 
relacionavam com a bicicleta, suas habilidades, receios, como utilizavam, etc. 
Viajamos também pela história da bicicleta, ou “agitadora de ossos” como era 
popularmente conhecida por serem feitas inteiramente de madeira e os 
calçamentos das ruas, de pedra. 



Estudamos sobre a sua importância na liberdade e autonomia das 
mulheres no século XIX, bem como sua relevância como meio de transporte, 
numa época em que se locomover não era uma tarefa tão fácil como hoje.

Considerando a bicicleta com seus inúmeros benefícios, os/as 
estudantes sétimo ano foram instigados a pensar na construção de uma 
bicicleta capaz de gerar energia elétrica, como forma de sintetizar tudo aquilo 
que construímos durante o semestre. O projeto era ainda interpretado como 
uma utopia, pela complexidade que se apresentava inicialmente.



Em uma 
construção coletiva, 
diária, equilibrando o 
conhecimento e a 
prática. 

Buscamos 
inspiração no filme “O 
Menino que Descobriu o 
Vento” (2019), que 
esboçava um pouco do 
nosso desafio, sob outra 
ótica e em outra 
realidade.



O projeto foi sendo amadurecido dia a dia, entre uma aula e outra. A criação da 
BicElétrica – assim batizada pelos/as estudantes – nos trouxe alguns desafios, como 
compreender o funcionamento da corrente elétrica (contínua e alternada), aprender a 
utilizar um alternador veicular e um inversor de corrente e realizar conexões elétricas - 
áreas que tínhamos pouco ou nenhum domínio. Foi necessário muita pesquisa e estudo, 
e ainda contamos com a participação de algumas famílias na fase de testes.

A BicElétrica é a engenhosidade de uma bicicleta estacionária que transforma 
energia corporal/mecânica em elétrica. Com uma bicicleta, um alternador de carro, uma 
bateria comum de moto de 5 amperes de 12 volts e com um inversor de corrente (contínua 
para alternada, visto que é a necessária para eletrodomésticos comuns, como televisão, 
ventilador, telefone, geladeira, roteadores, etc...) é possível gerar energia elétrica, que será 
armazenada na bateria, e podendo ser utilizada para diversos equipamentos com 
potência de até 500 watts.



Nossos estudos e 
experiências no primeiro 
momento culminaram na 
exposição apresentada pelos/as 
estudantes da turma na Feira do 
Conhecimento, realizada 
anualmente ao final do I semestre 
letivo, para estudantes das 
demais turmas, educadores/as, 
Comunidade Escolar, membros da 
1ª Coordenadoria Estadual de 
Educação do Setor Pedagógico, 
Secretário Estadual de Educação, 
que na oportunidade esteve 
presente na Feira.

















Percebe-se que o projeto demonstra resultados, seja na mudança de 
hábitos como relatado pelo estudante Fernando da turma 81:

“Eu deixei de tomar refrigerante na semana, tomava quase um litro 
de refri por dia e troquei por água. Já perdi 5 kg e nem sinto falta e 
faz bem pra minha saúde”.

No momento da merenda há uma cobrança frequente dos 
estudantes por uma alimentação mais saudável, dentro do possível, com 
rigorosidade ao cardápio preparado pelas nutricionistas da 
mantenedora, bem como um controle e fiscalização na separação do lixo 
orgânico e seco.





Objetivos Específicos 2020/21

● Conhecer o processo de produção dos alimentos, do agricultor até a feira ou 

supermercado;

● Estudo das diferentes formas de cultivo e tratamento do alimento: uso de 

agrotóxicos e produção orgânica;

● Realização de oficinas para a prática do ciclismo na escola;

● Organização de um “pedalaço” até um dos pontos turísticos da cidade;

● Busca de parceiros para financiar mudanças no projeto da BicElétrica;

● Fixação da BicElétrica na escola para uso do coletivo, aproveitando a energia 

produzida para ligar equipamentos elétricos de necessidade de todos/as;


