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No ano de 2013, durante uma atividade sobre Meio Ambiente, com a turma de 
9° ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmela Dutra, da cidade de Vila 
Maria – RS, os alunos levantaram a proposta de aumentar o uso de bicicletas pelos 
estudantes da escola. Diante desta ideia foi desenvolvido o projeto Bike Villa, com o 
lema: “Turbinando sua saúde, modificando sua rotina”. O objetivo era, mostrar as 
consequências da poluição por automóveis sobre o meio ambiente, além de incentivar o 
uso de bicicletas pelos alunos com a promoção à saúde no aumento dos exercícios 
físicos. Para realização da campanha levou-se um ponto de discussão: porque os 
estudantes, mesmo a maioria possuindo bicicletas, não a utilizam como meio de 
transporte de forma contínua? Verificaram-se algumas questões como  frio e chuvas no 
inverno, a falta de ciclovias e ciclofaixas na cidade e espaços para as bicicletas ficarem 
durante as aulas (os bicicletários). Os alunos criaram cartazes e camisetas para 
promoção da campanha, a escola organizou um bicicletário, que embora pequeno 
atendeu as necessidades iniciais; no mês de outubro do mesmo ano foi realizado um 
passeio ciclístico, da escola até um local turístico a Cascata do Porongo. Já no ano de 
2014, devido a outras atividades do calendário escolar, a campanha foi trabalhada com 
menos força, mas, ainda assim, com a promessa de um bicicletário maior na nova escola 
que está sendo construída e também conseguimos realizar o passeio ciclístico no mesmo 
formato do ano anterior. Este trabalho nos permitiu avaliar que, apesar do incentivo 
global pelo uso de bicicletas como transportes saudáveis e não poluentes, ainda a muito 
a ser pensado e trabalhado dentro dos municípios, com ênfase na mudança de 
pensamentos e atitudes dentro das escolas. 
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