Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
Projeto multidisciplinar – 7.º C e 7.º E
Palestra “200 anos a pedalar”- Comemoração do bicentenário da invenção da
bicicleta
No âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade, as turmas do 7.º C e 7.º E da Escola
Secundária Dr. Solano de Abreu (Agrupamento de escolas Nº 1 de Abrantes) estão a desenvolver
em conjunto, este ano letivo, um projeto multidisciplinar, a que deram o nome de “200 anos a
pedalar”, em torno de um tema comum: Comemoração do Bicentenário da Invenção da Bicicleta.
Dentro das atividades previstas nos respetivos Planos Anuais de Turma, procedeu-se à
dinamização de uma palestra com personalidades da região ligadas ao ciclismo, com um currículo
profissional e desportivo muito rico, o que se revelou um contributo valioso para o projeto.
A palestra, que decorreu no pequeno auditório, teve lugar no passado dia 17 de abril,
entre as 9 horas e as 11 horas e 30 minutos.
Após terem sido endereçados vários convites, foi com enorme satisfação que a
recetividade à iniciativa proposta foi imediata da parte de todos os contactados.
Estiveram presentes os palestrantes Daniel Simões, Jorge Baeta, Luíz Mota, Nuno Inácio
e Octávio Vicente. Marcou também presença no evento Carlos Soares, responsável pelo blog
“Desporto em Abrantes”. A assistência contou com a presença de todos os alunos de ambas as
turmas, docentes e encarregados de educação, aos quais, atempadamente, foram enviados
convites.
Através dos seus testemunhos, os palestrantes partilharam com os alunos conhecimentos
sobre a modalidade desportiva e experiências de vida, contribuindo para a vivência da cidadania
democrática na escola e para a valorização, através dos seus exemplos, do esforço, empenho e
dedicação, requisitos fundamentais a seguir no percurso académico e ao longo da vida.
No final, após os agradecimentos, os alunos entregaram aos convidados uma pequena
lembrança personalizada alusiva ao tema do projeto.
Aos que tornaram possível a concretização desta atividade, do agrado de todos, renovamse os agradecimentos de alunos e equipa pedagógica.

