Sim, cheguei cedo!
Vim de boleia com
os meus pais! É
bem mais
confortável…

Bem, os nossos pais
saem muito cedo de
casa e não nos
podem trazer
…temos que vir de
autocarro!

Então Mike? Já
pela escola?

Não sei como
aguentam aquela
confusão e gente
à hora de ponta!

Além disso podemos
fazer a viagem com
os nossos amigos e
pôr a conversa em
dia pelo caminho!

Não é assim tão
mau… É um meio
de transporte
rápido e barato.

Na aula de ciências …
Já tocou… temos
que ir! A aula de
ciências naturais
está quase a
começar…
Boa! É a minha
disciplina
preferida!
Apendemos
imenso a proteger
o ambiente!

Não acredito que vou
ter de ouvir a
professora a falar
sobre o meio
ambiente! As energias
renováveis e a insistir
sempre no mesmo…

Já tens idade para
te preocupares com
estes assuntos!
Temos que proteger
o nosso planeta!

Hoje trouxe‐vos um
questionário sobre
os vossos hábitos
relativos ao uso dos
meios transporte.

É sempre a mesma
conversa: temos que
ser responsáveis blá,
blá, blá…

Sim, era uma óptima
ideia, mas
precisamos de um
parque para as
estacionar …

Podíamos propor essa
ideia à direcção! Andar
de bicicleta é um dos
meus passatempos
preferidos… seria uma
boa forma de me divertir
e ao mesmo tempo
proteger o ambiente!

Podemos concluir
que muitos de
vocês gostam de
andar de bicicleta!
Já pensaram em
deslocar‐se para a
escola dessa
forma?

Finalmente,
começas a ter
juízo!

Passados alguns dias…

Diz lá! O que é?

Malta, tenho
excelentes
notícias!
Diz lá! O que é?

Acabei de receber a resposta
da direcção! Concordam em
construir o parque para as
bicicletas!

Boa! É desta que posso
vir na minha bike!

A construção do parque foi rápida…

A rotina da escola nunca mais foi a mesma…

Concordo: posso
vir convosco, num
meio de
transporte não
poluente!
Bom dia! Agora é
mais divertido vir
para a escola!

Vejam lá a minha nova bicicleta.
Recebi‐a ontem depois de os
meus pais saberem que
tínhamos um parque na escola,
pois vamos conseguir poupar
dinheiro em transportes!
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