Proposta Orçamento
Participativo das
Escolas
Proposta feita pelos alunos da Escola Básica
de Corroios do 8ºano da turma A
Alunos representantes:
-Catarina Medeiros Nº6
-Diana Santos Nº8
-Diogo Cunha Nº9
-Jorge Carmo Nº17
-Marcos Ortiz Nº19

Foi-nos comunicado pela Diretora de Turma a possibilidade de participar no
Orçamento Participativo das Escolas. Este projeto apela à iniciativa e interação da
comunidade escolar, permitindo que nós, enquanto alunos e membros desta
comunidade, possamos contribuir com ideias, ações e disponibilidade, como parte
interessada, na melhoria das condições do espaço escolar. Assim, decidimos aproveitar
esta oportunidade e contribuir através do projeto que abaixo iremos desenvolver, que
na nossa humilde opinião, permitirá a todos os membros da nossa comunidade escolar
usufruirem da melhoria proposta e ao mesmo tempo, incrementar o gosto em
percorrer os espaço físico escolar e, em última análise, incrementa a motivação no
processo de ensino-aprendizagem.

Proposta:
Vimos por este meio apresentar-vos a nossa proposta para o Orçamento
Participativo de Escolas.
A nossa proposta consiste em decorar as portas das salas de aula com frases
motivadoras e gravuras de figuras importantes e reconhecidas de diversas áreas do
conhecimento, com o objetivo de permitir que os alunos, antes de entrarem nas salas
de aula se sintam determinados e confiantes para aprender e para acreditar que irão
superar as suas maiores dificuldades, além de contribuir também para o
embelezamento do espaço físico escolar.
Nos blocos principais, ou seja, no bloco B e C (aqueles que têm mais alunos)
serão aqueles que irão ser alvo de intervenção. Cada piso de cada bloco deverá ter um
tema, fazendo corresponder às diversas disciplinas as respectivas figuras históricas de
maior relevância. Esta proposta é transversal a todos os alunos da Escola Básica de
Corroios (2º e 3.ºciclo), isto é, a sua implementação e concretização contribuirá para o
bem comum de toda a Comunidade Escolar. Com esta iniciativa, pretende-se motivar
os alunos a continuar no ensino e seguir os seus sonhos, que muitas vezes se sentem
ignorados, sendo uma forma de combatermos o abandono escolar.
O dinheiro disponibilizado pelo ministério da educação será para gastar em
tintas e outros materiais que serão necessários para a sua execução, iremos contar

com o apoio de alguns professores e coordenadores da nossa escola que se
voluntariaram para ajudar.
Em baixo mostro um exemplo daquilo que nós propomos:
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