
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
| Redacção | 

Promover a inclusão é o propó-

sito das duas propostas mais vo-

tadas no âmbito do Orçamento

Participativo Escolar (OPE) de

2015 da Câmara Municipal de

Braga, ‘Despertar para a Auto-

nomia’, do Agrupamento de Es-

colas de Maximinos, e ‘Braga

concelho inclusivo: reconhecer

– decidir – agir’, do Agrupamen-

to de Escolas Francisco Sanches.

A proposta aprovada em terceiro

lugar promoverá a ‘Identificação

e sinalização dos estabelecimen-

tos escolares do Agrupamento

de Escolas Mosteiro e Cávado’. 

A escolha das propostas, que se

realizou na Escola Secundária

Carlos Amarante, foi da respon-

sabilidade dos directores dos

agrupamentos de escolas do

concelho de Braga, da vereadora

com o pelouro da Educação, Lí-

dia Dias, e do coordenador do

Orçamento Participativo, Eduar-

do Jorge Madureira. Na ocasião,

foram apreciadas 11 propostas

apresentadas pelos Agrupamen-

tos de Escolas Alberto Sampaio,

André Soares, Celeirós, D. Ma-

ria II, Francisco Sanches, Maxi-

minos, Mosteiro e Cávado e Sá

de Miranda.

A proposta vencedora visa ins-

talar no Agrupamento de Esco-

las de Maximinos, agrupamento

de referência para alunos cegos

e com baixa visão, um equipa-

mento que permita a realização

de actividades idênticas às que

se realizam nas casas desses alu-

nos. “Trabalhar esta área reves-

te-se de grande importância uma

vez que a autonomia no meio

doméstico é essencial na vida

futura do aluno”, diz a proposta. 

O projecto ‘Braga concelho in-

clusivo: reconhecer – decidir –

agir’, do Agrupamento de Esco-

las Francisco Sanches, contem-

pla três iniciativas. Haverá um

programa áudio dirigido a “pes-

soas com deficiência visual ou

baixa visão”, a “pessoas idosas

com dificuldades de visão e/ou

que não sabem ler” e ao público

em geral. O programa, realizado

na Rádio Francisco Sanches, se-

rá disponibilizado aos parceiros

na última semana de cada mês,

cabendo a cada instituição par-

ceira a escolha do melhor modo

de o “fazer chegar” aos seus

membros (‘computadores/leito-

res mp3 existentes na institui-

ção, site, plataforma moodle’). 

A terceira proposta mais vota-

da permitirá a ‘Identificação e

sinalização dos estabelecimen-

tos escolares do Agrupamento

de Escolas Mosteiro e Cávado’.

Os nove edifícios escolares do

agrupamento terão uma identifi-

cação em material resistente na

fachada principal. Nos diversos

cruzamentos e entroncamentos

das freguesias, desde a estrada

principal até aos edifícios esco-

lares, e serão colocadas trinta

placas sinaléticas de indicação

de direcção.

Promoção 
da inclusão
mereceu 
mais votação
PROPOSTAS MAIS VOTADAS do Orçamento
Escolar foram dos agrupamentos de Maximinos,
Francisco Sanches e Mosteiro e Cávado.

DR

‘Despertar para a autonomia’ do Agrupamento de Escolas de Maximinos foi a proposta do Orçamento Escolar mais votada

Publicidade

‘Despertar para a Autono-
mia’, do Agrupamento de
Escolas de Maximinos, ‘Bra-
ga concelho inclusivo: reco-
nhecer – decidir – agir’, 
do Agrupamento de Escolas
Francisco Sanches e ‘Identi-
ficação e sinalização dos
estabelecimentos escolares
do Agrupamento de Escolas
Mosteiro e Cávado foram 
as propostas mais votadas.


