
 
 

    

 

 



 
 

AS TUAS IDEIAS 

A TUA ESCOLA 
 

O Orçamento Participativo das Escolas 

(OPE) pretende fomentar o espírito de 
participação e de cidadania e valorizar a opinião 
dos estudantes em decisões que os afetam 
diretamente. 
 

DIA 24 DE MARÇO DE 2023 

VEM E VOTA 

O TEU VOTO 
FAZ A 

DIFERENÇA… 



 
 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS – 2023 

Este Ano 

TEMOS UMA PROPOSTA EM VOTAÇÃO: 
 

1 - Projeto: Aprende a Incluir 

 Alguma vez pensaste: E se fosse eu? E se fosse eu a precisar de especial 

atenção? E se fosse eu um aluno com dificuldades educativas? A minha escola 

teria os equipamentos necessários para a minha aprendizagem e bem-estar? O 

que posso fazer para garantir que tem? Para aqueles que já pensaram, juntem-

se a nós. Para aqueles que ainda não, nós estamos aqui para vos mostrar a 

importância da inclusão e dar este passo por vocês. 

 Por isso, a nossa proposta é dotar a sala de Apoio Especializado, já 

existente na escola e localizada no Bloco C, bem como a Biblioteca Escolar, de 

materiais pedagógico-didáticos que dinamizem uma inclusão mais efetiva.  

Propomos a aquisição de uma máquina de cortes, puzzles, encaixes de 

madeira, numeroloto, jogos de atividades de aprendizagem, fantoches, 

material desportivo, mobiliário, entre outros, que apoiem os alunos num 

processo de desenvolvimento no caminho da educação inclusiva.  

A escola deve promover uma pedagogia inclusiva que envolva um 

reconhecimento das diferenças individuais, como preconiza o Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho que estabelece os princípios e as normas que garantem 

a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através do 

aumento da participação nos processos de aprendizagem e na vida da 

comunidade educativa. 

O objetivo desta medida é garantir a felicidade e bem-estar dos alunos 

no meio escolar. Todos têm o direito de se sentir realizados e o tema da 



 
 

  

inclusão na escola é importante porque oferece-nos a oportunidade de 

aprender algo com a realidade do próximo. 

Se esta proposta for capaz de mudar a mentalidade de pelo menos uma 

pessoa para uma atitude positiva a respeito da inclusão, ou se pelo menos um 

aluno se sentir visto e valorizado pela nossa ideia, o nosso passo está dado. 

Acreditamos que a inclusão deve fazer parte da realidade social e escolar.  

Para isso acontecer, contamos com o vosso apoio.  

De que lado queres ficar? 
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Beatriz Gonçalves; 
Simão Gonçalves; 

Pedro Pinto; 
Inês Sousa; 

Sara Machado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para qualquer esclarecimento os alunos devem contactar a coordenadora do projeto na 

escola, professora Sandra Santos (sandrasantos@esamarante.edu.pt). 


