
Não achas que os espaços verdes e de lazer da escola deveriam serNão achas que os espaços verdes e de lazer da escola deveriam ser
melhorados?melhorados?

O que achas da colocação de bancos e mesas de piqueniques nosO que achas da colocação de bancos e mesas de piqueniques nos
espaços de relva envolventes aos dois campos? Ambos sabemos que asespaços de relva envolventes aos dois campos? Ambos sabemos que as

condições desses lugares não são as melhores e que tal uma boacondições desses lugares não são as melhores e que tal uma boa
jardinagem para os embelezar?jardinagem para os embelezar?

Se gostas destas ideias e queres que elas se concretizem vota no nossoSe gostas destas ideias e queres que elas se concretizem vota no nosso
orçamento participativo!orçamento participativo!

  

Ao criarmos este projeto, pensamos principalmente nos alunos, que,Ao criarmos este projeto, pensamos principalmente nos alunos, que,
assim podem ter acesso a mais espaços de lazer e de convívio. Com oassim podem ter acesso a mais espaços de lazer e de convívio. Com o
avanço deste projeto alunos que trazem comida de casa e comem naavanço deste projeto alunos que trazem comida de casa e comem na

escola têm a opção de fazer a sua refeição ao ar livre, maisescola têm a opção de fazer a sua refeição ao ar livre, mais
confortáveis e em melhores condições. Acrescentando que um espaçoconfortáveis e em melhores condições. Acrescentando que um espaço

bonito é sempre mais agradável.bonito é sempre mais agradável.
  
  

Renova a Nossa Escola 
O R Ç A M E N T O  P A R T I C I P A T I V O  2 0 / 2 1

Cristiano Caiado       9ºA
Inês Alexandre          9ºA
Rafaela Figueiredo   9ºA

(Estão assinalados com "   " os locais onde
pretendemos adicionar mesas de picnic e

bancos de jardim.) 
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