
 

 

 

 

PROPOSTAS A VOTAÇÃO 2018/2019 

ESCOLA SECUNDÁRIA DA LOUSÃ 

Proposta 1 – “Toys for Teen” 

Propõe-se a aquisição de material lúdico para ocupação de tempos livres dos alunos da Escola 

Secundária da Lousã.  

Habitualmente, os alunos da escola estão entretidos a jogar cartas ou jogos no telemóvel, o que 

não é o mais educativo, nem o melhor para uma convivência saudável.  

A aquisição de jogos de tabuleiro e kits de construção, por exemplo Legos, estimula a interação 

e a criatividade. A ocupação com estes materiais reduz os “tempos mortos”, muitas vezes 

utilizado em brincadeiras que acabam em agressividade.  

A concentração exigida por alguns dos materiais que propomos favorece o desenvolvimento 

cognitivo, contribui para uma melhoria do rendimento escolar e promove a pacificação no 

ambiente escolar. Também acaba por fomentar a responsabilidade em estimar os materiais para 

futuras utilizações. 

Este projeto tem interesse transversal, já que os materiais que propomos interessam quer aos 

alunos mais novos, quer aos finalistas. Economicamente, podemos adaptar a aquisição ao 

montante disponível, comprando kits de acordo com orçamento atribuído. 

 

Proposta 2 – “Mais mobiliário para o polivalente” 

No passado ano letivo a proposta vencedora do Orçamento Participativo das Escolas baseou-se 

na aquisição de materiais de mobiliário (cadeiras e mesas) para o espaço do polivalente da 

Escola Secundária da Lousã. Vendo o resultado final dessa proposta, nomeadamente o modo 

como os alunos o têm estimado e a "vida" que deu ao recinto, os alunos gostariam de repetir a 

proposta.  

Para um espaço tão grande como o polivalente, a quantidade de mesas e cadeiras adquiridas 

não foi suficiente, por isso lá continuam mesas e cadeiras antigas, muito degradadas, inestéticas 

e nada funcionais. Com frequência, vemos o mobiliário novo ocupado e é nitidamente inferior às 

necessidades. 

Portanto, ao dar continuidade à iniciativa do ano passado, faremos os possíveis para adquirir 

mobiliário idêntico, com uma apresentação homogénea e criando ainda mais cor no polivalente. 

Continua-se a optar por mesas redondas, pois permitem um ambiente mais personalizado e de 

mais encontro entre os estudantes, quer quando a estudar, quer quando a conviver. 



 

Alguns proponentes desta ideia foram já os alunos que deram andamento à proposta vencedora 

do ano passado, já que quem a havia apresentado não fazia parte da escola, pois haviam 

seguido para a universidade. Então, a nossa experiência nos contactos com as empresas 

fornecedoras e com a secretaria da escola vai ser facilitadora para que rapidamente se concretize 

a aquisição de mais material. 

Os proponentes integram várias turmas e de vários cursos (Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Profissional de Gestão), mostrando que a mesma 

é de interesse transversal. 

 

Proposta 3 – “Rádio Escolar” 

Esta proposta pretende dinamizar uma rádio escolar com objetivo de melhorar o entretenimento 

dos alunos da escola e divulgar melhor as informações importantes para os estudantes, 

professores e funcionários.  

Nos tempos livres e nos intervalos da Escola Secundária da Lousã os alunos não possuem 

atividades de muito interesse para ocupar o seu tempo. Com esta proposta podemos ir ao 

encontro dos interesses dos alunos, com música selecionada pelos alunos, mas também criar 

um fator de alegria e tranquilidade na escola.  

A verba do OPE vai ajudar na aquisição de equipamentos necessários ao funcionamento da 

rádio (amplificador, colunas, cabos, microfone) e o pagamento de licenças para passar música. 

 

Proposta 4 – “Novos bancos e mesas para o recreio da Secundária” 

Esta proposta consiste no arranjo dos bancos no recinto escolar, indo ao encontro do bem estar 
e lazer dos alunos e, também, de um maior embelezamento da Escola Secundária da Lousã. 
 
Existem alguns materiais, mas não são suficientes para a recuperação de todos os bancos. 
Com a verba do OPE seria possível adquirir os materiais em falta e, eventualmente, mesas e 
bancos em madeira reciclada para colocação no espaço exterior, já que a escola tem muitas 
sombras e um alpendre. 
 

Outras propostas apresentadas mas não selecionadas para votação:  

Foram ainda apresentadas as seguintes propostas: “Mascote da Escola (cão)”, “Mural Coletivo”, 

“Remodelação das casas de banho” e “Horta Biológica”. Não obstante a qualidade e a pertinência 

das mesmas, os motivos para a não inclusão na votação prendem-se com o facto de estarem 

previstas obras de requalificação da Escola Secundária, pelo que seriam investimentos de curta 

durabilidade e a não sustentabilidade no caso do cão, pois exige condições (espaços e meios 

humanos) que a escola não dispõe para assegurar o bem estar do animal. 

Lousã, 6 de março de 2019 

O diretor  

_____________________ 

(Pedro Balhau) 


