
 

Orçamento Participativo das Escolas 

(Despacho nº 436-A/2017 de 6 de janeiro) 

 

Projeto FAZ ESSE  

Concurso de Grafitis 

Objetivos: 

 Melhorar a comemoração do Dia do Estudante – 24 de março de 2017; 
 Estimular a participação cívica e democrática dos estudantes; 
 Promover o espírito de cidadania; 
 Fomentar o diálogo, a mobilização coletiva em prol do bem comum e respeito pelas 

escolhas diferentes; 
 Valorizar a opinião dos estudantes e a tomada de decisão em temas do seu interesse; 
 Garantir a liberdade de expressão e a igualdade de oportunidades; 
 Melhorar o ambiente educativo; 
 Consolidar o sentido de pertença. 

 
 
 

 

 



 

Definição do Projeto FAZ ESSE  

 

Envolvimento dos alunos da escola na melhoria do ambiente educativo através da 
expressão criativa – arte de grafitar. Os alunos transformarão um espaço “menor” da 
escola – paredes exteriores do edifício do polivalente - num sítio deles e embelezado 
com a sua criatividade e saber na arte de grafitar. 
Esta iniciativa desencadeada pela Associação de Estudantes da Escola 2017 tem o 
apoio dos alunos dos vários anos de escolaridade e reúne a validação do corpo 
docente, representado pela Direção, e ainda dos pais e encarregados de educação que 
estimulam e valorizam este tipo de intervenção discente. Com este projeto a escola 
pretende reforçar e consolidar a intervenção dos alunos no processo de melhoria da 
ESIC. 
O Projeto FAZ ESSE integrado no Orçamento Participativo da Escola (OPE) enquadra-se 
no Projeto Educativo da ESIC que Acolhe, Forma e Prepara para a Vida. 
 
Proponentes: Associação de Estudantes 2017, delegados e subdelegados das várias 
turmas da escola. 

 

Divulgação Pública do FAZ ESSE  

Redes Sociais: instagram; facebook; 
Meios de Comunicação da ESIC: Rádio ESIC e ESIC on-line; 
Meios de Comunicação nacionais e regionais: Porto Canal e Jornal Gaiense; 
Espaço próprio para divulgação do Orçamento Participativo da escola: Cartazes; flyers; 
Diretores de Turma. 
 
 
 
 
 

Calendarização/cronograma: 
Data Atividade 

Janeiro de 2017 
Abertura do procedimento para 
apresentação de propostas 
Divulgação do Projeto FAZ ESSE 

17 de fevereiro de 2017 
Desenvolvimento e apresentação de 
propostas 
Inscrições nos Serviços Técnico-Pedagógicos. 

10 de março de 2017 Workshop sobre a arte de grafitar – 
dinamização: ex-alunos da ESIC, atuais 
profissionais na área. 

17 de março de 2017 - limite Apresentação dos ante-projetos. 



20 de março de 2017 Divulgação e análise de propostas. 

21 de março de 2017 Prestação de provas: grafitar as nove 
molduras do gimnodesportivo. 

24 de março de 2017 
 

Dia do Estudante 
Votação das propostas na ESIC – Comissão 
eleitoral composta por um professor e um 
conjunto de alunos que asseguram o 
funcionamento da mesa de voto. 
Votação nas redes sociais: instagram; 
facebook. 

27 de março de 2017 - limite 
Votação nas redes sociais: instagram; 
facebook. 

28 de março de 2017 

Reunião da Comissão de Acompanhamento 
constituída por: Departamento de 
Expressões; Direção; Conselho Geral; 
APESCA; Pessoal não Docente e ex-alunos da 
ESIC, atuais profissionais na área/ 
formadores. 

29 de março de 2017 Divulgação dos resultados – os três melhores 
projetos. 

19 de maio de 2017 - limite Planeamento e Execução dos três melhores 
projetos. 

 
 
 

Recursos financeiros: 
 

O orçamento participativo de cada escola, nos termos do artigo 1.º, é igual a € 1 por 
cada aluno do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário que frequente os 
referidos estabelecimentos de ensino. 
 

Divulgação do projeto: cartazes; flyers;  
Execução do projeto: Material de pintura/grafiti; 
Diplomas e prémios de participação. 
Consumíveis. 

 
 

 
Alunos Proponentes: 
Ilda Freitas, 12º E; 
Luzia Alves, 12º E; 
Raquel Duarte, 12º C; 
Márcia Natário, 12º B; 
Joana Barbosa, 12º B. 
Alunos Apoiantes:  
Associação de Estudantes 2017 – 48 alunos 
Alunos delegados e subdelegados das várias turmas da escola - 108. 



 

Coordenação a nível nacional: 

Instituto de Gestão Financeira da Educação 

Em articulação com 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

 

Coordenador local do Projeto FAZ ESSE 

Orçamento Participativo das Escolas 

(Despacho nº 436-A/2017 de 6 de janeiro): 

Mediador TEIP, 

Carlos Paulo Silva Machado  

 

 

Escola Secundária de Inês de Castro, 18 de janeiro de 2017 

 

 
 
 
 

 


