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CD – 6º A, 6º B e 6º C
--- Painel de ideias de melhoria escolar --Na área curricular de Cidadania e Desenvolvimento no primeiro
semestre, no âmbito do tratamento do domínio “Instituições e participação
democrática”, os alunos prepararam, nas várias turmas, sugestões de
melhoria para a sua vivência na escola. Surgiu, assim, um painel de
sugestões por turma, bem como as respectivas propostas de solução para
execução e a indicação dos recursos materiais e humanos necessários.
Reunidos os painéis de ideias das 3 turmas acima referidas, os docentes
responsáveis criaram um painel único, a partir do qual seria feita a eleição
pelos alunos da melhor sugestão. Foi também criado o boletim de voto bem
como a urna eleitoral.
Nas aulas de CD das 3 turmas, realizadas no dia 18 de novembro, os
alunos analisaram o painel de ideias obtido, no geral, tendo, de seguida,
oportunidade de proceder à escolha individual, através do preenchimento
do boletim de voto e respectivo depósito na urna eleitoral, para eleição
democrática de melhor ideia.
Apurados os resultados da votação, destacaram-se as seguintes
sugestões mais votadas:

Nº 2 – Uma aula/tempo semanal para Espaço Criativo, cuja
finalidade seja dar azo à criatividade e imaginação dos alunos ou só como
Espaço Semanal de Relaxamento – 9 votos.
 Nº 8 – Realização de festas de comemoração de eventos na escola
– Ex.: Halloween; S. Martinho; Natal; S. Valentim; Carnaval; Páscoa – 8
votos.


Nº 9 – Baile de S. Valentim. – 8 votos.

Desta forma, venceu democraticamente a sugestão nº 2, com maior
número de votos.
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Próximo passo: apresentar a sugestão vencedora à Direção da nossa
Escola, tendo a mesma sido já dada a conhecer à Equipa Educativa do 6º
Ano, a qual viu, com agrado, a execução da mesma no espaço de CAA da
Escola e a partir da execução de um mural elaborado pelos alunos.
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