
 

Orçamento Participativo 2022 

  
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto) 

  

  

Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica do Carandá 

  

E-mail: dir.apee.caranda@gmail.com 

 

Contacto: 964 493 422 

  

Morada: Escola Básica do Carandá | Rua Américo Ferreira de Carvalho 

  

Título da Proposta: A nossa escola é fixe! 

  

Âmbito de Atuação: Educação 

  

Tempo de execução (até 31/12/2021): 31/12/2022 

  

Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.249,99 €  
 

 

Descrição da Proposta:  

  

A Associação de Pais e Encarregados de Educação (APEE) da Escola Básica do Carandá, Instituição 

Particular de Solidariedade Social, situa-se na rua Américo Ferreira de Carvalho, Braga e o seu Centro 

de Atividades de Tempo Livre (CATL) está integrado dentro das instalações da Escola Básica do Carandá.  

Esta associação de pais existe desde os anos noventa e o seu CATL, inaugurado em 2000. O CATL é 

uma resposta social que visar apoiar as famílias e valorizar o desenvolvimento da criança através de 

atividades lúdicas, a crianças do 1º Ciclo, nas interrupções letivas e extensões de horários.  

O CATL tem lotação para 60 crianças com idades entre os 6 aos 12 anos, fruto de um Acordo Típico 

com a Segurança Social.  

A APEE possui ainda um protocolo com a Câmara Municipal de Braga para o Programa de 

Generalização de Refeições Escolares, onde diariamente apoio na distribuição do almoço a uma média 

de 140 criança.  



 

Inserido no Plano de Atividades são desenvolvidas várias áreas, tais como: 

Apoio ao estudo – Área à qual se dedica bastante atenção, de segunda a sexta-feira, durante uma 

hora, em horário pós-escolar. É nosso desejo que as crianças obtenham bom aproveitamento escolar, 

indo de encontro às suas necessidades, permitindo não só a realização dos Tpc´s , mas a sua 

compreensão, minimizando assim as suas dificuldades;  

Expressão plástica – Promove o desenvolvimento da imaginação e criatividade, assim como a 

destreza manual, o sentido de estética e consequentemente a sua socialização. Permite ainda, o 

manuseamento de materiais de diversas origens, proporcionando novas aprendizagens;  

Expressão Dramática – Promove o desenvolvimento expressivo e artístico da criança. É também um 

excelente contributo para exercícios de memória e de relacionamento;  

Culinária – Aprendizagem de noções (doce/ salgado, quente/ frio), trabalho de equipa, coordenação 

e responsabilidade. Introdução de hábitos de higiene e alimentação saudável, como também acabam 

por aprender Matemática (quantidade, proporção, tempo de confeção), Geografia (receitas oriundas 

de várias regiões do país ou do Mundo), Português (leitura da receita e dos rótulos dos ingredientes), 

Ciências (noções de hábitos de higiene).  

Atividades físico-motoras – Promotora de criatividade e autonomia, tanto no plano individual, 

como coletivo. Pretende o desenvolvimento de capacidades físico-motoras, criando uma melhor 

relação com os outros e aceitando as regras e o seu cumprimento;  

Passeios – Atividade de caráter recreativo, mas também de aprendizagem.  

Recursos – A equipa técnica é constituída por uma educadora/coordenadora, por quatro Auxiliares 

de Ação Educativa e por duas auxiliares ao abrigo do programa Contrato Emprego Inserção + do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional.  

 

Conclusão: O CATL é uma resposta social gerida pelos pais e encarregados de educação, que ajuda 

a ESCOLA na resolução de problemas vários, desde a ocupação das nossas crianças fora dos horários 

letivos bem como assegura a componente alimentação através do protocolo com a Camara Municipal 

de Braga. 

 

Este apoio financeiro de 1248,32€ a APEE visa melhorar as atividades desenvolvidas (aquisição de 

novos jogos de tabuleiro, materiais de desenho, pintura, trabalhos manuais, etc.), bem como diminuir 

a comparticipação das famílias com os passeios.   

 

 

 

 

 



 

 

Quadro de Investimentos:  

 

Todos os investimentos serão apenas na rúbrica de FSE – Fornecimentos e Serviços Externos, 

nomeadamente na aquisição de material avulso e na compra do Pack Centurium que é recurso 

pedagógico essencial para a implementação do Programa Educativo Centurium nas Escolas. 

 

Item Preço unitário Preço total 

Aquisição 
de Jogos de tabuleiro 

“comerciais” 

Antón Zampón 35,99 €  35,99 €  

Gastão Cabeçudo 36,99 €  36,99 €  

Lotto Kids 32,99 €  32,99 €  

Parchis Ludo 32,99 €  32,99 €  

Conhecer Portugal 21,99 €  21,99 €  

Conecta 4 19,99 €  19,99 €  

Hotel Deluxe 32,99 €  32,99 €  

Life 22,99 €  22,99 €  

Risk Junior 24,99 €  24,99 €  

Jumanji 36,99 €  36,99 €  

Cluedo Junior 24,99 €  24,99 €  

Monopoly Junior 21,99 €  21,99 €  

O meu primeiro 
Monopoly 

24,99 €  24,99 €  

Carcassonne Junior 26,99 €  26,99 €  

Jogos 2 em 1 6,99 €  6,99 €  

Jogo das Escadas 7,99 €  7,99 €  

Puzzle 9,99 €  9,99 €  

Aquisição Livros 
Coleção “Hora do Conto”       8,63 €  103,56 € 

Coleção “Diário de um 
Banana” 

16,99 € 101,94 €  

Aquisição Pack 
Centurium 

Pack Centurium com 16 
Kits com 4 Jogos cada, 1 
Roll up, 1 Oficina de 
Capacitação 50h 
(certificada)  

600,00 €  
 

600,00 €  
 

TOTAL 1 248,32 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa de Calendarização: 

 

O Quê? 
Quando? 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Aquisição 
de Jogos de 

tabuleiro 
      

Aquisição 
Livros 

      

Aquisição Pack 
Centurium 

      

Oficina de 
Capacitação  
(50 horas) 

      

 

 

Descrição Detalhada das Atividades: 
 

Relembrar que este apoio do Orçamento Participativo da União de Freguesias de São José de São 

Lázaro e São João do Souto não visa financiar a atividade regular da APEE, mas sim ser um 

complemento para renovar o “parque de jogos”, bem como ter ao dispor das crianças um conjunto de 

jogos de tabuleiro que irão estimular a sua criatividade. 

O Pack Centurium é um recurso pedagógico essencial para a implementação do Programa Educativo 

Centurium nas Escolas. O nosso Agrupamento já está a desenvolver este programa em algumas escolas 

e, assim, a EB do Carandá irá beneficiar deste programa de apoio ao sucesso educativo. Tem cariz 

curricular e utiliza as premissas da gamificação e aula invertida para a integração de forma flexível o 

currículo de todas as disciplinas dos alunos. 

O Pack Centurium é composto por 3 itens: 

- 16 kits de Jogos CENTURIUM: cada kit composto por uma caixa que contem os 4 jogos (Moinho, O 

Soldado, Seega e Tábula, com os tabuleiros e respetivas peças, bem como, as regras dos jogos); 

- Rollup, elemento visual que identifica o espaço e com quem todos se identificam, na promoção 

desta prática; 

- Oficina de capacitação de 50 horas para os docentes. Esta capacitação é acreditada pelo Conselho 

Científico de Formação Continua de Professores, pelo que releva para a avaliação e progressão na 

carreia docente. Esta ação de capacitação tem 25 horas presenciais, ministradas segundo as premissas 

da gamificação e 25 horas de trabalho autónomo, onde os professores desenvolvem a prática com seus 

alunos. 

 

 



 

 

 

    

        

         

 

 


