
 

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: Musa - Associação Artística e de Intervenção Social 

  

E-mail: musacandidaturas@gmail.com 

 

Contacto: 963 344 573 

  

Morada: Rua Magalhães de Lima, n° 56 

  

Título da Proposta: Uma Mala pela Inclusão 

  

Âmbito de Atuação: Educação 

  

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

  

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

 

Descrição do Projeto:  
  

Uma Mala pela Inclusão visa a sensibilização, educação e promoção de valores positivos como a 

igualdade, a solidariedade, a tolerância e a empatia, na infância.  

Este projeto tem como base a criação de uma mala pedagógica e educativa, através da qual serão 

abordados temas como o preconceito, a discriminação e o bullying, flagelos sociais que persistem na 

nossa sociedade e, de forma preocupante, nas nossas escolas e comunidades educativas. Acreditamos 

que a prevenção deve começar nas crianças e o mais precocemente possível, de forma a reduzir e 

combater comportamentos de risco.  

Esta mala é um recurso pedagógico, ao mesmo tempo, criativo e interativo já que contará com 

ferramentas como jogos, histórias, desenho, música, entre outras experiências educativas cujo 

objetivo é que as crianças participem de forma ativa na sua aprendizagem.  



Assim, pretende-se que esta seja uma ferramenta muito versátil e flexível, adaptando-se a diversos 

contextos pedagógicos e educativos privilegiando, numa primeira fase de implementação, os 

estabelecimentos de ensino do pré-escolar e primeiro ciclo pertencentes à união de freguesias. 

 

 

Quadro de Investimentos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Calendarização: 
 

 

 

Outros: 

 

Horário de Fruição: a combinar com os espaços que irão receber o Projeto; no caso das escolas em 

horário letivo. 

Localização: Estabelecimentos de ensino do pré-escolar e primeiro ciclo pertencentes à união de 

freguesias. 

Quadro de Investimentos Valor 

Criação/Execução da Mala Pedagógica + Figurino 250.00 € 

Criação Artística e Pedagógica 500.00 € 

Intérprete/Dinamizador(a) 300.00 € 

Apoio logístico à criação e ao projeto/consumíveis 200.00 € 

Total 1.250,00 € 

MÊS TAREFA 

MAI/JUN 
Candidatura ao Orçamento Participativo 

Angariação de possíveis apoios/parcerias 

JUL/AGO 

Início do Trabalho de Investigação pela equipa do Projeto 

Formalização dos convites às entidades parceiras 

Contactos com outras entidades/instituições para estabelecimento de parcerias 

Pedidos de Apoio 

SET - DEZ 
Processo de criação artística e pedagógica 

Criação e execução da Mala Pedagógica e Figurinos 

JAN - ABR 

Divulgação do Projeto para Escolas e Público Geral 

Apresentação da Mala Pedagógica em estabelecimentos de ensino do pré-escolar 

e primeiro ciclo pertencentes à união de freguesias. 

Reuniões com parceiros envolvidos no Projeto 

Reflexão e avaliação do impacto do Projeto 


