
 

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: Escola André Soares \ Anabela Oliveira Paiva Bastos 

  

E-mail: e.anabelabastos@aeandresoares.pt 

 

Contacto: 932 458 410 

  

Morada: Praceta André Soares 39, 4715-012 Braga 

  

Título da Proposta: Recreio Ativo e Inclusivo 

  

Âmbito de Atuação: Educação 

  

Tempo de execução (até 31/12/2021): 30/12/2022 

  

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

 

Descrição do Projeto:  
  

O Minigolfe mais do que um desporto é um desporto inclusivo, promove a saúde/bem-estar, 

autoconfiança, a concentração, a mobilidade, a destreza mental, coordenação motora, socialização e 

sem limite de idades permitindo uma competição saudável e de bem-estar entre toda a comunidade 

escolar.   

O objetivo desta proposta será criar circuitos/percursos nos espaços exteriores da escola (estações 

de campos de minigolfe), uma alternativa saudável às atividades que promovem o sedentarismo, como 

videojogos e telemóveis. Criando uma escola promotora do bem-estar individual e coletivo com vista 

a promover uma escola inclusiva. 

A prática desportiva desta modalidade na escola traz vantagens no convívio dos alunos e na saúde 

física e mental na aquisição de hábitos e estilos de vida saudável ao longo da vida. 



Com este projeto, propomos a criação de três a quatro zonas de recreio de jogo curto no recreio da 

escola com zonas de treino de jogo curto (reserva de espaço verde com cimento e colocação de tapete 

verde) no valor de 1.250 euros. 

 
 

Mapa de Calendarização: 
 

Mês de Junho 2022 

Início dos trabalhos 

 

Mês de Julho 2022 

Cimentar e pintar 

 

Mês de Setembro 2022 

Colocação da relva e início da atividade por parte dos alunos 

 

 

Descrição Detalhada das Atividades: 

 

  

Atividade 1  Abertura das estações 

Atividade 2 Cobertura com cimento 

Atividade 3 Pintura do cimento 

Atividade 4 Colocação da relva 

 

Outros: 

 

A aprovação e autorização da direção da escola já está confirmada. 

 
 

       

 

                                 


