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PROPOSTA 

 

 Na nossa escola o espaço dedicado aos tempos livres do 3º ciclo, na minha opinião deve 

sofrer algumas alterações de modo a nos proporcionar mais conforto e espaço para socializar. 

 O espaço em si é muito frio, vazio, impessoal, com pouco conforto, porque só temos 

duas mesas e algumas cadeiras de madeira, as quais não nos fazem ter vontade de permanecer 

naquele espaço durante muito tempo.  

 É importante melhorar este espaço porque, principalmente no inverno, precisamos de 

um espaço quente, confortável, acolhedor, pois é lá que devíamos passar a maior parte do 

tempo dos intervalos, o que não acontece visto que muitas vezes preferimos estar à chuva e ao 

frio do que estarmos lá dentro. 

 Para mim, penso que seria uma boa solução para o espaço criar uma zona onde nos 

pudéssemos sentar em grupos, mas com espaço para uma bom número de alunos do 3ºciclo.  

 A minha sugestão é criarmos um grande ou vários «sofás» utilizando os antigos cacifos 

da biblioteca e esponja para colocar por cima, a qual teria que ser forrada. Os armários  teriam 

de ser adaptados, de modo a durar mais tempo e depois pintados pelos alunos do 3ºciclo, tendo 

por base o tema do mar. 

 Teria de se comprar uma esponja de forma a cobrir todas as paletes. Depois teríamos 

de forrar com tecidos reciclados (gangas, roupas usadas, cortinados, forras de almofada 

antigas, etc). Ainda poderíamos colocar algumas almofadas espalhadas de modo a tornar mais 

interessante o espaço.  

 Outra ideia é termos música ambiente durante os intervalos, a qual poderia ser 

colocada pelos alunos do clube de Música ou por outros do 3º ciclo que mostrassem interesse 

por essa atividade. 

 Para a concretização destas ideias precisamos de comprar tintas e esponja. 

Do material que lá está podemos, por exemplo, pintar de acordo com o tema da escola, 

que é o Mar e organiza-lo de forma diferente no espaço Para estas tarefas podemos pedir ajuda 

aos pais, auxiliares, professores de Educação Tecnológica e a todos da comunidade escolar e 

que queiram participar.  

O aluno proponente 

_________________________ 


