ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
COM AÇÃO
DIRETA 2021

CONHEÇA AS
PROPOSTAS!
VOTE DE 4 DE JUNHO
A 9 DE JULHO DE 2021

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

SABE COMO VOTAR?
É FÁCIL!
Vote através do site ou envie um SMS
GRATUITO para 4902 com a seguinte
informação:
OPAD espaço PROPOSTAS EM QUE QUER
VOTAR espaço [Nº CC/BI] espaço DATA
NASCIMENTO [AAAAMMDD] espaço ACEITO

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA 2021
BRINC’AVEIRO: BRINCAR DE RUA
LOCALIZAÇÃO:
GLÓRIA E VERA CRUZ

PROPONENTE:
SANDRA CRUZ

18
ORÇ. MUNICÍPIO: 30 000,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 3 300,00 €

Ao recordar os tempos da nossa infância, vêm-nos à memória as lembranças
das brincadeiras na rua com os amigos à porta de casa, no bairro ou no
recreio da escola. No entanto, hoje em dia, as crianças não têm muitas
oportunidades para poderem brincar de uma forma livre e não de uma forma
estruturada, orientada, completamente formatada.
Para um desenvolvimento saudável, as crianças precisam de oportunidades
para serem exploradoras, construírem a sua autonomia, relacionarem-se e
aprenderem a percorrer caminhos criativos. A rua é um espaço de liberdade,
aventura, criatividade e felicidade. É importante darmos novamente às
crianças as mesmas oportunidades que nós tivemos durante a nossa
infância!
O projeto BRINC’Aveiro pretende promover o brincar e as actividades de rua
através da criação de espaços de convívio na via pública com a pintura de
jogos tradicionais no pavimento e a instalação de um conjunto de módulos
de madeira com bancos e espaços
verdes com o propósito de se
devolver o espaço da rua às crianças
e famílias.
Foram definidas três ruas de
intervenção: Rua Bernardo Torres,
Rua do Gravito e Rua Luís Brás
Abreu, onde se pretende dinamizar
o ato de “Brincar na Rua” através
do encerramento da circulação
de automóveis, ficando o fim-desemana, ou horários específicos
do mesmo, com acesso restringido
aos moradores. Haverá grupos
diferentes de cidadãos responsáveis
pelo espaço, pretendendo-se mais
tarde lançar algumas dinâmicas
que promovam a interação entre
moradores destas diferentes zonas.

