ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS

PROPOSTA A
“Uma nova forma de convívio”

Descrição da proposta (Limite de 1000 palavras)
Objetivos gerais:
Promover o convívio entre os alunos, criar um ambiente confortável,
descontraído e agradável no recinto escolar.

Objetivos específicos:
Remodelar e dinamizar a zona de convívio escolar junto ao refeitório (bar), criar
uma área apelativa para novos alunos.

No seguimento da proposta realizada pelo Ministério da Educação, ao abrigo do
despacho nº 436 – A/2017, que aprova o desenvolvimento de novos mecanismos de
participação cívica a nível nacional, a turma D do 9º ano foi desafiada a apresentar
uma proposta que tem como pretensão a remodelação do bar dos alunos.
Considerando que o espaço acima referido se encontra desatualizado, não indo
ao encontro das necessidades sociais dos alunos e que o mesmo se encontra
subaproveitado ficando aquém das suas potencialidades a turma decidiu remodelá-lo.
A turma pensa que ao atribuição de um novo visual a este espaço vai contribuir
para o bem estar generalizado dos alunos que, por sua vez, se sentirão mais motivados
para investir no trabalho em sala de aula.
Em momentos de pausas mais ou menos prolongados, intervalos ou “furos”, os
alunos reconhecerão neste espaço um ambiente agradável para permanecer.
Embora haja outras prioridades no Agrupamento, pensa-se que esta proposta é
pertinente e exequível dentro dos limites da verba atribuída (690.00€), e que
beneficiará a maioria dos alunos da escola.

Após uma discussão com todos os elementos da turma, a mesma escolheu os
materiais que irão ser utilizados para a realização do projeto.
Assim, no seguimento de uma pesquisa exaustiva, ficou decidida a aquisição de
materiais resistentes e apelativos, com cores adequadas ao espaço em questão. Com o
objetivo de não ultrapassar o valor da verba atribuída foram escolhidos equipamentos
pouco dispendiosos.

ORÇAMENTO
2x Sofá KNOPPARP (89€/unid)
2x Estante KALLAX (29,99€/unid)
3x Pouf PERA (29.99/unid)
Mini Coluna BT JBL CLIP 3
ALVO DARDOS ELETRÓNICO ED110 GEOLOGIC
Restauro/Arranjo de equipamentos existentes na escola
Previsão de Custos

OUTROS

1. Sofá KNOPPARP

178,00 €
59,98 €
89,97 €
59,99 €
14,50€
287,56 €
690.00€

2.

Estante KALLAX

3.

Pouf PERA (conforama)

4.

Mini Coluna BT JBL CLIP 3

5.

ALVO DARDOS ELETRÓNICO ED110 GEOLOGIC

Laranjeiro 26 de fevereiro de 2019

