PROPOSTAS PARA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017/18

Ano/
Turma
7A

Proponente
Miguel Sayanda

8A e E

Rodrigo Costa
Diogo Silva
Salvador Nunes

8D

Ana Margarida
Santos Silva

10A

Francisco Simões
Mafalda Rodrigues
Matilde Rodrigues
Miguel Ramos
Vasco Cordeiro
Afonso Rodrigues
Carolina Xavier
Francisca Fonseca

dos

Identificação de
necessidade/problema
 Falta de espaços verdes
 Zonas exteriores pouco
cuidadas

Resumo da proposta

Aquisição de
equipamentos/serviços
Recuperação e criação de  Tintas, plantas, bancos
espaços verdes/convívio
 Jardineiro e pintor

Clube de Jogos

 Realização de torneios
 Publicação/venda de
jornal
 Divulgação de lista de
melhores jogadores

 Jogos
 Subscrição de um ano
de Playstation plus
…

Aulas de Teatro

 Aulas de teatro para
tempos livres, em
modalidade
extracurricular

 Contratação de um
professor de teatro

Criação de atividades lúdicas

 Bolas
Biblioteca de material  Redes
desportivo para a prática  Raquetas
de várias modalidades
…

Incentivar a reciclagem de  Disponibilizar
embalagem/papel
contentores de separação
 Campanhas de limpeza
 Workshops de refeições

 Contentores
 Workshops

Melhoria para a
escola
 Criação de zonas
de espaços verdes
e de convívio
exterior
 Melhorar a
socialização
 Melhorar a
velocidade de
pensamento
 Enriquecer os
conhecimentos, a
cultura e a
socialização
 Criação de
momentos de
convívio

 Redução da
pegada ecológica

10A

10A

10B

10E

10F

Madalena Magalhães
Madalena Ribeiro

sustentáveis
 Construção de
ecopontos
 Alimentar o compostor
da escola

Daniela Afonso
Francisca Monteiro
Francisca Oliveira
João Justino
Matilde Ramos

Melhorar os espaços de  Construção de zona
convívio/refeições e torna-lo coberta para convívio e
acolhedor
refeições

 Compra de estrutura
amovível

 Aumento dos
espaços de
convívio

Duarte Laureano
Francisco Rodrigues
Guilherme Machado
João Sousa
Noah Zino

 Criação de um espaço
acolhedor, agradável, cómodo
e relaxante
 Zona de lazer para alívio de
stress

• Aquisição de mesas de
matraquilhos e acesso a
uma internet eficiente e
gratuita na zona do bar

 Mesas de matraquilhos
 Router de Wi-Fi

 Inclusão e
relacionamento
interpessoal
 Informação e
comunicação
 Pensamento
crítico e criativo
 Consciência e
domínio do corpo

Inês Melo
Inês Vitorino
Leonor leite
Miguel Cunha
Miguel Valhelhas
Simão Zucchelli

Criação de espaços de
convívio no exterior

 Criação de espaços ao ar  Mesas
livre para convívio e
 Cadeiras
refeições
 Coluna de som

 Convívio ao ar
livre

 Resolução de problemas de
internet na sala de aula
 Colocação de relógio
analógico na sala de aula
 Colocação de uma segunda

 Melhoria das condições
gerais

 Menor utilização
do telemóvel na
sala de aula
 Maior receita
para a escola

 Máquina automática
 Relógios analógicos
 Serviços de internet

máquina de venda automática
11D

Gabriel Serra Vieira

 Compra de equipamentos
para refeições

11G

António Marques
José Coutinho
Miguel Gil
Alexandre Ferreira
Pedro Duro

 Construção de uma
 Construção da estrutura
plataforma halfpipe
 Workshops das
 Prática de desportos radicais modalidades radicais
Desatualização do hardware e  Construção de um
software da escola
supercomputador
 Workshop interativo
sobre a montagem do
computador

11G/E

 Construção de zona de
restauração

 Mesas
 Bancos
 Óleo Teca

 Melhor
funcionamento
das aulas
 Convívio e zona
de refeições

 Material de construção

 Convívio
desportivo

 Peças várias

 Melhorar o
conhecimento dos
alunos em
hardware e
software

