ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA (OPE)
PROPOSTAS A VOTAÇÃO
Para aceder a cada proposta clique no respetivo número da lista/índice
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

1 – a) Substituição das persianas das salas de aula
Cortinas rolo blackout para as salas de aula
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
18448

Nome do aluno
Catarina Macedo Fonseca

PROPOSTA1:2
Compra de cortinas rolo blackout, ou equivalente, para salas de aula de modo a substituir os estores que
estão estragados, com o objetivo de continuar a melhorar as condições de luminosidade da sala de aulas e
a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.

Orçamento:
Preço com IVA
6 Cortinas – 2m x 2,42m - 183,00€ x 6 = 1091,68€ (Durães Decoração & Interiores Lda, Esposende)

Total- 1091,68€

1

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através da
aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
2
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

2

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

1- b) Substituição das persianas das salas de aula

PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
19861
18740
19864
19873
19850

Nome do aluno
Catarina Félix Fernandes
Cláudia Rodrigues Laranjeira
Cláudia Luzia Ribeiro Almeida
Inês Filipe Martins
Inês Domingas Pereira de Sá

PROPOSTA3:4

Substituição das persianas que se encontram em mau estado, a fim de proporcionarem maior visibilidade do
material didático projetado pelos professores nas salas de aula. Esta opção contribui para melhorar a
qualidade do processo ensino aprendizagem.

Financiamento: até 1113 €

3

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através da
aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo.
4
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

3

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

2 - Impressora multifunções; suportes/cabides para as casas de banho dos
alunos; suportes de apoio das cadeiras dos auditórios B4 e C4.
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
19549
18746
20004
18700
18719

Nome do aluno
André Barros
Tomé Oliveira Marques
Libânia Pinto
Angélica Soares
Bernardo Fortunado

PROPOSTA5:6

- Aquisição de uma impressora multifunções com utilização a partir da Biblioteca Escolar a fim de
melhorar as condições para a realização de tarefas por parte da comunidade educativa, bem como
acrescentar opções que de alguma forma possam melhorar a qualidade dos processos educativos no
âmbito da organização escolar (300€ conforme consulta a algumas empresas).

- Aquisição de suportes/cabides para as casas de banho dos alunos a fim de lhes ser facultada a
possibilidade de pendurarem os seus casacos, quando utilizam aqueles serviços.
- Reparação dos suportes de apoio adstritos às cadeiras dos dois Auditórios da Escola permitindo, dessa
forma, a sua utilização escolar.

Financiamento: até 1113 €

5

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através da
aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
6
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

4

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

3 – Secador de cabelo para os dois balneários e Secador mãos para os WC’s
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
19641
20115
19288
20176
20136

Nome do aluno
Catarina Silva
Diana Almeida
João Azevedo
Pedro Gonçalves
Inês Santos

PROPOSTA7:8
- Secador cabelo Brittony preto com suporte JVD (Ref.ª CB2207) para os dois balneários - 186€ (com
IVA): (62x3).
https://www.cubohotel.com/pt/produto/secador-cabelo-brittony-preto-com-suporte-jvd
- Secador mãos Kai Inox Escovado Sensor (Ref.ª N1251S) para todos os WC incluindo os dos balneários
– 865,84€ (108,23€ x8).
https://www.cubohotel.com/pt/produto/secador-maos-kai-inox-escovado-sensor
- O remanescente será para um secador de mãos para o WC dos professores.
https://www.cubohotel.com/pt/produto/secador-maos-kai-inox-escovado-sensor

Objetivos das propostas: preservar a saúde, incentivar à melhor higiene e minimizar o desperdício de
papel.
Financiamento: 1051,84€ (186€+865,84€).

7

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através da
aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
8
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

4 – a) Colchões/Tapetes de ginástica para melhorar a eficácia da prática
desportiva nas aulas de Educação Física
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
19362

Nome do aluno
Inês Moreira dos Santos

9 10

PROPOSTA : Compra de Colchões/Tapetes de ginástica para melhorar a eficácia da prática
desportiva nas aulas de Educação Física.

É sobejamente reconhecida a importância da prática desportiva, de forma saudável e equilibrada no
quotidiano dos alunos, que contribua para o seu desenvolvimento e qualidade de vida.
Neste sentido, tendo em conta o mau estado do piso do pavilhão e porque a sua recuperação assume
custos demasiado elevados e incomportáveis, proponho a aquisição de colchões de ginástica para melhorar
a eficácia da prática desportiva nas aulas de Educação Física, servindo, assim, toda a comunidade
educativa.
Na minha proposta, apresento três modelos e o respetivo valor por unidade, bem como o custo
estimativo do projeto, dependente do custo do modelo e da quantidade:
1º. O custo estimativo do projeto será de €1100, correspondendo a 11 colchões.
Tapete de Ginástica Sarneige GVG Sports
Disponível em: Decathlon

Custo: 100€ (unidade)

https://www.decathlon.pt/tapete-de-ginastica-sarneige-id_8199090.html

(à

data de consulta)

9

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através da
aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
10
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

6

2º. O custo estimativo do projeto será de €1048,56, correspondendo a 12
colchões.
Colchão de ginástica com capa em PVC TopGim
Disponível em: TopGim

Custo: 87,38€ (unidade)

https://www.topgim.com/products/1461-colchao-de-ginastica-c-slash-capa-empvc (à data de consulta)

3º. O custo estimativo do projeto será de €1110, correspondendo a 185 tapetes.
Tapete de Ginástica Domyos
Disponível em: Decathlon

Custo: 6€ (unidade)

https://www.decathlon.pt/tapete-pilates-500-m-7-mm-id_8362370.html
(à data de consulta)

7

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

4 - b) Livros de preparação para exame e colchões individuais para
educação física
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
18733
19924
19930
19952
19693

Nome do aluno
Alexandre de Melo Losa Ferreira
Andreia Filipa meira Azevedo
Mariana Miranda da Costa
Paula Cristina Penetra dos Santos
Ricardo Filipe Fernandes Torres

PROPOSTA11:12
Com a aquisição de novos livros de preparação para exame, para todas as disciplinas de exame de cada ano
escolar, pretendemos proporcionar a todos os alunos mais meios de estudo, não só para os exames, mas
também para o enriquecimento dos trabalhos e como apoio de estudo para os testes.
Preço: 350,00€ a 450,00€.
Aquisição de colchões individuais para educação física, uma vez que ao longo do dia acumula-se lixo no
chão.
Preço: 500,00€ a 950,00€.

11

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através
da aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
12
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

8

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

5 – Mesas de matraquilhos tapados e Sofás de paletes com almofadas.
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
20522
20376
20536
20356
19949

Nome do aluno
Alexandre Boaventura da Silva
Bruno Miguel Santiago Vilarinho
Horrana da Silva Freire
Pedro Alexandre Gonçalves Nunes
Sandra Cristina Almeida Ribeiro

PROPOSTA13:14 Mesas de Matraquilhos tapados e Sofás de
paletes com almofadas

Apetrechar a Escola com recursos de entretenimento e conforto
para os alunos:


2 Mesas de Matraquilhos tapadas: 2 x 375,00€ =
750,00€
Mesas tapadas são mais seguras: evita que a bola salte
e evita o furto.



Melhoramento do conforto dos átrios dos
blocos com Sofás de paletes com almofadas:
6 x 3 blocos x 20€ = 360,00€

Investimento: 1110,00€

13

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através
da aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
14
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.

9

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

6 - a) Substituir o equipamento do Ginásio gimnodesportivo
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
20240

Nome do aluno
Érica Sofia Meira da Silva

PROPOSTA15:16

Substituir o equipamento do Ginásio gimnodesportivo para utilização segura de todas as turmas.
EX: Bolas de futebol, Basquetebol, Raquetes, Volantes e Barras que separam as redes de voleibol.

Investimento: 1113,00€

15

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através
da aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
16
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

6 - b) Recuperação de alguns equipamentos desportivos
PROPONENTES (1 ou grupo até 5):
Nº Processo
70096
19384
20010
20521
18974

Nome do aluno
Ivo Salvador Calheiros Pereira
Sara Maria Alves da Silva
Dinis Monteiro Mesquita Ribeiro
Henrique Santos Silva
Beatriz Barbosa faria

PROPOSTA17:18
Em representação da turma do 10 º F, propomos a aplicação da verba atribuída à escola, no âmbito do
Orçamento Participativo, na recuperação de alguns dos equipamentos existentes no espaço desportivo
(marcações nos campos e outros equipamentos, etc), identificadas como prioritárias pelos professores de
Educação Física, melhorando assim as condições de segurança nas atividades desportivas.

Financiamento: até 1113,00 €

17

Texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, identificando claramente uma melhoria pretendida na Escola, através
da aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da
sua utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino e aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a
comunidade escolar. Deve, ainda, referir expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na Escola e a sua
exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo. Os proponentes podem desenvolver atividades de
angariação de fundos para as suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído à
respetiva escola.
18
Formatação: Tipo de letra Areal, tamanho 10, espaçamento entre linhas 1,5 e imprimir frente e verso.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

7 - Quadro interativo
PROPONENTES:
Nº Processo
18733
19450
19693

Nome do aluno
Alexandra De Melo Losa Ferreira
Inês Costa Vale
Ricardo Filipe Fernandes Torres

PROPOSTA:
Quadro interativo
O quadro interativo apresenta potencialidades que permitem alterar significativamente a natureza da
informação trabalhada na aula, tornando-a mais dinâmica e incentivando a participação e o interesse dos
alunos em ambiente de sala de aula. Este recurso educativo poderá ser usado pelos professores e pelos
alunos para os motivar e proporcionar-lhes maior interesse pela disciplina, tendo em conta as suas
potencialidades pedagógicas e a possibilidade de contacto com tecnologia mantendo os alunos mais
focados e participativos.
O preço do quadro interativo ronda os 700€ e os 1000€.

12

