PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

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) Aquecedores para as salas de aula e ar condicionado para os balneários do
ginásio
PROPONENTES:
Nº Processo
19641
20176

Nome do aluno
Catarina Silva
Pedro Gonçalves

Aquecedores, para as salas de aula, que ainda não as possuem, e, ainda, ar condicionado para os
balneários do ginásio. O objetivo consiste em melhorar as condições e a qualidade do processo de
ensino-aprendizagem.

Aquecedor – Worten

Ar condicionado – Worten

Financiamento: até 1036 euros
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

1 – b) Emissores térmicos para os balneários, cantina e polivalente

PROPONENTES:
Nº Processo
19061
19054
19017
18774
18990

Nome do aluno
Catarina Oliveira
Andreia Soares
Sónia Abreu
Fátima Rodrigues
Margarida Cunha

Aquisição de oito emissores térmicos para os balneários (feminino e masculino), na cantina e no
polivalente.
Preço unitário praticado nas lojas Worten: cento e dezanove euros e noventa e cinco cêntimos.
Medida para melhorar o conforto dos alunos e da comunidade escolar, nos espaços que são
comuns a todos.

Financiamento: até 1036 euros.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

2 – a) Equipar os cestos de basquetebol com redes, assim como as balizas,
delimitar as marcações dos campos.
PROPONENTES:
Nº Processo
19358
20471
20283
20096
19354

Nome do aluno
Francisco Ferreira
Rodrigo Zão
João Silva
Ivo Pereira
Beatriz Alves

Requalificação do espaço desportivo exterior.
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 a necessidade de recuperar/requalificar espaços e
equipamentos, cujos custos poderão assumir um valor considerável, e porque este material, pelo
grande contacto/uso a que está sujeito, se desgasta fácil e rapidamente, como é do conhecimento
de todos, propomos equipar os cestos de basquetebol com redes, assim como as balizas,
delimitar as marcações dos campos.
Esta proposta tem dois objetivos: por um lado, melhorar a eficácia da prática desportiva nas
aulas de Educação Física, visando tornar a disciplina e o processo de ensino/aprendizagem mais
apelativos; por outro, promover momento recreativos, simultaneamente didáticos, servindo,
assim, toda a comunidade educativa.
O custo da nossa proposta não foi avaliado, devendo ser utilizada a verba até 1036 euros, na
aquisição do supra citado material.

Financiamento: até 1036 euros.

4

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

2 – b) Aquisição de redes para balizas do campo de futebol e cestos de
basquetebol
PROPONENTES:
Nº Processo
A20070
A20071
A20823
A20073

Nome do aluno
Lucas Salvino Torres Leitão
Mafalda Costa Alves Almeida Ribeiro
Renata Filipa Santos Gomes Videira
Mariana Maciel Remelhe

Pintura das linhas dos campos desportivos
Aquisição de redes para balizas do campo de futebol e cestos de basquetebol

Financiamento até 1036 euros
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

3 – Substituição de persianas
PROPONENTES:
Nº Processo
20136
20115

Nome do aluno
Inês Matos Santos
Diana Helena Almeida

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 que ainda não as dispõem,
pois que esta opção contribui para melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem.

Financiamento: até 1036 €
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

4 – Aquisição de Tablets
PROPONENTES:
Nº Processo
19076
19020

Nome do aluno
Sofia de Sá Faria
Rita Margarida Antunes Martins

Tablet LENOVO Tab E10 (10.1”-16GB-2GB RAM- Wi-Fi- Preto) – 5 unidades.
Produto à venda nas lojas Worten com o preço unitário de 149,99 euros.
Capa teclado GOODIS HB030 (Universal.10.1”- Idioma Português- Preto) – 5 unidades.
Produto à venda nas lojas Worten com o preço unitário de 39,99 euros.
Medida para resolver problema de falta de computadores na biblioteca para a satisfação das
necessidades de pesquisa dos alunos. Enquanto não existem computadores vagos, os alunos
podem adiantar trabalho usando os tablets.
Financiamento: até 1036 €.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

5 – Aquisição de uma televisão, suporte e cabos para a cantina escolar.
PROPONENTES:
Nº Processo
20160
19292
19954
18997

Nome do aluno
Maria Martins
Vera Alves
Inês Ribeiro
Teresa Alves

Preço do produto praticado nas lojas Worten: 769 euros e 97 cêntimos, podendo chegar ao limite
do financiamento (1036€).
Medida para tornar aprazível o espaço onde os alunos almoçam e podem relaxar antes do início
do turno da tarde.
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6 – Aquisição de calculadoras gráficas
PROPONENTES:
Nº Processo
20805
20816
20806
20822
20814

Nome do aluno
Alexandre Manuel Oliveira
Bruno Miguel de Oliveira Cunha
João Pedro Mendes Ribeiro
Márcio Viana Araújo
Tiago André Carvalho Fonseca

Com a nossa proposta, pretendemos a compra de máquinas de calcular gráficas para o uso dos
alunos, podendo ser requisitadas na biblioteca da escola.
Efetuamos pesquisas para as mesmas serem adquiridas no seguinte site:
https://www.radiopopular.pt/produto/calculadora-grafica-casio-fx-9750-gii?kk=a4c6224170679ac7b73ef4a&gclid=Cj0KCQiAnL7yBRD3ARIsAJp_oLZIDwbyr0iRxVPghjqoBlpORxuWcwIU654R27IIsKwQ5h
mQV8En4dQaAsy6EALw_wcB&utm_source=kelkoopt&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooc
lick&utm_term=CASIO+CALCULADORA+GR%C3%81FICA+CASIO+FX+9750+
Utilizando cerca de 959,88€: 12*79,99€ sobrando ainda 76,12€, quase adquirindo uma 13ª
calculadora.

Financiamento: até 1036€
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA

7 – Transformação da “antiga sala da associação de estudantes”
PROPONENTES:
Nº Processo
20013
20025
20028
20018
19972




Nome do aluno
Débora Martins Fernandes
Inês do Vale Alves Azevedo Abreu
Matilde Santos Lopo
Francisca do Vale Miranda Gomes da Costa
Carolina Martins Rodrigues

criação de zona de convívio dos alunos- prolongamento do bar dos alunos;
material necessário: cadeiras, mesas, pintura da sala.

ORÇAMENTO:
De acordo com o orçamento disponível: 1036 euros.
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8 – Enriquecimento da nova Sala de Convívio
PROPONENTES:
Nº Processo
19705

19744
19732
19742
19761

Nome do aluno
Adolfo Ferreira
Diogo Paço
João Torres
Luís Carlos
Rodrigo Pereira

A proposta de Orçamento Participativo da Escola da turma 10ºE pretende ir ao encontro da
melhoria e enriquecimento da nova Sala de Convívio destinada aos alunos, bem como, contribuir
de forma efetiva para um convívio salutar e apelativo das diferentes turmas, beneficiando, assim,
toda a comunidade dos estudantes da ESHM. Para além disso, pretende também renovar os
materiais desportivos de forma a contribuir para o enriquecimento das aulas de Educação Física.
Neste sentido, esta proposta consiste nos seguintes pontos:
Quantidade

Material/Equipamento

2

Mesa de matraquillhos

30

Raquete de ténis

30

Coletes de Desporto

10

Bolas de futebol

Imagem do
Material/Equipamento

Orçamento disponível: 1036€

Loja

DEVESSPORT
Diamond Worten

TR130 Adultoartengo Decathlon
Amarelo Néon –
kipsta Decathlon
First kick T5 – kipsta
Decathlon

Preço

Preço

unitário

Total

299,99 €,

599,98€

11€

330€

2€

60€

3,95€

39,5€

Orçamento proposto: 1029,48 €

Colocação do Material/Equipamento:
A proposta prevê a colocação das duas mesas de matraquilhos na futura Sala de Convívio dos
alunos e o material direcionado ao desporto no Ginásio da Escola.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA
Fundamentação da Proposta
Esta proposta pretende dar resposta a duas questões que gostaríamos de ver melhoradas na
Escola: promoção de atividades de entretenimento saudável e renovação dos materiais
desportivos. Neste sentido, entendemos que o enriquecimento da Sala de Convívio dos alunos
será uma mais-valia para todos e uma forma divertida e saudável de fazer com que nos intervalos
os alunos se desprendam dos telemóveis e procurem novas formas de se divertirem. Estamos
certos de que tornar esta sala mais apelativa irá, também, contribuir para que os alunos saiam
mais espontaneamente dos blocos e procurem uma ocupação dos seus tempos livres mais
saudável.
Relativamente ao material desportivo, entendemos que a sua renovação irá contribuir
eficazmente para um melhor desempenho escolar nesta área e, estamos certos de que a
existência de material novo irá promover um maior cuidado com o uso do mesmo por parte dos
alunos e fomentar o entusiasmo pela disciplina de Educação Física. Neste sentido, concluímos esta
proposta reforçando que a sua aprovação e aplicação serão uma mais-valia para todos os alunos e,
por isso, para a Escola.
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