
Ministério da Educação 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DAS ESCOLAS 

Resumo das Propostas 

Votação das Propostas - 24 de Março 

Proponentes: 

A -  Alexandre Lemos Oliveira, Mafalda Pinto Rocha, Pedro Nuno da Costa Martins, Telmo 

Ricardo Martins Tavares, Tiago da Silva Almeida— 10º M, Curso Profissional de Técnico de 
Desporto 

B -  Tiago José Clara Cardoso— 10ºH, Curso Profissional Técnico de Eletrónica, Automação e 

Comando. 

C -  Ana Carolina Gonçalves Lopes, Beatriz Mota Costa, Filipa Mota Costa, Mariana Pinho 

Correia, Mykhaylo Hafynets— 10ºF 

D - Guilherme Monteiro, Beatriz Reis, Marta Sá, Rubén Sá, Francisco Cunha—8ºA 

E -  Matilde Correia, Daniela Costa, Gabriel Mendonça, Sérgio Fernandes—7ºE  

F -  Alexandra Negrão, Daniela Guimarães, Isabel Silva, Luís Silva, Marta Silva—9º C  



Proposta A 
Ténis de Mesa e os Tempos Livres na Escola 

Proposta B 
3D para todos 

Proposta C 
 Desfruta da refeição a “tempo e horas”  

Aquisição de duas mesas de ténis de mesa, vulgo ping pong, para 
uso exterior, de betão, com as dimensões 2750x1530x770 (mm), a 
ser colocada no espaço exterior junto do refeitório/cantina, Bloco 
E  

Orçamento: 1.420,65 euros – Os alunos proponentes comprometem-se a realizar 
atividades de angariação de fundos, junto da comunidade educativa, no sentido de 
conseguir obter o valor da diferença entre o valor total orçamentado e  o permitido 
(diferença de 94,65 euros), como previsto no número 2 do artigo 10º do Despacho nº 
436-A/2017, de 6 de janeiro.  

Proposta D 
Reciclar para Educar 

Proposta E 
Escola Acolhedora 

Proposta F 
“Missão possível: Matraquilhos em acção”  

Colocação de 2 micro-ondas nas 2 salas de alunos, junto dos 

bares e 1 relógio por sala de aula. 

Orçamento: 4 X 69,99 euros – 279,96 Euros)  + 1 relógio por sala (Cerca de 5 

Euros X 75 salas – 375 euros).   Total de 654,96€ 

Comprar cinco ecopontos para colocar em locais estratégicos 
como nos dois bares, Ginásio, entrada principal e na entrada nas-
cente da escola sede. 

Orçamento: 1.300 euros  

Dotar os corredores de equipamento sonoro e Adquirir um ou dois 
micro-ondas para a sala de alunos 

Orçamento Estimado:  100 € por microondas (= 100 ou 200 €);  1126€ para o equipamen-
to sonoro possível de pagar com este orçamento, de forma a dotar o máximo possível de 
corredores  com o referido equipamento.  

 Aquisição de duas mesas de matraquilhos, sem moedeiro  

Orçamento Estimado:  570€ 

Aquisição de uma impressora 3D para uma utilização de toda a 
comunidade escolar. 

Orçamento: 1.277,97€ 

Espera-se que a aplicação deste projeto contribua para afastar os alunos dos corredo-
res das salas  de aula nos tempos livres (intervalos letivos), promovendo simultanea-
mente o desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos, ao nível da coordenação 
motora, força, resistência, velocidade, para além da melhoria da saúde física, social e 
mental. 
Através da prática do ténis de mesa procura-se também combater o sedentarismo 
(combate à obesidade, stress, depressão e outras crises física e emocionais) e fomen-
tar um estilo de vida mais saudável, promovendo a comunicação verbal e física, au-
mentando o relacionamento presencial entre pares e géneros. 

Despertar interesse pelo conhecimento científico e tecnológico; 
Promover a criatividade, partilha de conhecimentos, projetos e experiências; 
Utilizar ferramentas e equipamentos; 
Melhorar os resultados das aprendizagens; 
Motivar alunos para um ensino mais prático e experimental; 
Contribuir para a descoberta e investigação, criando ou reforçando hábitos de trabalho; 
Apoiar a realização de projetos e outros trabalhos; 
Articular conhecimentos e saberes; 
Contribuir para a aprendizagem de outros conteúdos. 

A melhoria das práticas alimentares dos alunos, tornando-a mais diversifi-

cadas e saudáveis.  Cumprimento escrupuloso dos horários  
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Alargar o processo de recolha diferenciada de resíduos no interior da escola; 
Melhorar a atitude da comunidade escolar relativamente à recolha de resíduos;  
Tornar alguns espaços (bares e salas polivalentes) mais limpos e asseados. 

Mais alegria, calma e esperança talvez se traduzam em comportamentos mais estáveis e 
produtivos da parte de alunos e todos os utentes do edifício. 

Tornar o espaço de convívio dos alunos mais divertido e atraente; 
Proporcionar mais momentos de divertimento, de convívio e de interação 
entre os alunos; 
Levar os alunos a sair dos corredores durante os intervalos  
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