Orçamento Participativo 2018
Propostas Apresentadas

Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira
Designação /Tipo
Proposta A

Descrição
Orçamento
O projeto RADIOACTIVA (rádio da escola) foi inicialmente criado 1.620 euros
com o intuito de promover um melhor ambiente escolar
Renovação do espaço da durante as pausas de aulas.
RADIOACTIVA
Pretendemos que a rádio funcione não só nas pausas mas de
forma continua, o que não tem sido possível devido à falta de
condições técnicas no espaço da rádio. Há falta de cabos, o
microfone não funciona devidamente, não existe um
computador para a transmissão da música continuamente e os
aparelhos existentes não produzem o melhor som. Para além
disso, há a necessidade de um armário para arquivo de
material.
Proposta B
Pretendemos que o montante do orçamento participativo da 1.871 euros
nossa escola seja investido em três máquinas: uma máquina de
Aquisição de impressoras corte, uma impressora a cores e uma impressora 3D.
Acreditamos que a aquisição destas impressoras eliminaria
qualquer limitação à criatividade - tanto de alunos como de
professores - na melhoria do processo de ensino, de
variadíssimas maneiras.

Proponentes
Gonçalo Manuel Carvalho Correia| 11ºF
Jorge Pais| 11ºF

Maria Jorge| 12ºL
Inês Martins| 12ºL
Ana Sofia Brito| 12ºL
Elisa Sampaio | 12ºL

Orçamento Participativo 2018
Propostas Apresentadas

Escola Básica Professor Doutor Ferreira de Almeida, Santa Maria da Feira
Designação /Tipo
Proposta A
Separação de resíduos

Proposta B

Esplanada

Descrição
Orçamento
Pretende-se promover a resolução dos problemas mais 500 euros
pertinentes, ou seja, o da separação de resíduos. A verba
disponibilizada pelo OPE permitirá adquirir ecopontos, material
necessário para colmatar os problemas detetados.
A resolução desta situação permitirá uma vivência escolar diária
mais sustentável e saudável.
A nossa proposta é poder fazer uma esplanada, onde os alunos 500 euros
possam relaxar durante os intervalos, conversar e fazer
trabalhos de casa, já que no verão é difícil de estar dentro de
um pavilhão ou até mesmo debaixo do sol nos intervalos. Seria
uma maneira dos alunos se refrescarem e conversarem, uma
vez que os bancos em apenas dois minutos se enchem nos
intervalos e, muitas vezes, a biblioteca está cheia. Também
propomos mais uma mesa e algumas cadeiras para a sala de
convívio dos alunos.

Proponentes
Ana Cláudia Vieira Santos| 9ºC1
- Eduarda Alves da Silva Lima | 9ºC1
- Joaquim Fernando Ferreira Alves |9ºC1
- Soraia Silva Toscano| 9ºC1

Ana Rita Oliveira Pinho| 9ºB1
Catarina Isabel Soares Almeida | 9ºB1
Cristiana Sofia Fonseca Ferreira | 9ºB1
Rúben Filipe Melo Silva | 9ºB1
Solange Marisa Silva Leite| 9ºB1

