ESCOLA BÁSICA DE EUGÉNIO DE CASTRO
CANDIDATURA AO PROJETO “ ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS”

“Querido, mudei a casa.”
Tendo tomado conhecimento do Projeto “Orçamento Participativo das Escolas”, no
âmbito do Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro, vimos, por conseguinte, proceder à
apresentação do nosso Projeto.
Temos, na Escola Básica, um Salão Polivalente, onde os alunos se encontram de
manhã, antes das aulas, nos intervalos, à hora do almoço, durante a tarde e no final das aulas.
Tendo em conta que a nossa Escola é formada por blocos, o que implica que nos
desloquemos de uns para os outros, à chuva, no inverno, o Polivalente é, como
compreenderão, um espaço fechado, onde nos podemos abrigar da chuva, mas também onde
podemos fazer os trabalhos de casa, estudar e conviver.
É um espaço amplo, com uma boa área, bem localizado, já que fica anexo à nossa
cantina, ao bar dos alunos, à nossa Biblioteca e ainda à Direção da Escola.
Gostaríamos, porém, que ele pudesse ser apetrechado com mais mobiliário,
nomeadamente mesas e cadeiras, num registo diferente do das salas de aula, com privilégio
da cor, associada a um conforto mínimo, chamando, assim, ainda mais, os alunos à Escola.
E é neste âmbito que reside a proposta do nosso Projeto: este ano, utilizaríamos os
500€ na aquisição de mobiliário para o nosso Polivalente, da seguinte forma:
(http://www.osprecos.pt) : duas mesas redondas, num total de 204,42€, e ainda doze cadeiras,
num total de 278,76€, o que perfaz um total global de 483,18€.
Mesa Escolar 1200x750mm Circular 3º
Ciclo 743
REFERÊNCIA - ME743-1200
102,21 €

Cadeira Escolar 360mm 701 Empilhável
REFERÊNCIA - CE701
23,23 €

Temos, também, em mente, se vencermos este Concurso, angariar mais algum dinheiro junto
de Instituições ou Empresas da nossa cidade, que, com certeza, apoiarão a nossa iniciativa,
como fazem também com os alunos mais velhos da Universidade, por altura da Queima das
Fitas.
Acrescentamos que, dado que sabemos que alguns espaços na nossa cidade reciclam
este tipo de mobiliário, tencionamos, se ganharmos, propor um acordo negocial a estes
espaços, no sentido de conseguirmos, a menor preço, um maior número de peças de
mobiliário.
Mas, para que consigamos pôr esta nossa ideia em prática, temos de vencer este
Concurso.
Deem-nos esta oportunidade.

Leonor Olaio, nº 10, 8º C
José Miguel Matos, nº 9, 8ºC

