MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
DIREÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO NORTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA ABELHEIRA
343365 – ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA – VIANA DO CASTELO
IDENTIFICAÇÃO
Nome do Projeto: Para uma Escola Melhor!
PARTICIPAÇÃO
Tipo de Participação:

Individual

Grupo

PROPONENTE(S):
Nome

Ano/Turma

Lara Morais da Silva

7ºG

Magda Soares da Costa

7ºG

Mariana Fernandes Pereira

7ºG

Afonso Gil Cardoso Morais

7ºG

Ana Marta Meireles Costa

7ºG

Nota: a proposta deve ser subscrita individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por um máximo de 5 estudantes
proponentes.

PROPOSTA
Área (s) de Intervenção:
Aquisição de bens

Aquisição de serviços

Valor:
6500.00€
Local de Implementação:
Entrada da Escola e Entrada do Pavilhão
Objetivo (s) da proposta:
- Instalar uma cobertura à entrada da escola e à entrada do Pavilhão.
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Descrição pormenorizada da proposta: (Até 1000 palavras, podendo incluir imagem)
(como surgiu a ideia? Em que consiste? Como será colocada em prática? Como será mantida depois de concretizada? Qual a duração
prevista? Quais as despesas previstas? Qual a importância para a Comunidade Educativa?...)

A cobertura para a entrada da escola assim como para a entrada do ginásio é uma ideia que tem
sido referida, há já vários anos, nas reuniões que contaram com a presença dos encarregados
de educação e dos alunos.
À entrada da escola, é um problema sentido por alunos e encarregados de educação,
particularmente, nos dias de chuva, uma vez que o espaço da portaria se torna demasiado
pequeno para o número de alunos que aí se concentra, aguardando a chegada dos
pais/encarregados. Não conseguindo proteger-se num espaço tão reduzido, os alunos ficam
expostos ao sol ou chuva devido a ausência da cobertura adequada no local, provocando, por
vezes, algumas confusões à saída da escola, principalmente, no último tempo da tarde.
À entrada do ginásio, o problema é sentido pelos alunos que, depois de se deslocaram do edifício
central, devem aguardar a abertura do ginásio, também aí num espaço muito reduzido e mal
protegido.
Com a instalação de uma cobertura nesses dois espaços, procurar-se-ia resolver estes dois
problemas e melhorar-se-ia os espaços frequentados pelos alunos, uma vez que faria com que
esses locais ficassem protegidos das intempéries do tempo, proporcionando mais conforto.
Para pôr esta proposta em prática, que seria implementada no período do verão, recorrer-se ia
a uma empresa da região que será selecionada de acordo com o melhor orçamento e as
melhores condições.
Tendo consciência que o valor atribuído pelo Orçamento Participativo é insuficiente, propomonos solicitar o apoio de entidades locais, nomeadamente a Caixa Agrícola.
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APOIANTES:
Nome

Ano/Turma

Assinatura
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Nota: Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário, que frequentem
a escola em causa, sendo claramente identificados pelo seu nome, número de estudante e assinatura.

Data: __/__/____

Assinatura: ____________________________

