
 

 
Medida Resumo da Proposta Proponentes 

A 

Melhoria do espaço do Polivalente 
Melhoria do espaço do Polivalente, colocando mesas, cadeiras e sofás, de modo a que os alunos 
possam desfrutar do espaço de lazer e convívio. 
Mobiliário no valor de 740 euros. 

Luís Barroso 10ºVE; Fábio 
Rodrigues 10ºVE, Bárbara 
Assunção 10ºVE, Mariana 
Machado 10ºVE, Andreia 
Bento 10ºVE 

B 

Aquisição de telas retrateis 
Aquisição de telas retrateis para projeção para as salas de aula. 
É urgente que as telas em cartão sejam substituídas por telas retrateis em cada sala de aula. As 
“telas” atuais não permitem uma visualização adequada, perdendo-se a qualidade da imagem 
sempre que são utilizadas. Para além disto, rasgam-se facilmente e são de difícil colocação/ 
arrumação. 

António Santos, n.º 7 10.ºVA 
Diogo Machado, n.º 16 
10.ºVA 
Eduardo Bessa, n.º 17 10.ºVA 
Francisco Moreira, n.º 18 
10.ºVA 
Paulo Leal, n.º 25 – 10.ºVA 

C 

Equipar a sala dos alunos CEI 
O nosso agrupamento prima pelo acolhimento a alunos que necessitam de um Currículo 
Específico individual. 
Na nossa escola há alunos que beneficiam deste tipo de currículo em diversas disciplinas, que os 
preparam para uma vida mais funcional. 
É pensando nas necessidades destes nossos colegas e de todos os que existem na nossa escola 
que, no âmbito desta atividade vimos propor a aquisição de equipamentos necessários para a 
construção e equipação de uma sala pedagógica para os alunos com necessidades educativas 
especiais, equipada com uma cozinha e lavandaria. 
 A sala proporcionaria a estes alunos o desenvolvimento da sua capacitação de forma 
pedagógica, para lhes proporcionar aprendizagens que lhes permitam ter uma vida mais 

11ºVE - Susana Leal, Inês 
Pinheiro, Maria Ferreira, 
Marco Barros, Ruben 
Carvalho 
11ºVF - Rita Barros, Carla 
Barbosa, Marta Bessa. Marta 
Barbosa e Tatiana Cruz  
 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
Escola Básica e Secundária de Vilela 



 

autónoma e funcional. 

D 
Melhorar as nossas casas de banho 
Com o dinheiro que nos é disponibilizado, gostaríamos de melhorar algumas das condições da 
escola, com o objetivo de esta se tornar um lugar mais agradável e apelativo para todos aqueles 
que a frequentam.  
Sendo assim, propomos uma remodelação das casas de banho femininas e masculinas, de todos 
os blocos e inclusive do ginásio, dado o estado de avançada degradação que algumas 
apresentam, por uma questão de salubridade, higiene, segurança e privacidade. 
Primeiramente, colocaríamos novas fechaduras para substituir aquelas que não funcionam, de 
seguida colocaríamos novas portas onde é necessário e arranjaríamos as torneiras que não 
funcionam devidamente. Caso ainda seja possível, alargaríamos os horizontes para pormenores 
também importantes, como tampas sanitárias e espelhos. 

10ºVB Ana Carlota Silva (P: 
4597) 
Ana Cláudia Oliveira (P: 4598) 
Ana Luísa Silva (P: 4662) 
Ana Sofia Amorim (P: 4664) 
Ariana Moreira (P: 4599) 

E 
Melhorar os nossos laboratórios 
A nossa proposta vai no sentido de melhorar os espaços existentes na escola destinados à 
prática experimental das ciências. Tornando-os, não só mais funcionais, como mais aprazíveis. 
- Pintura dos 4 laboratórios; Aquisição de armários vitrina;  Aquisição de placards de cortiça; 
Aquisição de torneiras monocomando flexíveis ; Aquisição de um aquecedor de água; Pintura 
dos vidros dos postigos; Remoção das torneiras de gás; Aquisição de cortinas; Arranjo das 
torneiras; Arranjo das bancas; Fecho das portas das bancas; Arranjo dos bancos de todos os 
laboratórios. Lixando e envernizando a madeira e compondo aqueles que estão perros e não 
rodam. 

7ºVA / 12ºVA 
- Francisca Mendes; 
Francisca Alves; 
Daniela Soares; 
Luciana Alves; 
Maria João Soares. 

 


