
 
 

 

 
 

Medida Resumo da Proposta Proponentes 

A 

LIVROS PARA A BIBLIOTECA 
Adquirir todos os livros possíveis com o dinheiro que nos é disponibilizado: Maria João              
Lopo de Carvalho, Valter Hugo Mãe e Nigel Warburton são apenas alguns dos nomes que               
constam nesta lista composta por contos, crónicas, ensaios, romances, e, acima de tudo,             
de bons livros, que, certamente, serão lidos com enorme prazer pelos alunos da escola. 

Ariana Moreira, 12.º VD 

B 

PARQUE DE BICICLETAS 
Instalação de dois parques de bicicletas na Escola Básica e Secundária de Vilela, sendo              
que um ficaria junto à entrada do campo de jogos (por onde entram agora os alunos do                 
Ensino Secundário) e outro perto da entrada principal, junto ao pavilhão D, da parte de               
fora da secretaria. 

Larissa Aguiar, Filipe Barros, Pedro 
Rocha, Alita Maia e Gonçalo 
Moreira (8ºVB) 

C 
MATRAQUILHOS NO POLIVALENTE 
Instalação de 2 mesas de matraquilhos no polivalente da Escola Básica e Secundária de              
Vilela. 

Daniel Oliveira, João Cardoso, Lígia 
Machado, Henrique Ribeiro e Inês 
Moreira - 11ºVG 

D 
MELHORIA CASAS DE BANHO E NOVO PISO NA ENTRADA DO          
PAVILHÃO B 

Leonardo Rodrigues, Rodrigo 
Cunha, Diogo Neves, Daniel 
Magalhães, Guilherme Silva (8ºVA) 



 

 

 
 

Substituição dos tampos das sanitas nas casas de banho dos diferentes blocos, onde as              
mesmas se encontram partidas ou não existem e a substituição do piso da entrada do               
pavilhão B, por um menos escorregadio. 

E 
SUBSTITUIÇÃO DOS ESTORES ESTRAGADOS DAS SALAS 
Substituir os estores danificados das várias salas nos diferentes pavilhões, uma vez que a              
falta de estores prejudica muito a visibilidade para o quadro e para as telas dos               
projetores, dificultando a aprendizagem e a concentração necessárias nas aulas,          
principalmente quando o Sol está a incidir diretamente nas nossas cabeças, provocando            
grande mal-estar. 

Sandra Carvalho, Maria Inês 
Machado, Micael Andrade, Maria 
Beatriz Nunes e Beatriz Silva (8ºVA) 

F 
REMODELAÇÃO DOS WC EM TODOS OS ESPAÇOS ESCOLARES 
Atendemos ao pedido e às queixas de muitos estudantes e a nossa proposta é a               
remodelação dos WC em todos os espaços escolares. 

Rodrigo Alves, Lara Barros, Eduarda 
Alves, Ana Costa e Diana Dias 
(11ºVB) 

G 
DAR ESPAÇO À ARTE: REQUALIFICAÇÃO DA SALA DE MULTIMÉDIA 
A nossa proposta pretende reaver a arte, dar espaço para que todos membros da nossa               
comunidade educativa deem asas à imaginação, à criatividade. Com a requalificação do            
espaço de multimédia, incentivamos às atividades culturais, fornecemos uma sala          
confortável e adequada a qualquer momento que transpire amor pelo palco, ou até             
mesmo, amor pelo cinema. 

Nuno Almeida, Rafaela Nunes, João 
Barros (11ºVB) 


