FICHA DE INSCRIÇÃO
PROPOSTA

Agrupamento de
Escolas Joaquim de
Araújo, Penafiel

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2019
DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS
PROPOSTA A: Aquisição de Equipamento de Multimédia
Candidato:
Guilherme Ferreira da Silva

Nº processo: 11793

Descrição:
“Em virtude do material (micros, tripés, cabos de som) existentes na ESJA, encontrar-se
danificado e absoleto e necessitando esta escola deste tipo de equipamentos para apoio à
realização da maior parte de atividades, justifica-se indubitalmente a apresentação desta
candidatura.”
Orçamento:
Microfones
Cabos Som
Foco led multi-color
Micro sem fios
Tripés microfones e respetivas peças
Misturador de luz
Tripé de luzes
Total: 492,70€

PROPOSTA B: O Cantinho da Amizade
Candidatos (as):
Mariana Almeida da Silva
Marta Sofia Batista Bessa

Nº processo: 9895
Nº processo: 9901

Descrição:
“Aquisição de mobiliário robusto (bancos, sofás, mesas,…) para o polivalente.”
Orçamento:
sofás
mesas
bancos
Total= 485,00€
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PROPOSTA C: Cacifos
Candidatos (as):
Tiago Fernando Gomes Ferreira
Vasco José Ferreira Alves da Rocha
Carla Isabel Ribeiro da Silva
Catarina Beatriz Ferreira Moreira
Mariana Nunes Moreira de Almeida

Nº processo: 9934
Nº processo: 9946
Nº processo: 9669
Nº processo: 9964
Nº processo: 10021

Descrição:
“Os alunos propõem a colocação de cacifos em toda a escola, nomeadamente na sala de
convívio (perto do bufete) e nos pavilhões de aulas.
É opinião dos proponentes que os cacifos trazem várias vantagens aos alunos da Escola
Secundária Joaquim de Araújo, como por exemplo, os alunos poderão andar menos carregados
durante o dia, escolhendo os materiais necessários para cada disciplina.
Tendo em conta que o peso dos manuais tem vindo a aumentar, assim como o número de livros
e cadernos que são necessários para cada disciplina, será muito benéfico para os alunos
poderem libertar-se de algum do peso, deixando o material que não faz falta no seu cacifo.
Ficará assim libertado o espaço que agora é ocupado de forma desorganizada pelas mochilas e
casacos dos alunos à porta das salas e nas entradas dos pavilhões, sendo, também mais seguro
para os alunos deixarem as suas posses num local fechado.
Considera-se que será lógica a existência de pelo menos um cacifo por dois alunos, sendo que a
escola se responsabilizará por fornecer 2 chaves para cada cacifo mediante o pagamento de
uma caução por parte dos alunos de 5 euros, a serem devolvidos aquando da devolução das
respetivas chaves. Uma chave ficará sempre na posse da escola, que se reservará o direito de
verificar os conteúdos dos referidos cacifos sempre que necessário.
Estes cacifos irão, obviamente, implicar a responsabilização, em primeiro lugar, de todos os
alunos da escola, por forma a serem mantidos em condições adequadas e depois de
funcionarios e professores, no sentido de fazerem cumprir os direitos e deveres dos alunos no
que concerne ao uso dos mesmos.
Os alunos deverão, igualmente, ser responsabilizados pela sensata utilização dos seus cacifos,
não podendo esquecer-se do material necessário às aulas dentro dele ou usando-o como
desculpa para ir "só buscar o livro ao cacifo". De forma a promover essa responsabilização,
deverão ser determinadas penalizações para os alunos que não saibam utlizar corretamente os
seus acacifos, de forma a que não "paguem todos por causa de alguns".
Orçamento:
cacifos
Total= 340,00€
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PROPOSTA D: Aquisição de uma CNC
Candidatos (as):
Nuno Francisco da Silva Ferreira
Joaquim Miguel Silva Pires

Nº processo: 12834
Nº processo: 8889

Descrição:
“A CNC destina-se a desenvolver trabalhos práticos no curso de Mecatrónica e para outros
núcleos de desenvolvimento de outros projetos, nomeadamente a elaboração de pequenos
objetos em madeira ou metal.”

Orçamento:
CNC
Total= 500,00€
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