APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2021
Identificação dos proponentes
André Dara nº5; Daniela Cardoso nº8; Gonçalo Santenico nº12; Guilherme Brito nº13; Leonor Teixeira nº16
– 10ºB

Nome da proposta
Padrão FM

Breve descrição da proposta (Limite de 1000 palavras)

Este projeto de Orçamento Participativo das Escolas (OPE) pretende representar a voz dos
alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua e dar resposta às suas necessidades e
interesses. O projeto apesar de ter como proponentes cinco alunos, constitui, na realidade, uma
atividade que envolve toda a turma do 10.º B. Assumindo uma atitude de participação democrática,
pretende dar o seu contributo para a construção de uma escola mais apelativa e de uma escola para
todos.
O OPE é um meio que permite aos alunos desenvolverem cidadania envolvendo-se, ativamente, no
desenho e na construção de propostas de melhoria da Escola. Após reflexão sobre as necessidades
da Escola e debate em relação às vontades e preferências dos alunos, considerou-se que seria
importante tornar a escola mais alegre e atrativa.
Assim, nasceu a ideia que se concretiza no projeto “PadrãoFM” que visa uma intervenção no
polivalente da Escola de forma a ampliar o gosto e o interesse por vir à Escola, por estar na Escola e
por conviver na Escola. As intervenções definidas para este projeto têm como objetivo geral, tornar a
escola num lugar mais apelativo e animado para os alunos e para os professores, intervindo,
nomeadamente, na área do polivalente.
O projeto definiu ações concretas a dois níveis. Uma de caracter imaterial mediante a iniciação das
dinâmicas que, no próximo ano letivo, culminariam na criação formal de um Clube “Rádio na
EBSPL”. O objetivo, ainda este ano letivo, mediante recurso a material áudio existente na Escola,
será passar música, notícias e ou informações, duas vezes por semana, como forma de estimular
interações saudáveis na comunidade escolar e, simultaneamente, contribuir para minimizar o uso de
telemóveis e outros gadgets pelos alunos. Esta seria a base para a fundação de um novo clube
escolar que será o responsável pela animação sonora durante os intervalos e acolherá programas
de rádio da autoria de grupos de alunos ou de outros elementos da comunidade escolar que revelem
interesse em participar. O Clube de Rádio terá sede numa cabina que se irá encontrar no
polivalente, de maneira a que seja possível aos alunos ouvirem e pedirem músicas, darem
sugestões de músicas e atividades, pessoalmente e através da rede social do clube, no Instagram. A
intervenção de natureza material defendida para este projeto de OPE, visa criar as condições para o
funcionamento do Clube e para melhorar o ambiente de convívio no polivalente. Assim, a existência
de uma cabine de rádio – a sede do Clube – é uma parte importante do projeto, assim como a
aquisição de 2 microfones de mesa, uma mesa de mistura e 2 colunas. Para promover o convívio
num ambiente mais confortável e acolhedor, o projeto inclui também a aquisição de cinco cadeirões
para o polivalente para utilização de todos os que queiram estar integrados nesta atividade escolar.

Orçamento
Material

Quantidade

Preço/unidade

Preço total

Cabine

1

349€

349€

Microfone de mesa

2

56,41€

112,82€

Cadeirões

5

32€

160€

Colunas

2

---------------------

180€

Mesa de mistura

1

169,99€

169,99€

------------------------------------------------------------------

------------------------

----------------------

----------------------

Orçamento Final

971,81€

Padrão da Légua, 24 de fevereiro de 2021
Proponentes, André Dara, Daniela Cardoso, Gonçalo Santenico, Guilherme Brito e Leonor Teixeira

