APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2021
Identificação dos proponentes
Ana Cavadinha (20518) – 10ºB
Joana Carvalho (20540) – 10ºB
Maria Francisca Silva (17284) – 10ºB
Miguel Xavier (16607) – 10ºB
Ovidiu Vasilca (17175) – 10ºB

Nome da proposta

SAF (Sala de Aula do Futuro)
Breve descrição da proposta (Limite de 1000 palavras)

Este projeto concorrente ao Orçamento Participativo da Escola (OPE), no ano letivo 2020/2021, tem
como objetivo representar a voz dos alunos da Escola Básica e Secundária do Padrão da Légua e
dar resposta às suas necessidades e interesses. O projeto tem como proponentes Ana Cavadinha,
Joana Carvalho, Maria Francisca Silva, Miguel Xavier e Ovidiu Vasilca, assim como o contributo os
demais alunos do 10ºB. 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
uma 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 dinâmica, criativa e inovadora.
Assim, nasceu a ideia que se concretiza no projeto “SAF” (Sala de Aula do Futuro) que visa a criação
de uma sala de aula futurista. A criação desta sala permitirá aos alunos e professores da Escola, o
aproveitamento e a exploração de um espaço de ensino/aprendizagem mais interativo, inovador,
criativo e diversificado de modo a possibilitar a adoção de metodologias ativas de
ensino/aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento das competências consagradas no
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, tais como comunicação, cooperação,
interação, a capacidade de resolução de problemas e o pensamento crítico e criativo. Este projeto
pretende constituir-se como um projeto em construção, representando o OPE 2020/2021 a primeira
etapa e o lançar do “primeiro tijolo” na construção desta Sala de Aula do Futuro. Efetivamente, é
ambição do grupo de alunos proponentes deste orçamento dar continuidade ao projeto, propondose continuar a construção da Sala de Aula do Futuro com a participação nas iniciativas do OPE dos
próximos dois anos letivos, assim como procurar patrocínios que possam acrescentar valor ao
projeto. Desta forma, quando concluirmos o ensino secundário, pretendemos deixar a marca da
nossa passagem pela Escola – a Sala de Aula do Futuro -, sendo nossa ambição oferecer às
gerações vindouras este recurso educativo sob a expetativa de contribuir para a melhoria do ensino.
Em concreto, com esta proposta de OPE pretende-se a aquisição de um quadro interativo, uma tela
verde, dois quadros de ardósia e as respetivas canetas, caixas de arrumação e colunas, utilizando
um montante de 949,11 euros. Este material e a construção da Sala de Aula do Futuro requerem
um espaço específico compaginável com as dinâmicas que se pretendem alimentar, sendo nossa
proposta que estes recursos educativos sejam alocados à sala multimédia, no pavilhão
Orçamento
Material
Quantidade
Quadro digital Keneon iDeas 46'' + Suporte móvel 1
Fundos em tela verde roll up
1
Rolo de Ardósia Preto
2
Catenas para o Quadro de Ardósia
6
Caixa C/Tampa Fapil Transpar
12
Logitech Colunas Z333
1
Orçamento Final

Preço/unidade
722,31€
67,35€
21,99€
1,90€
3,79€
69,99€

Preço total
722,31€
67,35€
43,98€
11,40€
45,48€
69,99€
949,11€

Padrão da Légua, 16 de fevereiro de 2021
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