
Orçamentos Participativos - 7.º anos 

 

Proposta G - A horta   

 

Proponentes 

Larissa Filipe Vemba     20050567F19   7.º B 

MARTA ALEXANDRA MARQUES DE FIGUEIREDO    34854319D19   7.º B 

Akilsa Da Costa Alegre Dos Santos Simião      75270162A20   7.º D 

Cesária Vanessa Moniz do Espírito Santo     47583706A19    7.º B 

 

Descrição do projeto 

Fazer uma horta na escola para semear e plantar hortas que podem ser dadas a 

famílias carenciadas dos alunos da escola. É uma atividade que tem como objetivos, 

ajudar e aprender novos conteúdos ligados às ciências naturais, permitindo assim 

proporcionar um contacto com a preparação da terra, os utensílios a utilizar para 

esse fim e a escolha das sementeiras a efetuar em função da época do ano.  

 

Etapas do projeto: 

1- Definir tarefas por aluno dentro do grupo de trabalho. 

2-Escolha do local, em função das hortícolas que iremos escolher para que haja 

bastantes horas de exposição solar, idealmente entre cinco a seis horas por dia, 

embora existam algumas que sejam menos exigentes.  

3. Desenho e delimitação do espaço, Não é preciso grande espaço para cultivar 

hortícolas. Uma horta com 5, 10 ou até mesmo 20 metros quadrados já dá para 

produzir muito. Por uma questão de facilidade de manutenção e organização, deve 

delimitar a zona da horta com uma rede. 

4. Divisão em parcelas, Este é outro dos fatores de planeamento essenciais. Dividir a 

horta em quatro parcelas. 

5. Preparação do solo/substrato, as hortícolas, necessitam de muita matéria orgânica 

que lhes deve ser adicionada pelo menos uma ou duas vezes por ano.  

6. Ponto de água/sistema de rega 

Justifica-se montar um sistema de rega gota a gota. No verão, as hortícolas têm de 

ser regadas todos os dias e, nos picos de calor, às vezes até é aconselhado que o faça 

pelo menos duas vezes, o que justifica o investimento. Se não tiver rega automática, 



nesse caso tem de ter um ponto de água e uma mangueira que assegure a rega de 

toda a horta. 

7. Ferramentas básicas para a sua horta 

Para ter uma horta mesmo que com uma pequena dimensão, tem de ter algumas 

ferramentas básicas, caso contrário as suas tarefas serão bastante dificultadas. A 

lista seguinte é apenas exemplificativa: 

- Enxada grande e/ou pequena (para cavar) 

- Ancinho (para pentear e conchegar após sementeira) 

- Sachola (para mondar) 

- Pá larga (para transplantar) 

- Pá de plantar (para plantar) 

- Tesoura de poda (para podar) 

- Faca de colheita (para colher) 

- Regador de jato fino ou chuveiro (para regar) 

- Cesto para colheita 

- Balde 

- Carrinho de mão (indispensável para transportar os materiais, plantas e substratos 

se a horta for grande) 

- Adubo orgânico 

- Substrato 

8. Orçamento necessário 

Para a realização do projeto da Horta, é necessário: 

- Materiais- 355€ 

- Sementes- 10€ 

- Sistema de rega 135€ 

Total é de 500€. 



 

 

 

Proposta E - O Futuro da escola 

 

Proponentes 

Maria Carolina Lourenço Lopes      76746079E19    7.º C 

Gabriela Eleonora De Sousa Dias        36366127G19    7.º C 

DELCELINE GABRIELA VARELA CORREIA      45306519H19   7.º D 

BEATRIZ MARIA ALMEIDA GONÇALVES     60632977A19   7.º B 

Chandni Ritesh Narendra      85558105D19    7.º C 

 

Descrição do projeto 

A nossa escola está a precisar de ser melhorada, com o valor possível do orçamento 

participativo, vamos adquirir uma mesa de ping pong para podermos jogar durante os 

tempos sem aulas e adquirir mais bancos de jardim para que os alunos se possam 

sentar, tornando assim, os nossos intervalos mais divertidos, mais ativos porque 

estamos a jogar ou então descansar nos bancos e conversar com colegas e conviver. 

 

Etapas do projeto: 

1- Definir tarefas por aluno dentro do grupo de trabalho. 

2-Escolha do local para colocar a mesa de ping pong e os bancos de jardim, em 

função dos espaços já existentes para que haja também alguma harmonia no espaço 

da escola.  



3. Fazer uma planta na aula de EV com a colocação no espaço da escola dos 

equipamentos. 

4. Solicitar orçamentos a diversas empresas com o custo dos equipamentos.  

5. Selecionar a empresa com custo mais baixo. 

6. No dia da colocação dos equipamentos, fazer um momento mais solene com as 

turmas. 

 

7. Orçamento necessário 

Para a realização do projeto do futuro da escola, é necessário: 

- 1 ou 2 Bancos- 145€ 

- Mesa de ping de pong-  335€ 

Total é de 500€. 

 

 

 

Proposta C - Reparação do relvado sintético e 

apetrechamento do espaço 

 

Proponentes 

Rodrigo Marques Dinis     46005078A19     7ºC 

Iago Henrique Gouveia Silva    19994437E19   7º D 

BERNARDO DINIS SOARES DE LIMA    30698311J19    7ºA 

Márcio Coelho Costa de Assunção       14400442B19     7º D 

 



Descrição do projeto 

O nosso relvado sintético está muito danificado e a necessitar de uma grande 

intervenção da escola, não sendo possível fazer uma intervenção para substituir a 

totalidade da relva, propomos que se coloque pequenos remendos para tapar buracos 

e assim fazer com que ninguém se magoe durante as aulas de educação física. O 

grupo também acha que era importante mudar as redes das balizas, estão muito 

estragadas, com grandes furos que por vezes deixam passar as bolas. Para completar, 

achamos que também se devia de comprar novas bolas para podermos usar em tempo 

fora de aulas e assim fazermos mais desporto. 

 

Etapas do projeto: 

1- Definir tarefas por aluno dentro do grupo de trabalho. 

2. Fazer uma planta do campo de jogos e assinalar os espaços para colocar nova relva 

sintética, pedir ajuda ao professor de matemática para definir as dimensões 

necessárias dos pedaços de relva e depois reconverter tudo na dimensão total 

necessária a comprar. 

3. Solicitar orçamentos a diversas empresas com o custo da relva e dos 

equipamentos.  

4. Selecionar a empresa com custo mais baixo. 

5. No dia da colocação da relva e dos equipamentos, fazer um momento mais solene 

com as turmas. 

 

6. Orçamento necessário 

Para a realização do projeto da reparação do relvado sintético e apetrechamento do 

espaço, é necessário: 

- Relva sintético 405€ 

- Bolas de futebol 25€ 

- Rede da baliza 70€ 

Total é de 500€. 



 

 

 

Proposta F - Melhoramento das casas de banho dos 

rapazes 

 

Proponentes 

Isaac Daniel Rosário Batista     35062801F19    7.º D 

 SALVADOR PEREIRA MONTEIRO       95364265A19    7.º D 

Guilherme Pomposo Leitão        80642768J19      7.º D 

RODRIGO DA SILVA RODRIGUES       75003603G19    7.º D 

 

Descrição do projeto 

O grupo acha que é importante propor o melhoramento da casa de banho dos rapazes 

porque infelizmente o uso das mesmas não é o mais correto por parte de muitos 

alunos. Vamos fazer uma sensibilização para que o comportamento dos alunos seja 

mais correto de forma a que todos respeitem os espaços e a higiene necessária para 

uma correta utilização. Achamos que é necessário colocar fechaduras nas portas, 

mudar algumas sanitas e urinóis e os lavatórios mais danificados e tintas para pintar 

o espaço. 

 

Etapas do projeto: 

1- Definir tarefas por aluno dentro do grupo de trabalho. 



2- Fazer um planeamento de intervenção, selecionar as áreas de intervenção mais 

urgentes.  

3. Solicitar orçamentos a diversas empresas com o custo dos equipamentos.  

4. solicitar orçamentos a empresas de construção para saber o custo da colocação 

dos equipamentos.  

5. Selecionar a empresa com custo mais baixo. 

6. No dia da colocação dos equipamentos, fazer um momento mais solene com as 

turmas. 

 

7. Orçamento necessário 

Para a realização do projeto de melhoramento da casa de banho dos rapazes, é 

necessário: 

- 3 sanitas- 150€ 

- 3 Urinóis- 250€ 

-2 lavatórios - 80€ 

- Tinta branca- 20€ 

Total é de 500€. 

 

 

Proposta D - Reparar o bebedouro do campo de jogos  

Proponentes 

GABRIEL ALEXANDRE MORAIS PACHECO     51379992F19  7.º C 

Daniel Dinis da Silva Fernandes    83792893B19      7.º C 

Aaron Essa Fernandes     23919795F19     7.º C 

Rafael Almeida Leitão     79901683H19   7.º E 



 

Descrição do projeto 

O bebedouro do campo de jogos está estragado e faz muita falta. Quando estamos no 

campo de jogos por vezes temos sede e não há onde beber água de forma rápida, 

temos de vir quase à entrada da escola e não é prático. Também achamos que assim 

é mais prático e desta forma não se juntam tantos alunos no bebedouro da entrada, 

evitando desta forma confusões entre alunos. 

 

Etapas do projeto: 

1- Definir tarefas por aluno dentro do grupo de trabalho. 

2. Solicitar orçamentos a diversas empresas com o custo dos bebedouros.  

3. Selecionar a empresa com custo mais baixo. 

4. No dia da colocação dos equipamentos, fazer um momento mais solene com as 

turmas. 

 

5. Orçamento necessário 

Para a realização do projeto de melhoramento da casa de banho dos rapazes, é 

necessário: 

- Bebedouro- 350€ 

- A verba restante de 150€ pode ser para comprar equipamentos de educação física. 

Total é de 500€. 

 

 

 

 



Proposta A - Desportivando nos tempos livres 

Proponentes 

17897 – Luís 

17868 – Mariana 

18980 – Marta 

17870 – Sara 

17840 – Beatriz 

 

Descrição do projeto 

Aquisição de material para ocupação de tempos livres ou intervalos 

 

 

Proposta B - Melhoria das condições das casas de banho 

raparigas 

Proponentes 

17836 - Madalena Rodrigues 

17916 - Erica Correia 

18986 - Eduardo Augusto 

18696 - João Torres 

18927 - Iris Duarte 

 

Aquisição de material para substituição do que está danificado ou inexistente 

 


