Curso Profissional: Técnico de Gestão Equina – 2018/21
Orçamento Participativo das Escolas
Projeto
Por uma escola mais saudável!

Introdução
No âmbito da atribuição da verba do Orçamento Participativo das Escolas, a turma TGE 18/21
(12ºA) apresenta uma proposta que visa melhorar dois espaços da escola:
 Cavalariças
 Campo de jogos
Embora tenha havido uma qualificação significativa dos espaços equestres na nossa escola,
achamos que ainda há alguns aspetos que podem ser melhorados. A nível das cavalariças, e no
que respeita ao cuidado de higiene a ter com os cavalos, sugerimos, assim, que possa ser
melhorado o espaço de duches. Eventualmente, a colocação de mais duches seria uma mais valia
para tornar o processo mais célere, evitando uma maior demora e posteriores atrasos dos alunos
a outras aulas.
Relativamente ao campo de jogos, onde se realizam as aulas de Educação Física, consideramos
que este poderia ser bastante melhorado, o que representaria uma maior motivação dos alunos
para as aulas de Educação Física, assim como para eventuais atividades ou torneios que se
poderiam realizar nesse espaço. Propomos a colocação de um pavimento que substitua o existente,
de areia; a colocação de novas balizas de futebol; a colocação de duas tabela com cesto de
basquetebol; colocação de uma vedação no campo.

Desenvolvimento
O nosso objetivo é a implementação de melhores condições e mais atrativas, não só para os alunos
da EPDRAC, mas também para quem nos visita e assiste às nossas provas. A nível do desporto,
pretendemos dar um contributo para que a prática do mesmo se torne mais atrativa para os alunos
e venham, deste modo, a desenvolver mais e melhores atividades desportivas. Ainda porque
entendemos que, para além das atividades letivas e das ligadas à equitação, existem poucas opções
para os alunos a nível de outras atividades.
No que respeita aos custos, conseguimos apurar o seguinte:
- custos a ter com mais dois espaços de duche para os cavalos: entre 100€ a 200€
- custos a ter com o melhoramento do campo de jogos: 100€ (2 balizas de futebol); 70€ (2 tabelas
com cestos de basquetebol); 20€ (por cada placa para revestimento de campo exterior, com
1mx1mx20mm cada); 50 a 100€ (vedação do campo).
Uma vez que desconhecemos as reais medidas do campo de jogos, não nos foi possível apurar um
custo total para a colocação do pavimento, nem tão pouco um custo preciso com a vedação. Na
possibilidade das nossas sugestões irem além do orçamento definido, entendemos definir
prioridades. Julgamos ser essencial o melhoramento dos duches dos cavalos. Caso o custo com
novos duches represente um custo elevado, sugerimos a reparação dos já existentes. A nível do
campo de jogos, consideramos como principal prioridade a colocação da vedação. Esta irá impedir
a projeção de bolas para fora da área do campo e a consequente interferência com a prática da
equitação, o que pela nossa experiência, ocorre com alguma frequência.

Conclusão
Sempre com o intuito de melhorar o espaço que é nosso, a nossa escola, e de o tornar mais atrativo
e acolhedor, delineámos este projeto. Pretendemos requalificar a escola, especialmente a nível da
atividade desportiva e no que respeita a atividades equestres. Para que nós possamos ainda
disfrutar dessas melhorias e, essencialmente, para que possamos deixar um legado aos alunos
futuros.
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