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“A escola é nossa”

Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária

A Turma, 12ºB

Introdução
O Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa que visa contribuir para a melhoria
da nossa democracia pela inovação e reforço das formas de participação pública dos cidadãos
jovens. Trata-se de uma aposta no seu espírito criativo e no seu potencial empreendedor, pelo
que se pretende que os jovens estejam cada vez mais envolvidos nas decisões coletivas.
No âmbito da atribuição da verba do Orçamento Participativo das Escolas, a turma B do
décimo segundo ano do Curso Profissional Técnico de Produção Agropecuária apresenta a
proposta de melhoria das condições térmicas do bar da Escola Profissional de Desenvolvimento
Rural de Alter do Chão.

Desenvolvimento
A pandemia Covid-19 veio mostrar a necessidade de melhorar espaços públicos,
nomeadamente os espaços escolares, respeitando o distanciamento social e permitindo aos
cidadãos reaprender a viver os espaços comuns de modo seguro e inspirador.
A nossa proposta visa contribuir para o bem-estar de todos os elementos da
comunidade escolar, sendo mais uma das muitas adaptações/restruturações que a escola
poderá vir a realizar. Ao longo dos anos as condições físicas do espaço escolar têm vindo a ser
melhoradas, mas, apesar dos esforços feitos até então, consideramos que a escola ainda carece
de melhores condições ao nível térmico. Neste sentido, achamos oportuno dar início à melhoria
das condições térmicas do bar da nossa escola, através da aquisição de um ar condicionado
adequado à dimensão do bar, bem como um eletrocutor de insetos. Durante o inverno as
temperaturas que se fazem sentir são extremamente baixas e durante o verão, extremamente
altas. Sendo este um espaço de partilha por todos os elementos desta comunidade, achamos
que seria fundamental a melhoria das condições térmicas do mesmo, tornando-o mais
acolhedor e agradável para todos.

ESTIMATIVA DE CUSTOS:

Aparelho

Ar condicionado

Eletrocutor
de insetos

Preços

Variam de acordo com a marca e as dimensões do espaço a
considerar, mas o aparelho pode ser adquirido por preços que
variam entre 200 a 2000 euros

15 a 130 euros

Acessórios e
montagem

40 euros/hora

40 euros/hora

Estimativa
de custos

1500 euros

90 euros

ESTIMATIVA DO TOTAL DE CUSTOS

1590 €

Conclusão
A concretização do projeto “A escola é nossa”, permitirá a todos elementos da
comunidade escolar da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, uma
melhoria significativa do conforto e qualidade de vida neste espaço.
O nosso lema é SER FELIZ!

