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EDUCAÇÃO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIMIOSO

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

MEDIDAS PROPOSTAS

(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 1000 palavras,
com ou sem imagem, e que refiram expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na
escola e a sua exequibilidade com a dotação local atribuída ao orçamento participativo.

Confira os limites (máximo 1000 palavras) no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.)

PROPOSTAB

"PATINAR É O QUE ESTÁ A DAR"

Olá! Somos alunos das turmas A e B do oitavo ano e, no âmbito do "Orçamento Participativo das

Escolas 2022", propomos adquirir patins para o nosso Agrupamento.

Nos últimos anos o Agrupamento foi surpreendido com a necessidade de ter patins e capacetes

de proteção, para que alguns alunos pudessem realizar as provas de aferição de Educação Física.

Sabemos que a maioria dos alunos do nosso Agrupamento não têm patins e achamos que

aprender a andar de patins é importante, é mais uma forma de fazer exercício físico e apresenta

grandes vantagens para a saúde .

.Como estamos numa pequena Vila, no interior do país, onde o acesso a aulas de patinagem não

I·é possível, achamos que esta proposta releva para a Inclusão e Bem-estar dos alunos deste

I Agrupamento, apresentando as seguintes vantagens:

I
- Melhorar o processo de ensino-aprendizagem;

- Beneficiar todos os alunos do Agrupamento;

- Permitir um percurso de aprendizagem equitativo, melhorando capacidades e aptidões físicas;

- Procurar colmatar algumas lacunas ao nível das assimetrias económicas inerentes a cada

aluno, permitindo-lhes experimentar uma atividade nova.

Orçamento (Bens a adquirir):

• 10 pares de patins em linha criança/adulto FIT5 dXELO: 50€

TOTAL - 500€ (com IVA)
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ALUNO(S) PROPONENTE(S) DO ORÇAMENTO PARTlCIPATlVO

NOME N° Processo TURMA ASSINATURA.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS APOIANTES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

(Total de alunos: 71 5% dos alunos - 4 alunos)

NOME N° Processo
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TURMA ASSINATURA
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Nota importante

Depois de preencher a proposta, deverá gravá-Ia em formato PDF e enviar para o e-mail

direcao,aev@gmail.com e entregar, até ao final do mês de fevereiro, presencialmente, na Direção

do Agrupamento de Escolas de Virnioso.
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