Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
ECO-ESE ESPLANADA (espaço de cidadania comprometida)
Descrição
Pretendemos a otimização dos espaços exteriores da Escola Secundária de Estarreja (átrio
central, espaço em frente ao moliceiro) através da instalação de uma, ECO-ESE
ESPLANADA (espaço de cidadania comprometida).
Objetivos:
- Promover não só o espírito de grupo e entreajuda em partilhas do conhecimento,
privilegiando o bom ambiente entre os alunos, como também o respeito pelos outros e
pela diversidade.
- Estreitar relações de convívio entre alunos e professores.
- Implementar e difundir boas práticas de sustentabilidade.
Para tal. pretendemos a instalação de seis mesas com bancos agrupados e costas em
meios troncos de madeira (245x180cm) e seis chapéus de sol.
Queremos ser um ECO AGRUPAMENTO de referência, assente num modelo de
desenvolvimento sustentável, uma ESCOLA do SÉCULO XXI.
Valor
Localização/Escola
Escola Secundária de Estarreja

Mesas com bancos e costas (Empresa Carmo
Wood de Oliveira de Frades) - 3246.0€ +
419,4€ (chapéus de sol)

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Rádio ESE
Descrição
Criação de uma rádio escolar onde passariam: músicas, comunicados e noticias sobre
assuntos escolares e (por vezes) alguns pensamentos e charadas. Esta rádio estaria
sempre em funcionamento e seria acompanhada com uma página de web onde os alunos
poderiam consultar novidades e dar a sua opinião através do preenchimento de
questionários.
Valor
Localização/Escola
Escola Secundária de Estarreja

2500

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Egas "no ar"!
Descrição
Criar uma rádio escolar que promova a inserção e integração de todos na comunidade
escolar através de projetos que contribuam para o pleno exercício da cidadania.
Dotar a Escola de equipamento que permita a divulgação do PAA, que apoie eventos
organizados pela comunidade escolar e respetivos parceiros/convidados
•
Objetivos
- Geral:
A educação muito além de transmitir informações, tem por desafio formar cidadãos que
saibam transformar informação em conhecimentos em benefícios próprios e de sua
comunidade. A criação de uma rádio escolar permitirá o diálogo, a comunicação e a
valorização das identidades e culturas presentes na comunidade educativa.
- Objetivos específicos:
•
Evidenciar através dos programas produzidos e apresentados por alunos e
professores a interdisciplinaridade inerente ao Projeto Educativo do Agrupamento;
•
Desenvolver habilidades e tendências comunicacionais dos participantes, como
capacidade de síntese, de raciocínio e de verbalização de ideias.
•
Contribuir para o desenvolvimento do sentido crítico dos alunos, tornando-os
mais interventivos.
•
Assessorar as atividades/projetos desenvolvidos na Escola e no Agrupamento.
•
Favorecer a convivência e trabalho em grupo, respeitando diferenças, níveis de
conhecimento e ritmos de aprendizagem dos participantes
•
Material Necessário
- 1 mesa de som STEREO 6 canais
- 2 caixas ativa e passiva
- 1 computador Lap Top (Configuração sugerida mínimo 512 de memória Ram /3 Giga
Hertz/ Petium 4)
- 2 microfones modelo SM 58 (fio)
- 1 pedestal de mesa modelo girafa
- 2 gravadores digitais
- 1 Headphone

- 1 Cabo P2> P10 (Stereo) - preferencialmente blindado (ligar computador a mesa de som
)
- 1 cabo P10 > P10 metros - (ligar caixas acústicas e mesa de som )
- 1 cabo P10 > P10 5 metros - (ligar caixa ativa e passiva)
- Amplificador 70 volts
- Caixas acústicas (2 vias) 10watts com transformador de linha, própria para uso de voz
- Cabo para caixas de som
Valor
Localização/Escola
E. B. Prof. Dr. Egas Moniz

5 000€

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Estúdio de Produção de Vídeo
Descrição
Pretendemos apetrechar uma sala com equipamentos audiovisual criando um Estúdio de
Produção de Vídeo com os seguintes objetivos:
- Ampliar o espaço de expressão artística na Escola Secundária de Estarreja
- Despertar o interesse nos jovens, nossos colegas, para a aprendizagem do cinema e
vídeo.
- Desenvolver novas competências numa área bastante apelativa.
Esta é uma escola humana e participativa. Uma escola que aceita todos os desafios e se
empenha no sucesso dos seus alunos.
Valor
Localização/Escola
Escola Secundária de Estarreja

1ª fase: aquisição de 4 portáteis (890€/1
com 8GB de memória RAM)+ 1 plasma
(1440€)=5000€

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Vamos criar um espaço para todos podermos conviver
Descrição
Implementação de uma estrutura amovivel, de proteção lateral no corredor de ligação
dos 3 blocos, permitindo a criação de um espaço de convívio para os alunos e,
simultaneamente, criando condições de acesso entre blocos no período de inverno.

Valor
Localização/Escola
Agrupamento de Escolas de Pardilhó

5 000€

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Healthy Lunch Stand
Descrição
Através da observação ativa daquela que é a realidade dos alunos da Escola Secundária
de Estarreja, regista se que as suas opções para almoço são a cantina, o bufete e espaços
fora da escola. Assim concluiu se que existe uma lacuna nestas opções, a qual visa ser
preenchida por esta proposta: a possibilidade dos alunos trazerem uma refeição
preparada de casa, sendo apenas necessário o seu aquecimento na escola. Desta forma,
propomos que, à semelhança do que aconteceu na sala dos professores seja adquirido
um conjunto de microondas , com o objetivo de criar um espaço onde os alunos, que
assim o quiserem, possam aquecer a refeição trazida de casa, o que traria para os
mesmos uma maior amplitude nas escolhas alimentares, bem como, em diversos casos,
representaria uma redução de custos para os alunos e para o seu agregado familiar.
Valor
Localização/Escola
Escola Secundária de Estarreja

2000 €

Âmbito da Proposta

Escolar

Designação
Estarreja para o Mundo - a Economia de Barcelona
Descrição
Proposta: Levar os alunos da turma do 11ºE do curso de ciências socioeconómicas ao
centro económico de Barcelona e posterior partilha do que aprendermos com os
restantes alunos do agrupamento.
Nós, como alunos de economia, sentimos necessidade de interagir com a realidade
económica o quanto antes, uma vez que esta atividade seria crucial para a nossa
formação (contacto com novas realidades) e desenvolvimento intelectual, surgindo a
oportunidade de pormos os nossos conhecimentos em prática sobre esta ciência social
que se apresenta em constante desenvolvimento. Pretendemos, além de aplicarmos os
nossos conhecimentos, contactar com a economia espanhola, mais concretamente a
economia catalã. Escolhemos a economia espanhola porque é uma economia parecida à
nossa, com influencia na nossa economia e também porque Portugal e Espanha são
parceiros económicos. Dos vários centro económicos escolhemos Barcelona pois é o
maior centro económico ibérico.
Assim ambicionamos aumentar a nossa visão económica a outro nível, mais abrangente,
com a visita ao Centro Económico de Barcelona e o contacto com novos percursos
através dos alunos e cursos presentes na Faculdade de Economia de Barcelona.
Valor
Localização/Escola
Escola Secundária de Estarreja

5 000€

