
 
 

 

 

 

Propostas de Âmbito Municipal 

Coreto de Madeira no Parque Municipal do Antuã 

Feira do Emprego 

Parque de Skates em Pardilhó 

Projecto Metamorphis - A arte de transformar 

Festival/ Feira da Inovação e Criatividade 

Fim de semana Radical em Avanca 

 

 

Propostas de Âmbito Escolar 

Sala “mEGAS” – mega conforto, melhor escola!  Avanca  

Concurso - "Talento em movimento nas escolas do agrupamento" Agrupamento 

Estarreja 

Espaço Lúdico inclusivo Secundária 

Jardim/horta biológica vertical Secundária 

A nossa Escola precisa de verde, de espaços para respirar e alegrar Pardilhó 

Intercâmbio no âmbito da geminação com a cidade de La Riche Secundária 
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Âmbito da Proposta 

Municipal  

 

Denominação 

UM PARQUE DE SKATES  

 

Descrição 

"2 quarter rampa de 1.50 m de altura, 1.50 m de comprimento e 1.50 m de largura. 

1 rampa de One side Curb Rail 30 cm, 1 m de altura, 2 metros de comprimento e 2 m largura, 

no meio da rampa a rail de 30 cm de altura. 

E uma rampa Pyramid de 60 cm."  

 

Localização e Valor Estimado 

Largo da Quinta Do Resende - Pardilhó 5.000/ 10.000 €   
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Âmbito da Proposta 

Municipal  

 

Denominação 

PROJECTO METAMORPHIS - A ARTE DE TRANSFORMAR  

Descrição 

"O Grupo de Teatro Juvenil, Pé no Palco, de Avanca, vem propor implementar e desenvolver, 

no Concelho de Estarreja, o projeto “METAMORPHIS – a Arte de Transformar”, com o objetivo 

de contribuir para a Transformação Social, tendo como base o método de Augusto Boal 

(""Teatro do Oprimido"").  

Este método compreende várias técnicas, através das quais são trabalhados casos / situações 

reais e, cada técnica à sua maneira, envolve a participação do público a quem é proposto um 

olhar atento, para que reflita, exprima a sua opinião, proponha e experimente alternativas de 

solução que visem transformar a realidade. Trata-se de ""Um Método teatral que se baseia no 

princípio de que o ato de transformar é transformador."" (Bárbara Santos). Entre as técnicas 

deste método, destacamos: o Teatro Fórum, o Teatro Jornal, o Teatro Invisível, o Teatro 

Imagem e o Teatro Legislativo. Por outro lado, além de estar voltado para a comunidade, o 

grupo deseja também apostar na sua evolução, pelo que será ainda facilitado o encontro com 

outros grupos do género, com visitas a outros projetos, participação em Workshops, Ciclos e 

Festivais de Teatro, e outras ações que se provem relevantes e possíveis. O envolvimento da 

Comunidade passa também por estabelecermos parcerias com as escolas do concelho, 

realizando diversas apresentações - às escolas, outras entidades e ao público em geral - e, 

assim, contribuir também para que mais jovens se motivem para fazer ou ir ao Teatro. 

Para tal, propomos o envolvimento de uma pessoa ligada à área do Teatro e Comunidade, que 

lidere o trabalho do Grupo, seguindo os princípios do Teatro Comunitário (onde se insere o 

Modelo que pretendemos seguir) e que oriente o Grupo também no seu crescimento e 

desenvolvimento de competências. Com o presente OPJ, inicia-se a primeira fase do Projecto, 

em Novembro de 2014, que terminará em Junho 2015. Neste período, o Grupo trabalhará 

durante três horas semanais (dia/hora a combinar) e composto por um grupo base de, no 

máximo, 20 jovens, podendo também envolver outras pessoas da comunidade, em várias 

vertentes (música, dança...). Pretendemos também dar continuidade ao Projecto, após o final 

desta primeira fase." 

Localização e Valor Estimado 

Concelho de Estarreja 4.500,00 €  
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Âmbito da Proposta 

Escolar      

Escola Secundária de Estarreja (Sede de Agrupamento)  

 

Denominação 

CONCURSO - "TALENTO EM MOVIMENTO NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO- 

ESTARREJA" 

 

Descrição 

“Promover um concurso que reforce o sentido da Escola Inclusiva, descobrindo-se talentos em 

todo o tipo das artes, performances, ciências e humanidades (ex: música, canto, fotografia, 

beatbox, pintura, tecktonik, declamação, dança, etc.), de entre o universo de alunos 

matriculados nas diversas escolas do agrupamento. Sessões de seleção em todas as escolas 

para escolha dos melhores que apresentar-se-ão numa grande final no Cineteatro de 

Estarreja.” 

 

Valor Estimado 

1.000€    
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Âmbito da Proposta 

Escolar      

Escola Secundária de Estarreja (Sede de Agrupamento)  

 

Denominação 

ESPAÇO LÚDICO INCLUSIVO NA ESE (SEDE DE AGRUPAMENTO)  

 

Descrição 

“Um espaço estimulante e cuidado para diversas possibilidades de atividades: leitura, música, 

jogos de ping-pong e matraquilhos, xadrez e outros. Para tal, deve possuir algum mobiliário, 

poufs, sofás, mesa de ping-pong e mesa de matraquilhos, quadro branco e um armário. A 

gestão do espaço deve ficar a cargo de um grupo de alunos que no início do ano letivo 

concorrerão para o efeito. Este espaço aliviará a sobrecarga de alunos verificada na Biblioteca 

no espaço dos sofás.” 

 

Valor Estimado 

3.500€ 
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Âmbito da Proposta 

Escolar      

Escola Secundária de Estarreja (sede de agrupamento)  

 

Denominação 

JARDIM/ HORTA BIOLÓGICA VERTICAL  

 

Descrição 

“Contribuir para uma escola mais sustentável, promovendo nos alunos atitudes sustentáveis, 

ampliando o interesse nas respetivas famílias e restante comunidade pela implementação de 

projetos ambientais. Desenvolver nos alunos preocupações ambientais nos âmbitos de 

energia, água, resíduos e biodiversidade. Na construção do jardim/horta deve ser utilizado 

materiais amigos do ambiente como pallets de madeira. A manutenção deve ficar afeta a um 

grupo de alunos com a ajuda de um técnico da CME. Os produtos derivados do cultivo da horta 

(salsa, manjericão, orégãos, morangos, alface, etc.) devem ser destinados à cantina da escola.” 

 

Valor Estimado 

2.000 € 
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Âmbito da Proposta 

Municipal  

 

Denominação 

FESTIVAL/ FEIRA DA INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE  

 

Descrição 

"Promover um evento inovador no pavilhão Multiusos da CME, que tenha a sua origem na 

criatividade individual e ou coletiva de jovens, onde impere o talento e inovação, projetando 

os seus autores, criadores e empreendedores (artesão, designers, pintores, escultores, etc.), a 

uma escala distrital, nacional e até internacional. Os Melhores trabalhos apresentados devem 

ser premiados com prémios monetários e a obtenção de certificados com a garantia de 

divulgação e colocação dos produtos vencedores no mercado, com a ajuda da CME no abrir de 

portas a um novo rumo profissional. 

A incluir neste festival /feira, Wokshops, música ao vivo, etc. 

Para o efeito, o Pavilhão Multiusos devia ser pintado com cores mais alegres."  

 

Localização e Valor Estimado 

Estarreja 7.500 €   
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Âmbito da Proposta 

Municipal  

 

Denominação 

FIM DE SEMANA RADICAL 

 

Descrição 

“O objetivo desta candidatura será angariar o financiamento para atividades radicais a 

decorrerem no centro da vila durante um fim-de-semana de Junho. Pensamos que seria uma 

mais-valia e uma forma de divertir os nossos jovens, se existissem um conjunto de atividades 

radicais no centro da vila de Avanca. As atividades poderiam ser desde insufláveis, parede de 

escalada, paint ball, slide, rappel, orientação, tiro com arco, team building."  

 

Localização e Valor Estimado 

Avanca 5.000 €  
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Âmbito da Proposta 

Escolar      

Agrupamento de Escolas de Pardilhó  

 

Denominação 

A NOSSA ESCOLA PRECISA DE VERDE, DE ESPAÇOS PARA RESPIRAR E ALEGRAR  

 

Descrição 

"Melhoramento do espaço de recreio: 

- Construção de “blocos tridimensionais” que podem ser utilizados isoladamente ou em 

conjunto e que podem ser colocados onde se pretender, de forma a servirem de floreiras 

(plantadas árvores, relva e outras plantas…).  

 

- Construção de uma mesa no exterior para a prática de Ping Pong."  

 

Valor Estimado 

5.000€      



 
 

9            

Âmbito da Proposta 

Escolar      

Escola Secundária de Estarreja  

 

Denominação 

INTERCÂMBIO NO ÂMBITO DA GEMINAÇÃO COM A CIDADE DE LA RICHE  

 

Descrição 

"Intervenientes: Alunos do 3ºCiclo que estudam francês; 

Objetivos: Contactar com a língua estudada no 3ºCiclo; 

                   Motivar para o estudo da língua francesa; 

                   Divulgar a cultura francesa. 

Atividades: Visita à cidade de La Riche e Tours; 

                   Visita ao château de Chinon; 

                   Participação dos alunos nas aulas do Colégio de Tours; 

                   Passeio de bicicleta na margem do rio ""La Loire""; 

                   Visita ao Futuroscope (Poitiers)"  

 

Valor Estimado 

5.000 €  
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Âmbito da Proposta 

Municipal         

 

Denominação 

CORETO DE MADEIRA NO PARQUE MUNICIPAL DE ESTARREJA  

 

Descrição 

Como forma de dinamizar o Parque da Cidade, propõem-se a introdução de um coreto de 

madeira coberto (em base de cimento), rodeado de filas de bancos também em madeira para 

aí se realizarem mini espetáculos (música, dança, teatro, ginástica, etc.) basicamente para 

crianças e jovens, do concelho. No entanto, deverá ser também, um local para atividades que 

promovam o encontro/entretenimento, no lugar de socialização entre diferentes gerações 

(exp. comemoração do "Dia Mundial da Criança", "Dia dos Avós", etc). O espaço a criar deve 

envolver também instituições que trabalham com crianças e jovens portadores de alguma 

deficiência, assegurando diferentes respostas na sua qualidade de vida e educação.  

 

Localização e Valor Estimado 

Parque Municipal de Estarreja 7.500€   
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Âmbito da Proposta 

Escolar        

Avanca Professor Egas Moniz  

 

Denominação 

PROJETO – SALA “MEGAS” – MEGA CONFORTO, MELHOR ESCOLA! 

Descrição 

Introdução: Diversos constrangimentos institucionais e organizacionais, bem como uma escola 

com mais de 25 anos de história e os sucessivos cortes orçamentais têm dificultado a 

manutenção e a atualização do espaço escolar. Neste contexto, e porque acreditamos que a 

Escola pode ser um agente preponderante no desenvolvimento dos jovens, apresentamos este 

projeto para a construção de um espaço convívio para os alunos. 

Objetivos: 

• Dotar o espaço escolar de estruturas de proteção exterior contra os agentes 

físicos, de forma a que os alunos se protejam e convivam fora dos corredores de 

acesso aos blocos de aulas, únicos espaços exteriores cobertos existentes. 

• apoiar a socialização - convívio e encontro - no espaço da escola em condições 

de bem-estar e segurança; 

• encorajar alunos a permanecerem mais tempo na escola; 

• fomentar uma cultura de aprendizagem através da disponibilização de espaços 

de estudo informal. 

Destinatários: Alunos 

Desenvolvimento: Pretende-se a construção de uma cobertura de prolongamento do 

Polivalente, parcialmente fechada que permita o convívio entre alunos num recinto em que a 

prática do ténis de mesa e de outros jogos de tabuleiro seja possível. Pretende-se ainda, a 

reorganização do espaço do Polivalente, através de mobiliário adequado, para uma 

confraternização entre alunos, mais intimista, com possibilidade de áreas para realização de 

trabalhos de grupo e outras atividades extracurriculares.  

Valor Estimado 

5.000 € 
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Âmbito da Proposta 

Municipal         

 

Denominação 

FEIRA DO EMPREGO  

 

Descrição 

Feira do Emprego com participação das Empresas locais e Empresas de Recrutamento, 

divulgando ofertas de emprego e recolhendo curriculum vitae dos jovens diplomados. 

 

Localização e Valor Estimado 

Multiusos 3.000 €  

 

 


