
Escola Titulo Descrição Valor Decisão observações

Escola Secundária de Estarreja Rádio Escolar
Criar uma Rádio escolar. 5 000,00 €         

Elegivel (união de propostas)
n.º 8 das Normas de Funcionamento:

união de propostas semelhantes

Escola Secundária de Estarreja Sala de Dança
Uma sala de dança, com uma aparelhagem de som, um espelho, um(a) Professor(a) de dança e vários tipos de dança. 1 500,00 €         

Elegivel

Escola Secundária de Estarreja Sala de Jogos

 Sala de jogos que tenha matraquilhos, snoker e setas, para usufruto dos alunos. 

Mais que um elemento de cada jogo. 10 000,00 €       

Não Elegivel

Parecer do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja: "não priorizam as 

necessidades objetivas do 

Agrupamento e não oferecem garantia 

de exequibilidade" 

Escola Secundária de Estarreja Rádio Escolar

radio escolar 

sala de convivio

coberto á entrada da escola

projetores em todas as salas

redes para as balizas do campo exterior 

sala de jogos 12 000,00 €       

Não Elegivel

Parecer do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja: "não priorizam as 

necessidades objetivas do 

Agrupamento e não oferecem garantia 

de exequibilidade" 

Escola Secundária de Estarreja Sala de Lazer

Sala de Lazer. -  €                  

Não Elegivel

Parecer do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja: "não priorizam as 

necessidades objetivas do 

Agrupamento e não oferecem garantia 

de exequibilidade" 

Escola Secundária de Estarreja FunEstarreja

Construção de um espaço lúdico onde os alunos poderão se divertir nas horas livres, intervalos e sempre que as 

condições atmosféricas não permitam a realização de atividades no exterior.

Este espaço poderá conter mesas de matrecos, uma mesa de snooker, uma máquina de Setas e uma mesa de ping 

pong. 5 000,00 €         

Não Elegivel

Parecer do Agrupamento de Escolas de 

Estarreja: "não priorizam as 

necessidades objetivas do 

Agrupamento e não oferecem garantia 

de exequibilidade" 

Escola Secundária de Estarreja Poupar Energia, Promover a Sustentabilidade

Somos um grupo de estudantes da Escola Secundária de Estarreja, conselheiros do Projeto Eco-escolas.

Entre as várias responsabilidades que assumimos destaca-se a consciência da necessidade de apresentarmos propostas 

que promovam a sustentabilidade da Escola.

Do resultados das várias auditorias que já fizemos, sobressai o elevado consumo de energia elétrica decorrente, por um 

lado, da elevada dimensão da Escola e, por outro, do seu grande número de horas de funcionamento contínuo (cerca de 

15 horas/dia).

Este é, pois, um aspeto que nos preocupa e para o qual procurámos soluções.

A Escola já fez um grande investimento na procura de soluções de consumo mais económicas, nomeadamente, a 

utilização de iluminação de baixo consumo. No entanto, muito há ainda por fazer.

Após um trabalho de pesquisa apurado percebemos que era possível fazer baixar a fatura da eletricidade com a 

instalação de um Kit de painéis fotovoltaicos, de produção de energia para auto-consumo.

O aproveitamento da energia gerada pelo Sol, inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto como fonte de calor quanto 

de luz, é hoje uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentarmos os desafios do novo milénio. 

Numa altura em que se prevê que o preço da eletricidade possa continuar a subir nos próximos anos entre 5% a 15% é 

urgente pensarmos em diminuir a nossa dependência energética, investindo na produção de uma energia limpa, 

consentânea com a sustentabilidade que procuramos.

Sabemos, também, que esta instalação pode trazer à escola um contributo didático importante já que os nossos colegas 

dos cursos profissionais de Eletricidade e Eletromecânica podem usufruir de formação especializada que algumas 

empresas da região centro estão dispostas a dar como já o fizeram em outras escolas que optaram por modelos 

semelhantes.

É claro que temos consciência de que os custos de uma central foltovoltaica que resolva os problemas energéticos da 

escola são elevados mas que é possível instalar-se, agora, uma pequena unidade de cerca de 2500 W à qual, no futuro, 

é possível ir acrescentando módulos novos.

É este o projeto que apresentamos a concurso: a instalação de um kit de 10 painéis fotovoltaicos (entre 2500 e 3000 W) 

para produção de energia para autoconsumo, primeiro passo para a independência energética da maior escola do 

Agrupamento de Escolas de Estarreja! 5 000,00 €         

Não Elegivel

Alinea d) e e) numero 8 das Normas de 

Funcionamento

CMJ considera que o projeto não vai de 

encontro ao espirito do OPJ (Publico 

alvo direto os Jovens)

Orçamento Participativo Jovem

2015/2016

Propostas de Âmbito Escolar



E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz Megatecla

Renovação do Espaço Multiusos da Escola, local onde os alunos podem aceder a equipamento informático para 

realização de trabalhos de pesquisa ou ocupação lúdica dos intervalos, equipada até ao momento, com 6 computadores, 

com 15 anos, obsoletos e com falta de teclas.

Pretende-se assim adquirir alguns computadores, auscultadores e colunas, bem como software para a aprendizagem das 

línguas, orientando todos os alunos para a melhoria em competências linguísticas, ferramenta fulcral para o sucesso 

profissional. 5 000,00 €         

Elegivel

Escola Secundária de Estarreja Rádio Escolar

O nosso projeto emerge como uma forma de consolidarmos a nossa candidatura à presidência da associação de 

estudantes. 

Há anos que é do desejo dos alunos da Escola Secundária de Estarreja reabrir a Rádio Escolar, pois esta foi retirada aos 

alunos com as obras e com as novas instalações da nossa escola. Desde então a nossa tornou-se demasiado monótona, 

demasiado triste… 

Para nós, a rádio escolar, é algo fundamental para todas as escolas, pois é algo que traz vida através da música e é 

essencial para fornecer informações escolares aos alunos! Promessas e promessas foram feitas pelas listas que 

concorreram à associação de estudantes ao longo dos anos, mas nunca se concretizaram e a rádio nunca mais 

chegou… 

Nós queremos mudar esse rumo, queremos recuperar as experiências que os nossos familiares e amigos viveram antes 

de nós e que nos passaram essas memórias que guardam com tanto apreço. Nós temos a dedicação e a força de 

vontade para lutarmos pelo que queremos, não só para nós, mas também para todos os outros alunos. 

Para além da rádio escolar, é também nosso dever como estudantes do 12º ano trazer de volta a sala da associação de 

estudantes, pois infelizmente esta também nos foi retirada com as novas instalações da Escola Secundária de Estarreja. 

Esta sala é restrita à lista vencedora candidata à presidência da associação de estudantes, no entanto, todos os 

equipamentos adquiridos serão deixados nessa mesma sala de ano para ano, pois a nossa preocupação é o 

principalmente o futuro da nossa escola e dos nossos estudantes, porque infelizmente nós já não vamos poder usufruir 

destes privilégios!

No entanto, nestes tempos de crise, é necessária uma ajuda para sermos capazes de realizar este sonho que, do nosso 

ponto de vista, iria criar uma experiência totalmente diferente para os alunos que estudam na nossa escola que, no 

fundo, se traduz também no nosso desejo de deixarmos algo para os estudantes que nos irão suceder. 

É também importante realçar que nós zelaremos pela preservação dos equipamentos de modo a que estes durem o 

maior período de tempo possível. 5 000,00 €         

Elegivel (união de propostas)

n.º 8 das Normas de Funcionamento:

união de propostas semelhantes

Escola Secundária de Estarreja Kiosk Digital

Pensamos em colocar quatro quiosque no interior da escola a fim de:

- Aumentar a eficiência da papelaria  da escola ao nível de prestação de serviços à comunidade escolar eliminando-se as 

filas. Desta forma, deixaríamos, também de chegar atrasados às aulas aos primeiros tempos da manhã. 

- Proporcionar maior rapidez e fiabilidade na realização das tarefas diárias realizadas pelos alunos, funcionários e 

professores. Este quiosque seria para consultar o saldo do cartão, carregar o cartão e  comprar senhas de refeição.

Pretendemos modernizar a escola, apostando nas novas tecnologias.

Um serviço ao dispor de alunos! 2 720,00 €         

Elegivel

Escola Secundária de Estarreja Rádio Escolar
Eu pensei que ao fazer uma rádio escolar, os alunos poderão saber as noticias da escola e do município entre outras 

coisas. 5 000,00 €         
Elegivel (união de propostas)

n.º 8 das Normas de Funcionamento:

união de propostas semelhantes

Escola de Pardilhó Cães à escola!

Desenvolvimento de um projecto na área das Dificuldades de Aprendizagem, em que através da inclusão de animais 

(cães) em sessões planeadas e organizadas se promove a intervenção nestes casos.

É cada vez mais de conhecimento geral que o trabalho e a inclusão de animais na  intervenção em casos de dificuldades 

de aprendizagem, delinquência, comportamentos agressivos e abandono escolar apresenta resultados excelentes - este 

seria um projecto inovador no concelho e que pode ser replicado em outras escolas e agrupamentos.

A motivação, o sentimento de pertença e compreensão dada pelos animais, são a chave para o sucesso escolar! -  €                  

Não Elegivel

Alinea e) numero 8 das Normas de 

Funcionamento


