Orçamento Participativo de Escola
Elaboração das propostas tem de satisfazer o previsto no regulamento do OPE, publicado, no Diário da
República, em anexo ao Despacho n.º 436-A/2017, nomeadamente, os proponentes devem acautelar o
artigo 5.º, mantendo a formatação do presente documento.

Artigo 5.º
Processo
1 - As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro presencialmente, na secretaria do
estabelecimento de ensino, ou através de meios eletrónicos a divulgar nos termos da alínea a) do artigo 2.º;
2 - Cada proposta de orçamento participativo deve:
- Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por um máximo
de 5 estudantes proponentes;
- Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário,
que frequentem a escola em causa, sendo claramente identificados pelo seu nome, número de estudante e
assinatura;
3 – As propostas são contidas num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, e devem referir
expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na escola e a sua exequibilidade com
a dotação local atribuída ao orçamento participativo;
4 – Na primeira semana de março deve realizar-se uma reunião entre a coordenação local da medida e os
proponentes das várias propostas, no sentido de clarificar e ajustar as propostas aos recursos
providenciados por esta medida, sendo possível, nesta fase, o aperfeiçoamento, a fusão ou a desistência
de propostas.

Título da Proposta:

Rádio JD
Melhoria Pretendida na Escola (Resumo máximo 50 palavras)
O nosso objetivo é promover o convívio através da partilha da música. Assim propomos a organização de
uma Rádio escolar, designada como Rádio JD, que irá funcionar nos intervalos ou em dias especiais do
ano letivo.

Proponentes (Cumprindo a alínea a) ponto 2 do artigo 5.º)
Nome

Turma

9º Ano

Daniel Oliveira
Hugo Mendes

Turma D

Gonçalo Santos
António Carriço

Texto explicativo (Cumprindo o ponto 3 do artigo 5.º, máximo 1000 palavras)
O nosso objetivo é promover o convívio através da partilha da música. Assim propomos a organização de uma
Rádio escolar, designada como Rádio JD, que irá funcionar nos intervalos ou em dias especiais do ano letivo.
Pretendemos fazer um pequeno inquérito a alguns dos alunos para verificar quais os estilos de músicas
preferidos e posteriormente colocaríamos essas músicas no “ar”. Regularmente, apresentaríamos algumas
anedotas e notícias positivas. Julgamos que a existência da nossa rádio escolar poderia despertar alegria,
calma e felicidade.
Na nossa opinião, a experiência numa rádio escolar pode potenciar e criar futuros profissionais da rádio e pode
desencadear paixões/talentos ocultas/ocultos.

Portanto, propomos também organizar futuramente um “casting” para escolher eventuais apresentadores da
rádio JD.
Propomos além disto, pedir à Direção do agrupamento que nos arranje um pequeno espaço onde a rádio JD
possa ser dirigida e instalada.

Apoiantes (Cumprindo a alínea b) ponto 2 do artigo 5.º)
Para serem votadas, as medidas devem ter em conta o montante atribuído a cada escola e contar com o
apoio de, pelo menos, 5% dos estudantes.
Nota: As assinaturas dos apoiantes têm de ser legíveis e o número do aluno é o que consta no seu
processo / cartão.
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Assinatura

Nº aluno

Turma

Materiais
Colunas 50 euros
https://www.pccomponentes.pt/altavoz-woxter-dynamic-line-dl-410-150wnegro?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hP3Q4YPA2TMOOskPjB84z5hS4QCeyEBPhflBD6HMNg
USUS5yJ4yUecaAtn2EALw_wcB

Micro 30 euros
https://www.pcdiga.com/microfone-ewent-ew3552-multimedia-c-noise-cancellingew3552?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hOqgzMvjL7hoAhrIdEhVaEJa51r1hT9JwUb3h3P0wSXss
NtECVHRlAaAmACEALw_wcB

Headset 40 euros
https://www.pcdiga.com/headset-hyperx-cloud-stinger-core-pc-hx-hscsc2-bkww?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hOXpr2CtHJdLMR4hVWndfPSHFAsicUAqDHI0VeiRgvGo3
obCfNnDw8aArkFEALw_wcB

Portátil
https://www.pcdiga.com/portatil-hp-laptop-15-gw0000np-15-6-1q0n5ea-ab9?search=port%C3%A1til 330€
Se necessário Spotify premium 5€ mensal versão “aluno”

Se necessário adaptador Jack 5 euros
https://www.pcdiga.com/cabo-audio-splitter-ewent-ec1642-1xjack-3-5mm-femea-para-2xjack-3-5mm-macho0-15m-preto-ec1642?gclid=Cj0KCQjwpdqDBhCSARIsAEUJ0hPx4Ml1cszaVx09OQMP6eZVqqBY5Bm5V-ud0rDBQKrhruRt1zacssaAvehEALw_wcB

