
 

ESCOLA BÁSICA D. ANTÓNIO DA COSTA 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2017 

PROPOSTA  A 

OBJETIVO: Melhoria das condições de utilização do bar/sala do aluno 

 

AUTORES DA PROPOSTA: 

Nome: Joana Amaral Ano/T.ª 7.º6 N.º de Estudante: a40277 

Nome: Helena Serrano Ano/T.ª 7.º6 N.º de Estudante: a40345 

Nome: Catarina Bonito Ano/T.ª 7.º1 N.º de Estudante: a40757 

Nome: Fabiane Souza Ano/T.ª 7.º1 N.º de Estudante: a40447 

 

TEXTO DA PROPOSTA: 

Passados quase três anos a frequentar a escola Básica D. António da Costa consideramos que, entre 

outros, o bar/ sala do aluno é um dos espaços que necessita de remodelação mais urgente para poder se 

confortavelmente utilizado pelos alunos da escola. 

Sentimos que este local é muito pouco funcional para os alunos. Para além de ter pouca luminosidade, 

não possui equipamento que permita a sua utilização de forma prática. Há muito poucas mesas e 

cadeiras, o que faz com que não se lá lanchar durante os intervalos. Faz também falta um espaço onde se 

possa consumir o almoço que se traz de casa (seja por razões de saúde ou de dietas alternativas). 

Para tal, pensamos ser necessário reformular o mobiliário existente, bem como a sua disposição e ter um 

micro-ondas disponível para ser utilizado pelos alunos. Sentimos ainda que o bar/sala do aluno não é 

atrativo para os alunos. É pequeno, escuro, pouco acolhedor e confortável. Estas razões fazem com que 

não seja possível utilizá-lo como sala do aluno, tão necessária enquanto espaço de convívio e que é, 

neste momento, inexistente na escola- 

Para ultrapassar esta situação propomos que o espaço seja alargado para o lado direito de quem entra; 

pintado em tons claros com alguns apontamentos contrastantes nas cores da escola; que seja 

reformulada a iluminação e que venha a existir um local bem visível para serem afixadas informações das 

quais nem sempre temos conhecimento pois são afixadas de forma dispersa pela escola. 

Pensamos que, com esta nossa proposta, o bar/sala do aluno passará a ser verdadeiramente um espaço 

para os alunos desta escola. 


