PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA
Escola: Secundária Sá de Miranda

Data 24 / 02 / 2019

Designação da proposta: “Aquisição de Tablets para a Biblioteca”
Indicação dos Proponentes (entre 1 a 5 estudantes):
N.º de processo
do aluno

PROPOSTA1: “My

NOME (em letras legíveis)

ASSINATURA

future book”. A minha escola no futuro

Imagina uma escola onde entras na sala de aula, cumprimentas os teus colegas e assistes à projeção um
conteúdo ou uma proposta de trabalho. Nas carteiras, Nós, os alunos, não temos livros, cadernos ou
canetas: apenas um dispositivo móvel a partir do qual acedemos a informação em tempo real, pesquisamos
outras informações, fazemos anotações, respondemos a questões e a exercícios online, realizamos tarefas.

Necessitas de fazer um trabalho no exterior da escola, fazer o registo de informações, produzir um
conjunto de fotografias, fazer entrevistas, gravar um pequeno vídeo sobre um evento a que vais assistir.
Tudo isto é muito fácil com o recurso a um pequeno dispositivo móvel que incorpore todas estas
caraterísticas.

O problema é que na nossa escola tudo isto é impossível porque não possuímos um único tablet na
Biblioteca ou noutro espaço da escola pelo que a nossa proposta vai no sentido de utilizarmos o valor do
orçamento participativo para se adquiram tablets que possam, no nosso caso:

- ser utilizados por todos os alunos na biblioteca da escola;
- ser requisitados para trabalhos e atividades que se desenvolvam no exterior da escola;
- ser requisitados por todos os professores para o desenvolvimento de atividades diferentes ao nível
da sala de aula (uso do Kahoot, Moodle, Edmodo, etc.)
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Ler atentamente o ponto 5.1. do Aviso de Abertura.
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Estes tablets servirão, igualmente, para os alunos professores que estão a desenvolver projetos
internacionais (Erasmus +) poderem utilizá-los na sua implementação e poderem ser uma mais valia para
todos os alunos que estão envolvidos nos mesmos.

Todos os alunos do Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias sempre que realizam trabalhos de
campo (Na quinta da Escola ou quando participam em projetos promovidos por instituições de ensino
superior) podem utilizar estes tabletes no trabalho que pretendem desenvolver,

Todos os alunos do ensino Básico, dos cursos CH e dos C. Profissionais poderão utilizá-los para a realização
de fotografias, vídeos, gravações que podem servir de suporte aos respetivos trabalhos.

Orçamento:
4 - Tablets Acer (10.1) – Iconia 32 GB – 2 GB de Ram –

752 euros (Worten)

3 - Tablets Samsung (8) – 16 GB . 2 GB de Ram –

447 euros (Worten)
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