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Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 
 

Proposta para o Orçamento Participativo das 
Escolas - 2018 

 

Escola Básica de Alcáçovas 

 

Identificação da proposta: Conforto na BE: novas cadeiras para computadores 

 

Fundamentação da proposta: 

Cada vez mais, temos necessidade de utilizar computadores para trabalhos e para 

diversão. Acontece que os computadores da biblioteca da escola têm uns bancos velhos e 

desconfortáveis, onde nos sentamos. Pensamos que ficaríamos muito melhor sentados, 

com uma boa postura se houvesse cadeiras confortáveis, laváveis e práticas para uma 

utilização melhor, mais confortável e mais saudável dos computadores da biblioteca. 

Assim, até os nossos trabalhos seriam melhores e teríamos mais vontade de estudar, 

trabalhar e investigar com os computadores da biblioteca. 

Além disso, poderíamos ver filmes, ouvir música e divertirmo-nos, sem ficarmos com 

dores nas costas! 

Assim, a nossa proposta é adquirirmos 12 cadeiras com assento e costas laváveis, para 

os computadores da biblioteca. Propomos também comprar protetores para os pés das 

cadeiras, para não riscar o chão da biblioteca e fazer menos barulho. 

Esta proposta beneficia toda a escola e colabora com todos os projetos em 

desenvolvimento, porque é uma melhoria das condições de trabalho. 

 

Orçamento: 

 12 cadeiras – Cadeiras JANINGE, amarelo   39,99€  / unidade      Total: 479,88€ 
IVA incluído no preço. 

Referência: 602.460.80 

 2 caixas de protetores autocolantes – FIXA -Protetores autocolantes, caixa com 20 unidades 
0,99€  / unidade                                                             Total: 1,98€ 
IVA incluído no preço. 

Referência: 241.556.00 

 

                                                                                                     Total : 481,86 € 
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Nome Ano/Turma Assinatura 

1º Leonor Rosa Porfírio 7ºA  

2º Madalena Bonito de Carvalho  7ºA  

 


