- titulo da proposta;

Valongo faz Campeões de Basket
- breve descrição (mesmo muito breve!!!)

Promoção do basquetebol distribuindo bolas pelos alunos do 1º Ciclo.
- orçamento em anexo;
- desenvolvimento da Proposta

O basquetebol está implantado em todo o concelho de Valongo, não só a nível escolar, como associativo, sendo
exemplo os clubes:

Atlético Clube Alfenense

Clube de Propaganda da Natação

Freguesia de Campo e Sobrado

Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo
São clubes habituados a formar campeões e a levar bem longe o nome do município de Valongo.
O Basquetebol é uma modalidade coletiva, que como tal incentiva ao desenvolvimento de faculdades
psicomotoras variadas para além de promover o sentido de responsabilidade, liderança, espírito de grupo,
espírito de sacrifício e outras que serão importantes para a formação de uma pessoa.
Por isso a distribuição de bolas de basquetebol pelos alunos do ensino básico, mais concretamente do primeiro
ciclo.
A forma inicialmente idealizada, seria a de pedir a fornecedores ou fabricantes de bolas de basquetebol que
indicassem orçamentos para bolas de basquetebol tamanho nº.5 (o mais adequado para estas idades) que teriam
as cores do concelho e a gravação em branco o logotipo do Município do concelho de Valongo e a frase “Valongo
faz Campeões de Basket”. No entanto não foi possível encontrar um orçamento atempadamente para a
apresentação da proposta, mesmo com o apoio da Associação de Basquetebol do Porto
Assim, uma vez que não temos um orçamento global, enviamos o valor unitário encontrado no mercado para
bolas de basquetebol tamanho nº.5, que seria dividido pelo valor disponível caso a proposta vença, dando o nº.
de bolas a distribuir pelos alunos do primeiro ciclo com a seguinte ordem de prioridade:

Alunos do 1º ano

Alunos do 2º ano

Alunos do 3º ano

Alunos do 4º ano
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