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Escolar 163 Escol@.Feliz

Aquisição de painéis interativos 

para a EB Montes da Costa, até 

ao limite da verba 687

Escolar 146 BiblioTEC

Aquisição de equipamentos 

tecnológicos para as Bibliotecas 

das Escolas Básicas 1º ciclo de 

Alfena 430

Escolar 162 Aprendizagens Interativas

Aquisição de painéis interativos 

para a EB da Costa, até ao limite 

da verba 393

Escolar 174

Escolas Básicas mais 

divertidas

Aquisição de equipamentos de 

som, exteriores, para as escolas 

básicas 1º ciclo de Campo, até ao 

limite da verba  334

Escolar 24 "Estuda lá fora"

Colocação de mesas para 

exterior na EBS Campo, até ao 

limite da verba 318

Escolar 170

Equipamento TIC para os 

Cursos profissionais

Aquisição de equipamentos 

tecnológicos especializados para 

a EBS de Campo, até ao limite da 

verba 286

Escolar 166 Ideia interativa

Aquisição de um quadro 

interativo para cada uma das 

escolas básicas do 1º ciclo de 

Alfena 258

Escolar 180

"O Futuro na ponta do 

dedo" 

Aquisição de cinco painéis 

interativos para a Escola básica 

da Gandra 215

Escolar 92 Uma visita ao Sea Life

Disponibilização de visitas de 

estudo ao Sealife, para alunos 

das escolas concelhias, até ao 

limite da verba 31

Escolar 141 Valongo Sem Fronteiras

Implementação de um torneio 

desportivo, a definir à 

posteriori, para os alunos do 

secundário e profissional 15

Escolar 1 "E se fosse comigo?" 

Criação e divulgação de peças de 

teatro, pelas Escolas do 1º ciclo 

do Concelho sobre o Bullying 10

Escolar 83 Mobiliza-te! 

Implementação de parques de 

bicicletas nas Escolas Básicas e 

Secundárias 8

Escolar 82 Sala do futuro 

Implementação de uma Sala do 

Futuro na EB Vallis Longus, até 

ao limite da verba 6

Escolar 93 Artes

Distribuição de um kit de 

material de artes pelas escolas 

do 1º ciclo do concelho, até ao 

limite da verba 3

Escolar 126

Os animais de mochila às 

costas

Proporcionar aos alunos do 1º 

ciclo do Concelho, uma 

experiência com cavalos, nas 

suas escolas 2

Escolar 124 A Quintinha Pedagógica

Proporcionar aos alunos do 1º 

ciclo do Concelho, uma 

experiência com animais de 

quinta, nas suas escolas 1


