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Proposta C 

Sala de jogos 

 

Proponentes 

Rodrigo Reis Evangelista – 7.º B, n.º 16. 

 

Justificação 

Quando tive esta ideia, pensei na forma como os alunos de anos, turmas e 

idades diferentes poderiam interagir e assim criarem novas amizades, seja 

através dos jogos de tabuleiro, da Ps3 e/ou Ps4. 

Grande parte dos jogos de tabuleiro já não são usados pelos jovens, e 

estamos a falar daqueles que ainda não foram esquecidos. Estes mesmos 

jovens “não sabem” o que são nem como jogar estes jogos de tabuleiro, 

devido às novas tecnologias. 

Por este motivo, pensei em jogos de tabuleiro, porque acredito que vão ser 

uma motivação e vão promover o convívio entre alunos de forma a criarem 

novas amizades, para além de fomentarem o gosto pela partilha de algo 

único, quase inexistente nos dia de hoje, o sentar-se à roda de uma mesa 

sem as tecnologias tão em voga. 

Pode-se pensar no porquê de se lá colocar também duas Playstations,  mas, 

como já anteriormente foi indicado, o objetivo essencial da criação desta 

sala é o convívio entre alunos, não podendo ser ignoradas as “novas 

tecnologias” onde apenas estarão jogos de grupo (FIFA, Gran Turismo, etc.). 

Esta sala de jogos e mais especificamente os jogos de tabuleiro poderão 

servir para se efetuarem torneios de alguns jogos, por exemplo: Xadrez, 

Damas, Berlinde, Monopólio, etc. 

 

Orçamento 

 1 consola Ps4 slim 1TB preta + jogo FIFA 18: 348,99€ — Worten 

 1 comando Ps4 Dualshock 4 branco Glaciar v2: 60,99€ – Worten 

 1 Tv Led 23,6 polegadas Q1127: 139€ x 2 = 268€ – Jumbo 

 1 Mesa de centro LACK: 19,99€ – IKEA  

 2 Sofá KNOPPARP: 79€ x 2 = 158€ – IKEA 



 1 jogo Ps4 Call of Duty WWII (Edição Normal): 49,99€ — Worten 

 1 jogo Ps4 Gran Turismo Sport: 29,99€ — Worten 

 1 jogo Ps3 Pes 2018: 29,99€ — Worten 

 Total: 965,40 € 


