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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 
(Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro) 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA (art.º 5.º) 

 

Processo: 
1 — As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro, presencialmente, na secretaria da escola, ou através do correio 
electrónico (direcao@aetomazribeiro.net). 
2 — Cada proposta de orçamento participativo deve: 
a) Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por um máximo de 5 estudantes proponentes; 
b) Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário, que frequentem a 
escola em causa, sendo claramente identificados pelo seu nome, número, turma e assinatura. 
3 — As propostas são apresentadas num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, e devem referir expressamente a 
sua compatibilidade com outras medidas em curso na escola e a sua adequação ao montante da verba atribuída ao orçamento 
participativo. 

 

Aluno(s) proponente(s): 

Leonardo Nunes Ferreira, nº7, 8ºH 

Daniela Teles Simões, nº2, 8ºH 

Diogo Rodrigues da Mata, nº3, 8ºH 

Rodrigo Marques dos Santos, nº10, 8ºH 

Maria Clemente Pereira, nº8, 8ºH 

 

TEXTO DA PROPOSTA 

1. O que pretendes que seja feito? 

Aquisição de 2 mesas (tábuas corridas e bancos corridos em madeira). 

2. A quem se destina? 

Destinam-se a todos alunos da Escola EB do Caramulo 

 

 

3. Problemas que pretende resolver? (Objetivos) 

 

O objetivo é beneficiar o espaço exterior da escola permitindo que os alunos usufruam de momentos ao ar 
livre, tanto para atividades lúdicas, momentos de lazer, lanches ou até mesmo algumas aulas em pequenos 
grupos. 
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4. Como vais fazer? (descrição do projeto) 

Aquisição das mesas na loja AKI de Viseu (faz ENVIO GRÁTIS a partir de 100€ e peso total < 300kg). 

 

 

 

4.1 Que recursos materiais e humanos vais usar? 

Recursos humanos: uma pessoa (Assistente Operacional) para fazer a montagem das mesas. 

 

 

4.2 Custos? 

Cada mesa custa: 199€ IVA incluído 

Total: 2× 199=398€ 

 

4.3 Parcerias: 

 

 

4.4 Fases de execução: 

.início da atividade – Maio 2021 

 

. acompanhamento da atividade – Maio/junho 2021 

 

. conclusão da atividade – junho 2021 

 

5. Compatibilidade com outras medidas em curso na escola (Caso se verifique): 

 

Programa de Promoção do Sucesso Educativo (PAE) 

 

Biblioteca Escolar 

 

Renascer das Cinzas 

 

Desporto Escolar 
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PES 

 

Salas de estudo 

 

Clube da Floresta 

 

Outras:  

 

 

 

6. Outros aspetos que permitam avaliar a viabilidade da proposta, Ex: 

- Testemunhos 

- Provas verificáveis 

- Soluções idênticas 

- Durabilidade/sustentabilidade 

Mesa de tábuas corridas e bancos corridos em madeira (70X180X150 cm)  

Peso:16kg  

Madeira maciça, robusta e de fácil manutenção. Garantia contra podridão da madeira e 20 anos de garantia. 
Durabilidade e resistência a climas rigorosos. 
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Alunos apoiantes: (mínimo: 39 -EST / 8 – Campo Besteiros / 4 – Caramulo) 

Bruno Martins Santos, nº1, 8ºH 
Jade Manuela Moreira Francisco, nº4, 8ºH 
Lara Salgueiro Martins, nº5, 8ºH 
Octávio César Antunes Fernandes, nº9, 8ºH 
Sandro Alex Marques Saraiva, nº11, 8ºH 
Sara Catarina Marques Matos, nº12, 8ºH 
Diana Maria Ferreira Rodrigues, nº13, 8ºH 
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