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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): 

10ºC Nº18  1592  Miguel Matos Calheiros 
 

 

TEXTO DA PROPOSTA 

1. O que pretendes que seja feito? 

       Colocar 3 pérgulas e 3 mesas de madeira com bancos no terreno relvado atrás do bloco C 

2. A quem se destina? 

       A todos os alunos da Escola Secundária de Tondela 

3. Problemas que pretende resolver? (Objetivos) 

 

      Pretendemos que os alunos possam ter locais ao ar livre para poderem sentar, para conviverem e 
comerem. Atendendo à atual situação de pandemia associada ao COVID-19, não é conveniente permanecer 
muito tempo em locais fechados. 
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4. Como vais fazer? (descrição do projeto) 

Aquisição de 3 mesas de madeira com bancos e de 3 pérgulas. As pérgulas serão para aumentar a quantidade 
de espaços de lazer com sombras.  

 

 

4.1 Que recursos materiais e humanos vais usar? 
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4.2 Custos? 

3 mesas com bancos    3x112,99=338,97€ 

3 pérgulas                       3x 118 = 354,00€ 

Custo total = 338,97+354,00 = 692,97 € 

Ainda sobra algum dinheiro para aquisição de trepadeiras. 

4.3 Parcerias: 

 

 

4.4 Fases de execução: 

Colocação das pérgulas. 

Plantação de trepadeiras. (No primeiro ano podem ser colocados toldos para existir sombra).  

 

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

 

Plano de contingência COVID - 19 

 

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

As mesas de madeira que foram colocadas junto à sala de convívio têm sido bastante utilizadas, nos 
outros anos. 

 

 

 

 

 


