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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): 

Beatriz Vale Nº16,10E 

Raquel Silva Nº:10, 10E  

Sofia Mamede Nº13, 10E 

Lara Ribeiro Nº6, 10E 

Vitória Soares nº15, 10ºE 

 

TEXTO DA PROPOSTA 

1. O que pretendes que seja feito? 

              Remodelação do espaço de convívio interior e exterior da sala dos alunos.  

             Poderá ser utilizada mais uma zona da escola que tem sido desaproveitada, através da aquisição de 

algum mobiliário e da construção de algumas mesas com paletes.           

            Com a colocação de alguns toldos ficaremos com uma zona exterior coberta.   

            Algum do mobiliário pode ser utilizado no interior e no exterior, possibilitando assim uma maior 

versatilidade nestes espaços. 

 

2.  A quem se destina? 

              A todos os alunos da Escola Secundária de Tondela 

 

3. Problemas que pretende resolver? (Objetivos) 

- Transformar o espaço exterior/interior da sala de convívio dos alunos de forma a torná-lo mais 

apelativo e agradável.  

- Reduzir a  falta de cadeiras disponíveis no exterior/interior em comparação com o número de alunos. 

- Criar mais espaços de lazer para os alunos desfrutarem. 
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4. Como vais fazer? (descrição do projeto) 

             Aquisição do mobiliário descrito em 4.1. e sua instalação na sala de convívio.  

4.1 Que recursos materiais e humanos vais usar? 

        Recursos humanos: pedir a colaboração de alguns colegas para a montagem dos sofás e para pintar 

algumas paletes. 

       Recursos materiais:  

                            

              Sofás para a sala de convívio (x2)                                     

Poltronas para exterior/interior (x8) 

 

 

 

 

 

                 

 Toldos para sombra exterior (x3)                                                    Mesas/ Paletes                    

4.2 Custos? 

Material Custo(€) 

Sofás (IKEA-KLIPPAN) 318 

Poltronas (IKEA-SKARPO) 312 

Toldos(Leroy Merlin-HEGOA) 89 

Paletes 0 

TOTAL 709 € 
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4.3 Parcerias:  Possível parceria com a Associação de estudantes e  empresas de Tondela para arranjar 

paletes e tintas. 

 

4.4 Fases de execução: 

.início da atividade – Quanto os materiais forem adquiridos 

. acompanhamento da atividade – Pintura de paletes e montagem dos sofás 

. conclusão da atividade – final do ano letivo 

 

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

 

Programa de Promoção do Sucesso Educativo (PAE)- Poderá ser mais um espaço de trabalho para os tempos 

livres dos alunos 

 

Biblioteca Escolar- Poderá haver algumas revistas cedidas pela biblioteca, para consulta dos alunos, nestes 

espaços. 

 

Outras:  

 

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

- Testemunhos:  

Os alunos poderão ficar mais tempo na escola em vez de frequentar as esplanadas dos cafés vizinhos.  

- Provas verificáveis 

Os espaços estão subaproveitados a algumas horas do dia 

- Soluções idênticas 

Muitas escola têm salas de convívio e esplanadas como a proposta apresentada 

- Durabilidade/sustentabilidade 

Os materiais são próprios para exterior, os sofás têm capa amovíveis e as paletes são materiais reutilizáveis. 

 

 

 

 

 

 

 


