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):
Nº 3 - Catarina Simões
Nº 7 - Gabriela Silva
Nº 13 - Martim Fernandes
Nº 14 - Matilde Quintão
Nº 21 - Tiago Trindade

TEXTO DA PROPOSTA
1. O que pretendes que seja feito?
Pretendemos que sejam construídos 4 recipientes em contraplacado, divididos ao meio, para colocar à
entrada de cada pavilhão e Polivalente, para papel e plástico, que serão decorados com desenhos e frases
alusivos ao tema da reciclagem e preservação do meio ambiente.

2. A quem se destina?
Destina-se a todos os alunos, professores e funcionários da escola.

3. Problemas que pretende resolver? (Objetivos)
Estes recipientes serão localizados no recinto interior, junto às portas dos pavilhões, para poderem ser
utilizados pela comunidade educativa. Poderão ser colocados, também, no exterior, se o tempo atmosférico o
permitir.
O objetivo é sensibilizar e chamar a atenção para a necessidade de separar o lixo de modo correto, de
forma a obter uma reciclagem eficiente e preservar o meio ambiente.
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4. Como vais fazer? (descrição do projeto)
 Construir os recipientes em madeira com 80 cm de altura, 1m de comprimento e 45cm de largura
cada um (quadrado), com tampa;
 Pintar as paredes dos mesmos com as cores azul e amarelo, com motivos referentes à reciclagem;
nas tampas desenhar as palavras “Papel e cartão” e “Plástico e metal”;
 Escrever frases alusivas à preservação do meio ambiente.

4.1 Que recursos materiais e humanos vais usar?
 Materiais: contraplacado,dobradiças, pregos, tintas e pincéis;
 Meios humanos: os alunos poderão ajudar na construção e ficará a seu cargo a pintura e o desenho
das frases alusivas ao meio ambiente.

4.2 Custos?
 Os materiais a usar não poderão ultrapassar o montante definido, que são 500 euros.

4.3 Parcerias:

4.4 Fases de execução:
.início da atividade
 A atividade terá início em maio do corrente ano.

. acompanhamento da atividade
 Será feito ao longo da execução.

. conclusão da atividade
 Terá de ficar concluída até ao final do ano 2021.

5. Compatibilidade com outras medidas em curso na escola (Caso de verifique):
Programa de Promoção do Sucesso Educativo (PAE)
Biblioteca Escolar
Renascer das Cinzas
Desporto Escolar
PES
Salas de estudo
Clube da Floresta
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Outras:
 Esta atividade é compatível com o Projeto “Escola Azul”, que tem por objetivo promover a Literacia
do Oceano, e pode haver participação de outras disciplinas.

6. Outros aspetos que permitam avaliar a viabilidade da proposta, Ex:
- Testemunhos
- Provas verificáveis
- Soluções idênticas
- Durabilidade/sustentabilidade

Alunos apoiantes: 7º E (Escola básica de Campo de Besteiros)
Beatriz Vinhanova
Carolina Azevedo
Diogo Santos
Fabiana Cardoso
Gabriel Martins
Inês Coimbra
Joana Marques
Júlio Dias
Laura Monteiro
Micael Amaral
Pedro Leitão
Simão Silva
Rita Ferreira
Sabryna Lima
Soraia Santos
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