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1- NOTA TNTRODUToRTA/TUSTTF|CACAO DA PROPOSTA

O Or9amento Participativo das Escolas tem como objetivos contribuir para as comemoragoes

do Dia do Estudante e estimular a panicipaceo civica e democrltica dos estudantes, promovendo o

seu espirito de cidadania e o diilogo, a mobilizagSo coletiva em prol do bem comum e o respeito

pelas escolhas diferentes, valorizando a sua opiniao em decis6es nas quais s5o os principais

interessados e respons6veis, e, finalmente, permitindo o conhecimento do mecanismo do voto. E

neste contexto que surge esta Proposta, de acordo com o Despocho 436-A/2017 de 5 de joneirc.

Atravds dela tenta-se promover o enriquecimento de conhecimentos, proporcionando aos seus

participantes, potencialidades imprescindiveis no seu processo de formagSo e aquisig:o de

exemplo5 de boa cidadania, onde os alunos foram confrontados a desenvolveaem propostas para o

enriquecimento da sua escola, a favor de toda a comunidade escolar.

Nesta P.oposta e de acordo com o referido Regulamento do Orgamento Panicipativo, os

proponentes procuram fazer bom uso dos valores atribuidos e disponiveis, valoriuando os atos de

cidadania, propondo a aquisicSo de materiais que possam beneficiar toda a comunidade escolar.

2- PROPOSTA

Aquisiceo de material. no valor de 500{

Jogos diddticos.

Colunas de som para computadores.

3. FORMA/APRESENTAEiO

A Proposta ser6 apresentada ao Diretor do Agrupamento atrav€s de suporte papel, tendo

todo o processo da sua execu9eo por base o Regulamento.

sur8iu da iniciativa de um grupo de alunos, que seo os proponentes e foi apresentada aos

colegas, na aula de Forma9Ao Civica, seguindo para o Diretor para verificacao, observacSo e

enquadramento no Regulamento.



+ cAtENDARTZACAO/PER|OCTDADE

Pretende-se

material proposto,

todos.

que, Sendo aprovada

respeitando os prazos

a Proposta, se dC imediatamente inicio a aquisicSo do

descitos no Regulamento, de forma a ser utilizado por

5. INTERVENIENTES

Os alunos Proponentes e toda a comunidade escolar do terceiro ciclo quando votarem a

Prooosta.

Superviseo e apoio da Direto.a de Turma.

& FUNCIONAMENTO

Os joSos diddticos adquiridos terao um espago pr6prio devidamente identificado, na

Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento. Desta forma, os alunos podem utiliz6-los para jogar.

O facto de haver alguns exemplares repetidos, em alSuns.iogos, beneficia os alunos,

pois podem ser utilizados por virios alunos ao mesmo tempo. A diversidade de jogos serve para

abranger todas as faixas etirias, desde o primeiro ao terceiro ciclo. As colunas adquiridas sereo

distribuidas pelas salas de acordo com as prioridades.



7- CUSTOS

lJstagem de Colunas a adquldr

Colunos 2.0 TrustTrust rcmo (pc-76w) no worten

valor |IrMrlo

19,99 €

fOfAL 
'

valor totaytftulo

(8uni) 159,92€

,59,92f (valor ) data)

Ustafg|| de 10g6 a adqui.lr

lno contln€nte odinel

Jogo Quem e Quem?- Hosbto

Jogo clossic Gomes-700 Jqos -zoko

J ogo Hedbo nz- concentro

Jogo nem Sim nem NAo -Concentro

Jogo Bingo -zoko

Jogo Botolho Novol -zoco

Jogo Monopdlio Slondord Refresh

Jogo clossic Gomes Domos 'zoco

Jogo Btisico Cortos 'Uno

logo quovo em linho -z@o

Jogo Clossic Gomes Domin6 -zoco

Jogo c6diEo secreto- zoco

Jogo conhecer Portugol - Educo

Jogo Potto- Mebo

Jogo Monop6lio Junio o Quinto' Monopoly

logo Jengo- Hosbro

velor unhSrlo

19,99€

9,99€

24,9X

29pX

12,9X

L2pX

24.99<

9,99€

9,99€

999€

17,99€

29,99€

26,99€

17,99€

TOTAL 2

V.lortotal ttulo

19,99€

9,99€

24,99€

29pX

12,99€

24,99€

(2unl) 19,98€

(2uni) 19,98€

9,99€

(2uni) 19,98€

(2unl)19,98€

77,99€

29,99€

26,99€

(2uni) 35,98€

33O29€ (valo. ir data)

TOTN, t + fofAl2 335,79€+159,92€ = tt!r6,7 1€



O/A (s) Proponente {s)

Lara serra, N9. 7, 7gAv/Processo n9. 11919

Ic^'r -T"'..,./\. 3..'.-
Ldcia Palhoco, Ne. 9, TedProcesso ne. u920

'Lleio dp CoJi-o coelho P-lhrt-.o

Rafaela Balixa, Ne. 13, 7eA,/Processo ne. 11936

t.H.)f^o )a 5.)\,d \*tv.u\ \r./-,Lcd

Carolina Carretas, Ne. 5,7eA/Processo ne. 11916
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