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         2022 
          FICHA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

PROPOSTA - A 

1. Designação da proposta (1) 

Espaço Recreativo na Sala do Aluno 

 

2. Contextualização e objetivos da proposta (2) 

O objetivo da proposta é aumentar o leque de escolha do aluno de lazer influente na escola. As máquinas 

de laser são acessíveis a todos os alunos, inclusive os mais vulneráveis.  

 

3. Proposta (3) 

Esta proposta tem como objetivo criar um espaço, na sala do aluno, em que alunos possam desfrutar de 

jogos que outrora fizeram sucesso. Isto será possível com a aquisição de uma ou mais aparelhos de arcade , 

que podem conter até 5000 jogos diferentes. 

 

4. Elementos/Informações adicionais relativos à proposta (4) 

De preferência as arcades deveriam ter o máximo de jogos embutido para conseguir-se experienciar o 

máximo de experiências possível. Se o projeto for ganhador, a máquina terá um horário e regulamento de 

utilização. 

 

5. Orçamentação da proposta (5) 

- Máquina arcadegame multijogos 2220 jogos incluídos Cabinet (24h) 120,00€ cada. Todos os 

valores apresentados para mais de um equipamento têm preços especiais. ( 120X6=720) 

https://arcadegame.pt/index.php/pt/maquinas-retro/cabinet 

 

6. Assinatura do(s) proponente(s) da proposta (6) 

Nome 
N.º de 
aluno Ano Assinatura 

Dinis Sousa Castro 28273 7º  

Mafalda Peixoto da Silva 29091 7º  

Leonor Ferreira Neto da Silva 29193 7º  

Enzo de Campos Marques 31575 7º  

Edgar da Silva Araújo 28217 7º  

 

Nome 
N.º de 

aluno 
(8)

 Ano Assinatura 

Maria Almeida Pinho 28982 7º   
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Matilde Ferreira Neto da Silva 29084 7º  

Afonso Magalhães Ferreira Almeida 28244 7º  

7. Apoiantes da proposta (7) 

  

(1) Designação dada à proposta para efeitos de publicitação e apresentação a votação. 

(2) Fazer o enquadramento/contextualização da proposta e enunciar os respetivos objetivos. 

(3) Descrever a proposta de forma clara, rigorosa e objetiva. 

(4) Apresentar elementos/informação adicional que ajudem a melhor compreender/explicitar a proposta. 

(5) Apresentar com objetividade e detalhe os custos com a execução da proposta. 

(6) O(s) proponente(s) deverá(ão) assinar a proposta, mencionando o(s) respectivo(s) número(s) de aluno (constante do cartão de 

estudante), bem como o ano e a turma a que pertence(m). A proposta terá como subscritores um número máximo de cinco alunos. 

(7) Os apoiantes deverão assinar a proposta, mencionando os respectivos números de aluno, bem como o ano e a turma a que 

pertencem. A proposta para ser validada deverá ser apoiada, no mínimo, por um terço dos alunos inscritos no 3.º ciclo do ensino 

básico e ensino secundário (61 na Escola Secundária Tomaz Pelayo). Acrescentar o número de linhas necessárias para identificação 

de todos os apoiantes). 

(8) Número de cartão de estudante. 

Observação: Os campos 2., 3. e 3., no seu todo, não poderão conter mais de 1000 palavras. 


