2022
FICHA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

PROPOSTA B
1. Designação da proposta (1)
Zonas de lazer e convívio no espaço exterior
2. Contextualização e objetivos da proposta (2)
O objectivo desta proposta é fazer com que toda a comunidade escolar, incluindo os mais vulneráveis da
Escola Tomaz Pelayo usufruam do espaço exterior com lugares onde se possam sentar, estudar ao ar livre e
conviver com os colegas.

3. Proposta (3)
A nossa proposta é motivada pelo facto de haver poucos lugares onde os alunos se possam sentar no
espaço exterior da escola, como por exemplo à beira do campo.
A nossa proposta é colocar 3 bancos de jardim na zona da relva ao lado do campo de futebol e basquetebol,
e colocar 3 mesas de piquenique pelo espaço exterior superior ao jardim da direção.

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

5. Orçamentação da proposta (5)
647.94€

6. Assinatura do(s) proponente(s) da proposta (6)
Nome
Carolina Ferreira Malheiro
Lara Beatriz Fonseca da Cruz
Nuno Castro

N.º de
aluno

10
16
23

Ano

Assinatura

12ºF1
12ºF1
12ºF1
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7. Apoiantes da proposta (7)
Nome

N.º de
aluno (8)

Ano

Assinatura

(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) respetivo(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 respetivos 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.
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