
 

 

 

 

Ex.mo(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação  

Informo que foi aberto o procedimento para os alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário apresentarem propostas para o Orçamento 

Participativo das Escolas, previsto no Despacho n.º 436-A/2017, de 6 de janeiro. Sinteticamente este projeto pretende que os alunos 

apresentem propostas de melhoria para a escola, através da aquisição de bens e/ou serviços. Toda a informação encontra-se disponível para 

consulta na Escola e na página eletrónica do Agrupamento http://www.aesamiranda.pt/. 

É importante que os encarregados de educação sensibilizem os respetivos educandos para o seu envolvimento ativo neste projecto. Assim, con-

juntamente, escola e família, incentivamos os alunos a um exercício de cidadania e de reflexão crítica e construtiva da Escola. As propostas po-

dem ser apresentadas até ao dia 28 de fevereiro, nos mesmos moldes do ano anterior. A votação pelos estudantes ocorrerá no dia 23 de março. 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, em 31 de janeiro de 2018.     A Diretora 

Margarida Antonieta Silva 
(recortar aqui) 

Eu, encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) __________________________________________________________________, n.º ____ do 

ano/turma __________, declaro que tomei conhecimento da informação sobre o Orçamento Participativo das Escolas. 

____________________________________ _____________________________________________________ 
  (data)     (assinatura do(a) encarregado(a) de educação) 
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