INFORMAÇÃO
Orçamento Participativo da Escolas
A quem se aplica o Orçamento Participativo das Escolas?
O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) aplica-se às escolas públicas com alunos do 3.º ciclo
do ensino básico e/ou do ensino secundário.
Em que consiste?
Um aluno ou um grupo de até 5 alunos apresentam propostas que identifiquem claramente uma
melhoria pretendida na escola, através da aquisição de bens e/ou serviços que sejam necessários
ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da sua utilização ou
destinados a melhorar os processos de ensino aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a
beneficiar toda a comunidade escolar.
Como participar?
Para participar o aluno ou o grupo de alunos deve escrever um texto com a ideia, (máximo de
1000 palavras) – com ou sem imagem. O aluno/grupo de alunos deve sempre recolher o apoio de
5% dos alunos da escola, ou seja, 41 assinaturas. Em seguida o aluno/grupo de alunos deve
entregar, os 3 modelos preenchidos (Modelos para Proposta, Assinaturas e Orçamento
disponível

no

Moodle),

na

secretaria

da

escola

ou

preferencialmente

online

(https://opescolas.edu.gov.pt/candidaturas.html), até ao final do mês de fevereiro.
Qual o financiamento para a execução da proposta vencedora?
O orçamento participativo de cada escola é igual a € 1 por cada aluno do 3.º ciclo do ensino básico
e/ou do ensino secundário que frequente o referido estabelecimento de ensino (na nossa escola
existem cerca de 820 alunos, logo cerca de 820 euros)
Para além do valor definido no artigo anterior, o Diretor e o Conselho Administrativo do
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, considerando a sua disponibilidade financeira e
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o seu projeto educativo, pode atribuir um financiamento suplementar ao orçamento participativo
da escola. Os proponentes podem ainda desenvolver atividades de angariação de fundos para as
suas propostas, junto da comunidade local, no sentido da complementaridade do valor atribuído
à respetiva escola
Como se desenrola todo o processo?
O orçamento participativo é organizado, em cada ano civil de acordo com os seguintes
procedimentos:
DATA

PROCEDIMENTO
Definição da coordenação (Profª Ana Joaquim – Escola Secundária do

Até ao final do

Cartaxo e Profª Argentina Durão Tavares – Escola Básica Marcelino

mês de janeiro

Mesquita) e divulgação pública dos procedimentos e prazos para a
apresentação de propostas

Até ao final do
mês de fevereiro
De 8 a 21 de
março
Dia 22 de março

Desenvolvimento e apresentação de propostas (na secretaria da
escola ou na plataforma online)
Divulgação e debate das propostas (o debate não é obrigatório)
Votação das propostas

Até cinco dias
úteis após a

Apresentação dos resultados

votação
Até ao final do
maio;
Até ao final do
respetivo ano civil

Planeamento da execução
Execução da medida

Para mais esclarecimentos e consulta do Regulamento do OPE pesquisar em https://opescolas.pt/

Cartaxo 05/02/2019
O Diretor
Jorge da Luz Tavares
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