INFORMAÇÃO
Orçamento Participativo das Escolas 2021

À semelhança dos quatro anos anteriores, e nos termos do Despacho nº 436-A/2017, de
6 de janeiro, do Gabinete do Ministro da Educação, está aberto o procedimento para a
apresentação de propostas dos alunos, no âmbito do projeto “Orçamento Participativo
das Escolas” (OPE) que tem por objetivo apelar à participação cívica e democrática dos
estudantes, promovendo o seu espírito de cidadania e a sua mobilização em prol do bem
comum, dando a possibilidade aos alunos de gerir uma verba atribuída a cada escola (1
euro por aluno do 3º ciclo e do ensino secundário), com vista à sua melhoria, em
benefício de todos. Contudo, conforme orientações superiores, a edição deste ano carece
das devidas adaptações, nomeadamente em termos de calendarização do processo,
devido à situação de pandemia vivida que obrigou à suspensão das atividades letivas e
formativas em regime presencial, que hoje se retomam em pleno. O OPE pretende que
os estudantes elaborem propostas que identifiquem 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 vir a beneficiar toda a
comunidade escolar.
Assim, apela-se à participação ativa de todos os estudantes no desenvolvimento
deste projeto.
As regras pelas quais se rege o OPE constam do regulamento anexo ao Despacho nº
436-A/2017 de 6 de janeiro.
O formulário para a apresentação das propostas, bem como o documento para recolha
de assinaturas está disponível através de uma das seguintes vias:
- Nos Serviços Administrativos;
- Descarregado da página do Agrupamento na internet.

A calendarização do processo é a seguinte:
Desenvolvimento e apresentação de propostas
Divulgação e debate de propostas
Votação das propostas

19/4 – 7/5
17/5 a 28/5
31 de maio

Apresentação dos resultados

até 3 de junho

As propostas poderão ser apresentadas por um dos seguintes meios:
a) presencialmente, nos Serviços Administrativos da Escola Secundária Afonso de
Albuquerque
b) diretamente na página do OPE em
https://opescolas.pt/candidaturas/candidaturas.html

Toda a informação pormenorizada do OPE pode ser consultada no endereço,
www.opescolas.pt
nomeadamente no separador “Perguntas e Respostas”.
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