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o É um processo democrático, com várias etapas, que garante aos 

estudantes a possibilidade de participarem, de acordo com as 

suas ideias, preferências e vontades, no desenvolvimento de um 

projeto que contribua para a melhoria da sua escola.

o

O Orçamento Participativo das Escolas (OPEscolas) pretende 

fomentar o espírito de participação e de cidadania e valorizar a 

opinião dos estudantes em decisões que os afetam diretamente.

o Com o OPEscolas estimulam-se as escolhas responsáveis, a 

familiaridade com os mecanismos do voto e a participação na 

execução das escolhas efetuada.

O que é?

https://www.youtube.com/watch?v=EBDnJW5a-bs


o Podem participar os alunos do 3.º ciclo do ensino básico.

Quem pode Participar?

o Quem apresenta uma proposta, individualmente ou em grupo, 

designa-se proponente.

o O grupo poderá ter no máximo de 5 alunos.

Propostas vencedoras dos anos letivos anteriores:

- Aquisição de uma mesa de Ping-Pong

- Melhoria do espaço polivalente



o Para participar devem escrever um texto com a vossa ideia,

com um máximo de 1000 palavras – com ou sem imagem.

Em seguida, entregas a tua ideia na secretaria da tua escola

até ao final do mês de fevereiro.

o Mas atenção, a vossa ideia tem de ter o apoio dos vossos

colegas. Tens sempre que recolher o apoio de 5% dos alunos

da tua escola – para isso eles têm que que se identificar na

tua proposta – escrevem o nome, número de estudante e

assinam.

o Parece difícil? Mas não é! É super simples! A nossa escola

tem 573 alunos do 3º ciclo, 5% são 31 apoiantes!

Como Posso Participar?



A nossa proposta cumpre as regras?

A vossa proposta será considerada elegível se reunir todas estas 

condições:

o Não exceda o montante orçamental (600€);

o Possa ser executada durante o presente ano civil;

o Identifique, 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

possam beneficiar ou vir a beneficiar toda a comunidade

escolar;

o Tenha o apoio expresso de 5% dos estudantes do 3º ciclo da 

escola.



Calendarização



o Solicitem no PBX os impressos para a 

candidatura da vossa ideia.

o Informações - Prof. Susana Barroso 

(Direção)

Informações uteis

o https://opescolas.pt/

o https://www.instagram.com/opescolas/?hl=pt

o https://www.facebook.com/opescolas

https://www.instagram.com/opescolas/?hl=pt
https://www.instagram.com/opescolas/?hl=pt
https://www.facebook.com/opescolas

