
 

 

    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 

Orçamento Participativo das Escolas  
ANO LETIVO 2020/21 

OBJETIVOS 
 CONTRIBUIR PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTUDANTE 

 

 ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO CÍVICA E DEMOCRÁTICA DOS ESTUDANTES 

 

 PROMOVER O SEU ESPÍRITO DE CIDADANIA E O DIÁLOGO 

 

 MOBILIZAR COLETIVAMENTE EM PROL DO BEM COMUM E O RESPEITO PELAS ESCOLHAS DIFERENTES 

 

 VALORIZAR A SUA OPINIÃO EM DECISÕES NAS QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS INTERESSADOS E RESPONSÁVEIS  

 

 CONHECER O MECANISMO DO VOTO 

A QUEM SE APLICA? 

 ALUNOS DO 3º CICLO E SECUNDÁRIO 

PRAZOS E ETAPAS  

PRAZOS ETAPAS 

Até ao final do mês de janeiro 
Definição da coordenação e divulgação pública dos 
procedimentos e prazos para a apresentação de 
propostas. 

Até ao final do mês de fevereiro 
Reuniões entre a Direção, Coordenadores Locais e 
delegados e subdelegados de turma. 
Desenvolvimento e apresentação de propostas 

Primeira semana de março – 1 a 5 de março 

Reunião entre a coordenação local da medida e os 
proponentes das várias propostas para: 

 Clarificação e ajustamento das propostas aos 
recursos providenciados; 

 Possibilidade de aperfeiçoamento, junção ou 
opção pela desistência de propostas. 

Nos 10 dias úteis anteriores à votação - 10 a 23 março Divulgação e debate das propostas 

 No dia 24 de março  Votação das propostas 

Até cinco dias úteis após a votação - 25 de março a 31 de 
março Apresentação dos resultados 

Até ao final do maio Planeamento da execução 

Até ao final do respetivo ano civil. Execução da medida 

 



 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA 
 

PROCESSO 

 As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro presencialmente, 

na secretaria do estabelecimento de ensino. 
 

 Relativamente às propostas 

 

 A proposta pode ser subscrita individualmente, ou em grupo (máximo 5 

estudantes proponentes). 

 

 Não serão consideradas propostas que apenas beneficiem o grupo de alunos 

que as apresentam, que esgotem a sua finalidade no ano em que são 

implementadas (exemplo: visita de estudo para a turma x) ou que sejam 

contrárias à Lei. 

 

 Cada proposta deve ser apoiada, pelo menos, por 5% dos alunos dos 

respetivos níveis de ensino. 

 

 As propostas são contidas num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem 

ilustrativa, e devem referir expressamente a sua compatibilidade com outras 

medidas em curso na escola e a sua exequibilidade com a dotação local 

atribuída ao orçamento participativo. 

 

 A execução da proposta não poderá exceder o valor máximo orçamentado 

de 500 euros. 

 

 

 



 

Nota: As informações acima indicadas não dispensam a consulta do 

regulamento no seguinte endereço:  https://opescolas.pt/regulamento/ 

 

 

https://opescolas.pt/regulamento/

