
 

                                                                 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2018 

 

O Orçamento Participativo das Escolas tem como objetivos contribuir 

para as comemorações do Dia do Estudante e estimular a participação 

cívica e democrática dos estudantes 

Os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário podem decidir quais as melhorias a introduzir nos seus 

estabelecimentos de ensino, de uma forma democrática, no âmbito 

do Orçamento Participativo das Escolas.  

Até final de fevereiro, os alunos do terceiro ciclo do ensino básico 

e/ou do ensino secundário poderão apresentar propostas de melhoria 

da Escola, identificar claramente uma melhoria pretendida na Escola, 

através da aquisição de bens e/ou serviços que sejam considerados 

necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar 

e/ou da forma da sua utilização ou ainda destinados a melhorar os 

processos de ensino e de aprendizagem e do qual possa vir a 

beneficiar toda a comunidade escolar. 

Cada proposta deve ser subscrita, individualmente, por um 

estudante proponente, ou em grupo, por um máximo de 5 estudantes 

proponentes, e ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º 

ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário do agrupamento. 

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 

O montante do Orçamento Participativo do Agrupamento de 

Escolas Campo Aberto, Póvoa de varzim é de € 500. 

 
 



 

 
  

 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – ORIENTAÇÕES 

 

1. Coordenadora da medida: Professora Augusta Vieira (adjunta do diretor) 

2. Endereço de email: opecampoaberto@gmail.com 

3. Etapas e prazos: 

 

Desenvolvimento e 

apresentação de propostas 

Até ao final do mês de 

fevereiro 

Divulgação e debate das 

propostas  
De 8 a 21 de março 

Votação das propostas 22 de março 

Apresentação dos resultados  27 de março 

Planeamento da execução  
Até ao final do mês de 

maio 

Execução da medida 
Até ao final do ano de 

2018 

 

 

4. As propostas deverão ser entregues até ao final do mês de fevereiro 

presencialmente, na secretaria do estabelecimento de ensino, ou através do 

envio, via correio electrónico, para a coordenadora da medida. 

5. Caberá aos diretores de turma promover a divulgação da medida junto dos 

alunos. 

6. Caberá à coordenadora o acompanhamento geral da medida e, particularmente, 

prestar apoio aos estudantes no desenvolvimento de propostas em áreas de 

interesse dos próprios, por meios presenciais e/ou eletrónicos. 
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