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Aqui decides tu
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Pelo quarto ano consecutivo, os estudantes do 3.º ciclo

do ensino básico e do ensino secundário vão poder

decidir o que querem melhorar na sua escola. Para

isso, precisam de ter uma ideia, reunir apoio e, claro,

conseguirem os votos dos colegas! Trata-se de um

processo democrático que acontece em cada escola.

A melhor proposta será votada no final de março.

DAR VOZ AOS ALUNOS
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É um processo democrático.

Participar de acordo com as suas ideias, preferências e vontades, no
desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da sua escola.

Pretende fomentar o espírito de participação e de cidadania e valorizar a opinião

dos ESTUDANTES em decisões que os afetam diretamente.
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QUAIS OS OBJETIVOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS?

✓ ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO

✓ VALORIZAR OPINIÕES

✓ FOMENTAR O PODER ARGUMENTATIVO 

✓ INCENTIVAR A REFLEXÃO INDIVIDUAL E COLETIVA

✓ AUMENTAR A CONFIANÇA NA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS ESTUDANTES

✓ RESPONSABILIZAR OS ESTUDANTES    
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QUEM PODE PARTICIPAR?

Alunos do 3.º ciclo 
e 

ensino secundário.
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QUAL É O MONTANTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA?

1€ por cada aluno do 3.º 

ciclo(regular+CEF), Secundário
(regular+profissional) e EFA para escolas com 

500 ou mais alunos

EB23 PNSM = 500 € EST = 1077 €
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QUAL É O CALENDÁRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA?

 Abertura do procedimento – 31 de janeiro

 Apresentação das propostas – Até final de fevereiro

 Reunião entre coordenação local e proponentes para ajustes e 

aperfeiçoamento – Até 6 de março

 Ddivulgação e debate das propostas – 10 a 23 de março

 Votação das propostas – 24 de março

 Divulgação dos resultados – Até 31 de março

 Planeamento da execução – Até final de maio

 Execução da medida – Até final do ano civil
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QUAL É O CALENDÁRIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA?

Etapa 
1

Etapa 
2

Etapa 
3

31 de janeiro

INICÍO DO PROJETO
- Reune uma equipa e 
começa

Até final de fevereiro

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
- Apresentar a ideia

Até 6 de março

REUNIÃO
- Reformulação / Verificação 
/ validação das propostas

24 de março

VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS
- Eleição do projeto vencedor

De 10 a 23 de março

DIVULGAÇÃO E 
DEBATE DAS PROPOSTAS

Etapa 
4 
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CADA 
PROPOSTA…

 Tem de ser subscrita INDIVIDUALMENTE ou em GRUPO – máximo de 5 

estudantes; 

 Não pode exceder o montante orçamental – EB2,3 PNSM = 500 € / EST = 1077 €

 Tem de ser executada durante o presente ano civil;

 Tem de identificar, 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.
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CADA 
PROPOSTA…  Tem de estar contida num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem

ilustrativa;

 Deve ser entregue na SECRETARIA da escola e enviada para o correio

eletrónico cmgomes@aetrofa.com ou macsilva@aetrofa.com até final de

fevereiro;

 TEM DE TER O APOIO DE 5% DOS ALUNOS DA ESCOLA – para isso, têm que

se identificar – escrevem o nome, o número de estudante e assinam, no

espaço próprio do formulário de apresentação da proposta.

mailto:cmgomes@aetrofa.com
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COMO POSSO OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE O 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS?

Junto das coordenadoras do projeto:

Professora Carla Gomes– cmgomes@aetrofa.com
Professora Amélia Silva– macsilva@aetrofa.com 

No site https://opescolas.pt/

Plataforma do Agrupamento: https://escsectrofa-public.sharepoint.com/

https://opescolas.pt/
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