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O que é o OPE ? 

 

 Possibilidade de os estudantes decidirem 

quais as melhorias a implementar no seu 

estabelecimento de ensino, através da 

apresentação e votação de propostas.  
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Quais são os objetivos do OPE ? 

 

 Contribuir para as comemorações do Dia do 

Estudante;  

 

  Estimular a participação cívica e 

democrática dos estudantes.  
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Quem pode participar no OPE ? 

 

 Os estudantes do 3ºCEB e do Ensino 

Secundário. 

 

4 



Orçamento Participativo das Escolas                                                            

Qual o montante em causa no OPE ? 

 

 ME – 1€ por aluno (ESAG – 630€) 

 Orçamento privativo da escola – 370€ 

 

TOTAL – 1000€ 
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Que tipo de medidas podem ser propostas? 

 

 Devem 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 possa beneficiar ou vir 

a beneficiar toda a comunidade escolar. 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 Subscritas por 1 aluno ou até 5 alunos; 

 Apoiadas por, pelo menos, 5% dos alunos da 

escola (32 alunos); 

 Expressas num texto com um máximo de 

1000 palavras. 

 Entregues nos serviços administrativos em 

impresso próprio. 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 

 Em reunião entre os proponentes e a 

coordenação da medida; 

 É possível o aperfeiçoamento, a fusão ou a 

desistência de propostas. 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 

 As propostas são afixadas em local visível e 

divulgadas no portal do AEAG; 

 São permitidas atividades de divulgação e 

debate das propostas (sem perturbação do 

normal funcionamento das aulas). 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 Conselho Geral nomeia comissão eleitoral; 

 Todos os estudantes do 3.ºCEB e do ES têm 

direito a voto; 

 A contagem dos votos é feita no próprio dia e a 

divulgação dos resultados num prazo de 5 dias; 

 Caso só exista uma proposta, só é aprovada se 

obtiver 50% mais um dos votos. 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 A diretora e o conselho administrativo incluem a 

proposta na sua planificação e desencadeiam 

os procedimentos necessários à sua 

concretização. 
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Quais os procedimentos e calendário? 

 

 

 

 A proposta vencedora tem de ser concretizada 

até ao mês de dezembro de 2017; 

 Caso não se esgote a verba disponibilizada, 

poderá ser posta em prática a proposta que 

tiver ficado em segundo lugar. 
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Outras informações 

 Na fase de preparação das propostas, os 

estudantes poderão solicitar ajuda e/ou 

esclarecimentos ao subdiretor, prof. Fernando 

Dias, e à assessora da diretora, prof. Ana Paula 

Carvalho; 

 Poderão ser eliminadas propostas que 

contrariem os documentos orientadores da 

escola ou que sejam manifestamente 

inexequíveis. 
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