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2019



OBJETIVOS:  
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, promovendo o seu

espírito de cidadania e o diálogo, a mobilização coletiva em prol do

bem comum e o respeito pelas escolhas diferentes, valorizando a sua

opinião em decisões nas quais são os principais interessados e

responsáveis, e, finalmente, permitindo o conhecimento do mecanismo

do voto.



Propostas a apresentar pelos alunos

Identificação de uma melhoria pretendida para a escola

Aquisição de bens/serviços 
para beneficiação do espaço
escolar.

Aquisição de bens/serviços 
para melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem.



Regulamento do Orçamento participativo 

a) Apresentação de propostas pelos alunos – até final do mês de fevereiro

b) Divulgação e debate das propostas – dez dias úteis anteriores ao dia da 
votação. 

c) Votação das propostas – 21 de março 

d) Apresentação dos resultados da votação – cinco dias úteis após a votação

e) Planeamento da execução da proposta vencedora – até final de maio 

f) Execução da medida – até final do ano civil



As propostas…

▬ devem ser entregues na secretaria até ao final do mês de fevereiro

▬ devem ser subscritas, individualmente ou em grupo ( máximo de 5 alunos)

▬ devem ser  apoiadas por (pelo menos) 5% dos alunos do 3º ciclo 

▬ devem ser apresentadas num texto até 1000 palavras



VOTAÇÃO

▬ O Conselho Geral do Agrupamento nomeia uma comissão eleitoral 
(um professor e alunos) para assegurar o funcionamento da mesa de 
voto.

▬ Todos os alunos do 3º ciclo podem votar.

▬ Caso só se apresente uma proposta a votação, a mesma só será 
aprovada se obtiver 50% mais um dos votos. 



Financiamento = 500,00 Euros 

Financiamento complementar: 

▬ A Diretora e o Conselho Administrativo do Agrupamento (considerando a 
disponibilidade financeira e o Projeto Educativo) podem atribuir um 
financiamento suplementar ao orçamento participativo da escola. 

▬ Os proponentes podem desenvolver atividades de angariação de fundos para 
as suas propostas , junto da comunidade escolar, no sentido da 
complementaridade do valor atribuído à escola.


