
   

 

          

 

DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESCALADA, PAMPILHOSA DA SERRA 

2020/2021  
 

Agrupamento de Escolas Escalada, Pampilhosa da Serra 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS (OPE) 

   

O OPE está de volta e, de acordo com o seu regulamento, os estudantes 

do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário são convidados a 

decidir o que querem melhorar na sua escola. Para isso, precisam de ter 

uma ideia, reunir apoio, conseguindo os votos dos colegas! Trata-se de um processo democrático 

que acontece em cada escola.  

Assim, informam-se todos os alunos do 3º Ciclo e do Ensino Secundário de que se encontra aberto o 

processo de candidatura de propostas para o OPE na nossa Escola.  

No presente ano letivo, por indicação do Ministério da Educação, foi dada às Escolas/Agrupamentos 

flexibilidade na calendarização dos respetivos prazos, nomeadamente da entrega das várias 

propostas e votação das mesmas, cumprindo-se, no entanto, todas as fases do processo, devendo 

este processo estar concluído até ao final do ano letivo.   

Para o efeito:  

 Os alunos devem organizar-se por turma e selecionar a respetiva proposta (O/a Diretor(a) de 

Turma é o vosso moderador);  

 A definição da coordenação e divulgação pública dos procedimentos e prazos para a 

apresentação de propostas irá decorrer de 10 a 25 de março; 

 O desenvolvimento e apresentação de propostas decorre de 5 a 30 de abril;  

 A ficha de candidatura, depois de preenchida, com a identificação da proposta e respetivos 

proponentes, tem de ser enviada para os serviços administrativos, com conhecimento da 

Direção, por email, até às dezassete horas e trinta minutos (17:30h) do dia 30 de abril;  

 O desenvolvimento de atividades de divulgação e debate de todos os projetos/propostas, 

que vão a votos, decorrerá no espaço escolar, entre os dias 11 e 25 de maio (cumprindo-se 

nos dez dias uteis anteriores ao dia da votação). Na situação de se manter o E@D, cada 

turma terá de realizar este procedimento noutro formato, defendendo a pertinência da 

respetiva proposta, como sendo uma mais-valia para os alunos do nosso Agrupamento e de 

forma a que sejam divulgadas as diferentes propostas;  
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 A votação das propostas (ato eleitoral) irá decorrer no dia 2 de junho, durante o intervalo 

das 10:30h às 10:45h e das 12:20h às 13:30h. Na situação de se manter o E@D, cada 

aluno(a) destes níveis de ensino, irá receber um link de acesso a um formulário online, 

através do qual poderá exercer o seu direito ao voto e assim poder decidir qual a melhor 

ideia para a nossa Escola. Este link de acesso a este formulário será enviado pelos respetivos 

Diretores de Turma e o formulário só pode ser respondido no dia 2 de junho até às 17:30h; 

 A apresentação dos resultados realiza-se no dia 9 de junho (até cinco dias úteis após a 

votação); 

 O planeamento da execução terá de ser realizado até ao dia 18 de junho. 

 

O Regulamento deste Orçamento Participativo nas Escolas encontra-se disponível para 

consulta na portaria da Escola Sede do Agrupamento e respetiva página eletrónica do nosso 

Agrupamento de Escolas.  

 

Tomei conhecimento         Assinatura do(a) Diretor(a) de Turma 

Turma – 7ºA  Nuno Rodrigues 

Turma – 7ºB Helena Fernandes 

Turma – 8ºA Maria Júlia Cunha 

Turma – 8ºB Guida Isabel Fernandes 

Turma – 9ºA Catarina Nogueira 

Turma – 10ºA Ana Henriques 

Turma – 11ºA Hélder Jorge 

Turma – 12ºA Pedro Rodrigues 

Observação: Mantendo-se as Escolas em E@D, todo o processo será realizado online. 

 

 

Pampilhosa da Serra, 10 de março de 2021 

A Diretora do Agrupamento  

-Marta Maria Pedro Fernandes Gonçalves- 

                                                                                            
 


