
  
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira - 170562 

Rua Drª Maria Inês Schäller Dias 2005-191 Santarém 
Tel. 243304010 – Fax 243304018 

email:geral@agrupamentosabandeira.pt 
Internet: www.agrupamentosabandeira.pt 

 

Edital 

Orçamento Participativo das Escolas 

2020 

Escola 2,3 D. João II 

Montante: 500€ 

Objetivos 

Estimular a participação democrática dos estudantes, valorizando as suas opiniões, e a sua 

capacidade argumentativa, reflexiva e de mobilização coletiva, assim como o seu 

conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática. 

 

É também intenção do OPEscolas combater o défice de confiança e o afastamento dos 

cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente às instituições democráticas. 

 

Com o OPEscolas pretende-se, também, reforçar a gestão democrática das escolas, 

estimulando a participação dos estudantes. 

 

Contribuir para as comemorações do dia do Estudante 

Prazos 

Desenvolvimento e apresentação de propostas – até dia 29 de fevereiro   

Divulgação e debate das propostas – entre 10 e 23 de março 

Votação das propostas – 24 de março   

Apresentação dos resultados – até dia 31 de março   

Planeamento da execução – até ao dia 31 de maio  

Execução da medida – até dia 31 de dezembro 
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Propostas 

 As propostas são elaboradas por estudantes do 3º ciclo, tendo de identificar 

claramente uma melhoria pretendida na escola, através da aquisição de bens e/ou 

serviços para benefício de toda a comunidade escolar: 

a) Necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escolar, ou; 

b) Destinados a melhorar os processos de ensino-aprendizagem. 

 Cada proposta de orçamento participativo deve: 

a) Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por 

um máximo de 5 estudantes proponentes. 

b) Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes da Escola 2,3 D. João II com 

direito a voto (18 alunos do 3º ciclo), devendo os alunos serem claramente 

identificados pelo seu nome, nº de estudante e assinatura. 

c) Ser submetida na página do OPE (www.opescolas.pt,) no separador “Inscrição” 

até ao dia 29 de fevereiro, ou ser entregue em papel na secretaria da Escola D. 

João II, ou enviada através do e.mail: geral@agrupamentosabandeira.pt até ao 

dia 27 de fevereiro. 

 

 As propostas devem ser apresentadas num texto até 1000 palavras, com ou sem 

imagem ilustrativa, e devem referir expressamente a sua compatibilidade com outras 

medidas em curso na escola e a sua exequibilidade com a dotação atribuída ao 

orçamento participativo. 

 

Santarém, 30 de janeiro de 2020 

A Diretora 

 

Maria Adélia Fontes Cadete Esteves 
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