Pelo segundo ano consecutivo foi lançado o

Orçamento Participativo das Escolas

(OPEscolas), pretendendo dar voz aos alunos e resposta às suas necessidades e interesses, assim
como promover a sua participação cívica.
Todos os nossos alunos do ensino básico e secundário poderão participar na iniciativa,
apresentando propostas de orçamento sendo a dotação para a nossa Escola de cerca de 1300 €.
A proposta que sair vencedora será executada até ao final do ano civil (31/dez/2018) pelo Conselho
Administrativo e pelo Diretor, dela devendo beneficiar todos os alunos que a frequentem a Escola.
As propostas devem ser apresentadas nos seguintes termos e calendarização:

Apresentação: As propostas podem ser apresentadas individualmente por qualquer aluno ou em
grupo por um máximo de 5 elementos;

Fundamentação: Texto até 1000 palavras, podendo conter ou não imagens e referindo a sua
compatibilidade com outras medidas em curso e a sua exequibilidade com o orçamento previsto,
que ascende a aproximadamente 1300€;

Apoiantes: As propostas têm de ser apoiadas por pelo menos 65 alunos de entre todos os que
frequentam a Escola ( 5% do total com referência a 30 de dezembro de 2017). A lista de apoiantes
será obrigatoriamente entregue juntamente com a proposta , dela devendo constar os respetivos
nomes, ano, turma e número;

Entrega das propostas: As propostas devem ser entregues à professora Susana Dias,
Coordenadora do OPE nesta escola

Calendarização:
data
Até 28 de fevereiro

etapa
Entrega das propostas

De 7 a 20 março

Divulgação e debate das propostas

Dia 21 de março

Votação das propostas

Nota: Na primeira semana de março será realizada uma reunião com os proponentes das várias
propostas, no sentido de clarificar procedimentos e ajustar as mesmas às dotações orçamentais
previstas, sendo possível, nesta fase, o aperfeiçoamento, a fusão ou a desistência de propostas.
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