
 

 

Quero apresentar uma proposta. O que devo fazer? 
Para apresentares a tua proposta deves considerar o seguinte: 

 As propostas são elaboradas por estudantes do 3º ciclo do ensino básico e/ou do 

ensino secundário e devem identificar claramente o que se pretende melhorar 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.  

 

 As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro presencialmente, na 

secretaria da escola, ou através do site https://opescolas.pt/ 

 Cada proposta de orçamento participativo deve:  

Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por um máximo 

de 5 estudantes proponentes – Solicitar na Direção um exemplar do doc. Modelo - 

Apresentação de Proposta. 

Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3º ciclo do ensino básico e/ou do ensino 

secundário (pelo menos 51 alunos) que frequentam a escola, sendo claramente identificados 

pelo nome, número de estudante e assinatura – Conforme indicado no doc. Modelo - 

Apresentação de Proposta. 

As propostas devem: 

Beneficiar a população escolar; Ser objetivas/concretas; Respeitar o limite de palavras - 1000 
palavras; Ter, ou não, imagem ilustrativa; Referir expressamente a sua compatibilidade com 
outras medidas em curso na escola. O valor do orçamento participativo é equivalente a 1€ por 
aluno - Ter um custo global igual, ou inferior, a 1020€, incluindo IVA. 

 Etapas e prazos 

. Abertura do procedimento para apresentação de propostas 30 de janeiro 

. Desenvolvimento e apresentação das propostas até 28 de fevereiro   

. Reunião dos proponentes com o coordenador local 5 março – 15:30 na sala A2  
(com o objetivo de clarificar e ajustar as propostas aos recursos, sendo possível, nesta fase, o 
aperfeiçoamento, a fusão ou a desistência de propostas) 
. Divulgação e debate das propostas: 9 a 20 março (10 dias úteis anteriores à votação) 
. Votação das propostas no dia 24 de março 
. Apresentação de resultados nos 5 dias úteis após a votação 
. Planeamento da execução – até ao final de maio 
. Execução da medida – até ao final do ano de 2020 
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https://opescolas.pt/


 

 

 

 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

Bem ou serviço a adquirir  
 
 
 

Objetivo  
 
 
 

Justificação  
(As propostas são contidas 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 local atribuída ao 
orçamento participativo.) (Artº 5) 

 
 
 
 

Custo (com IVA)  
 
 
 

Aluno(s) proponente(s) 
(Identificados com Nome, Nº de aluno ESARS, Turma e 
Assinatura  - máximo 5 alunos) 

 
 
 
 

Apoiantes 
(Identificados com Nome, Nº de aluno ESARS, Turma e 
Assinatura – em anexo a este documento) 
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