ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2017
Despacho n.º 436-A/2017
O Orçamento Participativo constitui um instrumento que tem vindo a ser adotado por um conjunto crescente de instituições públicas e
órgãos de administração local, reconhecendo-se as suas mais-valias no sentido de aprofundar a reflexão, a transparência e a
participação dos cidadãos nas decisões políticas, nomeadamente, no que concerne às necessidades e investimentos mais prementes
das suas comunidades locais. Para muitos estudantes, a criação de um Orçamento Participativo das Escolas constituirá uma primeira
oportunidade para participar num processo formal de apresentação e discussão de propostas de intervenção, assim como de votação,
com impactos significativos na sua formação enquanto cidadãos responsáveis, informados e participativos.
A verba do OPE2017 destina-se a concretizar 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.

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
A proposta registada neste modelo deve ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente, ou em grupo, por um máximo
de 5 estudantes proponentes e apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do ensino secundário,
claramente identificados pelo seu nome, número de estudante e assinatura.
As propostas, até 1000 palavras, com ou sem imagem ilustrativa, 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.
Verificada a conformidade dos subscritores e apoiantes e conteúdo, o modelo deve ser entregue, até ao final do mês de fevereiro,
presencialmente, na secretaria ou remetida para o endereço eletrónico ope_aeb@aebarcelos.pt, em formato pdf.
O preenchimento deste modelo deve ser precedido pela leitura do Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro e das Normas de
Participação no Orçamento Participativo das Escolas 2017, aprovado em Conselho Pedagógico em 25 de janeiro de 2017.
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