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OPE – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS 2021
ALUNOS

CALENDARIZAÇÃO – NOVO
23 de Abril – Entrega de propostas- https://opescolas.pt/ ou para geral@esparedes.pt
26 a 30 de Abril – Análise das propostas
4 de Maio – Afixação das propostas
19 de Maio – Votação

O QUE É?
É uma iniciativa que permite aos alunos participarem ativamente nas decisões da Escola, através de um processo
democrático, com várias etapas e que, no final, vai permitir melhorar cada um dos estabelecimentos de ensino, com
as ideias de quem lá estuda.

A QUEM SE DIRIGE?
O #OPEscolas dirige-se a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário que frequentem
estabelecimentos públicos de ensino.

QUAL O VALOR DO ORÇAMENTO?
Para o Orçamento Participativo das Escolas é transferida uma verba adicional de 1 euro por aluno. Nas escolas com
menos alunos, o valor mínimo do #OPEscolas é de 500 euros.

PROPOSTAS
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Podes apresentar a tua proposta até ao fim do mês de fevereiro, 23 de abril, na secretaria da tua escola ou no site
do OPE(opescolas.pt)
Vê o que precisas para submeteres uma ideia ao #OPEscolas.

COMO POSSO PARTICIPAR?
Para participar deves escrever um texto com a tua ideia, com um máximo de 1000 palavras, com ou sem imagem.
Em seguida, entregas a tua ideia preferencialmente em https://opescolas.pt/ ou por correio eletrónico para
geral@esparedes.pt, durante o mês de fevereiro. Podes apresentar uma ideia individualmente ou em grupo
(máximo de 5 estudantes) e tens que recolher o apoio de, pelo menos, 5% dos alunos que frequentam o 3.º ciclo do
ensino básico e/ou do ensino secundário na tua escola. O apoio deve ser anexado à candidatura e, para isso, os teus
apoiantes têm que que se identificar, escrevendo o nome, o número de estudante e assinando. Caso entregues a
tua proposta online, basta digitalizares esse papel com os apoios ou tirar uma fotografia à folha e anexares como
ficheiro, no campo criado para o efeito. (Ver mais na pergunta “Como entregar a minha proposta online?”).
Parece difícil? Mas não é, é super simples. Se a tua escola tiver 500 alunos do 3.º ciclo do ensino básico e/ou do
ensino secundário, tens de conquistar 25 apoiantes. Estamos a contar com a tua ideia!
Escola Secundária de Paredes – 1707 alunos são necessários 86 apoiantes.
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