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O que é? 

 O Orçamento Participativo das Escolas é um processo estruturado em várias etapas e que 

garante aos alunos a possibilidade de participarem ativamente no desenvolvimento de um 

projeto que contribua para a melhoria da sua escola, de acordo com as suas preferências, 

necessidades e vontades.  

 

Objetivos 

• Envolver os alunos ativamente na melhoria das vivências ou processos de 

aprendizagem da sua escola; 

• Fomentar o espírito de participação e cidadania; 

• Valorizar a sua opinião em decisões que os afetam diretamente; 

• Estimular as suas escolhas responsáveis; 

• Familiarizá-los com o mecanismo de voto; 

• Fomentar a sua participação na concretização da execução das escolhas efetuadas. 

 

Coordenadores 

 Coordenadoras dos DT: Anabela Pereira e Lurdes Serra. 

 

Como participar? 

 A participação no Orçamento Participativo está aberta a todos os alunos do ensino 

secundário do Agrupamento de Escolas de Santo André, através da apresentação de 

uma proposta. 

 Esta pode ser apresentada por turma, tendo como proponentes o máximo de 5 alunos, 

sempre orientados pelo Diretor de Turma. A proposta deverá ser apoiada por, pelo 

menos, 80% dos alunos da turma. 

 

Desenvolvimento da proposta 

A proposta deve: 

a) Identificar claramente uma melhoria pretendida na escola, através da aquisição de 

bens ou serviços; 
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b) Ser necessária ou conveniente para benefício do espaço escolar ou destinada a 

melhorar os processos de ensino-aprendizagem, de modo a beneficiar toda a 

comunidade escolar; 

c) Ter, no máximo, 1000 palavras com, ou sem imagem ilustrativa, e deve referir 

expressamente a sua compatibilidade com outras medidas em curso na escola assim 

como a sua exequibilidade com os 1052 euros atribuídos aos alunos desta escola; 

d) Ser entregue através do email orcamentoparticipativo.essa@gmail.com ou, 

presencialmente, na secretaria da ESSA. 

 

Divulgação e Informação  

Esta medida será divulgada através dos meios existentes na escola: 

- blog do aesa: http://aesandre.blogspot.pt/  

- página do agrupamento: http://www.aesa.edu.pt/edu/ 

- facebook do AESA :  

- Biblioteca da ESSA – placard informativo 

 

Apoio e Debate 

O debate e a reflexão poderão realizar-se: 

 no espaço da biblioteca da ESSA,  

 em momentos com o(a) Diretor(a) de Turma e/ou professor(a) da disciplina de 

Filosofia ou de Área de Integração. 

A(s) coordenadora(s) estão disponíveis para prestar auxílio aos estudantes que 

estejam a desenvolver as suas propostas através do seguinte email 

orcamentoparticipativo.essa@gmail.com e, eventualmente, em presença, se assim o 

solicitarem. 

Será agendada uma reunião na 1ª semana de março entre a coordenação e os autores 

das propostas. 

Os proponentes devem desenvolver atividades de divulgação e debate acerca das suas 

propostas no espaço escolar (indicado no placard informativo da Biblioteca) de 10 a 23 

de março. 

 

  

mailto:orcamentoparticipativo.essa@gmail.com
http://aesandre.blogspot.pt/
http://www.aesa.edu.pt/edu/
mailto:orcamentoparticipativo.essa@gmail.com


Orçamento Participativo - ESSA  

Página 4 de 5 

Votação 

As propostas serão votadas no dia 24 de março por todos os estudantes do ensino 

secundário; 

A contagem dos votos é feita no próprio dia e os resultados serão apresentados, 

publicamente, no máximo, cinco dias após a votação; 

 

Calendário 

PRAZOS ETAPAS 

Até ao final do mês de janeiro Definição da coordenação e divulgação 

pública dos procedimentos e prazos 

para a apresentação de propostas 

Até ao final do mês de fevereiro Desenvolvimento e apresentação de 

propostas 

Nos 10 dias úteis anteriores à votação 

-  10 a 23 março 
Divulgação e debate das propostas 

 No dia 24 de março  Votação das propostas 

Até cinco dias úteis após a votação -  

27 a 31 de março 
Apresentação dos resultados 

Até final de maio Planeamento da execução 

Até final do respetivo ano civil. Execução da medida 

 

Outras informações 

Durante a 1ª semana de março, as propostas poderão sofrer melhorias, aperfeiçoamentos, 

fusões ou desistências (com apoio das Coordenadoras). 

Serão excluídas as propostas que não cumpram o objetivo do Orçamento participativo 

(nº1 do artigo 4º), que sejam contrárias ao Projeto Educativo ou não sejam exequíveis; 

Os proponentes podem desenvolver atividades de angariação de fundos para o seu 

projeto, junto da comunidade local e a própria escola pode, considerando a sua 

disponibilidade financeira, atribuir um financiamento suplementar ao Orçamento 

Participativo da escola. 

A Direção e o Conselho Administrativo do Agrupamento devem concretizar a proposta 

vencedora até final do ano civil. 
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A CONSULTAR: 

Despacho n.º 436-A/2017   

https://dre.pt/home/-/dre/105711800/details/maximized?serie=II&dreId=105711797 

Página da DGEstE : http://www.dgeste.mec.pt/ope/ 

 

As Coordenadoras 

______________________ _ _________________________ 

 Anabela Pereira  Lurdes Serra 

https://dre.pt/home/-/dre/105711800/details/maximized?serie=II&dreId=105711797
http://www.dgeste.mec.pt/ope/

