ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS – OPE
2020 - 2021
Tendo em consideração os constrangimentos causados pela pandemia da doença COVID-19 no normal
funcionamento das atividades letivas e não letivas, neste ano letivo, fica ao critério de cada estabelecimento
de ensino, no âmbito da sua autonomia pedagógica e organizativa, definir os moldes e os prazos do
Orçamento Participativo das Escolas (OPE) 2021. As escolas devem apenas assegurar que os resultados
são conhecidos até ao final do presente ano letivo e que as medidas são executadas até ao final do ano civil,
respeitando as várias fases do processo, mas não, necessariamente, os prazos regulamentados —
desenvolvimento e apresentação de propostas; divulgação e debate das propostas; votação das propostas;
apresentação dos resultados; planeamento da execução e execução da medida.
Assim, as etapas e prazos subjacentes ao Orçamento Participativo das Escolas, no Agrupamento de Escolas
Visconde de Juromenha, são as seguintes:

a) Definição da coordenação e divulgação pública dos procedimentos e prazos para a apresentação de
propostas - 23 abril;
b) Desenvolvimento e apresentação de propostas:
• 1ª Assembleia de delegados para apresentação do Regulamento da OPE – 28 de abril;
• Realização de assembleias de turma com o Diretor de Turma, a fim de desenvolver propostas no
âmbito da OPEscolas (subscritas por um estudante proponente ou por um grupo de estudantes do
3ºciclo até ao máximo de cinco) – 28 de abril a 6 de maio;
• 2ª Assembleia de delegados para apresentação das propostas - 10 de maio;
• Entrega presencial na secretaria da escola das propostas apoiadas, pelo menos, por 5% dos
estudantes com direito a voto que frequentem este estabelecimento - 17 de maio;
• Levantamento e análise das propostas pelo Coordenador da OPEscolas – 18 a 19 de maio;
• Aperfeiçoamento e/ou fusão ou desistência de propostas: reunião realizada entre a coordenação
local e os proponentes das várias propostas – 20 de maio;
c) Divulgação e debate das propostas – entre o dia 21 de maio e o dia 4 junho;
d) Votação das propostas – 07 de junho;
e) Apresentação dos resultados – 09 de junho;
f)

Planeamento da execução – até final do ano letivo;

g) Execução da medida – até final do ano civil de 2021.
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