EDITAL
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA 2017

O Orçamento Participativo das Escolas para 2017 é um processo
estruturado em várias etapas e que garante aos alunos do 3º ciclo do
ensino básico e do ensino secundário 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:
Estimular a participação democrática dos estudantes, valorizando as suas opiniões e a sua
capacidade argumentativa, reflexiva e de mobilização coletiva, assim como o seu
conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática;
Combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais jovens,
relativamente às instituições democráticas;
Reforçar a gestão democrática das escolas, assim como a identificação e a
responsabilidade dos estudantes relativamente à escola que frequentam;
Contribuir para as comemorações do dia do estudante.
Assim, informa-se que está aberto o procedimento para apresentação de propostas de melhoria
da Escola Básica Eugénio dos Santos, de acordo com o seguinte calendário:
1.
2.

Desenvolvimento e apresentação de propostas:

3.
4.
5.
6.
7.

Divulgação e debate das propostas:
Votação das propostas:
Divulgação dos resultados:
Planeamento da execução:
Execução da medida:

Reunião dos proponentes com o Coordenador Local:

até 28 de fevereiro
entre 2 e 9 de março
de 10 a 23 de março
24 de março, Dia do Estudante
até 31 de março
até 31 de maio
até 31 de dezembro

As propostas são entregues até 28 de fevereiro, presencialmente, na secretaria da escola sede, ou
através do seguinte endereço eletrónico informacoes@aerdl.eu e devem ter em conta o montante
atribuído à escola (500,00 €) e contar com o apoio de, pelo menos, 5% dos estudantes (21
estudantes).
Solicita-se a leitura atenta do Regulamento disponível na página da escola e no sítio da DGESTE,
no seguinte endereço eletrónico http://www.dgeste.mec.pt/OPE.
18-01-2017
A Diretora
_____________________________
(Dra Hermínia Silva)

