
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2022





• O Regulamento foi publicado, no Diário da República, em 

anexo ao Despacho n.º 436-A/2017 e pode ser 

consultado:

 No site da DGESTE em https://opescolas.pt/

 Na página do agrupamento

O QUE É?



• Constitui uma oportunidade que garante aos alunos a 

possibilidade de participarem no desenvolvimento de um 

projeto que contribua para a melhoria da escola.

O QUE É?



• Fomentar o espírito de cidadania e valorizar a opinião e a 

capacidade argumentativa dos estudantes nos processos 

de decisão.

• Estimular a participação democrática dos estudantes, 

valorizando as suas opiniões e a sua capacidade 

argumentativa, de reflexão e de mobilização coletiva.

• Promover o conhecimento prático de alguns mecanismos 

básicos da vida democrática.

OBJETIVOS



• Reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a 

participação dos estudantes.

• Contribuir para as comemorações do dia do estudante e 

estimular a participação cívica e democrática dos 

estudantes.

• Pretende dar voz aos estudantes e dar resposta às suas 

necessidades e interesses.

OBJETIVOS



• Instrumento para a promoção da solidariedade e da 

inclusão.

• Os alunos devem apresentar propostas que relevem para 

a Inclusão e Bem-estar, com ações específicas que 

fomentem a inclusão dos alunos mais vulneráveis e 

mais afetados pela pandemia, tendo em vista a promoção 

de uma escola inclusiva e promotora de bem-estar 

individual e coletivo.

OPE INCLUI (2021-2022/2022-2023)



• O OPE-Inclui faz parte do Plano de Recuperação das 

Aprendizagens (PRA) (“Plano 21|23 Escola+”).

• Para mais informações, aceda a 

https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/ope-inclui

• Sobre o domínio da inclusão consulte 

também: https://escolamais.dge.mec.pt

OPE-INCLUI (2021-2022/2022-2023)



• Todos os alunos do 3º ciclo do Ensino Básico que 

frequentem a Escola EB 2.3 de Celeirós.

• As propostas podem ser individuais ou em grupo

(máximo 5 alunos).

• O Coordenador Local deste projeto é a professora Paula 

Melo.

QUEM PODE PARTICIPAR



• As propostas elaboradas devem identificar ações 

específicas que fomentem a inclusão dos alunos mais 

vulneráveis tendo em vista a promoção de uma escola

inclusiva e promotora de bem-estar individual e 

coletivo através da aquisição de bens e/ou serviços que:

 sejam necessários para beneficiar o espaço escolar;

 possam melhorar os processos de ensino 

aprendizagem;

 possam vir a beneficiar toda a comunidade escolar.

COMO PARTICIPAR



• Solicitar à Coordenadora Local do OP (professora Paula 

Melo) o Requerimento de Apresentação de Propostas.

• Cada proposta deve ser apoiada por, pelo menos, 5% 

dos estudantes do 3.º ciclo do ensino básico (pelo 

menos 13 alunos).

• Cada proposta deve ser apresentada num texto até 1000 

palavras, com ou sem imagem ilustrativa.

• As propostas devem ir de encontro ao Projeto 

Educativo da Escola, ser exequíveis e estar de acordo 

com os objetivos definidos no regulamento.

COMO PARTICIPAR



• O valor do orçamento participativo atribuído à EB 2.3 de 

Celeirós pelo ME é de 500€

• Financiamento suplementar pela EB 2.3 de 15% (75€)

Total = 575€

QUAL É O MONTANTE DO OPE



• Até 31 de janeiro – Divulgação e Abertura do processo

• Até 28 de fevereiro – Desenvolvimento e apresentação 

de propostas (As propostas devem ser enviadas para o 

email info@aeceleiros.pt )

• 08 de março – Reunião entre Coordenador Local e 

proponentes

• 10 a 23 de março – Divulgação e debate das propostas

• 24 de março, Dia do Estudante – Votação das propostas

CALENDÁRIO



• Divulgação dos resultados – até 31 de março

• Planeamento da execução – até 31 de maio

• Execução da medida – até 31 de dezembro

CALENDÁRIO



• Os alunos proponentes podem recorrer ao apoio e 

orientação dos professores para a elaboração das suas 

propostas.

APOIO E ORIENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ 28 DE FEVEREIRO
PARTICIPA!


