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1- O que é o orçamento participativo das escolas? 

Orçamento Participativo das Escolas 
O Orçamento Participativo das Escolas (OPE) constitui uma oportunidade que garante 

aos alunos a possibilidade de participarem no desenvolvimento de um projeto que 

contribua para a melhoria das escolas que frequentam e do qual possa beneficiar ou vir a 

beneficiar toda a comunidade escolar. 

Potenciando o surgimento de projetos que promovam uma participação ativa e 

informada dos cidadãos, o OPE tem como objetivos cimeiros fomentar o espírito de 

cidadania e valorizar a opinião e a capacidade argumentativa dos estudantes nos 

processos de decisão. 

Nos próximos dois anos letivos o OPE-Inclui, tematicamente direcionado para a 

inclusão, configura-se como um instrumento para a promoção da solidariedade e da 

inclusão. As propostas devem centrar-se neste eixo de atuação ao promover o 

envolvimento dos alunos na experiência democrática, nos princípios da representação e 

da construção de projetos para o bem comum. 

O OPE-Inclui faz parte do Plano de Recuperação das Aprendizagens (PRA) e consta do 

eixo Ensinar e Aprender, domínio 1.3 – Recursos Educativos, com ações específicas 

complementadas por roteiros descritivos e por webinars. 

 

Orçamento Participativo das Escolas – Inclui 

No contexto do OPE- Inclui, deverão os alunos apresentar propostas que relevem, 

nomeadamente, para Inclusão e Bem-estar, com 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. 

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 

 

2- Quem pode participar? 

Podem participar os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, em 

qualquer via de ensino, e que frequentem estabelecimentos públicos de ensino. 

  

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


 

 

3- Quanto podes gastar no teu projeto? 

O total atribuído à escola foi de 716€. 

 

4- Como podes apresentar a tua proposta? 

Pensa no que gostarias de ver melhorado no âmbito da temática do OPE-Inclui e 

apresenta em impresso próprio (disponível gratuitamente na reprografia da escola) ou na 

seguinte página https://opescolas.pt/inscricao/ a tua proposta até ao dia 28 de fevereiro.  

A proposta deve subscrita por 36 alunos do 3º ciclo e/ou do Ensino Secundário. Não te 

esqueças de entregar a folha de assinaturas em conjunto com a tua proposta. 

5- Quando e onde deves apresentar a proposta? 

Podes entregar durante o mês de fevereiro na secretaria da Escola Secundária de Alves 

Redol (presencialmente ou via e-mail secretaria@esar.edu.pt) ou na seguinte página 

https://opescolas.pt/inscricao/ 

6- E se tiveres dúvidas? 

Pede ajuda aos professores da direção, junto do teu diretor de turma ou consulta a 

documentação afixada na escola, disponível na página do agrupamento ou em 

https://opescolas.pt/faq-perguntas-e-respostas/. 

 

https://opescolas.pt/inscricao/
https://opescolas.pt/faq-perguntas-e-respostas/

