
 

 

 
Orçamento Participativo das Escolas 

 

O OPE está de volta, pelo sexto ano consecutivo! Os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário vão poder decidir o que querem melhorar na sua escola. Para isso, precisam de ter uma ideia, 

reunir apoio e, claro, conseguirem os votos dos colegas! Trata-se de um processo democrático que acontece 

em cada escola. 

Nesta edição, os alunos devem apresentar propostas que relevem para a Inclusão e Bem-estar, com ações 

específicas que fomentem a inclusão de todos, mas sobretudo dos alunos mais vulneráveis e mais afetados 

pela pandemia, no âmbito da medida OPE Inclui, do Plano de Recuperação das Aprendizagens (“Plano 21|23 

Escola+”). 

A melhor proposta será votada a 24 de março. 

Neste sentido, apelamos a todos os professores e trabalhadores não docentes para incentivarem a 

participação dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário novamente nesta medida. 

Procedimentos  

1 – O coordenador local da medida deve prestar apoio aos estudantes: 

• Profª. Carla Machado e prof. Paulo Tenreiro na Esc. Sec. Camilo Castelo Branco; 

• Prof. Júlio Sá na EB 2,3 Júlio Brandão. 

2 - Desenvolvimento e apresentação de propostas — até dia 15 de março 

Enviar as propostas para:  

3º ciclo  - Júlio Sá (1147@aeccb.pt) ou entregar na secretaria ou aqui  
Secundário/ Profissional  - Carla Machado (1986@aeccb.pt) ou entregar na secretaria ou aqui 

3 – Divulgação e debate das propostas — até dia 23 de março 

4 – Votação das propostas — no dia 24 de março 

5 – Apresentação dos resultados – de 24 de março 

6 – O Ministério da Educação disponibiliza para o OPE um euro por cada aluno do 3.º ciclo e do ensino 

secundário. A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão vai comparticipar com um valor igual ao atribuído 

pelo IGeFE, a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco 

com 600€ e a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Júlio Brandão com 400€,  pelo 

que o valor total a considerar para o Orçamento Participativo das Escolas é: 

• Escola Sec. Camilo Castelo Branco: 2760€ (valor a confirmar pelo IGeFE) + 600€ da APEE da ESCCB 

• Escola EB 2,3 Júlio Brandão: 1820€ (valor a confirmar pelo IGeFE) + 400€ da APEE da EBJB 

7 - A execução da medida deve ser feita até ao final de 2023. 

 

Mais informações em https://opescolas.pt/ e https://www.aeccb.pt/orcamento-participativo-das-escolas/ 
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