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DESTINATÁRIOS: 
DIRETORA, DT’s, PROFESSORES, DELEGADOS E SUB-SELEGADOS DE TURMA 

 
 
OBJETIVO: 
Divulgação de calendário e procedimentos relativos ao projeto Orçamento Participativo das 
Escolas 2020 
  
Serve o presente para informar os destinatários desta informação que: 
 
O Ministério da Educação, pelo segundo ano consecutivo, vai levar a efeito a quarta edição do 
projeto “Orçamento Participativo das Escolas”. Este projeto, tal como nos anos anteriores vai 
permitir que os alunos do 3º ciclo do ensino básico e secundário, possam decidir o que 
querem melhorar na sua escola. Para o efeito, precisam de ter uma ideia, reunir apoio e, 
claro, conseguirem os votos dos colegas! A melhor proposta será votada no dia 24 de março. 
Para mais informações e verificação dos prazos deverão consultar a área do projeto na 
plataforma Moodle através do link: 
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/course/view.php?id=212 
 
Dada a importância da promoção de uma participação ativa dos alunos no projeto, solicita-se 
aos Srs., Diretores de Turma, que, expliquem às suas direções de turma como funciona o 
projeto, como obter a ficha de candidatura e verificação dos prazos (ver cronograma em 
baixo). 
 
Mais se informa que para o esclarecimento de eventuais dúvidas poderão dirigir-se ao 
Professor António Reis (Direção) que será o coordenador institucional do projeto.  
 
CRONOGRAMA | PRAZOS | TAREFAS 
 

ATÉ 28 DE fevereiro | APRESENTAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DO PROJETO ÀS TURMAS 
A Direção do Agrupamento, conjuntamente com DT’s, e professores das turmas divulgam, junto dos alunos 
do 3ºCEB e Secundário, o cronograma e procedimentos gerais a adotar pelos mesmos, caso pretendam 
apresentar, individualmente ou em grupo, propostas sobre melhorias que gostariam de ver a serem 
implementadas no AEPAN. 

 
DE 2 A 13 DE MARÇO | APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
Os alunos do 3ºCEB e Secundário estão convidados a apresentar, individualmente ou em grupo, propostas 
sobre o que pretendem ver promovido ou executado pela Direção do AEPAN. 
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DE 16 A 17 DE MARÇO | REUNIÃO TÉCNICA COM COORDENADOR LOCAL 
Reunião intermédia do Coordenador Local com proponentes de propostas para acertar, fundir detalhes das 
propostas, por forma a que cumpram os pressupostos de ilegibilidade. 
 
DE 18 A 23 DE MARÇO | DIVULGAÇÃO E DEBATE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 
Toda a comunidade escolar local será convidada a pronunciar-se sobre as propostas, e os proponentes 
explicarão os propósitos da sua proposta. 
 
24 DE MARÇO | VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Todos os alunos do 3º CEB e Secundário votarão na proposta/projeto por si considerada(o) mais importante. 
 
25 A 27 DE MARÇO | APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Neste período será divulgado, na plataforma Moodle do AEPAN e através da afixação, nos locais habituais 
do AEPAN os resultados das preferências expressas no ato eleitoral. 
 
30 DE MARÇO A 29 DE MAIO | PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA 
VENCEDORA 
Neste período o Coordenação Local e Nacional do projeto, planeiam a execução da medida vencedora. 
 
01 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO | EXECUÇÃO DA MEDIDA VENCEDORA 
Neste período o Coordenação Local e Nacional do projeto, planeiam a execução da medida vencedora. 
 
13 DE JANEIRO DE 2021 | SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 
MEDIDA VENCEDORA 
Sessão pública de apresentação da execução da medida | Auditório do AEPAN | 15:00 horas. 
 

 
Mesão Frio, 26 de fevereiro 2020. 
 
O Adj. Da Diretora AEPAN 
António Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


