
 

Orçamento Participativo das Escolas 

(OPE) 2023 

Dando cumprimento ao estabelecido no Despacho n.º 436-A/2017, publicado no 

Diário da República de 6 de janeiro, torna-se público que esteve aberto, até ao dia 

14 de março, o procedimento para apresentação de propostas para o Orçamento 

Participativo das Escolas pelos estudantes do 3ºciclo. A votação da proposta 

apresentada ocorrerá a 24 de março de 2023. 

Estão em votação as seguintes propostas: 
 

Nº 1– Melhoria dos espaços de convívio interiores – 8ºA  

Proponentes: Camila Santos Mota, Isadora Viana Mass, Michelle Silva Santos, Rodrigo Ferreira 
Mendes, Mateus Guarda Santos da turma A do 8º ano. 

Descrição Aquisição de Cadeirões de Resina para melhoria dos espaços de convívio interiores da 

Escola. Materiais sugeridos: resina. 

Objetivos:  Melhorar espaços de lazer dos alunos e das alunas; 

 Promover o convívio, melhorando os equipamentos interiores da escola;  

Criar zonas de convívio confortáveis, de modo a promover um melhor ambiente nos 

espaços interiores da escola. 

 
Nº2 – Aumentar a esplanada da escola – 8ºC  
Proponentes: José Pedro Costa, Ashley dos Santos Jorge, Olga Balan, Diogo Alexandre Felício 
Carreira, Guilherme Manuel Mendes Gomes da turma C do 8º ano. 
 
Descrição: Aquisição de Mesas e Cadeiras para colocar nos espaços interiores/exteriores da 

Escola.  

Objetivos: Promover o inter-relacionamento dos alunos na Comunidade Escolar; 

      Diversificar estratégias de aprendizagem; 

     Descentralizar o processo ensino-aprendizagem da sala de aula, proporcionando um               

espaço que poderá ser utilizado como Sala de Aula ao ar livre; 

      Proporcionar um espaço de convívio para os alunos; 

     Reduzir a utilização do Telemóvel durante os intervalos letivos. 

 

Todos os alunos do 3º Ciclo devem votar nas propostas a concurso, sendo que a votação das propostas 

em apreço terá lugar no próximo dia 24 de março, durante os intervalos do período da manhã. 

No próximo dia 16 de março terá lugar um debate no átrio da escola sede, por volta das 13:30h para 

serem publicamente apresentadas as propostas por cada grupo proponente. 


