
 

 

                                                         
 

                      CRONOGRAMA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA ESCOLA 
 

 
De acordo com o Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro, que define os procedimentos relacionados com o 
Orçamento Participativo das Escolas. 
  

Até 31 de janeiro 2017 

 Divulgação pública dos procedimentos e prazos para a 
apresentação das propostas. 

 Publicação do Regulamento, Cronograma Eleitoral, Formulário 
de apresentação de proposta nos locais próprios da escola e 
através da página eletrónica da escola. 

Até 28 de fevereiro de 
2017 

 
   Entrega das propostas, presencialmente, nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento de Escolas Infanta D.Mafalda 
ou enviadas, até às 24:00 horas, para o seguinte e-mail 
institucional do Diretor: direccao@aeidmafalda.edu.pt 
 

1-2-3 de março de 2017 
 

 Reunião entre os professores coordenadores e os alunos 

proponentes. 

8 de março de 2017 

 

      
 Divulgação das propostas aprovadas nos locais próprios da 

Escola Básica Infanta D. Mafalda e através da respetiva Página 
Eletrónica e Facebook do Agrupamento. 

10-23  de março de 2017 

 

 
 Desenvolvimento de atividades de divulgação e debate, pelos 

proponentes, das propostas aprovadas. 

24 de março de 2017 
(Dia do Estudante) 

 

 Ato eleitoral durante o turno da manhã, fazendo parte da Mesa 
de Votos um docente e seis delegados de turma do 3º ciclo.  

29 de março de 2017 

 

 Apresentação pública dos resultados da votação nos locais 
próprios da Escola Básica Infanta D. Mafalda e através da 
respetiva Página Eletrónica e Facebook do Agrupamento. 

Até 31 de maio de 2017  Planeamento da execução da proposta vencedora. 

Até 31 de dezembro de 
2017 

 Execução da proposta vencedora. 

 

Através desta medida do OPE, pretende-se “DAR VOZ AOS ALUNOS” do 3º ciclo no sentido de 
responder e concretizar as propostas por estes apresentadas, visando a melhoria das condições 
físicas da Escola, em benefício de todos os seus alunos. 
Proporciona-se, assim, uma Participação Cívica, efetiva, fundamentalmente dos alunos do 3º 

ciclo. Por isso,                       CONTAMOS CONTIGO, PARTICIPA! 

                                                                                


