
Agrupamento Escolas de Porto de Mós

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS 
ESCOLAS – 2021

Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro



Constitui-se como uma 
primeira oportunidade para 

participar num processo 
formal de apresentação, 
discussão e votação de 

propostas de intervenção no 
espaço escolar.



As propostas são elaboradas 
por estudantes do 3º ciclo do 
ensino básico e/ou do ensino 

secundário e devem identificar 
claramente a(s) melhoria(s) 

pretendida(s) na Escola, 
através da aquisição de bens 

e/ou serviços.



As propostas podem ser 
individuais ou em grupo 
(máximo de 5 alunos), 

devidamente identificadas e 
contidas num texto até 1000 

palavras, com ou sem imagens 
ilustrativas.



As propostas terão de ser 
apoiadas, por, pelo menos, 5% 
dos estudantes do 3º ciclo do 
ensino básico e/ou do ensino 
secundário que frequentem a 

Escola (pelo menos 36 alunos).



As propostas terão de ser 
votadas, pelos alunos do 3º 

ciclo do ensino básico e/ou do 
ensino secundário, dia 24 de 

março, e a proposta vencedora 
será a que obtiver maior 

número de votos.



As propostas terão de ser 
entregues até 1 de março na 

Secretaria ou à Coordenadora 
da medida, professora Maria 

João Mendonça.



Ao Agrupamento de Escolas de 
Porto de Mós serão  atribuídas 

as respetivas verbas:

(Os proponentes também podem desenvolver 
atividades de angariação de fundos para as suas 

propostas, junto da comunidade local, no sentido da 
complementaridade do valor atribuído à escola) 

Escola secundária de Porto de Mós 711,00€

Escola secundária de Mira de Aire 500,00€



Para esclarecimentos mais detalhados ou
algum tipo de ajuda que necessitem a
professora Maria João Mendonça está
disponível às quintas feiras das 11h30m às
12h20m no Gabinete Indisciplina.



Coordenação local da medida Professora Mª João Mendonça

Desenvolvimento e apresentação de 

propostas

até 1 de março na secretaria do 

Estabelecimento de Ensino

Reunião entre Coordenação local e os 

proponentes das propostas

Primeira semana de março

Divulgação e debate das propostas 

aprovadas

entre 10 e 23 de março

Votação das propostas Dia 24 de março – Sala de alunos

Apresentação dos resultados até 31 de março

Planeamento da execução até 31 de maio

Execução da medida até 31 de dezembro de 2021



Obrigada pela atenção!
Aproveitem esta oportunidade e 

Participem!


