
  
 

Escola Básica Integrada com Jardim de Infância de Pardilhó 

 
 

INFORMAÇÃO 
Orçamento Participativo de Escola – Inclui 2022 

3ºCiclo 

 
Até ao dia 28 de fevereiro os alunos do 3º ciclo podem apresentar ideias/projetos no âmbito do 

orçamento participativo da escola, sendo o valor de 500€. 

Nos próximos dois anos letivos o OPE-Inclui é direcionado para a inclusão, pretendendo-se que promova 

a solidariedade e a inclusão. No contexto do OPE- Inclui, deverão os alunos apresentar propostas que 

relevem, nomeadamente, para Inclusão e Bem-estar, promovendo o bem-estar individual e coletivo. 

As regras são as seguintes: 

• Cada proposta de OPEscolas pode ser subscrita 

por um aluno ou por um grupo, no máximo de 5 alunos; 

• Cada proposta deve ser apoiada por, pelo menos, 6 alunos, através da indicação do nome 

completo, número de estudante e assinatura de cada um desses alunos. 

• Não são consideradas propostas que apenas beneficiem o grupo de alunos que as apresentam, ou 

que esgotem a sua finalidade no ano em que são implementadas (exemplo: visita de estudo para 

a turma x) 

 
As propostas devem ser escritas num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem, onde se deve explicar 

o que se pretende para melhorar a escola, os benefícios esperados e qual o valor estimado para a sua 

execução. 

Os participantes poderão apresentar diretamente as candidaturas na página do OPE (www.opescolas.pt), 

no separador “Inscrição” ou entregar as propostas em suporte informático ao respetivo DT, que as inserirá 

no referido separador. 

Na semana de 07 a 11 de março serão divulgados na escola, no site e na página de Facebook as propostas 

apresentadas. 

Na semana de 14 a 18 de março a direção marcará um dia e hora para apresentação e debate dos projetos, 

via Zoom. A votação decorrerá na escola, no dia 24 de março 

 

Ficamos a aguardar a vossa participação 
! 
A Diretora 
Lurdes Pereira 
 
 
 
 

http://www.opescolas.pt/


 


