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Direção-GeraI dos Estabelecimentos Escolares
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - Pinhat

Código 172'145
Novo

Orçamento Participativo da Escola

- Regimento -

Através do Despacho 436-A/7017, de 6 de janeiro, o Minìstro da Educação aprovou o
Orçamento Participativo das Escotas, visando "contribuir para as comemorações do Dia do Estudante
e estimular a participação cívica e democrática dos estudantes".

De acordo com o Regulamento anexo ao referido Despacho, vigorará na Escota Básica dos 2o
e 3o ciclos José Maria dos Santos o seguinte regimento:

CALENDÁRIO

Ponto 1 - O catendário do processo é o seguinte:
31 de janeiro timite para definição da coordenação e divutgação púbtìca dos

procedimentos e prazos para a apresentação de propostas
28 de fevereiro - desenvolvimento e apresentação de propostas
1 a 8 de março - reunião entre o professor coordenador da medida e os proponentes das

várias propostas
10 a 23 de março - divutgação e debate das propostas
24 de março - votação das propostas (funcionamento da mesa eleitoral entre as 10h00 e as

1 7h30)
31.Março - limite para a apresentação de resultados da votação
31 de maio - limite para o planeamento da execução
31 de dezembro - limite para execução da medida

cooRDENAçÃO

Ponto 2 - A apticação da medida na Escota Básica dos 2o e 3o cictos Jose Maria dos Santos será
coordenada peta Professora do Quadro do Agrupamento Helena Rosa Batìsta Costa.

APRESENTAçÃO DE PROPOSTAS

Ponto 3 - A apresentação das propostas deve respeitar o seguinte:
a) ldentificar uma methoria pretendida na Escola, através da aquisição de bens e/ou serviços

que sejam necessários ou convenientes para a beneficiação do espaço escotar e/ou da forma
da sua utitização ou destinados a melhorar os processos de ensino-aprendìzagem e do qual
possa beneficiar ou vir a beneficiar toda a comunidade escolar;

b) Cada proposta pode ser subscrita
a. lndividualmente, por um estudante proponente;
b. Em grupo, por um máximo de 5 (cinco) estudantes proponentes.

c) A proposta, de subscrição indivìdua[ ou de grupo, deve ser apoiada, no mínimo, por 5% dos
estudantes do 3'ciclo que frequentam a Escola (corresponde a 7 estudantes), com indicação
do nome, ano e turma e assinatura;

d) A proposta e descrita num texto ate 1000 (mit) patavras, com ou sem imagem itustrativa, e
deve justificar a sua pertinência e considerar o valor disponível para a sua realização
(500,00 €, no máximo);

e) A proposta é apresentada em suporte papel, segundo modeto que deve ser pedido petos
proponentes na Direção do Agrupamento, até 28 de fevereiro.

Ponto 4 - Entre 1 e 8 de março, será efetuada uma reunião entre todos os proponentes das
propostas aceites e a professora coordenadora, no sentido de "clarificar e ajustar as propostas aos
recursos", com a possibitidade de as mesmas serem aperfeiçoadas ou de haver fusão ou desistência
de propostas.
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Ponto.5 - No período que decorre entre 10 e 23 de março, as várias propostas devem ser divutgadas
através de afìxação em locais visíveis da Escola e devem ser apresentadas e debatidas em ãçoes
promovidas pelos proponentes, sem que seja perturbado o normal funcionamento da Escota.

ATO ELEITORAL

Ponto ó - No ato eleitoral de 24 de marco, são eteitores todos os alunos do 3. Ciclo do Ensino Básico.

Ponto 7 - O ato eleitoral será acompanhado por uma comissão eleitoral [rr.r,rìêâdâ peto Consetho
Geral do Agrupamento, constituída por um professor e um grupo de atunos, a quem competirá
assegurar o regutar funcionamento das mesas de voto, sem prejudicar a normal prestação e
assistência às atividades letivas.

Ponto 8 - Será vencedora a proposta que obtiver mais votos.

Ponto 9 - Caso haja apenas uma proposta em votação, a mesma só será considerada aprovada se
reunir 50% mais um dos votos.

coNslDERAçOES FINA|S

Ponto 10 - Os casos não previstos neste regimento serão resolvidos pela Direção e peta professora
coordenadora, em conformidade com os normativos que se aptiquem às situaçoes.

Agrupamento de Escotas José Maria dos Santos - Escola Básica dos 2o e 3o ciclos Jose Maria dos
Santos, em 31 de janeiro de 2017.

A Diretora
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(Maria Guithermina Ramos)
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