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Dá Voz aos Alunos:

- Os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário vão poder decidir o

que queremmelhorar na sua escola.

- Para isso, precisam de ter uma ideia, reunir apoio e, claro, conseguir os votos dos

colegas. Trata-se de um processo democrático que acontece em cada escola.

- Nesta edição, os alunos devem apresentar propostas que relevem para a Inclusão e

Bem-estar, com ações específicas que fomentem a inclusão de todos, mas sobretudo

dos alunos mais vulneráveis e mais afetados pela pandemia.



O que é o OPE?
- É um processo estruturado em várias etapas e que garante aos alunos a possibilidade

de participarem ativamente no desenvolvimento de um projeto que contribua para a

melhoria da sua escola, de acordo com as suas preferências, necessidades e vontades.

- Cria, portanto, um mecanismo que permite aos alunos envolverem-se, ativamente, na

melhoria das vivências ou dos processos de aprendizagem da sua escola, fomentando

o espírito de participação e de cidadania, valorizando a sua opinião em decisões que

os afetam diretamente.

- Ao mesmo tempo, estimulam-se as suas escolhas responsáveis, a sua familiaridade

com os mecanismos do voto e a sua participação na concretização da execução das

escolhas efetuadas.



Objetivos:

• Estimular a participação democrática dos alunos, valorizando as suas opiniões e a

sua capacidade argumentativa, de reflexão e de mobilização coletiva, assim como

o conhecimento prático de alguns mecanismos básicos da vida democrática;

• Combater o défice de confiança e o afastamento dos cidadãos, sobretudo os mais

jovens, relativamente às instituições democráticas;

• Reforçar a gestão democrática das escolas, estimulando a participação dos

alunos.



Etapas e Prazos do OPE:

1 - Desenvolvimento e apresentação de propostas até 28 de fevereiro;

2 - Divulgação e debate das propostas entre 10 e 23 de março;

3 - Votação das propostas no dia 24 de março;

4 - Apresentação de resultados até 31 de março;

5 - Planeamento da execução até 31 de maio;

6 - Execução da medida até 31 de dezembro de 2023.



Quem pode Participar:

Alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Montante do OPE:
- O valor equivalente a 1€ por cada  aluno do ensino secundário, no caso 

das escolas com mais de 500 alunos. (D. Pedro V: 1200 alunos = 1200€ ).
ou

- 500€, no caso de escolas do ensino básico. (Delfim Santos)



Apresentar uma proposta:

- Deve ser apresentada à coordenação do OPE, presencialmente ou através

de correio eletrónico.

- Pode ser subscrita, individualmente, por um aluno, ou em grupo, por um

máximo de 5 alunos e deve ser apoiada por, pelo menos, 5% dos alunos, ou

seja, 60 assinaturas cada.

- Devem ser contidas num texto até 1000 palavras, com ou sem imagem

ilustrativa, e respetivo orçamento.





Para mais informação:

Coordenação           Maria Teresa Amaral mteresa.amaral@ael.edu.pt
Mónica Oliveira monica.oliveira@ael.edu.pt
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