QUAIS SÃO AS FASES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS NO
AGRUPAMENTO ESCOLAS TOMAZ PELAYO?
O processo divide-se em oito fases:
1.ª fase - Abertura do procedimento e apresentação da iniciativa na Escola Secundária de Tomaz Pelayo e na
Escola Básica de Santo Tirso (S. Rosendo). Até ao dia 31 de janeiro.
2.ª fase - Elaboração e apresentação de propostas - Destina-se à elaboração e apresentação de propostas.
Decorre entre as 10:00 horas do dia 1 de fevereiro e as 16:00 horas do dia 28 de fevereiro. As propostas serão
entregues presencialmente, na secretaria do Agrupamento – Escola Secundária Tomaz Pelayo ou enviadas, em
modelo próprio, disponível no portal do OPE em http://opeaetp.yolasite.com, para o email:
ope.aetp@gmail.com.
3.ª fase - Admissão das propostas. Decorre de 1 a 6 de março. Para efeitos de admissão à votação das
propostas apresentadas serão tidos em conta critérios de exequibilidade, nomeadamente em relação à verba
disponível, de adequação ao Projeto Educativo e de cumprimento do previsto no regulamento do OPE quanto
ao seu âmbito.
4.ª fase - Reunião com os subscritores de todas propostas - Realiza-se no dia 7 de março, pelas 14:30, no
anfiteatro principal da Escola Secundária Tomaz Pelayo. Destina-se à discussão das propostas, sendo possível,
nesta fase, o aperfeiçoamento, a fusão ou a desistência de propostas.
5.º fase – Apresentação das propostas reformuladas e sua validação - Decorre no dia 8 de março. Durante
esta fase os subscritores das propostas reformuladas nos termos do acordado na reunião do dia 7 de março,
farão a respetiva entrega na secretaria do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo
6.ª fase - Divulgação e debate das propostas - Decorrerá entre os dias 9 e 22 de março. Durante esta fase, as
propostas validadas e admitidas a votação serão divulgadas na página eletrónica da Escola e no portal do OPE
(opeaet.yolasite.com), nos locais de estilo e através de Ordem de Serviço dirigida aos alunos do 3.º ciclo e
ensino secundário. Neste período, os proponentes das propostas poderão promover sessões de debate, desde
que requeridas e autorizadas pela Direção do Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo.
7.ª fase - Votação das propostas - Decorrerá entre as 10:00 e as 16:00 hora do dia 22 de março de 2018, sob a
responsabilidade da Comissão Eleitoral a designar pelo Conselho Geral:


na Biblioteca da Escola Secundária de Tomaz Pelayo, para os estudantes que aí frequentam o 3.º ciclo
do ensino básico e o ensino secundário;



na Sala do Aluno da Escola Básica de Santo Tirso (S. Rosendo), para os estudantes que aí frequentam o
3.º ciclo do ensino básico.

8.ª fase: Divulgação dos resultados - A divulgação dos resultados será realizada pela Comissão Eleitoral até ao
dia 30 de março de 2018.
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