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Participação dos alunos
no Projeto Educativo da Escola
Participação dos alunos nas atividades e projetos da
escola
 Eleição de dois alunos representantes no Conselho
EcoEscolas – 3º ciclo e secundário




Eleição de dois alunos representantes da turma
(delegado e subdelegado)



Representantes de dois alunos do secundário no
Conselho Geral



Participação no processo
Associação de Estudantes

de eleição para a

Escola - Um local de participação cívica

Associação de Estudantes
 A participação do alunos na vida da Escola pode ainda concretizarse através dos representantes da Associação por eles eleitos.
 A Associação de Estudantes da Escola Secundária da Quinta do
Marquês já está legalmente constituída, por publicação em Diário da
República de 14 de Outubro de 1998.

 Deve a Associação de Estudantes desenvolver as ações necessárias a
uma participação esclarecida e capaz de fazer com que os seus
membros sejam:
. atuantes na defesa dos seus interesses e objetivos
. solidários na resolução dos seus problemas
. colaborantes na dinamização da vida da Escola.

Um forte sentido de pertença

Assembleia de Delegados de Turma
A Assembleia de Delegados de Turma é um órgão consultivo da
Associação de Estudantes constituído pelos Delegados de Turma da Escola
ou pelos subdelegados em sua substituição ou quando expressamente
convocados.
Compete ao delegado de turma (e ao subdelegado, em sua
substituição):

 Estar atento aos problemas que afetam a turma;
 Manter a ligação entre a turma e o Diretor de Turma;
 Estar presente e participar nas reuniões de Conselho de Turma
intercalar, Conselho de Turma disciplinar e nos demais órgãos para
onde foram eleitos;
 Participar na Assembleia de Delegados.
Compete à Assembleia de Delegados de Turma:
 Pronunciar-se sobre o funcionamento da Escola em tudo o que lhe
diga respeito, nomeadamente sobre assuntos de importância para os
alunos;
 Apresentar propostas e sugestões que visem uma cooperação com a
Associação de Estudantes;
 Eleger os alunos representantes ao Conselho Geral .

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
(Despº 436-A/2017)

 Dar voz aos estudantes e dar resposta às suas necessidades e

interesses, promovendo o sentido de responsabilidade


Oportunidade de participar num processo formal
apresentação e votação de propostas de intervenção

de



Estimular a participação cívica e democrática dos estudantes



Contribuir para a comemoração do “Dia do Estudante” a 24 de
março

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
REGULAMENTO – ETAPAS E PRAZOS


Divulgação pública dos procedimentos e prazos para a
apresentação de propostas — até ao final do mês de janeiro;



Desenvolvimento e apresentação de propostas — até ao final
do mês de fevereiro;



Divulgação e debate das propostas — nos 10 dias úteis
anteriores à votação;



Votação das propostas — no dia 24 de março;

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
REGULAMENTO – ETAPAS E PRAZOS



Votação das propostas — no dia 24 de março;

Apresentação dos resultados — até cinco dias úteis após a
votação;




Planeamento da execução — até ao final do maio;



Execução da medida — até ao final do respetivo ano civil.

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
REGULAMENTO – DESENVOLVIMENTO DAS PROPOSTAS

 As propostas

elaboradas identificam claramente uma
melhoria pretendida na escola, através da aquisição de bens
e/ou serviços que sejam necessários ou convenientes para a
beneficiação do espaço escolar e/ou da forma da sua
utilização ou destinados a melhorar os processos de ensino
aprendizagem e do qual possa beneficiar ou vir a beneficiar
toda a comunidade escolar.

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
REGULAMENTO - PROCESSO


As propostas são entregues até ao final do mês de fevereiro



Cada proposta de orçamento participativo deve:

a)

Ser subscrita, individualmente, por um estudante proponente,
ou em grupo, por um máximo de 5 estudantes proponentes;

b)

Ser apoiada por, pelo menos, 5% dos estudantes que
frequentem a escola, sendo claramente identificados pelo seu
nome, número de estudante e assinatura.

Orçamento Participativo das Escolas
Dá Voz a Alunos
REGULAMENTO – DIVULGAÇÃO E DEBATE

As propostas são contidas num texto até 1000 palavras, com
ou sem imagem ilustrativa e para serem votadas, as medidas
devem ter em conta o montante atribuído à escola (1€/aluno)


O coordenador deve promover a divulgação, até 10 dias úteis
antes da votação, em locais visíveis da escola e por meios
eletrónicos, as várias propostas aprovadas;


Deve permitir aos proponentes atividades de divulgação e
debate acerca das suas propostas, no espaço escolar, desde que
não perturbem o normal funcionamento da escola


Participa!

Escola Secundária Quinta do Marquês

