
 

 

Agrupamento de Escolas D. Dinis-Santo Tirso 

            Orçamento Participativo das Escolas  

              CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS -  2017 
 

De acordo com o disposto no Despacho nº 436-A/2017, de 6 de janeiro, apresenta-se o cronograma1 dos 
procedimentos relacionados com o Orçamento Participativo das Escolas. 

 
 

Até 31 de janeiro 2017  Divulgação pública dos procedimentos e prazos para a apresentação das 

propostas. 

 Publicação do  regulamento/cronograma eleitoral/formulário de apresentação de 

proposta nos locais de estilo das escolas com 3º ciclo do ensino básico e/ou 

ensino secundário do Agrupamento e através do respetivo sítio eletrónico-

(www.aeddinis-st.org).2
 

   

Até 28 de fevereiro de 2017 

 

 Entrega das propostas, presencialmente, nos serviços administrativos da Escola 

Básica e Secundária D.Dinis / Escola Básica da Agrela e Vale do Leça ou enviadas 

para o seguinte e-mail : ope.ddinis.2017@gmail.com 

 
 

2-3 de março de 2017 
 

 Reunião entre os professores coordenadores locais e os proponentes. 

        8 de março de 2017 
 

 Divulgação das propostas aprovadas nos locais de estilo das escolas com 3º ciclo 

do ensino básico e/ou ensino secundário do Agrupamento e através do respetivo 

sítio eletrónico - (www.aeddinis-st.org). 

    10-23  de março de 2017  Desenvolvimento de atividades de divulgação e debate, pelos proponentes, das 

propostas aprovadas. 

24 de março de 2017  Ato eleitoral. 

29 de março de 2017 

 

 Apresentação pública dos resultados da votação nos locais de estilo das escolas 

com 3º ciclo do ensino básico e/ou ensino secundário do Agrupamento e através 

do respetivo sítio eletrónico - (www.aeddinis-st.org). 

 
      Até 31 de maio de 2017 Planeamento da execução da proposta vencedora em cada escola com  3º ciclo 

do ensino básico e/ou ensino secundário. 
 

 
 

       Até 31 de dezembro de 2017 
 Execução da proposta vencedora. 

 

1 
A consulta do cronograma não dispensa a leitura, na íntegra, do  Regulamento  do Agrupamento de Escolas D. Dinis, Santo 

Tirso, relativo ao Orçamento Participativo das Escolas, bem como do  Despacho nº 436-A/ 2017, de 6 de janeiro. 

 
2 

Também disponível nos serviços administrativos da Escola Básica e Secundária D.Dinis e Escola Básica da Agrela e Vale do Leça. 

    

http://www.aeddinis-st.org).2/

