Caro/a Diretor/a:
Lisboa, 15 de janeiro de 2018

Escrevo-lhe com uma palavra de agradecimento a propósito de um sucesso notável
do último ano letivo e de encorajamento para que tal sucesso se transforme em algo ainda
maior neste que já iniciámos.
Falo-lhe do empenho com que as Comunidades Educativas viveram o processo do
Orçamento Participativo das Escolas (OPE) no passado ano. Uma iniciativa que tem os
diretores como aliados insubstituíveis para a concretização de todo o processo, tendo sido
o empenho dos mesmos que permitiu alcançar uma fortíssima adesão, com a participação
de 93% das escolas com 3.º ciclo do ensino básico e/ou ensino secundário, com mais de
4 mil propostas apresentadas e cerca de 245 mil alunos votantes.
Chega, agora, o momento de transformar um sucesso incontestável num sucesso
ainda maior. Por ser imprescindível o seu papel ativo numa nova edição do OPE,
convocamos todo o seu empenho na criação das condições para que a etapa de
divulgação e de preparação das propostas aconteça com ainda maior êxito, pois esta é
uma etapa essencial nos processos de elaboração de orçamentos participativos,
sobretudo daqueles que têm uma vocação educativa. É neste período que os estudantes
são informados desta oportunidade de participação e que, com a orientação dos
profissionais educativos, se apropriarão da ideia, conhecendo e discutindo os seus
conceitos e requisitos, desenvolvendo e debatendo as suas ideias, e procurando apoios
junto dos seus companheiros.
As votações são o momento nobre do OPE – acontecendo no âmbito das
celebrações do Dia do Estudante – em que os alunos decidem, de forma democrática, de
entre as propostas, quais as que consideram prioritárias para o estabelecimento de ensino
que frequentam.
Acredito profundamente que, ouvindo a voz dos alunos, as escolas e as
comunidades educativas têm muito a beneficiar.

Os alunos saem beneficiados porque veem as suas prioridades realizadas, porque
lutam para que sejam estas as escolhidas pelos seus pares e colegas e porque assim
percebem que, em democracia, importa fazer escolhas e lutar por elas. A comunidade
educativa e a escola beneficiam porque recebem ideias novas, muitas vezes arrojadas e
mais próximas daqueles a quem servem, podendo assim servi-los melhor. A vida pública
beneficia também, e muito, porque convoca para a cidadania, desde cedo, aqueles de
quem precisa para ser cada vez mais uma democracia adulta, aprofundada e consciente
da comunidade que é a sua.

Na edição deste ano envolvemos os alunos também na produção dos conteúdos
gráficos do #OPEscolas, nomeadamente com a criação do novo logotipo e do cartaz. À
semelhança do ano passado, convidamos todas as escolas a imprimir e a afixar o cartaz
que se encontra no endereço www.opescolas.pt/materiais/ - a renovada página do
Orçamento Participativo das Escolas está pronta para ser visitada por todos.

O voto é o ouvido da democracia e a voz dos cidadãos.
Obrigado, Senhor/a Diretor/a, por fazer chegar este projeto a “bom porto”.

O Ministro da Educação

Tiago Brandão Rodrigues
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