
 

RELATÓRIO 

– Parlamento Jovens Básico 2015- 

Após respetiva aprovação no Plano Anual de Atividades da escola pelo Conselho Pedagógico, deu-se 
início ao desenvolvimento da atividade relativa ao Parlamento dos Jovens na nossa escola.  

A divulgação da atividade ocorreu automaticamente via docentes, depois de aprovado e divulgado o 
Projeto do Parlamento dos Jovens em ata de Conselho Pedagógico da escola. Os Directores de Turma 
colaboraram, nas respetivas turmas, para a divulgação do Parlamento dos Jovens na disciplina de Escola e 
Cidadania. A sensibilização foi feita também presencialmente pelo professor responsável pelo projeto nas 
8 turmas de 9ºano da escola. Utilizando os cartazes como referência, esteve sempre presente um placar 
actualizado com as etapas do Programa do Parlamento dos Jovens. Recorrendo ainda às novas 
tecnologias, foi enviada informação detalhada do Programa, via email, para todos os directores de turma 
da escola. 

A comunicação via email foi também o meio privilegiado de comunicação entre o professor 
responsável pelo projeto e os elementos candidatos a deputados. Como tal foi essencial o conjunto de 
materiais disponibilizados pela página web do Parlamento dos Jovens. 

Depois de apresentadas as três candidaturas em listas, o professor responsável realizou com todos os 
candidatos uma reunião de apresentação e esclarecimento dos detalhes do Programa Parlamento dos 
Jovens. 

Foi realizado um painel aberto a toda a Comunidade Escolar e em particular às turmas com alunos 
candidatos a deputados. Esse painel contou com a presença do Sr. Deputado da Assembleia da República 
o Dr. Amadeu Albergaria, da Diretora do Agrupamento, de um elemento do Conselho Pedagógico da 
Escola e do professor responsável pelo Programa Parlamento dos Jovens. O painel aconteceu no auditório 
da escola e teve uma avaliação muito positiva por parte dos presentes na atividade. 

Foram realizados, em aula de Escola e Cidadania, Educação Moral e outras, debates e trocas de 
impressões sobre o tema nas turmas que apresentaram candidatura em listas. 

Depois de publicadas as listas e as respetivas medidas, foi tempo de algumas listas realizarem a sua 
campanha. Foi efetuada mais tarde a Eleição de deputados à Sessão Escolar tendo sido convidadas todas 
as turmas a participar nas eleições. No final da Eleição foi realizado, em reunião, o levantamento do 
número de mandatos para cada lista.  

A Sessão Parlamentar Escolar decorreu com normalidade, tendo-se verificado muito entusiasmo por 
parte dos deputados. A eleição dos deputados representantes da Escola, pela sua qualidade, demonstrou 
o excelente envolvimento e a seriedade dos deputados na Sessão Escolar. Na Sessão Parlamentar Escolar, 
de entre os temas propostos foi apurado o seguinte tema, como proposta para o Parlamento Jovens do 
próximo ano: “Racismo e Homosexualidade“. Na eleição realizada para a candidatura à presidência da 
Mesa da Sessão Distrital ficou apurada a aluna deputada Sofia Duarte Batista.  

Apesar da quantidade de informação disponível na página Web do Partamento dos Jovens, considero 
que cada escola inscrita no projeto deveria receber mais materiais em suporte físico relativos à divulgação 
e aplicação do programa. Refiro-me a materiais como panfletos, cartazes de várias dimensões, urnas, 
pastas, brindes e outros que possam envolver e captar mais a atenção dos alunos, dar um caráter ainda 
mais oficial. São pequenos elementos que acabam por aumentar a ligação dos alunos à Assembleia da 
República, já que talvez possam aumentar nos alunos a motivação e ânimo para continuar a investir na 
participação cívica. 
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