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PLANIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES (***) 
 

PROJECTO PARLAMENTO DOS JOVENS (Básico e Secundário) e Concurso EUROSCOLA (Secundário) (*) 
(Iniciativa institucional da Assembleia da República) 

 
TEMAS 

 (PARLAMENTO DOS JOVENS):   
 

Ensino Básico: VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR                                        Ensino Secundário: QUE FUTURO PARA A EDUCAÇÃO? 
 

(CONCURSO EUROSCOLA): “ Educação na Europa – Uma oportunidade para todos?” 
 
 

RESPONSÁVEIS NA ESCOLA: Professora Maria dos Anjos Polícia, Directora da Escola. Professores Ascensão Reis (Coord.), Carla Freitas (Básico) e  
Manuel Estrela Raposo (Sec.) 

PROJECTO 
EDUCATIVO 
(METAS/ 

OBJECTIVOS) 

OBJECTIVOS/ 
COMPETÊNCIAS A 
DESENVOLVER NO 

PROJECTO 

ACTIVIDADE(S) 
 

CALENDARI-ZAÇÃO INTERVENIENT
ES/ 

DESTINATÁRIO
S 

RECURSOS  
MATERIAS 

PREVISÃO  
DE CUSTOS 

 

Promover 
 a formação do 

aluno, 
entendendo-a 

numa 
perspectiva 
global e 
integral 

 

PARLAMENTO 
DOS JOVENS: 

 
 Educar para a 
cidadania, 
estimulando o 
gosto pela 
participação cívica 
e política. 
  Dar a conhecer 
a Assembleia da 

 
!.ª Fase: 
Inscrição da escola (formulário on-line) 
 
Reuniões de informação para os 
Prof. das Escolas inscritas, a organizar 
pelas Direcções Regionais de Educação 
e do IPJ.  
 

 
  
Até 15 Out.  
 
 
Durante o mês 
 de Novembro  
 
 
 
 

Iniciativa 
Institucional
: 
 
Assembleia da 
República 

 
Parcerias: 
 
Ministério da 

 
- Papel. 
 
- Cartolinas. 
 
- Fotocópias. 
 
 
 
 
- Transporte para 

 
- 50 Euros. 
 
 
 
(As deslocações e 
outros custos não 
previstos supra 
são normalmente 
custeados pela 
DRE, no PJ Básico 
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• Proporcionar a 
aquisição pelos 
alunos de 
uma sólida cultura 
humanística, 
científica e 
tecnológica. 
• Promover 
actividades de 
educação para a 
cidadania. 
• Dinamizar 
actividades de 
complemento 
curricular. 
• Desenvolver 
capacidades 
analíticas e de 
síntese, 
designadamente 
na selecção, 
organização e 
gestão crítica da 
informação. 

 

República e as 
regras do debate 
parlamentar.  
 Pro mover o 
debate 
democrático, o 
respeito pela 
diversidade de 
opiniões e pelas 
regras de 
formação das 
decisões.  
 Incentivar a 
reflexão e debate 
sobre um tema, 
definido 
anualmente.  
 Proporcionar a 
experiência de 
participação em 
processos 
eleitorais.  
 Est imular a 
capacidade de 
expressão e 
argumentação.  
 
CONCURSO 
EUROSCOLA 
 
- Familiarizar os 
jovens com o 
funcionamento 
das instituições 
europeias;  
- Consciencializar 
os jovens sobre a 
sua condição de 
cidadãos 
europeus e a sua 

Envio à Equipa da AR de convite para 
participação de um Deputado em debate 
na Escola  sobre o tema (a realizar à 2ª 
feira) e Realização de debate na 
Escola. 
 
 
 
 
 
Constituição da Comissão 
Eleitoral Escolar  
 
 
Confirmação, pelo Professor coordenador, 
da data prevista para as Sessões 
Escolares.  
 
Campanha eleitoral, eleições e 
realização das Sessões Escolares  
 
 
Envio dos resultados das eleições para 
Sessões Escolares e Ses. Distritais + proj. 
Recomendação + relatório do Professor 
responsável (formulário on-line)  
 
CONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLA (*) (*) (*) (*)    

 
 
 
 
2ª Fase: 
 

 
Sessões Distritais (Básico e 
Secundário) – Localidade(s) do Distrito a 
indicar) 
(Divulgação dos resultados 3 dias após 
cada Sessão)  
 

Até 31 Outubro  
(debates antes  
das férias de Natal); 
Ou até 3 Dezembro 
Para debates em  
Janeiro) 
 (Debate a 
 realizar numa  
2.ª feira) 
 
Até 10 de 
Dezembro  
 
 
Até 16 de 
Dezembro  
 
 
Durante Janeiro – até 
até dia 24  
(2.ª feira)  

 
48h após a  
Sessão Escolar  
(último dia:  
27 de Janeiro)  
 
Envio de 

trabalhos/candidatura

s até 31 de Janeiro/ 

2011 (Formulário on 

line e e-mail). 

 
 
Entre 28 de 
Fevereiro e 29  
de Março  
(Datas ainda não 
definidas pela AR) 
Básico: 2.ª feira; 
Secundário: 3.ª 
feira 

Educação, 
através das 
Direcções 
Regionais de 
Educação. 
 
Secretaria de 
Estado da 
Juventude e 
do Desporto, 
através do 
Instituto 
Português da 
Juventude. 
 
 
Parlamento 
Europeu em 
Portugal. 
 
Restantes 
Órgãos, 
Estruturas e 
Professores 
da Escola 
 
Câmara 
Municipal 
 
 

Destinatário
s: 
 
Alunos dos 
Ensinos básico 
e secundário 
 
 

 
 

 

deslocação às 
sessões Distrital e 
Nacional, se 
aplicável. 

e pelo IPJ, no PJ 
Secundário com o 
apoio/ ou só pela 
da Câmara 
Municipal) 
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(*) Dependente da apresentação de candidaturas. Os alunos participantes de cada Escola candidata ao Concurso EUROSCOLA têm de ter até 18 anos e 
estar inscritos até ao 11.º ano a fim de garantir que, na data da Sessão Euroscola, os alunos ainda se encontram a frequentar o ensino secundário. (Nas 
apresentações realizadas nas Sessões Euroscola os participantes poderão não ser os deputados eleitos à Sessão Distrital e Nacional do Parlamento dos Jovens 
mas terão de ser obrigatoriamente deputados eleitos à Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens/Secundário) 
(**) Se os alunos da escola forem seleccionados para esta fase. 

VER REGULAMENTO PRÓPRIO  EM: http://app.parlamento.pt/webjovem2011/regulamentoConcursoEuroscola.pdf 
 

(***) As datas/dias não concretizados não são ainda previsíveis, já que dependem também de calendários nacionais ainda não definidos  

intervenção na 
organização 
futura da 
Europa;  
 
 
- Oferecer aos 
jovens uma 
tribuna onde 
possam exprimir 
as suas opiniões 
pessoais e 
valorizar o seu 
envolvimento no 
projecto 
europeu.  
 

CONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLACONCURSO EUROSCOLA (*) (*) (*) (*)    

 
 
 
 
3ª Fase  
(Se a Escola passar a esta fase): 
 
 
Sessão Nacional 
Básico    (Assembleia da 
República – Lisboa)  
 
Sessão Nacional 
Secundário (Assembleia 
da República – Lisboa)  
    

    

    

CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO 

EUROSCOLAEUROSCOLAEUROSCOLAEUROSCOLA (**) (**) (**) (**)    

 

 

 

 

Apresentação /defesa Apresentação /defesa Apresentação /defesa Apresentação /defesa 

dos trabalhos/candidos trabalhos/candidos trabalhos/candidos trabalhos/candi----

daturas na data da daturas na data da daturas na data da daturas na data da 

realização da Sessão realização da Sessão realização da Sessão realização da Sessão 

Distrital PJDistrital PJDistrital PJDistrital PJ----SecundárioSecundárioSecundárioSecundário    

 
 
 
 
2 e 3 de 
Maio 2011  
 
 
30 e 31 de Maio de 
2011 
 
 
 
Apuramento 
Nacional/Sessão 
Euroscola a realizar 
na data da Sessão 
Nacional PJ – 
Secundário.  
 

 


