PROPOSTA DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

TÍTULO
PARLAMENTO DOS JOVENS
1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO
(breve e sucinta)
Trata-se da simulação do processo eleitoral e trabalho parlamentar, a desenvolver em várias fases.
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República (AR) desenvolvida em parceria com:
O Ministério da Educação e Ciência — através das Direções Regionais de Educação;
As Secretarias Regionais que tutelam a educação e a juventude nos Açores e na Madeira;
A Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, I.P.).
Estas entidades têm uma intervenção especialmente relevante ao longo das fases preparatórias das Sessões do
Parlamento dos Jovens.
O Gabinete do Parlamento Europeu é parceiro da AR e do IPDJ, I.P. na organização do concurso Euroscola que se
articula com o Parlamento dos Jovens/Secundário.
Compete à Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura definir, anualmente, as orientações deste programa.
2. LINHA DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
(assinalar a linha de orientação da ação, expressa no projeto educativo, em que melhor se enquadra o projeto)

3. OBJETIVOS, INDICADORES E MÉTRICAS
OBJETIVO OPERACIONAL
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela
participação cívica e política
Promover 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

INDICADOR
Inscrição de alunos

META
Pelo menos uma lista
inscrita (10 alunos)
Um debate realizado
com sucesso

Proporcionar a experiência de participação em
processos eleitorais

Participação na Campanha eleitoral e
eleições na escola

Estimular a capacidade de expressão e de
argumentação

Argumentos e proposta
apresentados

Participação nos debates

Propostas em assembleia de escola e
alunos participantes

Debate Escolar com
vários intervenientes e
várias propostas
Eleição de Deputados
escolares e número de
alunos votantes
Envio de argumentos a
concurso

4. AÇÕES A IMPLEMENTAR
(Aguarda-se por calendário a enviar para as escolas pela Assembleia da República)
OBJETIVO OPERACIONAL: Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
DESTINATÁRIOS
Participação em todo o processo / jogo do Parlamento dos Jovens
2015/2016
alunos do secundário
OBJETIVO OPERACIONAL: Promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de
formação das decisões
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
DESTINATÁRIOS
Debates nas sessões, escolar, distrital e nacional
alunos do secundário
OBJETIVO OPERACIONAL: Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, definido anualmente
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
Debates nas sessões, escolar, distrital e nacional
Construção das propostas / argumentos a concurso

DESTINATÁRIOS
alunos do secundário
alunos do secundário

OBJETIVO OPERACIONAL: Proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais
INICIATIVA/ATIVIDADE
DATA
Inscrição de listas
outubro
Campanha Eleitoral
Eleições

DESTINATÁRIOS
alunos do secundário
alunos do secundário
alunos do secundário

OBJETIVO OPERACIONAL: Estimular a capacidade de expressão e de argumentação
INICIATIVA/ATIVIDADE
Construção das propostas / argumentos a concurso
Debates nas sessões, escolar, distrital e nacional

DESTINATÁRIOS
alunos do secundário
alunos do secundário

DATA

5. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
Relatório do coordenador a entregar na escola e relatório para a equipa da Assembleia da República.
6. COORDENADOR DO PROJETO
Ana Silva, António Costa
7. EQUIPA DO PROJETO
Ana Silva, António Costa

Data de submissão do projeto
20-07-2015

