
PARLAMENTO DOS JOVENS | 2022-2023

1ª FASE FASE ESCOLA

ORGANIZADOR CLUBE EUROPEU

TEMA SAÚDE MENTAL DOS JOVENS. QUE DESAFIOS? QUE RESPOSTAS?

DESTINATÁRIOS ALUNOS DO ENS. SECUNDÁRIO

OBJETIVOS:
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
Eleger os deputados à sessão escolar;
Aprovar o projeto de recomendação da escola;
Eleger os deputados e o candidato a membro da mesa para a sessão regional.

ETAPAS INÍCIO O QUE ACONTECE…. COMO POSSO PARTICIPAR

DIVULGAÇÃO 7/11 - sessão com joão barão, ex-aluno da esas e eleito deputado à

sessão nacional em 2021-22

- pelos professores nas turmas

- informação na vitrine do clube europeu, na página da escola

e no instagram do clube europeu

lendo a informação

falando com os colegas

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

ELEITORAL

até 10 de

dezembro

organizar o processo de candidatura por listas;

organizar as eleições

indicando a tua vontade de integrar a comissão

eleitoral à professora catarina cachapuz ou

enviando um mail para

clubeeuropeu@ae-aureliadesousa.com

APRESENTAÇÃO DA

CANDIDATURA E

CONSTITUIÇÃO DAS LISTAS

até 19 de janeiro cada lista deve apresentar a sua ficha de candidatura.

o original está disponível na reprografia (deve ser entregue à prof.

catarina cachapuz ou enviado por email para

clubeeuropeu@ae-aureliadesousa.com)

criando uma lista com 10 alunos, do ensino

secundário, respeitando a paridade de género (em

número e alternando a ordem da lista). os alunos

podem ser de turmas diferentes.

SESSÃO SAÚDE MENTAL a agendar até 16

de dezembro

sessão dinamizada por especialista em saúde mental pede ao teu professor para se inscrever no placard

da sala de professores. os alunos inscritos no

programa  serão convidados.

SESSÃO COM DEPUTADO DA

AR

9 ou 16 de janeiro

(a confirmar)

um deputado da AR desloca-se à escola para debater com os alunos

o modo de funcionamento do parlamento.

pede ao teu professor para se inscrever no placard

da sala de professores. os alunos inscritos no

programa  serão convidados.

CAMPANHA ELEITORAL 23 a 25 janeiro cada lista deverá apresentar e defender as suas ideias terás acesso a material de campanha. organiza-te

com os teus colegas.

ELEIÇÕES 26 de janeiro todos os alunos do ensino secundário podem votar votando e motivando os colegas a votar.

SESSÃO ESCOLAR 27/01/22 aprovar o projeto de resolução da escola

eleger os deputados da escola à sessão regional

eleger o candidato da escola à Mesa da Assembleia distrital

participando como deputado eleito




