A tua ESCOLA está inscrita. PARTICIPA!
PARLAMENTO DOS JOVENS 2015/2016
Informações:
• Já podes consultar a constituição da Comissão Eleitoral Escolar para o Ensino Básico e para o Ensino
Secundário (neste site e no placard do átrio da tua escola).
• Data para a formação de Listas que irão eleger deputados à SESSÃO ESCOLAR: das 8.30 do dia 9 de
dezembro de 2015 até às 12h do dia 8 de janeiro de 2016. Na tarde de 8 de janeiro de 2016, serão publicitadas
as listas admitidas ao processo eleitoral.
Deves concorrer em lista a apresentar à Comissão Eleitoral Escolar (informa-te junto da funcionária da
Biblioteca, Maria José, para estabeleceres contacto com a Comissão).
Cada LISTA plurinominal, para o Ensino Básico ou Secundário, deve ter 10 alunos, do respetivo ciclo de
ensino, ordenados. As listas são apresentadas junto da Comissão Eleitoral Escolar, contendo o nome, ano e turma
dos candidatos ordenados. Cada lista deve apresentar as suas medidas (no máximo 3), que correspondem à
tomada de posição em relação ao tema, acompanhada de um argumento que a fundamente (ver Artigo 10º do
respetivo Regulamento Eleitoral).
Consulta “Dicas para exploração do tema, edição 2015-2016”, para o Ensino Básico e para o Ensino
Secundário (site “Parlamento dos Jovens”).
• A Coordenação do Parlamento dos Jovens vai ajudar-te a refletir em torno dos temas em DEBATE.
Assim, além de poderes discutir com os teus colegas e professores, a Coordenação do Parlamento dos
Jovens vai promover os seguintes encontros e debates para o Ensino Básico e o Ensino Secundário:
 7 de janeiro (5ªf), no Auditório Pequeno, encontro com a Coordenadora, para refletir e discutir em
torno dos temas para o Ensino Básico, das 14h às 15h; e para o Ensino Secundário, das 15h às 16H.
 11 de janeiro (2.ªf), no Auditório Pequeno, das 14h30mn às 16h,encontro com um Deputado à
Assembleia da República para discutir os temas relativos aos dois níveis de ensino: Básico e Secundário.
 12 de janeiro (3.ª f), em colaboração com a Provedora do Aluno, visionamento de um filme, das 10.15
às 13.25, no Auditório Pequeno, sobre a temática relativa ao Ensino Básico, seguido de debate com convidado
local.
 13 de janeiro (4.ª f), em colaboração com a Provedora do Aluno, visionamento de um filme, das 10.15
às 13.25, no Auditório Pequeno, sobre a temática relativa ao Ensino Secundário, seguido de debate com
convidado local.
• Campanha Eleitoral: de 11 de janeiro a 15 de janeiro de 2016 (Ensino Básico e Ensino Secundário).
Para a Campanha Eleitoral, vais dispor de espaço próprio no átrio da escola e podes pesquisar materiais
de campanha disponibilizados no site “Parlamento dos Jovens”.
• Data da ELEIÇÃO DOS DEPUTADOS À SESSÃO ESCOLAR: 19 de janeiro de 2016 (8.30-12.00).
• Data da SESSÃO ESCOLAR (14.30-16.00):
 Ensino Básico: 21 de janeiro de 2016;
 Ensino Secundário: 22 de janeiro de 2016.
Sobre a Sessão Escolar, que vai eleger os deputados representantes da escola à SESSÃO DISTRITAL, podes
pesquisar o respetivo Regulamento.
AGUARDA NOVAS INDICAÇÕES.
A Provedora do Aluno e Coordenadora do Parlamento dos Jovens

