
Projeto Parlamento dos Jovens – 3º Ciclo 

 

 

À semelhança de anos anteriores, o nosso Agrupamento volta a participar no projeto 
Parlamento dos Jovens – 3º ciclo.  

O Parlamento dos Jovens é um projeto desenvolvido pela Assembleia da República 
Portuguesa com os objetivos de promover e incentivar o trabalho democrático nos 
alunos do Ensino Básico e Secundário, simular o processo das Eleições Legislativas em 
Portugal e debater temas atuais.  

Este ano, o tema em debate é “Fake News: Que estratégias para combater a 
desinformação?”. 

Durante o primeiro período, o projecto foi apresentado às turmas de 7º ano e os 
alunos foram convidados a formar listas de 10 candidatos a deputados com 3 medidas 
para combater as Fake News. As listas, com os respetivos candidatos a deputados e as 
medidas propostas, foram afixadas na escola. 

A campanha eleitoral, das duas listas concorrentes, decorreu entre 13 e 19 de janeiro, 
com grande empenho dos candidatos e entusiasmo dos restantes alunos da Escola 
Paula Vicente. 

Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, o projeto foi apresentado às turmas de 2º 
ciclo e, no dia 21 de janeiro, os alunos votaram, acompanhados por um professor, de 
acordo com um calendário previamente definido. 

No dia da votação, os alunos fizeram-se acompanhar do cartão da escola, que 
funcionou como elemento de identificação. Consideramos que conseguimos, ao 
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simular as eleições legislativas, que os nossos alunos compreendessem o seu 
funcionamento. 

Os resultados das eleições foram os seguintes: 

Lista S – 76 votos;  

Lista FKNB – 243 votos; 

Nulos – 4 votos; 

Brancos – 7 votos. 

Foram eleitos 15 deputados e a Sessão escolar decorreu no dia 26 de janeiro na Biblioteca da 

Escola Paula Vicente. 

Na sessão escolar, os deputados eleitos elaboraram o Projeto de Recomendação do 

Agrupamento, elegeram os deputados que representarão o Agrupamento na Sessão Distrital e 

o candidato à mesa e escolheram o tema para o próximo ano letivo. 

  

Os deputados eleitos foram: 

- Teresa Chaves – 7ºB – Efetiva 

- Renata Farrica – 7ºD – Efetiva 

- Joana Freire – 7ºB – Suplente 

 



Candidato à Mesa: 

- Miguel Caetano – 7ºH 

- Maria Pop – 7º B (Suplente) 

 

 

Tema proposto para o próximo ano: 

- Discriminação 

Atividades complementares: 

Como complemento do projecto, os deputados eleitos assistiram a dois webinares, 

dinamizados pela visão Júnior, no âmbito do projecto “Miúdos a Votos”:  

- “Como identificar uma notícia falsa”  

 



- “ Como fazer um podcast” 

 


