
 

 

VI EDIÇÃO DO PROJETO “A VOZ DOS JOVENS” 

A VI Edição deste projeto, realizada a 12 de fevereiro de 2020, surge de um pedido do 

Presidente Carlos Carreiras para a realização de mais um fórum subordinado ao mesmo tema 
do 5º Fórum| “DA ESCOLA QUE TEMOS À ESCOLA QUE QUEREMOS” com a intenção 

proporcionar aos DT e SDT a continuidade do debate sobre as áreas que os alunos não 
conseguiram aprofundar no V Fórum realizado, em novembro de 2019, a saber:  

# Currículo | Disciplinas | Carga Horária e Reconhecimento do Mérito;  
# Avaliação de alunos | Acesso ao Ensino Superior;  
# Participação, Inclusão e Igualdade Escolar;  
# Metodologias Educativas e Intercâmbio Escolar.  

Neste fórum, realizado no Auditório da Escola Básica e Secundária de Carcavelos, contámos 

com a presença do Sr. Presidente Carlos Carreiras, do Secretário de Estado e Adjunto da 
Educação João Costa, dos Vereadores dos pelouros da Educação, da Juventude e da Divisão 

de Promoção dos Direitos no Território, de 215 DT e SDT, 7 diretores de escola do ensino 
público, privado e profissional e os 15 professores da área da cidadania que acompanharam 
todo o projeto.  

 

 
Este projeto, desenvolvido ao longo de cada ano letivo, tem como pressupostos 
importantes, dar a oportunidade de todos os alunos se exprimir livremente, darem a sua 
opinião sobre questões que lhes dizem respeito e de ver as suas opiniões e serem tomadas 
em consideração pelos representantes locais e nacionais, um projeto que dá oportunidade 
aos jovens de participar questionando a realidade que os cerca propondo e envolvendo-os 

nas soluções para a sua comunidade escolar e local.  
 

Objetivos Estratégicos: 
  

# Fazer da escola, um local de assunção e de aprendizagem do conceito de 
cidadania plena e da democracia (Representativa, Participativa e Colaborativa);  
# Fomentar a participação dos jovens no nosso futuro coletivo;   
# Incorporar a perspetiva dos jovens nas políticas municipais;  

# Aproximar a voz dos jovens aos decisores políticos.  
 

Objetivos Operacionais:  
# Fomentar a participação dos jovens no futuro coletivo, alargando 
progressivamente os instrumentos de participação existentes, dando-lhes maior 
consistência e capacidade de intervenção através da construção progressiva de 

assembleias de turma e alterar progressivamente o desempenho dos delegados de 
turma;   
# Criação e funcionamento de estruturas e/ou mecanismos formais de participação 
dos jovens sobre políticas locais;  
# Adquirir hábitos de participação democrática e de debate de ideias;  
# Exprimir opiniões fundamentadas.  

 

 
Ao longo de dois meses, de preparação para o VI Fórum, os alunos prepararam-se em 
conjunto, para melhorarem e aperfeiçoarem as suas apresentações e redigiram um conjunto 
de questões importantes para o espaço de debate, entre o executivo e os alunos presentes. 
Para a sua organização foram dinamizadas três reuniões entre a Comissão de Jovens, os 
Professores e Equipa técnica do município, responsável pelo projeto (DED/DPGR).  
Toda a apresentação feita foi reflexo de um trabalho colaborativo e de continuidade, iniciado 
em outubro de 2019, com cerca de 400 DT e SDT.  


