
 

VII EDIÇÃO DO PROJETO “A VOZ DOS JOVENS”  

TEMA ANUAL - "Currículo, Avaliação, Metodologias e Perfil do Aluno” 

 

 

No ano atípico, provocado pela pandemia COVID 19 e respondendo à vontade manifestada pelos 
alunos e professores o projeto não parou …  

O que aconteceu no ano letivo 2020_2021? 

 
QUEM PARTICIPOU? 
 
# 12 Escolas públicas e privadas (ensino regular e profissional) do Concelho de Cascais 
# 125 Estudantes do ensino secundário  
# 12 Professores da área da cidadania ou coordenadores do ensino secundário 

 
COMO FOI DESENVOLVIDO? 
 

# 2 Videoconferências – Ações de sensibilização para os alunos sobre o tema anual   

# 16 Sessões Online 
# VII Fórum | "Currículo, Avaliação, Metodologias e Perfil do Aluno”, realizado a 28 Abril 2021 - 
Auditório Maria Jesus Barroso, Casa das Histórias Paula Rego, que contou com a presença do 
Presidente Carlos Carreiras, Vereador Frederico Pinho de Almeida e a Presidente do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) – M. Emília Brederode dos Santos 

# Audiência com o Secretário de Estado e Adjunto da Educação – João Costa 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ELEMENTOS EDUCATIVOS E FORMATIVOS DO PROJETO:  

# Mobilizar e envolver os alunos que participam no projeto no planeamento, 

monitorização e avaliação, ao longo do desenvolvimento do projeto.  

 # Valorizar o processo/metodologia no desenvolvimento do projeto e não no 

resultado final, na medida em que as propostas não são vinculativas.  

# Aproximar os jovens dos decisores políticos proporcionando o desenvolvimento 

de laços de confiança mútuos que permitem, naturalmente, o reforço da democracia 

colaborativa em que cidadãos com responsabilidade política partilham com os outros a gestão e 

o poder de decisão sobre interesses específicos e sobre o território.  

 

O excelente resultado do projeto só foi possível pelo facto de contarmos com a dedicação, 

envolvimento e participação dos Professores responsáveis pelo projeto na organização e 

realização das sessões, ajudando assim a firmar a marca Cascais como uma referência nacional 

na construção de políticas educativas e de participação local. 

 
“Considero que este projeto desenvolve aspetos muito importantes como o trabalho em equipa,  

a aceitação da opinião dos outros, a exposição da nossa opinião e a argumentação a nosso favor,  
metendo-nos à prova, preparando-nos para o futuro e fazendo com que cresçamos como pessoas”  

Testemunho de um estudante 


