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“A VOZ DOS JOVENS – DA ESCOLA QUE TEMOS À ESCOLA QUE QUEREMOS” 

ENQUADRAMENTO 

A Câmara Municipal de Cascais, através do seu Departamento de Educação, promove “A Voz dos 

Jovens” desde 2017, que nasceu no quadro das Semanas de Educação do Município. O projecto 

compreende alunos e alunas do ensino secundário (delegados/as e sub-delegados/as de turma) do 

ensino público e particular do concelho de Cascais, visando combater a iliteracia política e potenciar 

a participação juvenil na vida local e nacional. 

Fóruns previstos para o ano lectivo 2019/2020: 

Novembro 2019 – Enquadramento em baixo. 
Abril 2020 – Ainda em fase de construção. 

No Fórum de Novembro 2019, o tema é “Da escola que temos à escola que queremos”, e 

compreendendo os seguintes objectivos: 
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Despoletar um espaço para a aprendizagem sobre participação política e instituições 
democráticas, partindo da vida escolar. 

Identificar as aspirações de jovens de Cascais no que toca ao seu processo educativo.* 

Formular e/ou melhorar propostas colectivas sobre a educação a nível local e nacional. 

Aproximar representantes políticos e jovens, no diálogo e no alinhamento de referenciais 
comuns. 

Criar e apoiar um grupo de jovens para o acompanhamento, avaliação e seguimento do 
processo, incluíndo a monitorização dos desenvolvimentos da proposta identificada 
como prioritária, bem como a concepção da próxima edição da “Voz dos Jovens”. 

Identificar uma das propostas formuladas para desenvolvimento e acompanhamento 
prioritários.** 
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Publicar as aspirações e propostas recolhidas ao longo do processo, constituindo-as um 
instrumento inspirador para políticas de juventude e educação; 
 

Incorporar a perspetiva dos jovens nas políticas municipais de Cascais; 
 

* Apenas aplicável à primeira fase. 

** Particularmente importante na sessão plenária. 

 

O processo será implementado em 3 fases. Na primeira fase, os/as representantes dos/das alunos/as 

são primeiramente chamados a formular e priorizar propostas de âmbito local e nacional. As 

propostas que encontrarem maior aprovação são posteriormente debatidas, melhoradas e priorizadas 

na segunda fase, por freguesias. Por ocasião do Congresso de Educação “Inovar a Educação, Construir 

Futuros” irão ser debatidas as propostas que tenham sido priorizadas, com o intuito de se identificar 

uma delas, que será apresentada publicamente e cuja operacionalização será confiada à CMC. 
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CALENDARIZAÇÃO DAS 3 FASES 

# Data Local 

Fase 1 

#01 7/10/2019 Escola Profissional Val do Rio (10-13h) 

#02 8/10/2019 Escola Básica e Secundária Alvide (10-13h) 

#03 9/10/2019 Escola Secundária São João do Estoril (14h30-17h30) 

#04 11/10/2019 Colégio Salesianos do Estoril (10h-13h) 

#05 14/10/2019 Escola Básica e Secundária Cidadela (10-13h) 

#06 15/10/2019 Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo (10-13h) 

#07 16/10/2019 Escola Básica e Secundária da Parede (10-13h) 

#08 16/10/2019 Colégio Amor de Deus (10-13h) 

#09 17/10/2019 Escola Básica e Secundária Ibn Mucana (10-13h) 

#10 18/10/2019 Escola Secundária de Cascais (10-13h) 

#11 21/10/2019 Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo (10-13h)  

#12 22/10/2019 Colégio Salesianos de Manique (10h-13h) 

#13 23/10/2019 Escola Básica e Secundária Carcavelos (10-13h) 

#14 24/10/2019 Colégio Maristas de Carcavelos (10-13h) 

Fase 2 

#16 29/10/2019 Área A – Escola Secundária Fernando Lopes Graça (10h-13h) 

#17 31/10/2019 Área B – Escola Secundária São João do Estoril (10h-13h) 

#18 8/11/2019 Área C – Escola Salesiana de Manique (10h-13h) 

#19 7/11/2019 Área D – Escola Básica e Secundária Cidadela (10h-13h) 

Fase 2 

#20 21/11/2019 Nova School of Business and Economics (10-13h) 

 

 

Fase 1 - sessões 
por escola

•15 sessões

•10-13h

•17-35 pax

Fase 2 - sessões 
por freguesia

•4 sessões

•10-13h

•35-80 pax

Fase 3 - sessão 
plenária

•21 de Novembro

•10-13h

•240 pax


