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Comissão Parlamentar de Educação e Ciência

Exmo./a. Sen hor/a Diretor/a

ASSUNTO: Parlamento dos Jovens I Convite à participação na edição2022n023

0 Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciatíva da Assembleia da República que, desde

1995, tem vindo a consolidar a aproximação entre a Assembleia da República e a comunidade

escolar, com o proposito de promover a participação cívica e política dos jovens, potenciando a

cidadania ativa,

E à Comissão Parlamentar com competência na área da Educação que cabe definir as orientações

do Programa e acompanhar a sua execuçã0, Assim, vimos convidar as escolas dos 2,0 e 3,0 ciclos

do ensino básico e as do ensino secundário - do ensino público, particular e cooperativo - a

integrarem o Programa Parlamento dos Jovens no seu plano de atividades do proximo ano letivo.

O tema para a edição 202212023 é'.

Saúde Mental nos jovens: que desafios; que respostas?

A inscrição das escolas no Programa é feita através do preenchimento de formulário eletronico

(que estará, em breve, disponível em www.iovens.parlamento.pt), a realizar no prazo que decorre

de22de agosto a 23 de outubro de2022(em anexo segue o calendário das açoes a desenvolver

nesta edição do Programa).

Na página lnternet do Parlamento dos Jovens estão disponíveis informaçÕes sobre os objetivos e

desenvolvimento do Programa, assim como o Regimento, que estabelece as regras do seu

funcionamento.

Renovando o reconhecimento do contributo das escolas, e dos seus professores, no envolvimento

dos jovens nas questÕes que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, contamos com

as Escolas para dar continuidade a este programa de educação para a cidadania ativa.

Com os melhores cumprimentos,

0 Presidente da Comissão
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Calendário de ações a desenvolver em 2022/2023

sÁsrco ; srcurulÁnro

lnscrição das escolas
(form ulá rio eletrónico)

22/oBa23/L0

Reunião de coordenação com as entidades parceiras do Programa 26/0e

Ações de informação sobre as principais etapas do Programa,
promovidas junto das escolas inscritas
lncluindo um webinor o realizer c 2/11"

Envio dos convites das escolas para participação de um/a Deputado/a
da AR no debate sobre o tema, a realizar entre dezembro de 2022 e
j a ne i ro de 2023, prefe rencia I me nte, às segu ndas-fei ras
(form ulá rio eletrón ico)

Constituição da Comissão Eleitoral Escolar
Nõo é necessório enviar esta informação à AR

Comunicação da data da Sessão Escolar
(form ulá rio eletrón ico)
O envio desta informoçãa e indispensável paro definir o número de deputados que

coda escola vai eleger poro a Sessão DìstrÌtal/Regionol.

Divulgação, pela AR, do número de deputados a eleger, por escola,
para cada Sessão Distrital/Regional

Entre 10/10 e04/LL

Entre 10/10 e LL/LL

AtéL8ht

Até23/LL

0s/L2

Divulgação do calendário das Sessões Distritais e Regionais AÍé L6/L2

Período de campanha eleitoral, eleições e realização da Sessão Escolar DeO5/t2a30/0L

Envio dos resultados das eleições das Sessões Escolares para as

Sessões Distritais/Regionaís + Projeto de Recomendação + relatório
do/a professoú coordenador/a
(form ulário eletronico)

Envio do parecer das Direções de Serviços Regionais ao Júri da AR

sobre a eventual exclusão de escolas para a fase seguinte

Deliberações do Júri sobre o número de escolas, por círculo, a eleger
para a Sessão Nacional

Até 4 dias úteis após a
respetiva Sessão Escolar
(para as sessões de 30/01 o

último dia e 03/02)

Até LO/O2

Debates I Eleições I SESSÃO ESCOIAR

DATASETAPAS

1.A FASE

Até L7/02
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2.3 FASE

sesÃo DsTRTTAVREG roNAL

ETAPAS DATAS

Sessões Distritais e Regionais I A realizar em cada distrito e região
autónoma com as escolas admitidas
Bosico. organizedas pelo DGEstE - Dtreções de Sertiços Regionais e pelas Direçõe.s

Regìanars ccm o tutelo da Educoção

Secundorio: organizados pelo IPDJ e pelos Direções Regir:nais com o tutelo do
Juventude

Envio das seguintes informações, pelas entidades parceiras (formulário
eletrónico):
. Texto do Projeto de Recomendação do círculo;
. lnformações referentes às escolas e aos deputados eleitos, porta-

voz do círculo, professores acompanhantes e jornalistas
participantes nas sessões nacionais;

. Nome e contacto do candidato à Mesa da Sessão Plenária, bem
como do respetivo professor coordenador e do responsável pelo

departamento de informática da escola;
. lndicação das escolas suplentes;
. Proposta de tema para a edição seguinte.

Eleição da Mesa da Sessão Plenária

Organização das Comissões e do Plenário da Ses;ão Nacional

Sessão Nacional do Ensino Básico

Sessão Nacional do Ensino Secundário

Entre 06/03 e28/03

Básico: 2."' feiras
Secundário: 3.u' feiras

Ate 7 dias úteis após a

respetiva Sessão

Distrita l/Regiona I

(para as sessões de 28/03, o

último dia é 06/04)

Bósico: até2L/04
Secundório: até L2/05

Bósico: até28/04
Secundório: até 19105

08/05 e 09/05 de 2023

29/05 e 30/05 de 2023

Bósico: até L2/07
Secundório: até 02108

(Até 45 dias úteis após a Sessão

Naciona l)

2

DATAS

SESSÃO NACIONAL

3.' FASE

FI'APAS

Envio à AR das reportagens candidatas ao Prémi'r Reportagem
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Calendário de ações a desenvolver em 2O22/2023

sÁsrco I securuoÁnro

lnscrição das escolas
(formulá rio eletrónico)

22/08a23/L0

Reunião de coordenação com as entidades parceiras do Programa 26/oe

Ações de informação sobre as principais etapas do Programa,
promovidas junto das escolas inscritas
lncluìndo um webinar a reolizor o 2/17

Envio dos convites das escolas para particÍpação de um/a Deputado/a
da AR no debate sobre o tema, a realizar entre dezembro de 2022 e
ja ne i ro de 2023, preferencia I mente, às segu ndas-fei ras
(formulá rio eletrónico)

Constituição da Comissão Eleitoral Escolar
Não e necessório envior esto infarmoção à AR

Comunicação da data da Sessão Escolar
(formu lá rio eletrónico)
O envio desto informoção e Ìndispensóvel poro definir o número de deputados que

cada escolo vai eleger paro o Sessão Distritdl/Regionol.

Divulgação, pela AR, do número de deputados a eleger, por escola,
para cada Sessão Distrital/Regional

Entre 10/10 e04/LL

Entre 10/L0 e LL|LL

Até Lg/Lt

Até23/Lt

Divulgação do calendário das Sessões Distritais e Regionais Até t6/L2

Período de campanha eleitoral, eleições e realização da Sessão Escolar DeO5/L2a30/0L

0s/L2

Envio dos resultados das eleições das Sessões Escolares para as

Sessões Distritais/Regionais + Projeto de Recomendação + relatório
do/a professoú coordenadoú
(formulá rio eletrónico)

Envio do parecer das Direções de Serviços Regionais ao Júri da AR

sobre a eventual exclusão de escolas para a fase seguinte

Deliberações do Júri sobre o número de escolas, por círculo, a eleger
para a Sessão Nacional

Até 4 dias úteis após a

respetiva Sessão Escolar
(para as sessões de 30/01 o

último dia é 03102)

Até L0/02

Debates I Eleições I SESSÃO ESCOTÁR

FTAPAS DATAS

1.3 FASE

Até L7/02
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2.3 FASE

sessÃo DsTRTTAUREG toNAL

FTAPAS DATAS

Sessões Distritais e Regionais I A realizar em cada distrito e região
autónoma com as escolas admitidas
Basico: organizcdos peia DGEstE - Direções de Seruiços Regionais e pelas Direções
Regionars com a tutela do Educação

Secundório: orgonizodos pelo IPDJ e pelos Direções Regionais com çt tutelo do
Juventude

Envio das seguintes informações, pelas entidades parceiras (formulário
eletrónico):
. Texto do Projeto de Recomendação do círculo;
. lnformações referentes às escolas e aos deputados eleltos, porta-

voz do círculo, professores acompanhantes e jornalistas
participantes nas sessões nacionais;

. Nome e contacto do candidato a Mesa da Sessão Plenária, bem
como do respetivo professor coordenador e do responsável pelo
departamento de informática da escola;

. lndicação das escolas suplentes;

. Proposta de tema para a edição seguìnte.

Eleição da Mesa da Sessão Plenária

Organização das Comissões e do Plenário da Sessão Nacional

Sessão Nacionaldo Ensino Básico

Sessão Nacional do Ensino Secundário

Entre 06/03 e28/03

Básico: 2.u' feiras
Secu ndário: 3.u' feiras

Até 7 dias úteis após a

respetiva Sessão

D istrita l/Region a I

(para as sessões de28103, o
últìmo dia ê 06104)

Bósico: até2u04
Secundório: até L2/05

Bósico: até28/04
Secundório: até L9/05

08/05 e 09/05 de 2023

29/05 e30/05 de2023

Básico: até L2/O7

Secundório: aïé02/OB
(Até 45 dias útels após a Sessão

Naciona l)

2

3.3 FASE

SESSÃO NACIONAL

ETAPAS DATAS

Envio à AR das reportagens candidatas ao Prémio Reportagem
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PARLAI{ENTO
DOS JOVENS
básico

PARLA}IENTO
DOS JOVENS
secundário

29150 maio
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Palácio
de São Bento

2023 lntorma-te em:8/9 maio
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