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Ano lectivo 2010/2011 
 

Notícia de 28 de Junho de 2010 

 
Informação às Escolas 

 
1. A Comissão Parlamentar de Educação e Ciência aprovou, em reunião realizada a 22 

de Junho, os temas das Sessões do Parlamento dos Jovens para o ano lectivo 

2010/2011: 

 Sessão do Secundário: 

“Que futuro para a Educação (?)” 

Sessão do Básico (2º e 3º ciclos): 

“Violência em meio escolar” 

2. O Presidente da Comissão já dirigiu um convite às Escolas do ensino público, 

privado e cooperativo a inscreverem o programa Parlamento dos Jovens no seu 

plano de actividades para 2010/2011. 

3. Os regulamentos e calendário das acções do programa vão estar disponíveis a 

partir do dia 26 de Julho de 2010, acedendo a “espaçojovem” no portal da 

Assembleia da República: www.parlamento.pt  

4. Um formulário on-line vai estar disponível a 26 de Julho para que cada Escola se 

possa inscrever até 15 de Outubro. 

5. Leia a informação geral sobre o programa Parlamento dos Jovens para conhecer 

melhor os seus objectivos e saber como é organizado, ao longo do ano lectivo, em 

colaboração, designadamente, com as Direcções Regionais de Educação, Direcções 

Regionais do Instituto Português da Juventude (IPJ, IP) e, nas Regiões Autónomas, 

com as respectivas Direcções Regionais de Educação e Juventude.  

 

A Coordenação do programa Parlamento dos Jovens expressa um agradecimento especial a todas as 
Escolas, Professores e Entidades Parceiras, pela excelente colaboração prestada em todas as fases do 
programa e elogia os jovens deputados pela atitude responsável, elevado nível de desempenho e 
maturidade que revelaram nas intervenções e nos vários enquadramentos: escolar, distrital e 
nacional.  

 
 

Esteja atento à actualização permanente destes destaques e das informações que são disponibilizadas 
através do portal do Parlamento dos Jovens 
 

http://www.parlamento.pt/
http://app.parlamento.pt/webjovem2010/documentos/Apresentacaoprograma2011.pdf

