Calendário de ações a desenvolver em 2020/2021
(Básico/Secundário)
Este calendário prevê as atividades a desenvolver no ano letivo 2020/2021, no âmbito da
edição que designámos de Edição 2019/2021, que compreende dois anos letivos (por
força da interrupção das atividades do Programa, em março de 2020).
1.ª FASE (decorreu durante o ano letivo 2019/2020)
ETAPAS

DATAS

Inscrição das escolas
• Estão automaticamente inscritas as escolas que se encontravam a
participar no Programa no momento da interrupção da edição;

⎯

• Não será admitida a inscrição de novas escolas.
Reuniões de coordenação com as entidades parceiras do programa

12/10/2020
e
14/12/2020

Debates nas escolas com a presença de um Deputado da AR, por
videoconferência
• Nas escolas sinalizadas, de entre as que manifestaram essa vontade,
por não ter sido possível assegurar a presença de um Deputado no
ano letivo 2019/2020;

Divulgação do calendário das Sessões Distritais não realizadas em
2019/2020

janeiro e fevereiro
de 2021

Até 22/01/2021

2.ª FASE - SESSÃO DISTRITAL/REGIONAL
ETAPAS

Sessões Distritais por videoconferência

DATAS

SECUNDÁRIO
(3.as feiras)

(Braga, Coimbra, Faro, Guarda, Lisboa,
Portalegre, Aveiro, Évora, Porto, Santarém. As
restantes realizaram-se em 2019/2020.)

BÁSICO
(2.as feiras)

9, 16 e 23 de março
de 2021
12, 19 e 26 de abril
de 2021

Até 5 dias úteis após
a respetiva Sessão
Distrital
• Um aluno por cada escola eleita, para participação na Sessão
Para
as
sessões de:
Nacional (formulário eletrónico);
Inscrição de jornalista

• Mantêm-se os jornalistas já inscritos em 2019/2020.
Envio das seguintes informações pelas entidades parceiras:
• Texto do projeto de recomendação do círculo;
• Informações referentes às escolas e deputados eleitos, porta-voz do
círculo, professores acompanhantes e jornalistas;
• Nomes e contactos dos candidatos à Mesa da Sessão Plenária, bem
como dos respetivos professores coordenadores e do responsável
pelo departamento informático da escola;
• Indicação das escolas e deputados suplentes;
• Proposta de tema para a edição seguinte.

• 23/03 – até 30/03
• 26/04 – até 03/05

Até 7 dias úteis após
a respetiva Sessão
Distrital
Para as sessões de:
• 23/03 – até 01/04
• 26/04 – até 05/05

3.ª FASE - SESSÃO NACIONAL
ETAPAS

DATAS

Eleição da Mesa da Sessão Plenária

Procedimentos eletrónicos
prévios
à Sessão Nacional
(seleção de 30 medidas e seleção
de perguntas a apresentar aos
Deputados da AR)

Envio dos formulários aos deputados
eleitos por cada círculo, para seleção das
medidas e das perguntas

Secundário: 03/05
Básico: 17/05
Secundário: 06/05
Básico: 14/05

Submissão dos formulários pelos
deputados eleitos por cada círculo

Secundário: até 10/05
Básico: até 17/05

Divulgação, no site do Parlamento dos
Jovens, das 30 medidas mais votadas

Secundário: até 19/05
Básico: até 09/06

Sessão Nacional do Ensino Secundário, por videoconferência

25/05
de 2021

Sessão Nacional do Ensino Básico, por videoconferência

15/06
de 2021

Envio à AR das reportagens candidatas ao Prémio Reportagem

Secundário:30/07
Básico: 17/08
(Até 45 dias úteis
após a Sessão
Nacional)

2

