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Relatório - 1º semestre 
O presente relatório refere-se à participação dos alunos do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro no 

Parlamento dos Jovens, iniciativa da Assembleia da República Portuguesa, em parceria com o Ministério da 

Educação e do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), e no Parlamento Europeu dos 

Jovens, iniciativa da Associação Portuguesa do Parlamento Europeu dos Jovens. 

 

Parlamento dos Jovens    

A atividade foi interrompida no ano letivo anterior e, de acordo com as informações recebidas no 

1º período, será retomada no ponto em que foi interrompida com a realização das sessões 

distritais, em formato digital, e apenas com a participação dos deputados efetivos, designados no 

ano letivo anterior. 

As sessões distritais realizar-se-ão entre os dias 8 e 23 de março, mas ainda não há datas definidas 

para cada distrito. 

Durante o primeiro período, por solicitação das entidades responsáveis, foram inquiridos os 

alunos e respetivos Encarregados de Educação sobre as condições de realização das sessões. 

Todos os inquiridos se mostraram favoráveis à realização das sessões distritais e que, não sendo 

possíveis na modalidade presencial, fossem feitas por videoconferência. 

Está previsto, durante o mês de fevereiro, uma atividade de sensibilização para o tema a debate 

Violência doméstica e no namoro, a desenvolver pelos alunos que irão participar nas sessões 

distritais. 
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Parlamento Europeu dos Jovens   

Das reuniões com a APPEJ, resultou a decisão de realização de sessões mas em formato digital, por 

videoconferência, pelo menos enquanto a situação pandémica se mantiver.  

Assim, a sessão de seleção nacional prevista para abril de 2020, no Porto, acontecerá, em formato 

digital, de 10 a 14 de fevereiro de 2021. Nesta sessão irão participar 4 dos 5 alunos selecionados 

na sessão regional da edição do ano anterior, uma vez que um dos alunos selecionados não 

poderia participar na sessão em abril de 2020. 

Entretanto, já ocorreram as inscrições para as sessões regionais 2021, tendo a escola sido selecionada para 

participar na sessão regional de Almada, que acontecerá, em formato digital, por videoconferência, de 26 a 

28 de fevereiro de 2021.  

No início do mês de janeiro, o projeto foi apresentado a todos os alunos do 11º ano e foram identificados 

19 alunos interessados. Uma vez que a escola só participará com 6 alunos, nos dias 19 e 20 de janeiro 

realizaram-se pequenas entrevistas, de modo a aferir a fluência em língua inglesa e a capacidade de 

argumentação, para seriação dos alunos.  

 

Oliveira de Azeméis, 31 de Janeiro de 2021 

 

Os Docentes Responsáveis, 

Ana Paula Azinheira, Salomé Barreto e Júlia Lopes 


