
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº2 DE ABRANTES

ESCOLA SECUNDÁRIA C/ 2º e 3º C.E.B. DR. MANUEL FERNANDES

PARLAMENTO  DOS  JOVENS 

CONVITE

Convidam-se todos os alunos do ensino secundário a participar no 
Parlamento dos Jovens 2015/16.

O programa “Parlamento dos Jovens” é uma iniciativa da Assembleia 
da República que tem como objetivo promover a educação para a cidadania, 
estimulando nos jovens o interesse pela participação cívica e pelo debate de 
temas da actualidade. 

O tema escolhido para o ensino secundário, para o ano de 2015-16, é 
“Portugal: assimetrias litoral/interior – Que soluções?”

Entre 7 e 17 de dezembro de 2015 está aberto o período de 
apresentação de listas de deputados à Sessão Escolar.

Cada lista deve ser composta obrigatoriamente por 10 candidatos e 
com a sua candidatura deve propor, no máximo, 3 medidas sobre o tema.
Cada medida deve ser acompanhada de um argumento que a fundamente.

O Regulamento Eleitoral, assim como outra documentação adicional,
podem ser consultados no site do Agrupamento e no placar, colocado junto da 
Biblioteca.

Qualquer esclarecimento poderá ser solicitado junto do aluno Gonçalo 
Milho ou das professoras Cláudia Nascimento e Mª Irene Almeida.

Abrantes, 23 de novembro de 2015
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