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Relatório da Campanha Eleitoral e da Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens do 

Ensino Secundário 

Durante o mês de outubro e novembro foram feitas sessões de sensibilização e divulgação do 

projecto em todas as turmas do Secundário. 

Os alunos interessados inscreveram-se até 10 de Dezembro e formaram 6 listas, de 10 

elementos cada.  

Entretanto, havia sido constituída a Comissão Eleitoral composta pelas professoras Ana Pato 

Catroga e Paula Maria Paiva, bem como por duas alunas do 12.º ano, Marta Gouveia Mora e 

Catarina Correia. Esta comissão definiu as regras necessárias ao bom funcionamento da 

campanha eleitoral que decorreu entre o dia treze e o dia quinze de Janeiro. Dezasseis foi o dia 

da reflexão eleitoral. A campanha eleitoral decorreu com normalidade cívica, muita 

criatividade e dinamismo, envolvendo toda a comunidade escolar. O Diretor da Escola 

disponibilizou 100 autocolantes e 2 cartazes A3 a cada lista. As eleições foram no dia 

dezassete. 

A Sessão Escolar realizou-se no dia 22 de Janeiro das 8:30 às 14:30. Seguiu-se o almoço, 

oferecido pela escola. A Professora Ana Catroga deu posse aos 31 deputados e, de imediato, 

procedeu-se à eleição do presidente da Assembleia. Foi eleito o aluno do 12.º ano João Costa 

Cardoso, por vinte e nove votos. Este escolheu para vice-presidente a aluna Maria Raquel 

Ferreira, e para Secretária, Joana Alves, ambas do 12.º ano. A sessão decorreu com toda a 

normalidade, conforme o regulamento, e de forma muito dinâmica. 

No final, procedeu-se, por voto secreto, à eleição dos deputados e foram eleitos: 

- João Bernardo Gonçalves, 12.º ano 

- Paulo Carlos, 11.º ano 

Suplente:  

-Carolina Seco, 10.º ano 

Procedeu-se, igualmente, por voto secreto, à eleição do candidato à mesa da Sessão Distrital e 

foi eleito o aluno João Costa Cardoso, 12.º ano, por maioria, com 24 votos. 

Os alunos elegeram o tema: “Que Futuro para a Europa?” 
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