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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JOVENS 
 
 
 
 
Introdução 
 
 
A crescente complexidade da vida moderna implica que todos os indivíduos 

que nela participam se debatam com novos problemas e enfrentem novas 

exigências sendo, por isso, necessário que as forças sociais da comunidade 

local cooperem na formação de cidadãos capazes de julgarem com espírito 

crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva. 

Numa sociedade democrática é importante que a educação dos jovens se 

estruture de modo a proporcionar o desenvolvimento de competências que lhes 

permitam gerir conflitos, formular juízos de valor acerca de acontecimentos da 

vida social, ser tolerantes e solidários. Em suma, sejam pessoas livres 

autónomas e socialmente participativas. 

A Assembleia Municipal em estreita relação com as escolas EB 2,3 e 

Secundárias do concelho de Valongo pretende criar um espaço de debate para 

os jovens do 9º ao 12º ano que contribua para favorecer o desenvolvimento da 

consciência cívica dos jovens.  
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Objectivos 
 
Os indivíduos não nascem sujeitos participativos, a cidadania participativa 

aprende-se em contextos abertos ao diálogo, à argumentação e à deliberação 

colectiva. 

Deste modo este projecto tem como objectivos: 

• Fomentar a relação entre a Escola e Órgãos do Poder Local, através do 

conhecimento que cada um destes órgãos desempenha no município, 

nomeadamente a Assembleia Municipal; 

• Desenvolver nos jovens competências de cidadania activa e 

responsável; 

• Dinamizar projectos que favoreçam o domínio de métodos de pesquisa e 

auto descoberta, construindo resposta(s) a problemas da comunidade 

local. 

 
 
Funcionamento 
 
A Assembleia Municipal de Jovens pretende ser um espaço onde os Jovens do 

Município de Valongo apresentem e debatam as necessidades e aspirações da 

vida local. 

� Nesta Assembleia participarão jovens do 9º ao 12º ano das Escolas do 

concelho de Valongo. 

� Cada escola deve eleger: 

- 5 alunos, segundo critérios a definir pelos alunos/professores, de forma 

que cada escola se possa constituir como uma “Bancada Escolar”; 

- um tema ou uma situação que deverá ser apresentado na Assembleia 

Municipal de Jovens; 

� Cada tema será considerado um ponto da “Ordem do Dia”; 

� Na Assembleia Municipal de Jovens devem estar presentes o Presidente 

da Câmara e os respectivos vereadores, que responderão às questões 

que lhes forem colocadas pelos jovens, assim como, os membros da 

Assembleia Municipal. 



 
 
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALONGO 
 

Projecto aprovado em sessão da Assembleia Municipal realizada em 30 de Junho de 2006 

 

� As sessões serão presididas pela Mesa da Assembleia Municipal; 

� A Assembleia Municipal de Jovens reunirá uma vez por ano, em Abril, 

sendo a sua data acordada com as Escolas. 

 
 
Calendarização das actividades preparatórias 

 

 Outubro 

 - Apresentação do projecto às escolas do Concelho 

 

 Dezembro 

 - Ponto de situação do Projecto nas escolas 

 

 Março  

 - Reuniões de preparação da Assembleia com os professores e alunos 

envolvidos 

 

 Abril 

 - Realização da Assembleia Municipal de Jovens 

 

Este projecto deve estar integrado no Plano Anual da Escola, para que possa 

ser dinamizado e preparado com tempo, envolvendo alunos, professores e 

outros agentes da comunidade educativa. 

 

“Se é possível mudar o mundo que não fizemos, o da natureza, por que não 

mudar o que fazemos, o da cultura, o da Historio, o da Política.” 

Paulo Freire 

 
A Mesa da Assembleia Municipal  

 


