
ELEIÇÕES PARA A ASSEMBLEIA DA JUVENTUDE

Como já vem sendo hábito no nosso Agrupamento, os alunos foram mais uma vez
convidados  a  participar  no  Projeto  Assembleia  da  Juventude pelo  Presidente  da
Assembleia Municipal de Lagos.

Este projeto tem como objetivos:

• Incentivar o interesse pela participação cívica e política; 

• Promover  o  debate  democrático,  incentivando  a  reflexão  sobre
determinado tema;

• Estimular as capacidades de expressão e argumentação.

Pretende-se, por este meio, contribuir  para a formação integral de Cidadãos,  como
agentes e atuantes numa Sociedade Democrática. 

Ao mesmo tempo, será mais um modo de concorrer para a (já) boa imagem que esta
Instituição detém. 

 A nível  de atividades concretas,  na Assembleia  da Juventude,  os alunos terão a
possibilidade de :

• participar em reuniões com membros da assembleia Municipal no sentido de
proporem os temas a discutir;

• dinamizar uma sessão plenária pública da Assembleia Municipal  apresentando
propostas  concretas  de  melhoria  de  vida  dos  jovens  e  da  população
lacobrigense; 

• participar na Sessão solene do dia 25 de abril, em conjunto com a Assembleia
Municipal e com o Executivo camarário;

• efetuar uma visita de estudo a Torres Vedras, cidade geminada com Lagos e
interagirem com os alunos e autarcas daquele concelho.

Irá,  então,  decorrer  um  período  de  eleições  com  a  seguinte
calendarização:

Prazo para a apresentação das listas 30 de novembro 2018 (6ª feira) às 13.30
junto da Reprografia

Campanha eleitoral 3 e 4 de dezembro de 2018

Ato eleitoral

E. S Júlio Dantas - 5 de dezembro de 2018
                           entre as 10h00 e as

13h30m
E. B Tecnopolis -  5 de dezembro de 2018

                           entre as 13h30 e as
17h00m

Lagos, 23/11/18

O Diretor do AEJD
(José Augusto Lopes)
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