“JOGO DO MUNICÍPIO” - 2009/2010
- Promovido pelo Sector da Juventude da Câmara Municipal de Torres
Vedras.
- Destinado aos alunos do 3º Ciclo, do Ensino Secundário e do Ensino
Profissional das escolas do concelho de Torres Vedras.

TEMA CENTRAL
“As Linhas de Torres”: Passado, Presente … e que Futuro?

Objectivos da actividade
- Levar os jovens a conhecer e a viver o funcionamento da democracia e dos
órgãos e instituições democráticas;
- Incentivar os jovens para a participação cívica;
- Levar os jovens a participar activamente na vida do município;
- Reflectir, discutir e apresentar propostas concretas sobre assuntos e
problemas no âmbito da autarquia;
- Conhecer em termos históricos o significado das “Linhas de Torres;
- Conhecer a localização geográfica das “Linhas de Torres” e as suas
estruturas físicas;
- Reflectir e discutir acerca do Futuro das “Linhas de Torres”;
- Elaboração, apresentação e discussão de propostas concretas sobre o que
fazer/como aproveitar/rentabilizar no futuro as “Linhas de Torres”.

Etapas da Actividade

1- Constituição de listas
Os alunos têm de constituir listas de candidatos a Deputados da Assembleia
Escolar.
Cada lista será constituída por 6 candidatos efectivos e 2 suplentes (de
preferência da mesma turma).

2- Elaboração da(s) proposta(s)
Cada lista debruça-se sobre o tema estabelecido para o Jogo do Município e
trabalha na elaboração das propostas a apresentar à discussão na escola.
(As propostas apresentadas devem ser processadas informaticamente e
gravadas em suporte digital).

3- Campanha Eleitoral
Cada lista divulgará na escola junto dos restantes alunos (3º Ciclo) as
respectivas propostas, promovendo a sua discussão e tentando convencer os
colegas que as suas propostas são as melhores, de modo a que votem nelas.

4- Constituição da Comissão Eleitoral Escolar
Serão designados 5 alunos para esta comissão, a quem compete organizar e
supervisionar o processo eleitoral.

5- Assembleia Eleitoral (Eleições para a Assembleia Escolar)
Em data a definir, os alunos do 3º ciclo irão votar na lista que entenderem,
para elegerem os deputados da Assembleia Escolar.
Dessa votação serão eleitos alunos, que serão os Deputados da Assembleia
Escolar.
(De acordo com o nº de listas existentes, a Assembleia Escolar terá um
número de deputados a definir.)

6- Reuniões da Assembleia Escolar
1ª Reunião
Os representantes de cada lista apresentarão as respectivas propostas, que
serão colocadas à discussão e à votação, para aprovação das que forem
consideradas as melhores.
2ª Reunião
Fundamentação e defesa das propostas aprovadas na 1ª reunião da
Assembleia.
Aprovação da(s) proposta(s) que for(em) considerada(s) a(s) melhor(es),
para levar à Assembleia Final em nome/representação da nossa escola.
Eleição de 6 alunos deputados da Assembleia Escolar, que irão representar a
escola na Assembleia Final, onde apresentarão e defenderão a(s) proposta(s)
da nossa escola.

7- Assembleia Final
Na Assembleia Final irão participar os alunos que forem eleitos nas
Assembleias Escolares, realizadas nas escolas participantes no Jogo do
Município, onde apresentarão as respectivas propostas, as quais serão
discutidas e votadas, de que resultará a(s) proposta(s) vencedora(s) do Jogo
do Município.

Calendarização do desenvolvimento da actividade *
- Apresentação de listas, até 16 de Dezembro de 2009
- Constituição da Comissão Eleitoral Escolar
- Campanha eleitoral
- Assembleia Eleitoral (dia da votação e publicação dos resultados)
- 1ª Reunião da Assembleia Escolar
- 2ª Reunião Assembleia Escolar

* A definir oportunamente
(O processo tem de estar concluído na escola até final do 2º período)
- Assembleia Final (oportunamente será comunicado o local exterior à
escola, o dia e o horário em que se irá realizar)

NOTA
Após a constituição das listas concorrentes na escola ao Jogo do Município,
será realizada uma reunião para prestação de informações, esclarecimentos e
apoio aos alunos participantes.

Para qualquer assunto relacionado com esta actividade, os alunos podem
contactar com os professores Fernando Valério e Lina Gonçalves.

ATENÇÃO
As listas de alunos da escola concorrentes ao Jogo
do Município devem ser entregues na Triagem até
ao próximo dia 16 de Dezembro.

