AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

A biblioteca escolar está a desenvolver com algumas turmas o projeto Miúdos a
Votos: quais os livros mais fixes?” uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede de
Bibliotecas Escolares.
Pretende-se “promover a voz dos jovens nas nossas escolas, o gosto pelos livros
e a participação cívica – tudo de forma muito natural e descontraída, aprendendo
sem se dar conta disso. Leitura e cidadania são, portanto, as palavras-chave desta
iniciativa que segue os passos de um processo eleitoral político: eleger o livro
preferido pelos alunos portugueses.

COMO FAZER:
1. Os alunos começam por propor o seu livro preferido às eleições nacionais (o que corresponde à
apresentação de CANDIDATURAS numas eleições políticas, como as que vamos ter a 30 de janeiro do
próximo ano). Podem fazer este processo indo à biblioteca, em casa ou numa das disciplinas, por
exemplo, Cidadania e Oficina de Competências, Estudo do Meio, outras.
2.

Vão às eleições nacionais os livros que reúnem maior número de candidaturas (tal como nas eleições
presidenciais, por exemplo, é necessário um número mínimo de assinaturas para uma pessoa se
candidatar).
Este passo, deve ser realizado até 30 de novembro.

3. Até 6 de janeiro será escrutinada a lista dos livros com o apoio da Pordata e divulgada na Visão Júnior.
4. Entre 7 de fevereiro e 31 de março, os alunos farão campanha eleitoral pelo seu livro, caso ele tenha sido
eleito, ou por outro livro que esteja na lista dos eleitos.

CAMPANHA ELEITORAL
Durante a campanha eleitoral, os alunos tentam convencer os seus amigos e colegas a ler o livro de que eles
mais gostam, recorrendo a cartazes, autocolantes e panfletos distribuídos em debates, comícios e sessões de
esclarecimento que fazem na sua escola.

OS RECREIOS PODEM SER TRANSFORMADOS EM FESTAS DOS LIVROS.
Há até a possibilidade de fazer tempos de antena para a rádio das nossas escolas, seguindo exatamente as
mesmas regras de uma campanha política. Depois, será transmitido na Rádio Miúdos.
Outros alunos poderão participar sendo repórteres da VISÃO Júnior ou da Rádio escolar de cada escola.

ELEIÇÕES
As eleições, que se realizam a 23 de março, são organizadas com a ajuda dos próprios miúdos em colaboração
com a biblioteca escolar, que, além de estarem presentes na mesa de voto, participam também no escrutínio.
FESTA FINAL – OPCIONAL

‘Miúdos a Votos’ termina com uma grande festa em que são revelados os resultados da votação nacional e em que
as escolas mostram o que de melhor produziram para a campanha eleitoral. A festa final realizar-se-á na Fundação
Gulbenkian, a 20 de maio.

COMO PARTICIPAR –[ REGULAMENTO AQUI ] – [CALENDÁRIO AQUI]
Até ao dia 30, os alunos escolhem o seu livro preferido, preenchendo o FORMULÁRIO para esse efeito.
De 7 de fevereiro a 21 de março - os candidatos defendem as suas ideias publicamente (durante recreio), apelando
ao voto, dando entrevista na Rádio das suas escolas.
Dia 23 de março - realizar-se-á a votação na biblioteca, sendo a mesa constituída por alunos. Este momento foi
antecedido por um dia de reflexão (dia 22 de março). A seguir, far-se-á a contagem e registo dos votos na nossa
escola. Posteriormente os resultados serão comunicados à Visão Júnior.
Dia 30 de março – escrutínio a nível nacional (contagem e registo dos votos)
Dia 20 de maio – apresentação dos resultados eleitorais numa festa a realizar na Gulbenkian, PARA QUEM QUISER
IR. PODEREMOS TAMBÉM FAZER ESSA FESTA NA NOSSA ESCOLA.

No site da Visão Júnior pode-se ler
“Ao longo da iniciativa, a VISÃO Júnior vai disponibilizando material de apoio à iniciativa, como cartazes de
divulgação para as escolas, explicações sobre os vários momentos de uma eleição política, instruções sobre como
organizar a votação e material de apoio aos alunos que queiram ser repórteres da VISÃO Júnior nas suas escolas.
Além disso, estão previstos uma série de webinars sobre o mundo da informação, abertos a alunos e professores, a
realizar em janeiro e fevereiro.”
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/2021-11-17-esta-ai-o-miudos-a-votos-2021-2022-2/

SUGESTÕES DE LIVROS A CONCURSO (ESCOLHA PNL – PLANO NACIONAL DE LEITURA)

1º CICLO - https://www.pnl2027.gov.pt/np4/file/3065/Sugest_es_de_leitura_PNL2027_1_ciclo.pdf
2º CICLO - https://www.pnl2027.gov.pt/np4/file/3065/Sugest_es_de_leitura_PNL2027_2_ciclo.pdf
3º CICLO - https://www.pnl2027.gov.pt/np4/file/3065/Sugest_es_de_leitura_PNL2027_3_ciclo.pdf

