
Presidente por um dia 
Projeto de Cidadania e desenvolvimento 

Externato João Alberto Faria 
 

 
O Externato João Alberto Faria, através da coordenação da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, em estreita colaboração com os professores desta disciplina e das 

diretoras de ano, levou a cabo, no passado dia 31 de maio 2019, um projeto no âmbito 

da formação cívica, denominado “Presidente por um dia”, destinado a alunos do 3.º 

Ciclo. 

O projeto inseriu-se no tema: Instituições e Participação Democrática, tema agregador 

que pretende fomentar conhecimentos para uma cidadania democrática, promover a 

elaboração de documentos de suporte ao funcionamento das instituições, promover 

estratégias para a tomada de decisões informadas e conhecer as instituições 

democráticas e o seu funcionamento. 
Assim, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, foram selecionados 6 alunos: 2 

do 7.º, 2 do 8.º e 2 do 9.º ano. Os alunos selecionados, que assumiram a função de 

Presidentes por um dia, foram a Beatriz Matos (JF Arranhó), a Inês Martinez (JF 

Cardosas), o Simão Ribeiro (JF Arruda), o Duarte Machado (JF São Tiago), o 

Rodrigo Pedro (Câmara Municipal) e o Francisco Carlos (Assembleia Municipal). 

Cada um dos alunos selecionados passou parte do dia 31 de maio com a Sr.ª 

Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Presidentes 

das Juntas de Freguesia, vivendo um dia diferente de acordo com o quotidiano destes 

autarcas. A função de presidente foi assumida pelos jovens de forma séria e 

participada. Sabemos, por exemplo, que alguns até despachos importante assinaram 

em parceria com os respetivos presidentes.  

Estamos certos de que este foi um passo importante na direção de uma cidadania ativa 

e participada. 

O EJAF agradece toda a colaboração e empenho dos Srs. Presidentes Catarina Gaspar, 

André Rijo, Fábio Morgado, Gonçalo Rodrigues, Hélio Vicente e Fábio Amorim, bem 

como dos Pais e Encarregados de Educação. 

 
Jorge da Cunha 

Coordenador Pedagógico  
da disciplina Cidadania e Desenvolvimento 

Junho de 2019 
































