
 

 
 

Assunto: Iniciativa - À Conversa sobre a Constituição da República.  

Lisboa, 4 de abril de 2017 

Exmo./a Sr./a  
Diretor/a 
Presidente da CAP 
 

A Direção-Geral da Educação promove junto das Escolas o projeto do Conselho Nacional da 
Juventude (CNJ) ANOSSACONSTITUIÇÃO que, associando-se ao encerramento das 
Comemorações dos 40 anos da Constituição, pretende sensibilizar os jovens para a 
importância das liberdades, direitos e deveres conquistados em 25 de abril de 1974 e 
consagrados na Constituição de 1976. 

Neste âmbito, associando o projeto do CNJ aos aniversários da Revolução de Abril e da 
aprovação da Constituição, convidam-se os estabelecimentos de educação e ensino a 
desenvolver na semana de 24 a 28 de abril a iniciativa À Conversa sobre a Constituição da 
República.  

Para o efeito, propõe-se que convidem um titular ou ex-titular de um órgão de soberania ou 
de uma autarquia, ou uma figura relevante na localidade/região com o qual os alunos 
possam dialogar, designadamente sobre a Constituição, o papel de cada um dos órgãos de 
soberania numa democracia, os direitos fundamentais, a política, o dia-a-dia de um político 
e as responsabilidades inerentes. 

Para a preparação desta iniciativa as Escolas contam com uma nova página eletrónica - 
anossaconstituicao.pt - especialmente concebida pelo CNJ para este efeito, validada pela 
DGE, onde os alunos e professores poderão encontrar atividades e recursos relacionados com 
o tema. Podem ainda consultar os recursos disponíveis em Parlamento, Tribunal 
Constitucional. 

Informa-se ainda que está disponível o hashtag#anossaconstituicao onde as Escolas podem 
promover as ações e publicar imagens e trabalhos que documentem como decorreu a 
iniciativa. 

Mais solicitamos que nos seja comunicada a adesão à iniciativa e uma breve descrição da 
mesma, para o endereço eletrónico conversa-constitucao-republica@dge.mec.pt, até ao dia 
24 de abril. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Diretor-Geral 

http://www.anossaconstituicao.pt/
http://www.anossaconstituicao.pt/
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/crp.html
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