“A principal meta da educação é criar homens
que sejam capazes de fazer coisas novas, não
simplesmente repetir o que outras gerações
já fizeram. Homens que sejam criadores,
inventores, descobridores. A segunda meta
da educação é formar mentes que estejam em
condições de criticar, verificar e não aceitar
tudo que a elas se propõe.”

URUGUAI,
OUTUBRO DE 2010

(Jean Piaget)

“Não basta abrir as portas para que
os jovens tenham acesso às fontes de
informação. É preciso permitir que
eles próprios tornem-se produtores de
conhecimentos.”
Anna Penido
(Diretora Executiva ONG Cipó
– Comunicação Interativa)

“A educação é a arma mais
poderosa que você pode usar
para mudar o mundo. “
(Nelson Mandela)

O Ensino Médio que queremos.
Um mundo em que a juventude se reconheça e se encontre.
Assim pode ser a escola de ensino médio.
Para que os projetos educativos para os jovens sejam mais
significativos, é preciso que a juventude tenha participação ativa
no processo. Com isso em mente, jovens da Argentina, Bolívia, Brasil,
Colômbia, Chile, Uruguai e Venezuela irão se reunir para analisar e
propor a escola de ensino médio que desejam.
Participe! Venha dar sua opinião, mostrar seu projeto!
Veja como se inscrever na sua escola.

O QUE É O PARLAMENTO
JUVENIL DO MERCOSUL?
É um projeto de participação juvenil que teve
origem no Uruguai e apoiado pela Argentina,
Brasil, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela,
que se propõe a contribuir para a formação
política e cidadã dos jovens, dando-lhes
ferramentas para que possam participar
ativamente dos grupos e comunidades em que
participam.

ONDE E QUANDO
SE REALIZARÁ?
No Uruguai, em outubro de 2010, onde os jovens
representantes de todos os países que começaram
a se conhecer e trocar idéias por meio da Internet,
em uma página criada com essa finalidade.

QUE TEMAS
SERÃO TRATADOS?
O tema é “O Ensino Médio que queremos”, com
destaque de alguns tópicos, tais como: inclusão
educativa, participação cidadã dos jovens, os
jovens e o trabalho, direitos humanos e temas
vinculados à identidade de gênero. Os materiais
para a discussão em cada país irão para cada
escola pública de ensino médio, assim como toda
informação necessária para a participação plena
dos alunos.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Está dirigido a estudantes do ensino médio das
escolas públicas, que tenham entre 14 e 17 anos.
No caso do Brasil, deverão participar 27 jovens,
sendo 1 de cada estado do País, selecionados
pelos próprios estudantes.

PROCESSO DE ELEIÇÃO
SELEÇÃO NACIONAL
Primeira fase: Seleção Estadual
As Secretarias Estaduais aceitarão as indicações
de alunos do ensino médio na faixa etária
de 14 a 17 anos de escolas públicas que,
preferencialmente:
• Desenvolvam projetos na área de participação
juvenil em fóruns semelhantes;
• Ofereçam Espanhol como língua estrangeira;
• Estejam em estados de fronteira com países do
Mercosul;
• Tenham bom rendimento escolar.
Após análise do perfil dos indicados pelas escolas,
cada Secretaria deverá indicar até 03 (três)
alunos para a fase nacional. Os indicados terão
as passagens e hospedagens custeadas pelo
Ministério da Educação em parceria com a UNICEF.

Segunda fase: Seleção Nacional
Ocorrerá em Brasília, no mês de setembro, onde
serão escolhidos, dentre os alunos indicados pelas
Secretarias Estaduais, 27 (vinte e sete) alunos
do ensino médio para representarem o Brasil no
Parlamento Juvenil em outubro no Uruguai.

Perfil desejado
Ser capaz de levar a voz do grupo que representa,
ter idéias inovadoras e propositivas, ter
participação nas discussões, saber comunicar-se,
interessar-se pela temática e estar disposto a ler
e conhecer sempre mais.

O QUE FAZ UM
REPRESENTANTE DO
PARLAMENTO JUVENIL DO
MERCOSUL?
O estudante do ensino médio eleito para
representar o Brasil no Parlamento Juvenil do
Mercosul assume o compromisso de:
• Participar de todas as instâncias presenciais e
virtuais que compõe o projeto;
• Estudar e/ou produzir os documentos necessários
para participar em todas as etapas do evento;
• Assistir a todas as reuniões obrigatórias

