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A Volta Nacional ao Secundário é a mais antiga e uma das mais bem-sucedidas 
campanhas junto das escolas. Nesse sentido, a JSD vem reforçar e valorizar a 
VNS, para que com o arranque do ano letivo que agora se iniciou as Comissões 
Políticas Distritais e as Comissões Políticas Concelhias consigam manter a 
proximidade com as escolas e respetivas Associações de Estudantes. É nosso 
objetivo também, fazer com que todas as CPD e CPC reúnam as condições de 
forma a poderem dar continuidade a esta iniciativa ao longo do ano letivo, 
estreitando laços de confiança e proximidade, características que definem a 
JSD.

Não é por acaso que, apesar de todo o esforço quer a nível financeiro e logísti-
co, quer a nível de recursos humanos, a JSD decidiu aumentar o período da 
VNS nesta edição e dedicar um dia completo a cada Distrito de Portugal, com 
exceção do Distrito de Beja e as Regionais da Madeira e dos Açores, que usu-
fruirão de dois dias.

Como vem sendo habitual, a CPN em funções direciona a VNS para uma 
temática que vá de encontro à estratégia política para a educação que vem a 
seguir a longo do mandato. Assim sendo, este ano a CPN propõe-se a levar a 
cabo uma dinâmica pioneira e bastante interativa que certamente captará a 
atenção de todos os que acompanharão a VNS´18 no terreno, ou pelas redes 
sociais. Este ano, vamos pesar as mochilas dos estudantes do ensino 
secundário de todas as escolas em que passemos (no âmbito do combate à 
excessiva carga de papel que os alunos são obrigados a transportar), com o 
intuito de se fazer um levantamento real da média por distrito e idade do peso 
que cada jovem carrega às costas para poder ir estudar.
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Carrinha: Nesta edição, optamos por um modelo de viatura diferente, 
um monovolume com capacidade para 7 pessoas, sendo que a equipa 
permamente da VNS´18 será composta por 4 pessoas. A restante 
equipa será composta pelos membros que as Distritais destacarem.

Jogos Lúdicos e Interativos: à semelhança da VNS´16, iremos propor-
cionar aos estudantes um espaço destinado à diversão e à facilitação 
da comunicação entre a JSD os estudantes e as AE`s.

Brindes e Prémios: uma das novidades desta edição será a renovação 
do merchandising da JSD, sendo que poderemos contar com 5 distin-
tos brindes (Blocos de Notas, Canetas, Marcadores e Fita Lanyard). A 
acompanhar este brinde, iremos distribuir o novo flyer promocional 
da JSD, que provém da renovação do tão bem concebido flyer “Olá, 
somos quem te representa).

Roll-Ups e Lona da JSD e alusivos à VNS´18;

Line Up: A VNS´18 terá uma agenda bastante densa e com um 
número de escolas a visitar fora do normal comparativamente com 
edições transatas. Numa ótica de contenção de custos, a nível de dor-
midas, tentaremos sempre que possível articular com a CPN e as 
Distritais o providenciamento de alojamento para a equipa permanen-
te da VNS´18. A nível de refeições, sempre que possível serão realiza-
das nas escolas que passarmos de forma a conseguirmos ter uma 
noção geral de como é a alimentação dos nossos estudantes do 
ensino secundário pelo país todo e, posteriormente, fazer um docu-
mento com conclusões sobre esta questão, conjuntamente com o 
Gabinete de Estudos.

Mapa Interativo: No decorrer da VNS´18, lançaremos um mapa intera-
tivo (versão digital e papel) que represente a presença da JSD no 
nosso país (distritais e concelhias), as concelhias onde a VNS´18 
passou e os locais onde a JSD não tem órgãos implementados.
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VOLTA NACIONAL AO SECUNDÁRIO 2018

GNEBS-JSD | Outubro e Novembro 20182018-2019
2



Imagem: Mantendo a linha de imagem criada na edição de 2016, este 
ano resolvemos inovar e renovar essa mesma imagem, tornando-a 
mais clara, viva e jovial, indo de encontra a tudo o que tem sido feito 
durante este mandato da CPN e sempre com o intuito de captar a 
atenção do nosso público alvo (jovens com idades compreendidas 
entre os 15 e 19 anos);

Esplanada: de forma a atrair os estudantes para o nosso SPOT, vamos 
ter à nossa disposição na maior parte das Distritais uma mini esplana-
da, que irá proporcionar momento de diálogo, informalidade e aber-
tura com o público alvo. Alguns destes  momentos serão transmitidos 
em direto nas nossas redes sociais.
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1ª Semana
17 de outubro: Madeira
18 de outubro: Madeira
19 de outubro: Lisboa AM

2ª Semana
22 de outubro: Viana do Castelo
23 de outubro: Porto
24 de outubro: Vila Real
25 de outubro: Bragança
26 de outubro: Braga

3ª Semana
29 de outubro: Beja
30 de outubro: Beja 
31 de outubro: Évora
02 de novembro: Faro

4ª Semana
5 de novembro: Lisboa AO
6 de novembro: Santarém
7 de novembro: Portalegre
8 de novembro: Castelo Branco
9 de novembro: Guarda

5ª Semana
12 de novembro: Aveiro
13 de novembro: Viseu
14 de novembro: Coimbra
15 de novembro: Leiria
16 de novembro: Setúbal

6ª Semana
19 de novembro: Açores
20 de novembro: Açores

Calendarização
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