Parlamento dos Jovens – Básico e Secundário-2017

No passado dia 20 de Janeiro, realizaram-se, mais uma vez, as sessões escolares
do Parlamento dos Jovens 2017 respeitantes ao ensino básico e secundário, na escola
sede deste Agrupamento. Este ano, ambas as sessões decorreram no mesmo dia e
constituíram um momento importante de debate cívico e democrático. Os deputados
eleitos à sessão escolar estiveram à altura do acontecimento e debateram as medidas
propostas pelas respetivas listas que se apresentaram à sessão eleitoral, no dia 18 de
Janeiro. Foram 4 as listas admitidas a eleição, tanto no básico como no secundário.
Os temas propostos para este ano foram: “Os Jovens e a Constituição: tens uma
palavra a dizer!”, no ensino básico e “40 anos da Constituição – a que temos e a que
queremos: desafios ao poder local”, no ensino básico. Ambos os temas enquadram-se
na comemoração dos 40 anos da Constituição Portuguesa e do Poder Autárquico e
possibilitou aos alunos um melhor e efetivo conhecimento acerca deste importante
documento que constitui a base de todas as leis do nosso país. Constituiu ainda uma
oportunidade para refletirem, argumentarem e debaterem ideias num exercício
fundamental para a formação da cidadania e do espírito cívico e democrático.
Destes debates resultaram os respetivos Projetos de Recomendação que representarão
a escola nas sessões Distritais/Regionais a realizar durante o mês de Março. Foram ainda
eleitos os deputados que defenderão as medidas mais votadas a nível do distrito. No
ensino secundário, foram eleitos os seguintes deputados: Nuno Duarte Franco Silva,
Beatriz Caçador Ribeiro (11ºB),efetivos e Marta Inês Costa Viana (10ºA),suplente. No
ensino básico, foram eleitos os deputados: Renato José G. Franco e Afonso Torres M.
Ponto, efetivos e Joana Ramos Lopes, suplente.
Parabéns a todos os envolvidos e até à sessão Distrital.

Armanda Ataíde e Manuel Brito – professores responsáveis pelo projeto.

