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No âmbito da disciplina de Área de Projecto, decidimos, com a 

orientação e apoio da professora Conceição Saleiro, participar no Concurso 

“Parlamento dos Jovens”, pois foi uma actividade que nos despertou muito 

interesse. Inicialmente, elaborámos uma pesquisa de modo a conhecermos, 

de uma forma mais vasta, o tema “ Violência em meio escolar”. A partir daí, 

tínhamos uma nova tarefa: a definição de medidas para combater este 

problema.  

 

 

 

Após esta preparação, 

tivemos a oportunidade de 

assistir, no dia 17 de Janeiro, 

no auditório da nossa escola, 

a uma palestra com o 

deputado Pedro Rodrigues. 

Perante uma plateia de mais 

de cem alunos e alguns 

professores, Pedro Rodrigues 

respondeu a uma série de perguntas e esclareceu as dúvidas colocadas 

pelos jovens estudantes do ensino básico presentes sobre o 

funcionamento da Assembleia da República e sobre o tema proposto para 

este ano: “A violência em meio escolar”. A boa disposição deste 

representante do país foi algo que não passou despercebido a todos os 

que tiveram o privilégio de com ele dialogar. 

 

 

 

 

No dia 19 de Janeiro, 

depois de realizada a campanha 

eleitoral onde as treze listas do 

Ensino Básico apresentaram as 

O DEPUTADO PEDRO RODRIGUES NA NOSSA ESCOLA 

A CAMPANHA ELEITORAL, AS ELEIÇÕES E A SESSÃO 

ESCOLAR  
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suas propostas, realizaram-se as 

eleições. Devido aos oitenta votos 

adquiridos num universo de 

trezentos eleitores, a nossa lista 

elegeu três deputados à sessão 

escolar. Na fase seguinte, a 

Sessão Escolar, os deputados eleitos puderam apresentar as três medidas 

propostas por cada lista inscrita. Comprometidos com este processo de 

reflexão crítica, todos os deputados presentes demonstraram uma postura 

assertiva e uma grande capacidade argumentativa. Depois de 

apresentadas, as medidas foram discutidas e foram eleitos dois deputados 

efectivos, Ana Silva e António Torres, e um suplente, Ema Faria, 

aprovando-se o Projecto de Recomendação da Escola à Sessão Distrital. 

 

 

 

Na segunda-feira, dia 28 de Fevereiro, 

os nossos supracitados deputados eleitos, 

estiveram presentes na Sessão Distrital do 

Parlamento dos Jovens, que teve lugar na 

Delegação de Braga do Instituto Português 

da Juventude e contou com a presença de 

39 escolas do distrito. 

A sessão foi presenciada pelo 

deputado Manuel Mota, natural de 

Barcelos, eleito pelo círculo eleitoral de 

Braga, e Pedro Sousa, adjunto do 

governador civil de Braga, que já havia 

participado, enquanto estudante, nesta 

espectacular iniciativa, que classificou como “uma óptima experiência de 

cidadania participativa”.  

Os nossos jovens deputados defenderam o Projecto de 

Recomendação da Escola Secundária Henrique Medina definido na Sessão 

A SESSÃO DISTRITAL 
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Escolar e mostraram o quão bem a nossa Escola estava representada, ao 

ser uma das cinco escolas seleccionadas a participar na Sessão Nacional, 

juntamente com o Colégio Sete Fontes, a Escola EB23 de Lamaçães, a 

Escola André Soares (todas do concelho de Braga) e a EB 2,3 Gil Vicente, 

de Guimarães. 

 

 

 

Chegara finalmente o momento 

de partirmos para Lisboa, rumo a dois 

dias nos quais viríamos a ser” 

verdadeiros deputados e jornalista”.  

No dia 2 de Maio, as cinco escolas 

eleitas no círculo de Braga: ( Colégio Sete 

Fontes, Escola E.B. 2/3 André Soares, 

Escola E.B. 2/3 Gil Vicente, Escola Secundária com 3º ciclo Henrique 

Medina e Escola E.B. 2/3 Lamaçães) partiram,  por volta das 7h30 da 

manhã, do Colégio Sete Fontes, com destino à nossa capital. 

Fomos acompanhados pela 

professora Conceição Saleiro, uma 

ajuda imprescindível à realização deste 

projecto, sempre pronta para qualquer 

desafio que se nos pusesse.   

Após uma longa e animada viagem, conhecendo os novos colegas 

que nos iriam fazer companhia no 

decorrer dos dois dias que se 

seguiam, chegámos ao Palácio de S. 

Bento pelas 14 horas. À tarde, os 

deputados foram divididos por quatro 

comissões. Os deputados da nossa 

escola, Ana Silva e António Torres, 

A SESSÃO NACIONAL 
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ficaram colocados na 1ª Comissão. Nesta, a mesa era constituída pela 

deputada Heloísa Apolónia, do PEV, pela deputada Helena Rebelo, do PS, 

e pelo assessor Joaquim Ruas. Na Comissão, procedeu-se à eleição do 

Projecto de Recomendação base, sendo eleito o do Porto. Seguiram-se as 

propostas de alteração e de aditamento, tendo a nossa escola conseguido 

acrescentar uma medida ao projecto. Por fim, foram eleitas três perguntas 

a colocar no dia seguinte aos deputados dos diferentes partidos políticos. 

Enquanto os deputados 

permaneciam no debate dos 

projectos, a jornalista representante 

da nossa escola, Ema Faria, em 

conjunto com todos os seus colegas 

jornalistas, teve a honra de assistir a 

uma visita guiada pelos esplêndidos 

corredores e salas do Palácio de S. 

Bento. 

Finalmente, terminadas as 

reuniões das várias comissões, foi-nos 

oferecido um requintado lanche nos 

maravilhosos claustros do Palácio de São 

Bento, sendo este seguido de uma 

actuação deslumbrante de “Os 

Pequenos Violinos da Metropolitana”. 

O nosso dia terminou com um jantar, servido igualmente nos 

claustros, e com a ida para o INATEL, onde passámos a noite que nos 

levaria para um dia ainda mais inesquecível do que aquele que estava 

prestes a terminar.  

No segundo dia da 

Sessão, 3 de Maio, regressámos 

à Assembleia da República pelas 

dez horas, preparados para, na 



PÁGINA 6 de 7 
 

imponente Sala do Senado, prosseguirmos a ordem dos trabalhos do dia.  

A sessão plenária iniciou-se 

com o discurso de abertura do 

Presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, o deputado Luiz 

Fagundes Duarte, após o qual teve 

lugar o período de perguntas aos 

deputados dos vários partidos 

políticos. Seguiu-se o momento de 

debate, no qual as várias medidas foram discutidas de uma forma 

democrática, entre os deputados. Posteriormente, foi realizada a votação 

das mesmas, a incluir no Projecto de Recomendação à Assembleia da 

República, tendo sido aprovadas dez medidas sobre o tema desenvolvido: 

“A violência em meio escolar” 

(http://app.parlamento.pt/webjovem2011/basico/RecomendacaoAprovad

a.pdf). 

No decorrer da sessão plenária, os jornalistas participaram numa 

conferência de imprensa com o deputado Luíz Fagundes Duarte, o qual 

respondeu com clareza às várias perguntas colocadas. 

Por volta das 13 horas e 30 minutos, usufruímos, pela última vez, de 

uma deliciosa refeição nos claustros. 

Regressámos à Sala do Senado, onde a sessão foi encerrada pelo 

deputado Luiz Fagundes, que realçou o facto de este projecto ser uma 

mais-valia para os jovens portugueses, permitindo-lhes exercer o seu dever 

cívico, intervindo na nossa sociedade. Foram entregues os diplomas a cada 

um dos deputados, chegando assim o momento final.  

http://app.parlamento.pt/webjovem2011/basico/RecomendacaoAprovada.pdf
http://app.parlamento.pt/webjovem2011/basico/RecomendacaoAprovada.pdf
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Preparámo-nos para 

voltar a casa, agora cientes de 

que havíamos vivido uma 

experiência única, que nos 

possibilitou entender como 

funciona realmente a 

Assembleia da República. 

Tivemos a oportunidade de 

iniciar a nossa actividade política, aumentando de uma forma grandiosa os 

nossos horizontes. 

 

 


