Projeto Parlamento Jovens 2017/2018
Nos dias 26 e 27 de fevereiro decorreu no Fórum Venepor, na Maia, a Sessão Distrital do
Círculo do Porto, no âmbito do Projeto Parlamento Jovens. A escola participou mais uma vez e
foi representada pelos alunos candidatos, os deputados Catarina Felgueiras, Joana Queirós e
Orlando Costa. Os alunos foram a voz das medidas do projeto de recomendação selecionado
na sessão escolar, que decorreu no dia 23 de janeiro, na nossa escola.
Os alunos, acima indicados, representaram a escola de forma dignificante, souberam defender
as medidas que constavam no projeto de recomendação com muita assertividade, que se
traduziu numa participação interventiva na sessão distrital.
Num universo de cinquenta e duas escolas foram eleitos como escola suplente para a Sessão
Nacional do Projeto Parlamento Jovens, tendo ainda conseguido que uma das medidas
propostas, no Projeto de Recomendação da escola fosse votada para constar no Projeto de
Recomendação do Distrito do Porto, na Sessão Nacional.
O projeto Projeto Parlamento Jovens é, sem dúvida, uma mais-valia na construção e
estruturação da personalidade dos alunos, assente em valores de cidadania e responsabilidade
social. Exemplo disso, é o depoimento textual dos alunos, que participaram, que abaixo se
transcreve:
“A sessão distrital do Parlamento dos Jovens foi uma atividade muito positiva e enriquecedora, enquanto
aluna e jovem! O tema deste ano foi muito interessante e vivenciar esta experiência, contribuiu para que
refutasse a ideia, que os Jovens de hoje são os adultos de amanhã e que devíamos estar mais atentos e
interessados à política e às desigualdades presentes no nosso país!”
Catarina Felgueiras, 9ºB

“Realmente a sessão distrital foi uma experiência incrível onde creio que aprendi coisas que não se
aprendem apenas na escola, como conhecer pessoas novas, debater e lutar por um objetivo foi algo
muito bom
É foi sem dúvida uma experiência que eu espero poder repetir para o ano.”
Joana Queirós, 8º B
“A minha experiência na sessão distrital do parlamento dos jovens foi extremamente positiva, isto porque
esta serviu para enriquecer os meus conhecimentos políticos e democráticos e dar-me uma certa noção
de como é a vida política na realidade. É, sem dúvida, uma experiência que anseio em repetir, e espero
com um resultado ainda melhor.
Orlando Costa, 8ºA

Como coordenadora do projeto agradeço, reconhecidamente, a colaboração a todos os
envolvidos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso deste projeto.
E mais uma vez, congratulo os alunos pelos resultados obtidos na Sessão Distrital.
Parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido.
A Coordenadora do Projeto Parlamento Jovens:
Sara Barbosa

