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A semana de 21 a 24 de janeiro ficou marcada por diferentes atividades, no âmbito do 
Projeto Parlamento Jovens.  

No dia 21 de janeiro recebemos a visita do Sr. Deputado, Dr. Leonel Costa que veio à 
Escola apresentar aos alunos o projeto que a Assembleia da República promove. Na sessão foi 
explicado pelo Sr. Deputado, Dr. Leonel Costa, aos alunos que haviam constituído lista, o 
funcionamento da Assembleia da República e o tema a debater este ano “ Alterações 
Climáticas: Salvar os Oceanos”, seguida de um debate muito participado pelos alunos que 
colocaram questões assertivas e pertinentes. 

No passado dia 24 de janeiro decorreu a Sessão Escolar do Projeto Parlamento 
Jovens, sob o seguinte tema “Alterações Climáticas: Salvar os Oceanos” 

As listas envolvidas no projeto apresentaram os respetivos projetos de recomendação, 
propondo medidas que visam travar a poluição dos mares e oceanos, no sentido de os salvar. 
De realçar que todos os participantes tiveram um papel interventivo, no decorrer da sessão 
escolar. Esta sessão foi sem dúvida um bom exemplo de exercício de cidadania. 

Os alunos, após longo debate, selecionaram e melhoram as medidas e elegeram os 
alunos que irão representar a escola na Sessão Distrital.  

Os alunos eleitos são: Orlando Costa, Joana Queirós e Margarida Fonseca. A aluna 
Maria Miguel Sampaio foi eleita para participar na eleição para o Presidente da Sessão 
Distrital. 

Como coordenadora do projeto, começo por agradecer a todos os alunos que 
participaram, o empenho que demonstraram em todas as etapas que estão subjacentes a este 
projeto. Agradeço ainda, a presença da Sra. Vereadora do pelouro da Educação, Dra. Ana 
Medeiros, à Direção da Escola que têm permitido que este projeto cresça cada vez mais na 
nossa escola, às professoras Luísa Azevedo, Graça Meireles, Maria José Sousa, Cristina 
Carvalho e Célia Durães e a toda a equipa responsável pelo funcionamento da Biblioteca. 

A professora Sara Barbosa. 

 

 


